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QUARTO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 224ª SÉRIE DA 1ª 

EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento particular, as partes 

 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, Parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no 

CNPJ sob o nº 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante 

denominada simplesmente “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, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, salas 302, 

303 e 304, CEP 22.640-102 e inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de 

seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente “Agente Fiduciário”; 

 

(a Emissora e o Agente Fiduciário são doravante denominados, quando em conjunto, como “Partes” e, individual 

e indistintamente, como “Parte”);  

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(i) em 23 de outubro de 2019, as Partes celebraram o “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 224ª 

Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização” (“Termo 

de Securitização”);  

 

(ii) em 04 de dezembro de 2019, as Partes celebraram o primeiro aditamento ao Termo de Securitização (“Primeiro 

Aditamento”);  

 

(iii) em 26 de novembro de 2019, as Partes celebraram o segundo aditamento ao Termo de Securitização 

(“Segundo Aditamento”); 

 

(iv) em 11 de novembro de 2020, as Partes celebraram o terceiro aditamento ao Termo de Securitização (“Terceiro 

Aditamento”); 

 

(iv) foi realizada em 26 de novembro de 2020 uma assembleia geral de titulares dos CRI que deliberou e aprovou: 

(a) a alteração da primeira Data de Aniversário para 27 de outubro de 2020 e, consequentemente, alteração das 

próximas Datas de Aniversário para 27 de outubro de cada ano, referente às Cláusulas 1.1 e 5.1.1 do Termo de 

Securitização, inclusive, alterando a referência do NIk-1 para a primeira Data de Aniversário para outubro de 2019; 

(b) a alteração da primeira Data de Aniversário para 15 de outubro de 2020 cada ano e, consequentemente, 

alteração das próximas Datas de Aniversário para 15 de outubro de cada ano, referente à Clausula 2.5 do Contrato 



 

2 

 

de Cessão, Cláusula 2.1.1 do Contrato de Locação Complementar, 2.1 (b) do Contrato de Alienação Fiduciária de 

Cotas, 2.1 (b) do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel e Cláusulas 1.1 e 5.1.1 do Termo de Securitização, 

alterando a referência do NIk-1 para a primeira Data de Aniversário para outubro de 2019; (c) autorização para a 

Emissora e Agente Fiduciário praticarem todos os atos ne necessários e celebrarem todos e quaisquer 

documentos necessários para a efetivação do item acima. (“AGT 26/11/2020”); e 

 

(v) as Partes resolvem aditar o Termo de Securitização tendo em vista as deliberações da AGT 26/11/2020. 

 

Resolvem as Partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente Quarto Aditamento ao Termo de 

Securitização de Créditos Imobiliários da 224ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização 

(“Aditamento”), nos seguintes termos: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES 

 

1.1  As Partes resolvem alterar a primeira Data de Aniversário para 27 de outubro de cada ano e, 

consequentemente, a alteração das Cláusulas 1.1 e 5.1.1 do Termo de Securitização que passam a vigorar com a 

seguinte nova redação: 

 

 

“1.1. Definições. Para os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo 

daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente: 

(...) 

“Data de Aniversário” 27 de outubro, de cada ano 

 

“5.1.1. 

 

(...) 

 

NIk = Número índice do IGP-M do segundo mês imediatamente anterior ao mês de verificação da atualização 

monetária. Exemplificadamente, para a primeira Data de Aniversário, isto é, 27 de outubro de 2020, o NIk 

corresponde ao número índice do IGP-M referente ao mês de agosto de 2020; 

NIk-1 = Número índice do IGP-M referente ao ano imediatamente anterior ao do NIk. Exemplificadamente, para 

a segunda Data de Aniversário, isto é, 27 de outubro de 2021, o NIk-1 corresponderá ao número índice do IGP-

M referente ao mês de agosto de 2020. Excepcionalmente para a primeira Data de Aniversário, isto é, 27 de 

outubro de 2020, o NIk-1 corresponderá ao número índice do IGP-M referente ao mês de outubro de 2019;” 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS RATIFICAÇÕES 

 

2.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições estipuladas no Termo de Securitização 

que não tenham sido expressamente modificadas por este Aditamento, as quais são neste ato integralmente 
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ratificadas, obrigando-se as Partes e seus sucessores ao integral cumprimento dos termos constantes no mesmo, 

a qualquer título.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO 

 

3.1. Legislação Aplicável: Este Aditamento será regido e interpretado de acordo com as leis da República 

Federativa do Brasil. 

 

3.2 Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único competente 

para dirimir quaisquer questões ou litígios originários deste Aditamento, renunciando expressamente a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

3.3. Assinatura Digital ou Eletrônica. As Partes concordam que o presente instrumento, bem como demais 

documentos correlatos, poderão ser assinados de forma eletrônica ou digitalmente, nos termos da Lei 13.874, 

bem como na Medida Provisória 983, Medida Provisória 2.200-2, no Decreto 10.278, e ainda, no Enunciado nº 297 

do Conselho Nacional de Justiça. Para este fim, serão utilizados os serviços disponíveis no mercado e amplamente 

utilizados que possibilitam a segurança, validade jurídica, autenticidade, integridade e validade da assinatura 

eletrônica por meio de sistemas de certificação digital capazes de validar a autoria, bem como de traçar a “trilha 

de auditoria digital” (cadeia de custódia) do documento, a fim de verificar sua integridade e autenticidade. Dessa 

forma, a assinatura física de documentos, bem como a existência física (impressa), de tais documentos não serão 

exigidas para fins de cumprimento de obrigações previstas neste instrumento, exceto se outra forma for exigida 

por Cartórios, Juntas Comerciais ou demais órgãos competentes, hipótese em que as Partes se comprometem a 

atender eventuais solicitações no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, a contar da data da exigência. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente instrumento em formato eletrônico, com 

a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil 

e a intermediação de entidade certificadora devidamente credenciada e autorizada a funcionar no país, de acordo 

com a Medida Provisória 2.200-2, em conjunto com 2 (duas) testemunhas, abaixo identificadas. 

 

São Paulo, 08 de dezembro de 2020 

 

[O restante desta página foi deixado intencionalmente em branco] 
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[Página de Assinaturas 1/2 do Quarto Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 224ª Série 

da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização, firmado em 08 de dezembro de 2020, entre a RB Capital 

Companhia de Securitização e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários] 

 

 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO  

Emissora 

 

 

 

 

 

Nome:  Nome: 

Cargo: Cargo: 
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[Página de Assinaturas 2/2 do Quarto Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 224ª Série 

da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização, firmado em 08 de dezembro de 2020, entre a RB Capital 

Companhia de Securitização e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários] 

 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

Agente Fiduciário 

 

 

 

 

 

Nome:   

Cargo:  

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

Nome:  Nome: 

RG: RG: 

CPF: CPF: 
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