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PRIMEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO 

AGRONEGÓCIO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 

SÉRIE ÚNICA DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA MARFRIG 

GLOBAL FOODS S.A. 

 

Pelo presente “Primeiro Aditamento Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio 

Para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 4ª (quarta) Emissão 

da RB Capital Companhia de Securitização Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio 

Devidos Pela Marfrig Global Foods S.A.” (“Primeiro Aditamento”), as partes: 

 

(1) como Emissora dos CRA: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, sociedade por ações com sede na Cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º Andar, CEP 

04538-132, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia 

(“CNPJ”) sob o nº 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto 

Social, doravante denominada simplesmente “Emissora” ou “Securitizadora”; e 

 

(2) como Agente Fiduciário: 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 10º andar, CEP 

04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54, neste ato representada na forma 

de seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente como “Agente Fiduciário”. 

 

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

isoladamente, como “Parte”) 

 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) em 27 de agosto de 2019 foi celebrado o “Termo de Securitização de Direitos Creditórios do 

Agronegócio Para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 

4ª (quarta) Emissão da RB Capital Companhia de Securitização Lastreados em Direitos 

Creditórios do Agronegócio Devidos Pela Marfrig Global Foods S.A.” entre a Emissora e, na 

qualidade de agente fiduciário dos CRA, a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., 

sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato 

Paes de Barros, nº 717 – 10º andar, Itaim-Bibi, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ sob o nº 

50.657.675/0001-86 (“SLW” e “Termo de Securitização”, respectivamente); 

(B) em razão da alteração do objeto social da SLW e sua consequente saída do Sistema Financeiro 

Nacional, deixando assim de realizar operações supervisionadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários, incluindo, sem limitação, atuar como agente fiduciário, foi convocada Assembleia 
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Geral dos CRA, nos termos do Termo de Securitização e da regulamentação aplicável, a fim 

de deliberar sobre a contratação de novo agente fiduciário para os CRA, entre outros pontos 

constantes da ordem do dia, Assembleia Geral dos CRA essa que não foi instalada por 

ausência de quórum em segunda convocação; 

(C) em vista da ausência de quórum mencionada no item (B) acima e da impossibilidade da SLW 

em seguir na posição de agente fiduciário dos CRA, a Emissora decidiu, em 30 de outubro de 

2020, pela contratação da Planner Corretora de Valores S.A. em substituição à SLW, uma vez 

que apresentou a proposta de serviços mais barata dentre as apresentadas na Proposta da 

Administração divulgada em 21 de outubro de 2020; e 

(D) as Partes desejam aditar o Termo de Securitização de modo a refletir as alterações 

mencionadas acima. 

 

Resolvem as Partes, de mútuo e comum acordo, celebrar o presente Primeiro Aditamento, nos termos 

e condições abaixo: 

 

1. Definições 

1.1. Os termos utilizados em letra maiúscula que não estiverem expressamente definidos neste 

Primeiro Aditamento terão o significado a eles atribuídos no Termo de Securitização. 

1.1.1. Exceto se expressamente indicado, os termos definidos no masculino incluirão o feminino e, 

no singular, incluirão o plural. 

 

2. Alterações 

2.1. Em razão da nomeação, pela Emissora, da Planner Corretora de Valores S.A. como Agente 

Fiduciário dos CRA, em substituição à SLW, as Partes resolvem, de comum acordo, alterar a 

definição de “Agente Fiduciário” constante da Cláusula 1.1 do Termo de Securitização, a qual 

passará a viger com a seguinte redação, de modo que toda menção a “Agente Fiduciário” ou 

à SLW passará a ser lida como menção à Planner Corretora de Valores S.A.: 

“’Agente Fiduciário’ Significa a PLANNER CORRETORA DE 

VALORES S.A., sociedade por ações com 

sede na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, nº 3900, 10º andar, CEP 04538-132, 

inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-

54.” 

