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TERCEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 162ª SÉRIE DA 

1ª EMISSÃO DA RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA RB CAPITAL 

COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO) 

 

I – PARTES 

 

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, as partes: 

 

RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da RB Capital Companhia de Securitização), 

sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 254, 13º andar, 

parte, Itaim Bibi, Sala 1315, Centro, CEP 01014-907, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.773.542/0001-22, neste ato 

representada na forma de seu Estatuto Social (“Emissora” ou “Securitizadora”); 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 8, Ala B, Salas 

302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada na 

forma de seu Estatuto Social (“Agente Fiduciário”). 

 

(sendo a Emissora e o Agente Fiduciário denominados, conjuntamente, como “Partes” e, individual e 

indistintamente, como “Parte”). 

 

II – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

(i) em 09 de agosto de 2018, a CLARION GUARULHOS, EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.617.995/0001-49, por meio da formalização do Instrumento Particular 

de Contrato de Cessão de Créditos e Outras Avenças, cedeu à Securitizadora a totalidade dos créditos 

imobiliários oriundos da venda do imóvel objeto da matrícula nº 101.031 do 2º Oficial de Registro de 

Imóveis de Guarulhos/SP (“Créditos Imobiliários”); 

 

(ii) na mesma data, a Securitizadora emitiu 1 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário (“CCI”) para representar 

os Créditos Imobiliários, nos termos do “Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito 

Imobiliário Sem Garantia Real Imobiliária Sob Forma Escritural” (“Escritura de Emissão”); 

 

(iii) a Securitizadora vinculou a CCI aos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI Série 162”), por meio 

do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 162ª Série da 1ª Emissão da RB Capital 

Companhia de Securitização S.A., nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme 

alterada, e dos demais normativos da Comissão de Valores Mobiliários, celebrado em 09 de agosto de 

2018, conforme aditado (“Termo de Securitização”); e 
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(iv) em 03 de maio de 2021, os titulares dos CRI da Série 162 em Assembleia Geral (“Assembleia Geral”) 

aprovaram a repactuação de determinados termos e condições das Garantias (conforme definido no 

Termo de Securitização), incluindo a extinção do compartilhamento das Garantias entre os CRI Série 

162 e os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 161ª Série da 1ª Emissão da Emissora (“CRI Série 

161”), as quais refletem em determinados ajustes no Termo de Securitização, objeto do presente 

Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização (conforme abaixo definido); 

 

(v)  da adaptação dos Eventos de Vencimento Antecipado constantes nas alíneas “c”, “l” e “t” da Cláusula 

6.3. do Termo de Securitização, tendo em vista a liberação da Alienação Fiduciária de Cotas mencionada 

no subitem “i.1” da referida Assembleia Geral;  

 

(vi) as Partes desejam aditar o Termo de Securitização, de modo a alterar determinados termos e condições 

do Termo de Securitização conforme aprovação da Assembleia Geral acima mencionada; e 

 

(vii) as Partes dispuseram de tempo e condições adequadas para a avaliação e discussão de todas as 

cláusulas deste instrumento, cuja celebração é pautada pelos princípios da igualdade, probidade, 

lealdade e boa-fé. 

 

RESOLVEM celebrar este “Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 162ª Série 

da 1ª Emissão da RB SEC Companhia de Securitização S.A.” (“Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização”). 

 

III – CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES 

 

1.1. Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste Terceiro Aditamento ao Termo de 

Securitização têm o significado que lhes foi atribuído no Termo de Securitização. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

 

2.1. Considerando o quanto indicado na alínea “iv” das Considerações Preliminares deste Terceiro 

Aditamento ao Termo de Securitização, as Partes resolvem, de comum acordo, substituir a redação do termo 

definido “Imóveis” e alterar os termos definidos “Contrato de Cessão”, “Documentos da Operação”, “Garantia” 

e “Imóveis Guarulhos”, constantes do item 1.1.1., conforme as redações abaixo: 

 

“CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES 
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1.1.1. Definições: (...) 

