
 
 
 

1 
 

TERCEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 8ª E 9ª SÉRIES DA 
2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. 
 
Pelo presente instrumento, 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, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
13.349.677/0001-81, neste ato devidamente representada na forma de seu Estatuto Social, por seus 
representantes legais abaixo subscritos (“Emissora”); 
 
SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., instituição financeira, com sede na Rua Dr. Renato Paes de 
Barros, nº 717, 10º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 50.657.675/0001-86, neste ato representada na forma 
do seu Contrato Social, por seu representante legal abaixo subscrito (“Agente Fiduciário”); 
 
e ainda, na qualidade de agente fiduciário substituto,  
 
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A  LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no 
CNPJ/ME sob o n° nº 00.806.535/0001-54, neste ato representada na forma do seu Contrato Social, por 
seu representante legal abaixo subscrito (“Planner”).L 
 
(cada uma das partes também denominada individualmente “Parte”, e conjuntamente “Partes”). 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
(i)  em 23 de maio de 2016 foi celebrado o “Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e 
Outras Avenças” (“Contrato de Cessão”), por meio do qual a SOCICAM ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E 
REPRESENTAÇÕES LTDA., com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Alberto de 
Cerqueira Lima, nº 657, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.217.280/0001-05 (“Cedente”) cedeu à Emissora os 
Créditos Imobiliários, representados por 262 (duzentas e sessenta e duas) Cédulas de Crédito Imobiliário 
(“CCI”), emitidas pela Cedente, decorrentes dos Contratos de Locação e do Contrato de Locação 
Complementar (conforme definidos no Contrato de Cessão) (“Créditos Imobiliários”); 
 
(ii) ato continuo, os Créditos Imobiliários, foram vinculados pela Emissora aos Certificados de Recebíveis 
Imobiliários da 8ª e 9ª Séries de sua 2ª Emissão, conforme “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários” 
celebrado em 23 de maio de 2016, conforme aditado (“Termo de Securitização”, “CRI” e “Emissão”, 
respectivamente), nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997 (“Lei nº 9.514”) e da Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de de 16 de janeiro de 2019 (“Instrução CVM 476”); 

 
(iii) em 28 de abril de 2020, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária de Titulares dos Certificados 
de Recebíveis Imobiliários da 8ª Série da 2ª Emissão da Securitizadora (“Assembleia Geral de Titulares dos 
CRI – 8ª Série” e “Titulares do CRI”, respectivamente) que autorizou (i) a concessão de carência de 03 (três) 
meses para o pagamento de Juros e Amortização dos CRI; (ii) a prorrogação do prazo da Emissão por 3 (três) 
meses; e (ii) a suspensão por tempo indeterminado na obrigatoriedade de renovação da nota de classificação 
de risco de crédito da Emissão; e 
 
