
10 ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 3Sa SÉRIE
DA 1a EMISSÃO DA

HABIT ASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF n." 09.304.427/0001-58

Partes:

HABIT ASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, 4939, 3° andar, Conjunto 31 Jardim
Paulista, CEP 01407-200, inscrita no CNPJ/MF sob o n.? 09.304.427/0001-58, neste ato
representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente
"Emissora"; e

PENT ÁGONO 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, Sala 514, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.? 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante
denominada simplesmente r Agente Fiduciário":

Adiante designados em conjunto a Emissora e o Agente Fiduciário como "Partes" e,
isoladamente, como "Parte",

CONSIDERANDO QUE:

(A) a Emissora realizou a emissão de Certificados de recebíveis Imobiliários da 38a Série
de sua P Emissão ("CRI"), por meio de Termo de Securitização de Créditos Imobiliários
firmado em 26 de novembro de 2013 ("Termo de Securitização"),

(B) foi realizada Assembleia Geral de Titulares dos CRt em 20 de Março de 2014, na qual
foi aprovada a formalização de aditamento ao Termo de Securitização,

Resolvem firmar o presente 1° Aditamento ao Termo de Securitização ("Primeiro
Aditamento ao Termo de Securitização"), de acordo com o artigo 8° da Lei 9.514/1997,
conforme alterada, e demais legislações aplicáveis à espécie, nos termos das cláusulas <\\baixo:
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Cláusulas:



CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização tem por objetivo:

(a) retificar o valor da Cédula de Crédito Bancário n? DOMUS 002/2013 constante
nas Definições no Termo de Securitização;

(b) retificar o valor do saldo devedor dos Créditos Imobiliários de titularidade da
Emissora mencionado no Termo de Securitização; e

(c) alterar o valor do Fundo de Obra, conforme deliberado pelos Titulares dos CRI.

1.2. Todos os termos aqui iniciados em letras maiúsculas e não expressamente definidos
terão os mesmos significados a eles atribuídos no Termo de Securitização. As definições que
designem o singular incluirão o plural e vice-versa e poderão ser empregadas
indistintamente no gênero masculino ou feminino, conforme o caso.

CLÁUSULA SEGUNDA - ALTERAÇÕES

2.1. Na definição da CCB, na página 4 do Termo de Securitização, onde consta o valor da
CCB de R$ 20.021.738,00, deverá constar R$ 20.000.000,00. Dessa forma, a definição de CCB
na página 4 do Termo de Securitização passa a vigorar com a seguinte redação:

"CCB": Cédula de crédito bancária emitida pelo Devedor, por meio da Cédula de Crédito Bancária

n" DOMUS 002/2013, no valor de R$ 20.000.000,00, cujo credor é a Cedente;"

2.2. Na cláusula 2.2 do Termo de Securitização, onde consta que o valor do saldo devedor
total é de R$ 20.021.738,00 (vinte milhões e vinte e um mil e setecentos e trinta e oito reais),
deverá constar R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Dessa forma, a cláusula 2.2 do
Termo de Securitização passa a vigorar com a seguinte redação:

"2.2. A Emissora declara que, pelo presente Termo, foram vinculados à presenle Emissão os

Créditos Imobiliários de sua titularidade, com saldo devedor total de R$ 20.000.000,00 (vinte

milhões de reais), na Data de Emissão, devidamente identificados no Anexo I deste Termo".

2.3. Resolvem as Partes alterar o valor do Fundo de Obra, de R$ 8.000.000,00 (oito milhões
de reais) para R$ 7.130.000,00 (sete milhões cento e trinta mil reais). Dessa forma, a Cláusula
8.1 do Termo de Securitização passa a vigorar com a seguinte redação:

"s.i. Foram constituídas as seguintes Garantias para a presente Emissão:

a)

b)

Alienação Fiduciária das cotas de emissão do Devedor;

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios futuros a serem detidos pelo Devedor;
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c) Fundo de obra no valor de R$ 7.130.000,00 (sete milhões cento e trinta mil reais);

d) Fundo de Aplicação Financeira I, equivalente a 1 (uma) parcela de Juros Remuneratórios;

e) Fundo de Aplicação Financeira II, equivalente a 1/24 (um vinte e quatro avos) da parcela de

amortização da CCB;

f) Fiança;

g) Regime Fiduciário, com consequente instituição do Patrimônio Separado, nos termos da Lei 9.514, de

20 de novembro de 1.997."

CLÁUSULA TERCEIRA: REGISTRO DO TERMO

3.1. Em conformidade com a Cláusula 16.1 do Termo de Securitização, o presente 1°
Aditamento ao Termo de Securitização será entregue à Instituição Custodiante da CCt nos
termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei n.? 10_931/04_

CLÁUSULA QUARTA: RATIFICAÇÕES

4.1_ Permanecem inalteradas as demais disposições constantes do Termo de Securitização
anteriormente firmadas, que não apresentem incompatibilidade com o Primeiro Aditamento
ao Termo de Securitização ora firmado, as quais ficam neste ato ratificadas integralmente,
obrigando as Partes e seus sucessores ao integral cumprimento dos termos constantes no
mesmo, a qualquer título.

E por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 3
(h-és) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas. t1
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São Paulo, 20 de março de 2014_

HABIT A~EC SECURITIZADOR ~ .A.
Emílio Humberto Carazzai Sobrinho >, Emissora Rodrigo Faria Estrada

CPF 037.321.504-53 CPF 045.294.047-81
CI 1.102.550-SSP-PE C\ 09.83S.866-6-RJ
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