 

“Créditos Imobiliários” 

 

Os Créditos Imobiliários Guarulhos; 

“Contrato de 

Cessão”“Documentos da 

Operação” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Garantias”: 

 

 

 

“Imóvel Guarulhos” ou 

“Imóveis”: 

O Contrato de Cessão Guarulhos; 

Correspondem ao Compromisso de Venda e 

Compra, o Contrato de Cessão, a Escritura de 

Emissão, o Contrato de Distribuição, Alienação 

Fiduciária de Imóvel Guarulhos, a Alienação 

Fiduciária de Cotas, a Cessão de Direitos 

Creditórios Guarulhos, este Termo de 

Securitização, a Escritura de Cessão e os Boletins 

de Subscrição quando considerados em 

conjunto; 

 

A Alienação Fiduciária de Imóvel Guarulhos, a 

Alienação Fiduciária de Cotas e a Cessão de 

Direitos Creditórios Guarulhos, conforme 

aditadas, quando em conjunto;  

 

O imóvel localizado na Rua Estrela do Oeste, nº 

124, na Cidade de Guarulhos, Estado de São 

Paulo, objeto da matrícula nº 101.031 do 2º 

Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, com uma 

área total de terreno de 105.887,97m² (cento e 

cinco mil, oitocentos e oitenta e sete metros 

quadrados e noventa e sete decímetros 

quadrados) sobre a qual foi desenvolvido um 

centro distribuição com área bruta locável de 

55.686m² (cinquenta e cinco mil, seiscentos e 

oitenta e seis metros quadrados); 

 

2.2. Considerando o quanto indicado na alínea “ iv”  das Considerações Preliminares deste Terceiro 

Aditamento ao Termo de Securitização, as Partes resolvem, de comum acordo, alterar a alínea “s” da Cláusula 

3.1 - Características da CCI, conforme as redações abaixo: 

 

 “CLÁUSULA TERCEIRA – CARACTERÍSTICAS DOS CRI 
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  3.1. Características dos CRI: (...) 

  s) Garantias: Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Guarulhos, Alienação Fiduciária de Cotas e 

Alienação Fiduciária de Imóvel Guarulhos; 

 

2.3. Considerando o quanto indicado na alínea “ iv”  das Considerações Preliminares deste Terceiro 

Aditamento ao Termo de Securitização, as Partes resolvem, de comum acordo, alterar a Cláusula 5 – Garantias, 

excluindo a redação da Cláusula 5.2. – Compartilhamento e alterando a Cláusula 5.1, conforme as redações 

abaixo: 

 

“CLÁUSULA QUINTA – GARANTIAS 

 

5.1. Garantias: Nos termos dos Documentos da Operação, foi constituída em favor da Emissora, a 

Alienação Fiduciária de Cotas e a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Guarulhos, cuja eficácia está 

condicionada, de forma suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil, ao pagamento do preço 

de aquisição dos Imóveis nos prazos previstos no Compromisso de Venda e Compra e consequente 

lavratura da Escritura de Cessão; e serão constituídas, em favor da Emissora, concomitante ao 

recebimento pela Cedente e pela SPE Guarulhos do Preço de Cessão, conforme definido no Contrato 

de Cessão Guarulhos e na Alienação Fiduciária de Imóvel Guarulhos. 

 

2.4. Considerando o quanto indicado na alínea “ iv”  das Considerações Preliminares deste Terceiro 

Aditamento ao Termo de Securitização, as Partes resolvem, de comum acordo, alterar as alíneas “c”, “l”, “m” 

e“t” da Cláusula 6.3., conforme as redações abaixo: 

 

“CLÁUSULA SEXTA – AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RESGATE ANTECIPADO DOS CRI 

 

6.3 Eventos de Vencimento Antecipado: Os seguintes eventos serão considerados eventos de 

vencimento antecipado da Parcela Securitização - Guarulhos, no âmbito do Compromisso de Venda e 

Compra, e, por consequência dos CRI ("Eventos de Vencimento Antecipado"): 

 

(...) 