(iv) em 15 de julho de 2020, foi formalizada a rerratificação à Ata da Assembleia Geral de Titulares dos 
CRI – 8ª Série, para constar que as deliberações aprovadas no âmbito da Assembleia Geral de Titulares dos 
CRI – 8ª Série se referem às 8ª e 9ª Séries da 2º Emissão da Emissora; 
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(v) em 17 de setembro de 2020, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária de Titulares dos CRI da 
8ª e 9ª Séries da 2ª Emissão da Securitizadora (“Assembleia Geral de Titulares dos CRI”) que autorizou: (a) a 
concessão de carência de 03 (três) meses para o pagamento de Juros Remuneratórios e Amortização dos CRI 
(“Período de Carência Total”) e após o período da Carência Total, a concessão de carência de 06 (seis) meses 
para o pagamento de Amortização dos CRI (“Período de Carência Parcial”, em conjunto com o Período de 
Carência Total, o “Período de Carência”), a serem incorporadas ao saldo devedor dos CRI nas amortizações 
subsequentes; (b) durante o Período de Carência Total, a arrecadação dos Créditos Imobiliários será destinada 
exclusivamente às amortizações extraordinárias dos CRI Sênior, com a consequente redução do saldo devedor 
dos CRI Sênior, de forma proporcional e linearmente, em relação às amortizações futuras, sem a incidência 
de qualquer tipo de multa de pré-pagamento; (c) durante o Período de Carência Parcial, a arrecadação dos 
Créditos Imobiliários, após o pagamento da parcela dos Juros Remuneratórios mensais, será destinada 
exclusivamente às amortizações extraordinárias dos CRI Sênior, com a consequente redução do saldo devedor 
dos CRI Sênior, de forma proporcional e linearmente, em relação às amortizações futuras, sem a incidência 
de qualquer tipo de multa de pré-pagamento; (d) o pagamento aos Titulares dos CRI Sênior de prêmio de 
repactuação de 0,0830% calculado sobre o saldo devedor dos CRI Sênior, em até 10 (dez) Dias Úteis após a 
data de cada prestação, até que as amortizações extraordinárias permitam que se atinja a curva de 
amortização original do CRI Sênior, calculada conforme o critério anterior à concessão da carência do Período 
de Carência (“Período de Repactuação”); (e) a suspensão dos pagamentos dos CRI Subordinado durante o 
Período de Repactuação; (f) a vedação da Cedente de realizar qualquer distribuição de lucros à fiadora FMFS 
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Bela Cintra, nº 1.149, 8º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.688.917/0001-20 (“FMFS”) ou transação 
com partes relacionadas (acionistas da Fiadora) durante o Período de Repactuação; (g)  a inclusão do Sr. 
JOSÉ MÁRIO LIMA DE FREITAS, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº 12.617.634-6, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 048.426.288-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Afonso Braz, 747, Bloco A, Apto 71, Vila Nova Conceição (“José Freitas”) como fiador das 
Obrigações Garantidas, no âmbito do Contrato de Cessão; e (h)  a substituição da SLW pela Planner das 
funções de agente fiduciário e instituição custodiante da Emissão; e 
 
(vi) As Partes desejam aditar o Termo de Securitização para refletir as deliberações tomadas na 
Assembleia Geral de Titulares dos CRI, nos termos do item (v) acima. 
 
Firmam, as Partes, o presente Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 
8ª e 9ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (“Aditamento”), que se 
regerá pelas 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 – PERÍODO DE CARÊNCIA 
 
2.1. Em decorrência da concessão de período de carência aprovado na Assembleia Geral de Titulares dos 
CRI, as Partes decidem incluir a definição de Período de Carência, Período de Carência Parcial, Período de 
Carência Total e Período de Repactuação, constante na Cláusula 1.1 do Termo de Securitização, que passam 
a viger com a seguinte redação: 
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“Período de Carência”: 

 
Quando denominados em conjunto, o Período de 
Carência Parcial e o Período de Carência Total; 
 

“Período de Carência Parcial”: 

 
Período de carência de pagamento de Juros 
Remuneratórios dos CRI, pelo período de 06 (seis) 
meses, a contar a partir do fim do Período de Carência 
Total; 
 

“Período de Carência Total”: 

 
Período de carência de pagamento de Juros 
Remuneratórios e Amortização dos CRI, pelo período 
de 03 (três) meses, a contar da parcela vincenda do 
mês de agosto de 2020; 
 

“Período de Repactuação”: 

 
Período a contar de agosto de 2020, até que as 
amortizações extraordinárias do CRI Sênior permitam 
que se atinja a curva de amortização ordinária do CRI 
Sênior, calculada conforme o critério anterior ao 
Período de Carência; 
 

 
2.2  Ainda, as Pastes desejam alterar os itens 9 e 10 da cláusula 3.1 e a cláusula 5.2, bem como incluir a 
Cláusula 5.2.1 do Termo de Securitização, que passam a vigorar nos seguintes termos: 
 

“3.1. Características dos CRI: Os CRI objeto da presente emissão, cujo lastro se constitui pelos 
Créditos Imobiliários possuem as seguintes características: 
 

CRI Sêniores CRI Subordinados 
(…) 
 
9. Periodicidade de Pagamento de Amortização 
e Juros Remuneratórios: mensal, conforme 
disposto Anexo II deste Termo de Securitização, 
observado o Período de Carência, sendo o 
primeiro pagamento da amortização e dos juros 
remuneratórios devidos em 15 de junho de 2016 
e o último na Data de Vencimento Final dos CRI; 
 
10.1 Período de Carência Total: Período de 
carência de pagamento de Juros 
Remuneratórios e Amortização dos CRI, pelo 
período de 03 (três) meses, a contar da parcela 
vincenda do mês de agosto de 2020 (“Período de 
Carência Total”); 
 

