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PRIMEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO 
AGRONEGÓCIO RELATIVO AOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 2ª 
EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA, DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 
S.A., LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA 
COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

 

Pelo presente instrumento particular, as partes: 

 

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., companhia aberta com sede na 

cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 181, sala 711, CEP 20.040- 007, 

inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante 

designada (“ Emissora” ou “ Securitizadora”); e 

 

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 717, 10º andar, CEP 04.530-001, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 50.657.675/0001-86, neste ato devidamente representada na forma de seu Estatuto Social, por seu 

representante legal abaixo subscrito (“Agente Fiduciário” ou “SLW”); 

 

E ainda, na qualidade de Agente Fiduciário substituto, 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, Brasil, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 10º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 

00.806.535/0001-54, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante designada (“ Novo 

Agente Fiduciário” ou “ Planner”); 

 

Sendo a Emissora e o Agente Fiduciário doravante designados como “Partes” ou, individualmente, “Parte”. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

i) em 10 de setembro de 2019, as Partes celebraram o “Termo de Securitização de Direitos Creditórios do 

Agronegócio Relativo aos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2a Emissão, em Série Única, 

da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do 

Agronegócio Devidos pela Coopavel Cooperativa Agroindustrial” (“Termo de Securitização”), pelo 

qual foram estabelecidos os termos e condições relativos aos Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio – CRA da 2ª emissão da Emissora (“CRA”); 

 

ii) Em 25 de novembro de 2020, foi realizada a Assembleia Geral de Titulares de Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio da 2ª Emissão em Série Única da Securitizadora (“Assembleia Geral de 

Titulares dos CRA” e “Titulares do CRA”, respectivamente) que autorizou (i) aprovação da Planner 

Corretora de Valores S.A., como instituição financeira que substituirá a SLW da função de agente 

fiduciário do CRA; e
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iii) As Partes desejam aditar o Termo de Securitização para refletir as deliberações tomadas na Assembleia 
Geral de Titulares dos CRA, nos termos do item (ii) acima. 

 
Resolvem as Partes firmar o presente “Instrumento Particular de Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização 

de Direitos Creditórios do Agronegócio Relativo aos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2a Emissão, em 

Série Única, da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do 

Agronegócio Devidos pela Coopavel Cooperativa Agroindustrial” (“Aditamento”), de acordo com as cláusulas a 

seguir. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES 

 
1.1.  Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma 
definidos neste Aditamento, nesta ou nas demais cláusulas, são aqui utilizados com o mesmo significado a eles 
atribuído no Termo de Securitização. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – ADITAMENTO 

 
2.1. Em decorrência da substituição da SLW das funções de Agente Fiduciário da Emissão pela Planner, as 
Partes decidem alterar as cláusulas 1.1 e 20.1, que passam a vigorar nos seguintes termos: 

 
“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: 

 

 

(…) 

 
“20.1.Comunicação: Todas as comunicações entre as Partes serão consideradas válidas a partir do 

seu recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que as Partes venham a indicar, por 

escrito, durante a vigência deste Termo. 

(…) 
 

Para o Agente Fiduciário: 
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 10º andar, Itaim Bibi 
CEP 04538-132, São Paulo - SP 
E-mail: eneto@planner.com.br 
Telefone: (11) 3014-6008 
E-mail: rcovre@planner.com.br 
E-mail: dmendes@planner.com.br 
E-mail: mccruz@planner.com.br 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUBSTITUIÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

 

3.1. Por meio do presente Aditamento, a Emissora nomeia a Planner como Agente Fiduciário, que formalmente 

aceita a sua nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo- lhe devida a 
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remuneração prevista no Termo de Securitização. 

 

3.1.1. O Novo Agente Fiduciário declara que: 

 

(i) é instituição financeira devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e tem por objeto 

social a administração e/ou a custódia de bens de terceiros; 

 

(ii) encontra-se devidamente cadastrado perante a CVM e habilitado ao exercício da função de agente 

fiduciário da Emissão dos CRA; 

 

(iii) Que aceita integralmente o presente Termo de Securitização, em todas as suas cláusulas e condições; 

 

(iv) não se enquadra em nenhuma das situações previstas no artigo 6º da Instrução CVM nº 583/16; 

 

(v) não tem qualquer impedimento legal para o exercício da função que lhe é atribuída, conforme a Lei nº 

6.404/76 e a Instrução CVM nº 583/16; 

 

(vi) está devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a cumprir suas obrigações aqui 

previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e contratuais necessários para tanto; 

 

(vii) a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas não 

infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário; 

 

(viii) não tem qualquer ligação com a Emissora, com a Devedora, com os Devedores Solidários, ou sociedades 

coligadas, controladas, controladoras da Emissora, da Devedora ou dos Devedores Solidários, ou 

integrantes do mesmo grupo econômico, que o impeça de exercer suas funções; 

 

(ix) verificou que as Garantias são suficientes em relação ao saldo devedor dos CRA na Data de Emissão, 

observados os termos, condições e limites mínimos previstos nos Documentos da Operação, e se 

encontram devidamente formalizadas, sendo exequíveis; 

 

(x) verificou a veracidade das informações relativas às Garantias contidas neste Termo de Securitização; e 

