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SEGUNDO ADITAMENTO AO
TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA la EMISSÃO, 33a E
34a SÉRIES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC

SECURITIZADORA S.A.

Pelo presente segundo aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários,
referentes aos créditos imobiliários da 33a e 34a Séries da 1a Emissão da Habitasec
Securitizadora S.A., celebrado em 16 de agosto de 2013 ("Segundo 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) a Emissora celebrou em conjunto com o Agente Fiduciário o Termo de Securitização
de Créditos Imobiliários ("Termo de Securitização"), em 16 de agosto de 2013, por
meio do qual foram emitidos os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 33a e 34a

Séries da 1a Emissão da Emissora ("CRI 33 e 34");

(ii) Em 29 de abril de 2014, os titulares dos CRI 33 e 34 ("Investidoresll
) aprovaram

em Assembleia Geral dos Titulares dos CRI 33 e 34, (i) a contratação do Agente de
Cobrança; (ii) a formalização do compartilhamento da garantia dos 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 e da garantia dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 25a e 26a Séries da 1a Emissão da Emissora ("CRI 25 e 2611

),

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 do Termo de Securitização dos CRI 25 e 26, celebrado entre a Emissora e o
Agente Fiduciário ("Compartilhamento"); e

(iii) o Agente Fiduciário, na qualidade de agente fiduciário dos titulares dos CRI 33 e 34,
é parte do presente instrumento para anuir seus termos e condições.



RESOLVEM as Partes celebrar o presente Segundo Aditamento, no intuito de refletir a
deliberação descrita no item (ii) acima, cujo Compartilhamento será regulado pelo
presente instrumento e se regerá pelas seguintes cláusulas e condições, além das demais
disposições contratuais e legais aplicáveis:

1. DAS DEFINIÇÕES

1.1 Todos os termos e expressões iniciados em letra maiúscula no presente Segundo
Aditamento e que não estejam aqui expressamente definidos, terão os significados que
Ihes são atribuídos no Termo de Securitização dos CRI 33 e 34.

2. DO SEGUNDO ADITAMENTO

2.1 Por meio do presente Segundo Aditamento, as Partes de comum acordo resolvem
inserir, conforme o caso, na Cláusula Primeira do Termo de Securitização, as seguintes
definições:

"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 e administração dos Créditos Imobiliários lastro dos CRI
durante a vigência desses ativos, nomeada por meio da Assembleia Geral dos
Titulares dos CRI 33 e 34, realizada em 29 de abril de 2014, conforme Contrato de
Prestação de Serviços de Cobrança de Carteira de Créditos;

"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;

"Fundo de Reserva dos CRI 25 e 26"; significa o Fundo de Reserva descrito no
subitem "b", item 8.1, da Cláusula Oitava do Termo de Securitização dos CRI 25 e
26;

"Garantias Compartilhadas"; Em conjunto, o Fundo de Reserva, a Parcela Retida e o
Fundo de Reserva dos CRI 25 e 26;

"Parcela Retida"; conforme o termo definido no item "xx" da Cláusula Primeira do
Termo de Securitização dos CRI 25 e 26, integrante do Patrimônio Separado
daquela Emissão, significa a Parcela 2, caracterizada no Contrato de Cessão de
Créditos, que ficará retida na Conta Vinculada, até o cumprimento das Condições
Precedentes, formada por 40% (quarenta por cento) da parte do preço de cessão
dos Créditos Imobílíários a ser paga em moeda corrente nacional;



"Termo de Securitizacão dos CRI 25 e 26": o Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários, referentes aos créditos imobiliários da 25a e 26a Séries da 1a Emissão
da Habitasec Securítizadora S.A., celebrado em 18 de março de 2013, conforme
aditado. fi

2.2 Por meio do presente Segundo Aditamento, as Partes de comum acordo resolvem
alterar a redação da Cláusula Terceira do Termo de Securitização, a qual passa a ter a
seguinte definição:

"Garantias": (i) Regime Fiduciário, (ií) Fundo de Reserva, (iii) subordinação dos
CRIs Subordinados, (iv) cessão fiduciária dos créditos dos Contrato de Promessa de
Compra e Venda que garantem as CCIs - Contratos de Financiamento, (v) a Parcela
Retida; e (vi) Fundo de Reserva dos CRI 25 e 26"

2.3 Por meio do presente Segundo Aditamento, as Partes de comum acordo resolvem
inserir na Cláusula Vinte e Um do Termo de Securitização, a seguinte redação:

"Risco de Insuficiência de Recomposição do Fundo de Reserva

o Fundo de Reserva, composto por parte dos preços de cessão devida pela
Emissora à Expansion II e à Expansion IlI, nos termos dos Contratos de Cessão de
Créditos - Expansion II e Expansion IlI, cujos recursos, mantidos na Conta
Vinculada, destinam-se ao pagamento das obrigações indicadas na Cláusula 11.1
(a), (b) (c) e (e) e das obrigações indicadas na Cláusula 9.1 (a) a (c) do Termo de
Securitização dos CRI 25 e 26. Desta forma, por conta das Garantias
Compartilhadas, há o risco de insuficiência de recomposição do Fundo de Reserva,
podendo não ser possível a manutenção do saldo mínimo de 50% (cinquenta por
cento) do saldo inicial. fi