(…) 
 
9. Periodicidade de Pagamento de Amortização 
e Juros Remuneratórios: mensal, conforme 
disposto Anexo II deste Termo de Securitização, 
observado o Período de Carência, sendo o 
primeiro pagamento da amortização e dos juros 
remuneratórios devidos em 15 de junho de 2016 
e o último na Data de Vencimento Final dos CRI; 
 
10.1 Período de Carência Total: Período de 
carência de pagamento de Juros 
Remuneratórios e Amortização dos CRI, pelo 
período de 03 (três) meses, a contar da parcela 
vincenda do mês de agosto de 2020 (“Período de 
Carência Total”); 
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10.2 Período de Carência Parcial: Período de 
carência de pagamento dos Juros 
Remuneratórios dos CRI, pelo período de 06 
(seis) meses, a contar a partir do fim do Período 
de Carência Total (“Período de Carência 
Parcial”, quando em conjunto com o Período de 
Carência Total, o “Período de Carência”); 

10.2 Período de Carência Parcial: Período de 
carência de pagamento dos Juros 
Remuneratórios dos CRI, pelo período de 06 
(seis) meses, a contar a partir do fim do Período 
de Carência Total (“Período de Carência 
Parcial”, quando em conjunto com o Período de 
Carência Total, o “Período de Carência”); 
 

 
(...) 
 
“5.2. Cálculo dos Juros: Os juros serão pagos mensalmente, observado o Período de Carência, 
conforme Anexo II, calculados com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, 
utilizando-se as fórmulas a seguir: 
 
(...) 
 
5.2.1 Durante o Período de Repactuação, será pago mensalmente aos Titulares dos CRI Seniores 
prêmio de repactuação de 0,0830% calculado sobre o saldo devedor dos CRI Seniores, em até 10 (dez) 
Dias Úteis após a data de cada prestação.” 

 
2.3.  Diante das deliberações indicadas nas Cláusulas 2.1 e 2.2 acima, resolvem as Partes alterar o Anexo 
II do Termo de Securitização, que passa a vigorar conforme tabela disposta no Anexo A ao presente 
Aditamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA COMPULSÓRIA DOS CRI SENIORES 
 
3.1  Em decorrência das deliberações tomadas pela Assembleia Geral de Titulares dos CRI, as Partes 
decidem incluir a Cláusula 2.5, 9.4.4 e 9.4.5, bem como ajustar a Cláusula 6.1 do Termo de Securitização, 
para prever a Amortização Antecipada Compulsória do CRI Sênior durante o Período de Repactuação. Dessa 
forma, as cláusulas passam a vigorar com a seguinte redação:  
 

“2.5  Durante o Período de Carência Total, a arrecadação dos Créditos Imobiliários na Conta 
Vinculada será destinada exclusivamente às amortizações extraordinárias dos CRI Sênior, com a 
consequente redução do saldo devedor dos CRI Sênior, de forma proporcional e linearmente, em 
relação às amortizações futuras, sem a incidência de qualquer tipo de multa de pré-pagamento.  
 
2.6 Durante o Período de Carência Parcial, a arrecadação dos Créditos Imobiliários na Conta 
Vinculada, após o pagamento da parcela dos Juros Remuneratórios mensais, será destinada 
exclusivamente às amortizações extraordinárias dos CRI Sênior, com a consequente redução do saldo 
devedor dos CRI Sênior, de forma proporcional e linearmente, em relação às amortizações futuras, 
sem a incidência de qualquer tipo de multa de pré-pagamento.” 
 
(…) 
 
“6.1 Amortização Antecipada Compulsória ou Resgate Antecipado Compulsório: Observado as 
hipóteses de Amortização Antecipada Compulsória dos CRI Sênior durante o Período de Repactuação, 
nos termos da Cláusula 2.5 e 2.6 deste Termo de Securitização, os CRI serão amortizados 
extraordinariamente de forma parcial ou resgatados antecipadamente em sua totalidade nas 
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hipóteses de antecipação do fluxo de pagamentos dos Créditos Imobiliários, na hipótese de 
ocorrência de Resolução da Cessão, da ocorrência de evento de Multa Indenizatória, da Recompra 
Compulsória Integral ou da Recompra Compulsória Parcial, sendo que neste caso a amortização será 
apenas em relação a parte dos Créditos Imobiliários.” 
 