(c)  transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pelo Devedor, 

das obrigações assumidas na Cessão de Direitos Aquisitivos, sem a prévia anuência da Emissora, 

conforme aprovada em Assembleia Geral de Titulares de CRI; 

 

(...) 

(l)  qualquer processo de reorganização societária (cisão, fusão, incorporação, ou outras 
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reestruturações societárias), ou a modificação do controle efetivo direto ou indireto, ou ainda 

transferência substancial de ativos pelo Devedor, sem a prévia e expressa autorização da Emissora; 

 

(...) 

(m)  descumprimento comprovado, pelo Devedor, de qualquer obrigação não pecuniária decorrente 

do Compromisso de Venda e Compra, do Contrato de Cessão Guarulhos ou dos respectivos 

instrumentos de garantia, não sanada no prazo máximo de 10 (dez) Dias Úteis, ou outro prazo de cura 

estabelecido no Compromisso de Venda e Compra, no Contrato de Cessão Guarulhos ou nos 

respectivos instrumentos de garantia, contados da data em que o Devedor for formalmente notificado 

a respeito do referido descumprimento. Não configurará um evento de Vencimento Antecipado o não 

cumprimento do prazo de registro previsto no item 3.3.2. da Alienação Fiduciária de Imóvel Guarulhos, 

o qual configurará um evento de Pagamento Antecipado Compulsório, conforme definido no item 6.6., 

abaixo; 

 

(...) 

(t) caso o Imóvel seja objeto de quaisquer ônus ou gravames de qualquer natureza, sem prévia e 

expressa anuência da Emissora, desde que, no caso de ônus ou gravames constituídos por terceiros, tal 

ônus ou gravame não seja revertido ou suspenso dentro de 90 (noventa) dias contados da sua efetiva 

constituição ou da publicação de decisão judicial determinando tal ônus ou gravame, conforme 

aplicável; 

 

(...) 

6.3.6. Para os fins da alínea “f” do item 6.3., acima, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias contados 

do encerramento de cada trimestre, a partir da emissão dos CRI, o Devedor comprometeu-se a 

encaminhar à Emissora um relatório trimestral, conforme minuta constante do Anexo IV à Cessão 

Fiduciária de Direitos Creditórios Guarulhos, por meio do qual a Emissora, trimestralmente, no prazo de 

até 5 (cinco) Dias Úteis contados do respectivo recebimento do relatório, e no mesmo dia dos trimestres 

subsequentes (“Datas de Apuração Índices”), calculará os seguintes índices:  

 

(...) 

6.3.6.2. Caso (i) durante a totalidade dos trimestres que antecedem a apuração de índices a ser realizada 

em 30 de setembro de 2020, inclusive, o Índice de Cobertura seja inferior a 1,3 (“Índice Mínimo de 

Cobertura”); ou (ii) em quaisquer Datas de Apuração Índices posteriores a 30 de setembro de 2020, o 

Índice de Cobertura seja inferior ao Índice Mínimo de Cobertura por 6 (seis) trimestres consecutivos; a 

Emissora deverá convocar Assembleia Geral Extraordinária de Titulares de CRI, para que estes deliberem 

pela determinação ao Devedor para que este realize (a) a amortização extraordinária dos Créditos 

Imobiliários, no montante necessário para fins de observância do Índice Mínimo de Cobertura, não 
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incidindo, nesta hipótese, qualquer prêmio; ou (b) o reforço de garantia na forma prevista no item 5.3. 

da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Guarulhos. O Devedor deverá realizar a amortização 

extraordinária ou o reforço de garantia, conforme venha a ser definido pelos Titulares de CRI, no prazo 

de até 15 (quinze) dias úteis contado da data de recebimento de notificação da Emissora neste sentido. 