2.4 Por meio do presente Segundo Aditamento, as Partes de comum acordo resolvem
alterar o subitem "b", item 8.1, da Cláusula Oitava do Termo de Securitização dos CRI 33
e 34, conforme abaixo exposto:

"Fundo de Reserva. O Fundo de Reserva será composto por parte dos preços de
cessão devida pela Emissora à Expansion II e à Expansion lII, nos termos dos
Contratos de Cessão de Créditos - Expansion II e Expansion lII, devendo tais
recursos ser mantidos na Conta Vinculada, destinando-se ao pagamento das
obrigações indicadas na cláusula 11.1 (a) a (c), na hipótese de insuficiência de
recursos originados do pagamento dos Créditos Imobiliários para o cumprimento
das referidas obrigações. O Fundo de Reserva deverá ser recomposto para
apresentar a todo momento o saldo mínimo equivalente a 50% (cinquenta por
cento) do saldo inicial constante do item "mmm" das Definições ("Saldo Mínimo do
Fundo de Reserva''). 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 indicadas na
cláusula 9.1 (a) a (c) do Termo de Securitização dos CRI 25 e 26;"

2.5. Ainda, as Partes, de comum acordo, decidem incluir no item 16.1 da Cláusula
Dezesseis do Termo de Securitização dos CRI 33 e 34, a alínea (g), o qual passa a ter a
seguinte redação:

"16.1. São as despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:

(a) as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e
liquidação dos Créditos Imobiliários e do Patrimônio Separado, inclusive as
referentes à sua transferência para outra companhia securitizadora de
créditos imobiliários;

(b) as despesas com o Agente de Cobrança, com o Servicer, com terceiros
especialistas, advogados, auditores ou fiscais, renovação anual de retino,
instituição custodiante de ativos, agente fiduciário, empresa de mediação de
obra, bem como as despesas com procedimentos legais (incluindo
sucumbência) e registros perante os ofícios de registros de imóveis
competentes, incorridas para resguardar os interesses dos titulares CRI e
realização dos Créditos Imobiliários integrantes do Patrimônio Separado;

(c) os custos e despesas relativas à execução e à execução de garantias;
retificação do registro da CCI e dos CRI na CETIP,quando necessário;

(d) as despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias,
despesas com contratos telefônicos e conference call, necessárias ao
exercício da função de agente tiduciério, durante ou após a prestação de
serviços, desde que em razão dessa prestação de serviços;

(e) os eventuais tributos que, a partir da data de emissão dos CRI, venham a
ser criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de
incidência alterada, questionada ou reconhecida, de forma a representar, de
forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação incidente sobre os
CRI e/ou sobre os Créditos Imobiliários e Direitos Creditórios;

(f) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários
advocatícios arbitrários pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da
emissão dos CRI; e

(g) os custos, as despesas e eventuais danos, incluindo honorários advocatícios
e de terceiros prestadores de serviços, com a substituição e/ou contratação
do Agente de Cobrança."



3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. As alterações do Termo de Securitização dos CRI 33 e 34 ora acordadas
por meio do presente Segundo Aditamento, não implicam em novação, pelo que
permanecem inalteradas, válidas e em pleno vigor as demais obrigações, cláusulas,
termos e condições previstos no Termo de Securitização dos CRI 33 e 34 e em seus
anexos que não tenham sido expressamente alteradas pelo presente Segundo
Aditamento, as quais ficam neste ato ratificadas integralmente, obrigando as Partes e
seus sucessores, conforme o caso, ao integral cumprimento dos termos constantes no
Termo de Securitização dos CRI 33 e 34 a qualquer título.

3.2. O presente Segundo Aditamento será registrado na Instituição Custodiante das
CCIs, em complemento ao registro efetuado nos termos do artigo 23, parágrafo único, da
Lei. 10.931/04 na forma das cláusulas 2.2 e 12.1.1 do Termo de Securitização.

E por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Segundo
Aditamento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
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HABITASE

Nome:
Cargo:

ernuío Hurnberto Carazzai Sobrinho
CPF 037.321.504-53
CI 1.102.550-SSP-PE

Nome:
Cargo:

Rodrigo Faria Estrada
CPF 045.294.047-81
CI 09.835.866-6-RJ

, ,/,c. 't ,--}, ,
PENTAGONO S7K.DISTRIB·tJIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Nome:
Cargo:

Ana Paula de Oliveira
procuradora

RG:28.306.958-2
CPF: 216.001.828-79

1. -,~~~~~------ __
Nome:
CFP/MF:
RG:

TESTEMUNHA

'ara Cristina Li~a
RG: 23.199.917-3

CPF: 148.236.208-28