(...) 
 
“9.4.4 Durante o Período de Carência Total, os valores recebidos em razão do pagamento dos 
Créditos Imobiliários deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de 
pagamentos, de forma que cada item somente será pago, caso haja recursos disponíveis após o 
cumprimento do item anterior: 
 
(i) Despesas do Patrimônio Separado incorridas e não pagas; 
(ii) Amortização Antecipada Compulsória dos CRI Seniores; 
 
9.4.5 Durante o Período de Carência Parcial, os valores recebidos em razão do pagamento dos 
Créditos Imobiliários deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de 
pagamentos, de forma que cada item somente será pago, caso haja recursos disponíveis após o 
cumprimento do item anterior: 
 
(i) Despesas do Patrimônio Separado incorridas e não pagas; 
(ii) Juros Remuneratórios do CRI Seniores; 
(iii) Amortização Extraordinária do CRI Seniores;” 
 

CLÁUSULA QUARTA – NOVO FIADOR 
 
4.1 Adicionalmente, tendo em vista a inclusão do Sr. José Freitas como fiador, no âmbito do Contrato de 
Cessão, as Partes desejam alterar a definição de “Fiadores” previstas na Cláusula 1.1 do Termo de 
Securitização, que passará a viger com a seguinte redação: 
 

“Fiadores”: FMFS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 
1.149, 8º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.688.917/0001-
20; ANA MARIA LIMA DE FREITAS, brasileira, separada 
judicialmente, psicóloga, residente e domiciliada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida George Saville Dodd, nº 
245, portadora da Cédula de Identidade nº 3.650.807-SSP/SP, 
inscrita no CPF/ME sob o nº 043.895.208-14; e JOSÉ MÁRIO LIMA 
DE FREITAS, brasileiro, casado, portador da carteira de 
identidade RG nº 12.617.634-6, inscrito no CPF/ME sob o nº 
048.426.288-20, residente e domiciliado na Rua Afonso Braz, 747 – 
Bloco A – Apto 71 – Vila Nova Conceição – São Paulo/SP; 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – SUBSTITUIÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 
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5.1 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 remuneração prevista no Termo de Securitização. 
 
5.2 Em decorrência da substituição da SLW das funções de Agente Fiduciário e Instituição Custodiante da 
Emissão pela Planner, as Partes decidem alterar as cláusulas 1.1 e 17.1 do Termo de Securitização, 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: 
 

“Agente Fiduciário”:  PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A ., acima qualificada; 

 
(…) 

 

“Instituição Custodiante”: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A ., acima qualificada; 

 
(...) 

 
“18.1. Comunicações: 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  
 

 
5.3 O Novo Agente Fiduciário declara: 
 
a) aceitar integralmente o Termo de Securitização, com todas as suas cláusulas e condições; 
 
b) aceitar a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuições previstos na 
legislação específica e no Termo de Securitização; 
 
c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função que lhe é 
atribuída, conforme o Parágrafo Terceiro do Artigo 66 da Lei nº 6.404/76; 
 
d) não ter qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas funções; 
 
e) que é representado neste ato na forma de seu Estatuto Social; 
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f) que está devidamente autorizado a celebrar este Aditamento e a cumprir com suas obrigações 
previstas no Termo de Securitização, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários 
necessários para tanto; 
 
g) a celebração deste Aditamento e o cumprimento de suas obrigações previstas no Termo de 
Securitização não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário; 
 
h) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas na Instrução CVM nº 
583, conforme disposto na declaração descrita no Anexo D deste Aditamento; 
 
i) na presente data, atua como Agente Fiduciário em outras emissões de títulos e valores mobiliários 
da Emissora conforme listadas no Anexo C deste Aditamento;  
 
j) analisou, diligentemente, os documentos relacionados com a emissão dos CRI, para verificação de 
sua legalidade e ausência de vícios da operação, além da veracidade, consistência, correção e suficiência 
das informações disponibilizadas pela Emissora no Termo de Securitização; e 
 
k) assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1° do artigo 10 da Instrução CVM nº 28/83, tratamento 
equitativo a todos os Titulares dos CRI de eventuais emissões de CRI realizadas pela Emissora em que venha 
atuar na qualidade de agente fiduciário. 

