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PRIMEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS 

PARTES 

Pelo presente instrumento particular, as partes: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, sociedade anonima, corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao 

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.440, 11° andar, parte - ltaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada 

simplesmente "Emissora"; e 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituicao financeira, corn sede na Cidade 

do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n° 4.200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, 

CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto 

Social ("Agente Fiduciario", sendo que a Emissora e o Agente Fiduciario serao doravante denominados, quando em 

conjunto, como "Partes" e, individual e indistintamente, como "Parte"); 

Firmam o presente "Primeiro Aditamento ao Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios" ("Primeiro Aditivo"), 

conforme as seguintes clausulas e condicoes: 

CONSIDERANTO QUE: 

Em 27 de julho 2018, as Partes celebraram o "Termo de Securitizaceio de Creditos Imobiliorios da 182g Serie 
da 12  Emisseio de Certificados de Recebiveis Imobiliorios da RB Capital Cornpanhia de Securitizactio" 

("Termo"); e 

Em 1 de novembro de 2018 foi realizada Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebiveis 

lmobiliarios da 182° serie da Emissora ("AGT de 01 de novembro de 2018"), por meio da qual foi deliberada 

(i) a aprovagao de ajustes as coberturas do seguro patrimonial a ser contratado pela Cedente Original e 

endossado a Emissora, nos termos da Clausula 6.6 do Contrato de Cessao Original, da Clausula 5.5 do Contrato 

de Cessao Securitizadora, da clausula 3.2 do Contrato de Alienacao Fiduciaria do lmovel e clausula 8.5 do 

Termo de Securitizacao, conforme escopo de cobertura constante de correspondencia enviada pela Cedente 

Original a Emissora datada de 18 de setembro de 2018; e (ii) a autorizacao para as Partes ajusta rem o Termo, 

de forma a refletir a aprovagao disposta no item (i) acima; 

Resolvem as Panes alterar o Termo por meio do presente Primeiro Aditivo de acordo corn os seguintes termos 

e condigoes: 
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CLAUSU LAS 

CLAUSULA PRIMEIRA: TERMOS DEFINITIVOS 

	

1.1. 	Os termos definidos e expressoes adotadas neste Primeiro Aditamento, iniciados em letras maitIsculas, no 

singular ou no plural, terao o significado a eles atribuido no Termo. 

CLAUSULA SEGUNDA: ADITAMENTO 

	

2.1. 	As Pages resolvem alterar a clausula 8.5 do Termo que passara a vigorar corn a seguinte redac5o: 

"8.5. Endosso do Segura A Cedente Original se cornprometeu a endossar a Emissora, e manter contratado e 

endossado, durante todo o prazo de locardo, nos termos e condigdes do Contrato de Locaceio: (i) seguro 

patrimonial, contratado junto b seguradora idonea e reconhecida no mercado, devidamente aprovada pela 

Emissora, indicando a Emissora como beneficidria, o qual devera prever que seja pro piciada a cobertura do 

montante necessorio para a reconstrugdo do Imovel e reposirdo do mesmo no estado anterior ao sinistro, corn 

base no valor da construrdo do Imovel b epoca do contratardo da apolice e de suas renovardes corn cobertura 

para, garantir as perdas e danos materials decorrentes de ou relacionados a incendios, queda de raios, 

exploseies de qualquer natureza, impactos de veiculos e queda de aeronaves e de quaisquer outros engenhos 

aereos ou espaciais, vendaval, furacdo, granizo e fumaga." 

CLAUSULA TERCEIRA: DECLARAOES E RETIFICAOES 

	

3.1. 	As alteracoes feitas por meio deste Primeiro Aditamento n5o implicam em novagao, pelo que permanecem 

ainda validas e em vigor todas as obrigagoes, clausulas, termos e condicoes previstas no Termo que nao tenham sido 

expressamente alterados nos termos deste Primeiro Aditamento. 

CLAUSULA QUARTA: REGISTRO 

	

4.1. 	Este Primeiro Aditamento sera registrado na Instituic5o Custodiante, nos termos do paragrafo Crnico do artigo 

23 da Lei 10.931 de 02 de agosto de 2004 e conforme clausula 16.1. do Termo. 
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CLAUSULA QUINTA: DISPOSIOES FINAIS 

	

5.1. 	Este Primeiro Aditamento é celebrado em carater irrevogavel e irretratavel, obrigando-se a Emissora ao seu 

fiel, pontual e integral cumprimento por si e por seus sucessores e cessionarios, a qualquer titulo. 

	

5.2. 	Este Primeiro Aditamento é regido e interpretado, material e processualmente, pelas leis da Republica 

Federativa do Brasil. 

	

5.3. 	Este Primeiro Aditamento constitui titulo executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, incisos I e Ill, do 

Codigo de Processo Civil, e as obrigagaes aqui encerradas estao sujeitas a execucao especifica, de acordo corn os 

artigos 815 e seguintes, do Col:lig° de Processo Civil. 

	

5.4. 	Fica eleito o foro da Comarca de Sao Paulo, corn exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

para dirimir as questhes porventura oriundas deste Primeiro Aditamento. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as panes firmam o presente Primeiro Aditamento, em 3 (tres) vias de igual 

teor e forma, juntamente corn as 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas. 

Sao Paulo, 08 de novembro de 2018. 

(0 restante da pagina foi intencionalmente deixado em branco.) 
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Pogina de assinaturas 1/3 do Primeiro Aditomento ao Termo de Securitizactio dos Certificados de Recebiveis 

lmobiliarios do 1822 Serie da 12 Emisslio do RB Capital Companhia de Securitizactio, firmado, em 08 de novembro de 

2018, entre a RB Capital Cornpanhia de Securitizagifio e a Pentagon° S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

 

Nome: 
Cargo: 

Nome: 
Cargo. 	 Flavia Palacios 

Mendonca Ballune 
RG 60.917.105-7 (SSP/SP) 

CPF 052.718.27-37 

wares 
47,6'80.1614 SSMP 

Nip* GAbriel &hires 
Re: 47463,,15141613KSP 

n4sP• 10044.1,15So11RA7 

dAft, 

(I' 'A  
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Pagina de assinaturas 2/3 do Prim eiro Aditamento ao Termo de Securitizagdo dos Certificados de Recebiveis 

lmobiliarios da 1822 Serie da 12  Emissao da RB Capital Cornpanhia de Securitizactio, firm ado, em 08 de novembro de 

2018, entre a RB Capital Companhia de Securitizardo e a Pentagon° S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios 

PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Nome: 

Cargo: 
Nathanny Manh es 
CPF: 113.345:437-20 

Procuradora • 

Testemunhas: 

11:AS.1.vvirnvym  
Nom-e— 	 Nome: 
Cargo: 	Daniella Braga Yamada 	 Cargo: 

RG: 43.464.640-4 (SSP/SP) 
CPF.  361.371.958-48 

Ana Beatriz Tendolini 
CPF: 399.336.188-14 

Procuradora 
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