 

2.5. Considerando o quanto indicado na alínea “ iv”  das Considerações Preliminares deste Terceiro 

Aditamento ao Termo de Securitização, as Partes resolvem, de comum acordo, excluir a alínea “r” e alterar as 

alíneas ”l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q” da Cláusula 10 – Riscos do Termo de Securitização, conforme a redação abaixo:  

 

  “CLÁUSULA DEZ – RISCOS 

 

 (l) Risco de não Registro das Garantias: A constituição da Alienação Fiduciária de Cotas, da Cessão 

Fiduciária de Direitos Creditórios Guarulhos, cuja eficácia está condicionada, de forma suspensiva, nos 

termos do artigo 125 do Código Civil, ao pagamento do preço de aquisição dos Imóveis e consequente 

lavratura da Escritura de Cessão, dependem, respectivamente, de registro junto ao escriturador das 

cotas do Devedor e nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos competentes. Desta forma, caso, 

por quaisquer motivos, os respectivos registros não sejam, não possam ou demorem para ser efetuados, 

os Titulares de CRI assumirão o risco de que eventual excussão dessa garantia e das obrigações 

decorrentes de tal instrumento poderão ser prejudicadas por eventual falta de registro; 

 

 (m) Risco de Constituição das Garantias: As garantias compreendidas pela Alienação Fiduciária de 

Imóvel Guarulhos serão constituídas posteriormente à integralização dos CRI, concomitante ao 

recebimento pela Cedente do preço de cessão, no termos dos Contratos de Cessão. Neste sentido, caso 

as referidas garantias não venham a ser formalizadas e constituídas, ou ainda, em caso de 

inadimplemento dos CRI anteriormente à efetivação de tais garantias, os Titulares de CRI poderão vir a 

sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de execução ou excussão, conforme o caso, das 

referidas garantias; 

 

 (n) Riscos de Auditoria Jurídica: No âmbito da aquisição dos Imóveis pelo Devedor, este realizou 

auditoria jurídica e técnica em relação aos referidos Imóveis, sendo que, para fins da presente Emissão, 

a Emissora analisou o conteúdo dos respectivos relatórios produzidos. Ainda assim, eventuais ônus, 

gravames, vícios, contingências e/ou pendências de qualquer natureza, não mapeados no referido 

relatório em decorrência de referida auditoria realizada, poderão: (i) restringir ou impossibilitar a 

excussão de garantias; (ii) comprometer a validade e a segurança da titularidade e da cessão dos 

Créditos Imobiliários Guarulhos e (iii) poderão resultar em restrições ao pleno exercício, pela Emissora, 

da constituição e do direito de propriedade sobre o referido Crédito Imobiliário e gerar contingências 

de natureza pecuniária para o Patrimônio Separado; 
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(o) Riscos ambientais: Os Imóveis estão sujeitos a riscos inerentes a: (i) legislação, regulamentação 

e demais questões ligadas a meio ambiente, tais como falta de licenciamento ambiental e/ou 

autorização ambiental para operação (como, por exemplo, estação de tratamento de efluentes, antenas 

de telecomunicações, geração de energia, entre outras), uso de recursos hídricos por meio de poços 

artesianos saneamento, supressão de vegetação e descarte de resíduos sólidos; (ii) passivos ambientais 

decorrentes de contaminação de solo e águas subterrâneas, bem como eventuais responsabilidades 

administrativas, civis e penais daí advindas; (iii) ocorrência de problemas ambientais que podem 

acarretar a perda de valor dos Imóveis e/ou a imposição de penalidades administrativas, civis e penais 

ao Devedor; e (iv) consequências indiretas da regulamentação ou de tendências de negócios, incluindo 

a submissão a restrições legislativas relativas a questões urbanísticas, tais como metragem de terrenos 

e construções, restrições a metragem e detalhes da área construída, e suas eventuais consequências. A 

ocorrência destes eventos pode afetar negativamente a execução da Alienação Fiduciária de Imóvel 

Guarulhos. Nesta data, há o processo administrativo nº 1500076/88 em tramite junto à Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo, referente ao descomissionamento da planta industrial da antiga 

proprietária do Imóvel Guarulhos. 