 
5.4. As Partes declaram já terem realizado a comunicação prévia à CVM de que trata o Art. 4º da Instrução 
CVM nº 28/83. 
 
5.5. Caberá à Securitizadora providenciar as correspondentes averbações e registros deste Aditamento, 
caso aplicáveis, às expensas do Patrimônio Separado. 
 
5.6. O Novo Agente Fiduciário deverá comunicar, na mesma data de assinatura deste Aditamento, a 
substituição aos Titulares dos CRI, mediante publicação em jornal com circulação na cidade de São Paulo, 
estado de São Paulo, bem como por carta com aviso de recebimento a cada investidor, às expensas do 
Patrimônio Separado. 
 
5.7. O Novo Agente Fiduciário eleito em substituição nos termos acima, assumirá, a partir da presente 
data, integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades do Agente Fiduciário, constantes da 
legislação aplicável e no Termo de Securitização. 
 
CLÁUSULA SEXTA - CARACTERÍSTICAS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 
 
6.1. Tendo em vista a substituição do Agente Fiduciário, as Partes desejam alterar a Cláusula 2.3 do 
Termo de Securitização que passará a viver com a seguinte redação: 
 

“2.3. Características dos Créditos Imobiliários: As características dos Créditos Imobiliários 
vinculados a este Termo de Securitização, estão perfeitamente descritas e individualizadas no Anexo 
I deste Termo de Securitização.” 

 
6.2. Adicionalmente, as Partes desejam alterar o Anexo I do Termo de Securitização, que passa a vigorar 
conforme tabela disposta no Anexo B ao presente Aditamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 
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7.1. 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 OITIAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. A Planner, na qualidade de Novo Agente Fiduciário e Instituição Custodiante, presta as Declarações, 
nos moldes dos Anexos D, Anexo E e Anexo F deste Aditamento, as quais deverão ser encaminhadas, nesta 
data, pela Planner à Securitizadora, devidamente assinadas por seus representante legais. 
 
8.2. As deliberações da Assembleia Geral de Titulares dos CRI foram tomadas por mera liberalidade dos 
Titulares dos CRI, 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. 
 
8.3. Todas as despesas decorrentes ou relacionadas ao presente Aditamento serão arcadas pelo Patrimônio  
Separado. 
 
8.4. 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. 
 
8.5  As Partes concordam que o presente instrumento, bem como os demais documentos correlatos, 
poderão ser assinados digitalmente, nos termos da Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019 (“Lei 13.874/19”), 
bem como da Medida Provisória 2.200-2 de 24 de agosto de 2001 (“MP 2.200-2”), do Decreto 10.278, de 18 
de março de 2020 (“Decreto 10.278/20”), 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 nos padrões ICP-Brasil 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 pelo cartório e 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. 
 
8.6. Este Aditamento é regido pelas leis da República Federativa do Brasil. 
 
CLÁUSULA NONA – FORO 
 
9.1. 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 na presença de 2 (duas) testemunhas. 
 

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2020. 
[O restante da página foi intencionalmente deixado em branco.] 
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Página de assinaturas do Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 8ª e 9ª 
Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Reit Securitizadora de Recebíveis 
Imobiliários S.A., celebrado em 15 de dezembro de 2020, 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:      Nome: 
Cargo:      Cargo: 

 
 
 
 

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA. 
Agente Fiduciário Substituído 

Nome:       
Cargo:       

 
 
 
 

PLANNER  CORRETORA DE VALORES S.A  
Agente Fiduciário Substituto 

Nome:       
Cargo:       

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 

Nome: 
RG nº: 
CPF/ME nº: 

 Nome: 
RG nº: 
CPF/ME nº: 
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ANEXO A – TABELA DE AMORTIZAÇÃO DOS CRI 
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ANEXO B 
CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
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ANEXO C 
DEMAIS EMISSÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

 
 
 

Não há  
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ANEXO D  
 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES  

AGENTE FIDUCIÁRIO CADASTRADO NA CVM 
 

O Agente Fiduciário a seguir identificado: 
 

Razão Social: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132 
Cidade / Estado: São Paulo / SP 
CNPJ nº: nº 00.806.535/0001-54Representado neste ato por seus diretores estatutários:  
Cláudia Siola Cianfarani RG nº19.494.001-9; cpf nº 119.745.868-98;   Marcus Eduardo de 
Rosa,RG nº  9.948.759-9 , CPF nº 030.084.058-60 
 

 
da oferta pública com esforços restritos do seguinte valor mobiliário: 
 