 

(xi) verificou a legalidade e ausência de vícios da operação, além da veracidade, consistência, correção e 

suficiência das informações prestadas no presente Termo de Securitização. 
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CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 

 

4.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas, termos e condições do Termo de Securitização não expressamente 

alteradas por este Aditamento, restando inalterados os direitos, declarações, garantias, indenizações prestadas, 

compromissos e obrigações assumidas pelas Partes no Termo de Securitização, os quais permanecem em pleno 

efeito e vigor. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1. A Planner, na qualidade de Novo Agente Fiduciário, presta as Declarações, nos moldes dos Anexos II deste 

Aditamento, as quais deverão ser encaminhadas, nesta data, pela Planner à Securitizadora, devidamente assinadas 

por seus representante legais. 

 

5.2. As deliberações da AGT foram tomadas por mera liberalidade dos Titulares dos CRA, não importando em 

novação das obrigações assumidas nos Documentos da Operação, não se aplicando, portanto, o disposto nos artigos 

360 a 367 do Código Civil Brasileiro. 

 

5.3. Todas as despesas decorrentes ou relacionadas ao presente Aditamento serão arcadas pelo Patrimônio Separado. 

 

5.4. A invalidade ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas deste Aditamento não afetará as 

demais, que permanecerão válidas e eficazes até o cumprimento, pelas Partes, de todas as suas obrigações aqui 

previstas. 

 

5.5. Este Aditamento é regido pelas leis da República Federativa do Brasil. 

 

CLÁUSULA SEXTA – FORO 

 

6.1. Foro de Eleição: Para dirimir quaisquer questões que se originarem deste Aditamento, fica eleito o Foro da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja ou venha a ser. 

 

O presente Aditamento é firmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas. 

 

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2021. 
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Página de assinaturas do “Instrumento Particular de Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de Direitos 

Creditórios do Agronegócio Relativo aos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2a Emissão, em Série 

Única, da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do 

Agronegócio Devidos pela Coopavel Cooperativa Agroindustrial”, celebrado em 25 de janeiro de 2021 entre a 

Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A, a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., e a Planner 

Corretora de Valores S.A. 

 

 
 
 
 
 

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. 
Emissora 

Nome: 

Cargo: 
 
 
 
 
 
 

SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA. 
Agente Fiduciário Substituído 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 
Agente Fiduciário Substituto 

Nome: 

Cargo: 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
 

Nome: 
RG nº: 
CPF nº: 

 Nome: 
RG nº: 
CPF nº: 
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ANEXO I 
INFORMAÇÕES PARA OS FINS DO ARTIGO 6º, PARÁGRAFO 2º, DA 

INSTRUÇÃO CVM 583/16 

 
 

Para os fins do artigo 6º, parágrafo 2º, da Instrução CVM 583/16, a Emissora informa que, nesta data, além da 
prestação de serviços de agente fiduciário decorrente da presente Emissão, o Agente Fiduciário também presta 
serviços de agente fiduciário nas seguintes emissões da Emissora ou de sociedade coligada, controlada, 
controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora: 

 
 
 

Ativo 

 
 

Valor (R$) 

 
 

Série / 
Emissão 

 
Quant
idade 

. 
Emiti 

da 

Garantias 
(além do 

Patrimôni o 
Separado e 

Regime 
Fiduciário) 

 
 

Vencimento 

 

Inadimplem
e nto no 
Período 

CRI R$ 
64.604.665,20, 
na data de 
emissão; 

8ª e 9ª 
Séries da 
2ª 
Emissão 

183 Cessão 
Fiduciária de 
direitos 
creditórios 
e aval. 

15 de maio 

de 2024 

N/A 

 
Em relação às garantias indicadas nas operações acima, foram consideradas aquelas celebradas na data de emissão 
de cada uma das respectivas operações. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 
 
 
 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o n° nº 

00.806.535/0001- 54, com sede na na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro 

Faria Lima, nº 3900, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, neste ato devidamente representada na 

forma de seu Contrato Social (“Agente Fiduciário”), na qualidade de agente fiduciário dos Certificados 

de Recebíveis do Agronegócio da 2ª emissão, em série única, da REIT SECURITIZADORA DE 

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., companhia aberta, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado 

do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 181, sala 711, inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001- 

81 (“Emissora”), lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos pela Coopavel Cooperativa 

Agroindustrial, cooperativa com sede na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rodovia Federal BR 

277, s/n, km 591, Parque São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 76.098.219/0001-37 (“CRA”), em que o 

BANCO PAULISTA S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 2º andar, inscrito no CNPJ sob o nº 61.820.817/0001-09, 

atua como coordenador líder (“Coordenador Líder”), declara, para todos os fins e efeitos, que (i) 

verificou, em conjunto com a Emissora e com o Coordenador Líder, a legalidade e a ausência de vícios 

da operação, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, a consistência, a correção e 

a suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização relativo aos CRA, 

firmado em 10 de setembro de 2019; e (ii) não existe situação de conflito de interesses que impeça o 

Agente Fiduciário de exercer a função de agente fiduciário da emissão dos CRA. 

 

São Paulo, 25 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 

 
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

Agente Fiduciário 
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