 

(p) Riscos relacionados à regularidade de área construída: A existência de área construída edificada 

sem a autorização prévia da Prefeitura Municipal competente, ou em desacordo com o projeto 

aprovado, poderá acarretar riscos e passivos para os Imóveis e para o Devedor, caso referida área não 

seja passível de regularização e venha a sofrer fiscalização pelos órgãos responsáveis. Dentre tais riscos, 

destacam-se: (i) a aplicação de multas pela administração pública; (ii) a impossibilidade da averbação 

da construção; (iii) a negativa de expedição da licença de funcionamento; (iv) a recusa da contratação 

ou renovação de seguro patrimonial, bem como, de pagamento da indenização em caso de sinistro; e 

(v) a interdição dos Imóveis, podendo ainda, culminar na obrigação de demolir as áreas não 

regularizadas, o que poderá afetar adversamente as atividades e os resultados operacionais dos Imóveis. 

Nesta data, encontra-se pendente a averbação da área construída dos empreendimentos junto à 

matrícula do Imóvel Guarulhos. 

 

(q) Riscos Relacionados ao Pagamento Indevido dos Créditos Imobiliários: Caso, por qualquer 

motivo, ocorram pagamentos indevidos dos Créditos Imobiliários à Cedente, a Cedente terá o prazo de 

até 5 (cinco) Dias Úteis para repassar tais recursos à Emissora. Nessa hipótese, a Emissora estará 

impossibilitada de amortizar os CRI na respectiva Data de Vencimento, o que pode acarretar perdas 

financeiras aos Titulares dos CRI quando da efetiva amortização; 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

3.1 Ficam ratificadas todas as demais disposições constantes do Termo de Securitização que não foram 

expressamente alteradas pelo presente Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização. 

 

3.2 Para todos os fins e efeitos de direito, as Partes reconhecem e concordam que suas assinaturas no 

presente instrumento poderão realizadas por meio eletrônico, assim como as assinaturas das testemunhas, 

constituindo meio idôneo e possuindo a mesma validade e exequibilidade que as assinaturas manuscritas 

apostas em documento físico. Ainda, nos termos do artigo 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01, as Partes 

expressamente concordam em utilizar e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de anuência 

aos termos ora acordados em formato eletrônico, ainda que não utilizem certificado digital emitido no padrão 

ICP - Brasil. 

 

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÕES 

 

4.1. Permanecem inalteradas as demais disposições anteriormente firmadas que não apresentem 

incompatibilidade com o presente Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização ora firmado, as quais são 

neste ato ratificadas integralmente, o que inclui, mas não se limita, às declarações prestadas pelas Partes no 

Termo de Securitização, obrigando-se as Partes e seus sucessores ao integral cumprimento dos seus termos, a 

qualquer título, ao integral cumprimento dos seus termos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – REGISTRO 

 

5.1. O presente Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização será registrado na Instituição Custodiante 

da CCI, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 10.931/04. 

 

CLÁUSULA SEXTA - FORO 

 

6.1.   As Partes elegem o foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 

decorrentes deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

O presente instrumento é firmado em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas. 

 

São Paulo, 10 de maio de 2021. 

 

(O restante da página foi deixado intencionalmente em branco.) 
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(Página de assinaturas 1/2 do Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 162ª 

Série da 1ª Emissão da RB SEC Companhia de Securitização S.A.) 

 

 

RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Emissora 

 

 

 

Nome: 

Cargo: 

 Nome: 

Cargo: 
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(Página de assinaturas 2/2 do Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 162ª 

Série da 1ª Emissão da RB SEC Companhia de Securitização S.A.) 

 

 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

Agente Fiduciário 

 

 

 

Nome: 

Cargo: 

  
 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

Nome: 

RG: 

CPF/MF: 

 Nome: 

RG: 

CPF/MF: 
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