Valor Mobiliário Objeto da Oferta: Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI 
Número da Emissão: 8ª e 9ª 
Número da Série: 2ª 
Emissor: REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob nº 
13.349.677/0001-81 
Quantidade: 156 (CRI 8ª Série); 27 (CRI 9ª Série) 
Forma: Nominativa escritural 

 
Declara, nos termos da Instrução CVM nº 583/2016, a não existência de situação de conflito de interesses 
que o impeça de exercer a função de agente fiduciário para a emissão acima indicada e se compromete a 
comunicar, formal e imediatamente, à B3 (segmento CETIP UTVM), a ocorrência de qualquer fato 
superveniente que venha a alterar referida situação. 
 
A assinatura do presente instrumento será efetuada de forma digital, nos padrões ICP-BRASIL, sendo 
reconhecida como forma válida, plenamente eficaz, legítima e suficiente para a comprovação da 
identidade e da validade desta declaração, em conformidade com o art. 107 do Código Civil e com o §2º, 
do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 
 

São Paulo, 15 de Dezembro de 2020. 
 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A  
 

 

Nome: 
Cargo: 

 Nome: 
Cargo: 
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ANEXO E 
DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

 
 

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 Imobiliários das 8ª 
e 9ª Séries da 2ª emissão (“CRI” e “Emissão”, respectivamente) 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/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 
(“Securitizadora”), DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora, a 
legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para verificar a veracidade, 
a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de 
Securitização da Emissão. 
 
A assinatura do presente instrumento será efetuada de forma digital, nos padrões ICP-BRASIL, sendo 
reconhecida como forma válida, plenamente eficaz, legítima e suficiente para a comprovação da 
identidade e da validade desta declaração, em conformidade com o art. 107 do Código Civil e com o §2º, 
do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 
 
 

São Paulo, 15 de Dezembro de 2020. 
 

 
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A  

Agente Fiduciário 
 
 

______________________________________ ______________________________________ 
Nome: 
Cargo: 

Nome: 
Cargo: 
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ANEXO F 
DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE 

 
Declaração da Instituição Custodiante 

 
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 
(“Instituição Custodiante”), na qualidade de instituição custodiante do Instrumento Particular de Emissão 
de Cédula de Crédito Imobiliário Integral sem Garantia Real, sob a Forma Escritural (“Escritura de Emissão 
de CCI”), por meio da qual foram emitidas 262 (duzentas e sessenta e duas) Cédulas de Crédito Imobiliário, 
sem garantia real imobiliária, sob a forma escritural (“CCI”), DECLARA, para os fins do parágrafo único do 
artigo 23 da Lei nº 10.931/2004, que lhe foi entregue, para custódia, a Escritura de Emissão de CCI e que, 
conforme o Termo de Securitização (abaixo definido), sua vinculação aos Certificados de Recebíveis 
Imobiliários da 8ª e 9ª Séries da 2ª emissão (“CRI” e “Emissão”, respectivamente) 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/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 
(“Securitizadora”), foi realizada por meio do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de 
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 8ª e 9ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora S.A., firmado 
em 23 de maio de 2016 e, posteriormente aditado (“Termo de Securitização”), tendo sido, nos termos do 
Termo de Securitização, instituído o regime fiduciário, pela Securitizadora, no Termo de Securitização, 
sobre as CCI e os créditos imobiliários que ela representa, nos termos da Lei nº 9.514/97. Declara, ainda, 
que o Termo de Securitização e a Escritura de Emissão de CCI encontram-se, respectivamente, registrado 
e custodiada nesta Instituição Custodiante, nos termos do artigo 18, § 4º, da Lei nº 10.931/2004. 
 
A assinatura do presente instrumento será efetuada de forma digital, nos padrões ICP-BRASIL, sendo 
reconhecida como forma válida, plenamente eficaz, legítima e suficiente para a comprovação da 
identidade e da validade desta declaração, em conformidade com o art. 107 do Código Civil e com o §2º, 
do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

 
São Paulo, 15 de Dezembro de 2020. 

 
____________________________________________ 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A  
Instituição Custodiante 
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