2.2. De modo a refletir o endereço de website do novo agente fiduciário dos CRA, as Partes 

decidem alterar o item (xxvii) da Cláusula 11.4 do Termo de Securitização, que passará a viger 

com a seguinte redação: 

“(xxvii) disponibilizar, conforme calculado nos moldes deste Termo de Securitização, o valor 

unitário de cada CRA, através de seu website (www.planner.com.br); e 
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2.3. As Partes decidem, ainda, alterar as Cláusulas 11.5 e seguintes do Termo de Securitização 

para refletir a nova remuneração devida ao agente fiduciário dos CRA, ora substituído, de 

acordo com a Proposta da Administração divulgada em 21 de outubro de 2020, as quais 

passarão a viger com a seguinte redação: 

“11.5. O Agente Fiduciário receberá da Emissora, com recursos do Patrimônio Separado, 

especialmente do Fundo de Despesas, parcela anual de R$ 12.000,00 (doze mil reais) 

atualizados a partir da Data de Emissão pelo IGP-M, devidas no dia 15 de janeiro de 2021 de 

cada ano-calendário até a Data de Vencimento dos CRA. 

 

11.5.1. A remuneração definida na Cláusula acima continuará sendo devida, mesmo após o 

vencimento dos CRA, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando em nome dos titulares de 

CRA, remuneração esta que será devida proporcionalmente aos meses de atuação do Agente 

Fiduciário. Nos termos da Cláusula 11.5 acima, caso os recursos do Fundo de Despesas não 

sejam suficientes para o pagamento da remuneração do Agente Fiduciário, e um Evento de 

Vencimento Antecipado estiver em curso, os titulares de CRA arcarão com a remuneração do 

Agente Fiduciário, observado seu direito de, num segundo momento, se reembolsarem com a 

Devedora após a realização do Patrimônio Separado. 

 

11.5.2. As parcelas de remuneração do Agente Fiduciário serão atualizadas, na menor 

periodicidade admitida em lei, de acordo com a variação positiva acumulada do IGPM ou, na 

sua falta ou impossibilidade de aplicação, pelo índice oficial que vier a substituí-lo, a partir da 

data de pagamento da primeira parcela da remuneração devida ao Agente Fiduciário, até as 

datas de pagamento de cada parcela subsequente calculada “pro rata temporis”, se 

necessário. 

 

11.5.3. Os valores referidos acima serão acrescidos dos valores dos tributos que incidem sobre 

a prestação desses serviços (pagamento com gross up): Impostos Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISS, da Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS e a Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Imposto de Renda e Proventos de Qualquer 

– IRFF, bem como outros quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração 

do Agente Fiduciário. Alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente: IR = 1,5%, PIS = 

0,65%, COFINS = 3,00%, CSLL = 1,00% e ISS = 5.00% totalizando 11,15%.  

 

11.6. Observado o disposto na Cláusula 11.6.1 abaixo, a Emissora ressarcirá, com os recursos 

do Patrimônio Separado, especialmente do Fundo de Despesas, o Agente Fiduciário de todas 

as despesas incorridas com relação ao exercício de suas funções, na defesa dos interesses 

dos titulares de CRA, tais como notificações, extração de certidões, contratação de 

especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, ou assessoria legal aos titulares de CRA, 

publicações em geral, custos incorridos em contatos telefônicos relacionados à emissão, 

notificações, extração de certidões, despesas cartorárias, fotocópias, digitalizações, envio de 

documentos, transportes, alimentação, viagens e estadias, voltadas à proteção dos direitos e 

interesses dos titulares de CRA ou para realizar os Direitos Creditórios do Agronegócio. O 
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ressarcimento a que se refere esta cláusula será efetuado em até 10 (dez) Dias Úteis após a 

entrega, à Emissora, dos documentos comprobatórios das despesas efetivamente incorridas.  

 

11.6.1. No caso de inadimplemento da Emissora, mesmo diante do adimplemento das 

obrigações das Debêntures, todas as despesas que o Agente Fiduciário venha a incorrer para 

resguardar os interesses dos titulares de CRA, conforme indicadas no item (xi) da Cláusula 

14.1 abaixo, deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos 

titulares de CRA, e posteriormente, ressarcidas pela Emissora, com recursos próprios. 

 

11.6.2. No caso de inadimplemento do Patrimônio Separado (em razão do inadimplemento das 

obrigações da Devedora), todas as despesas que o Agente Fiduciário venha a incorrer para 

resguardar os interesses dos titulares de CRA, conforme indicadas no item (xi) da Cláusula 

14.1 abaixo, deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos 

titulares de CRA, e posteriormente, poderão ser cobradas da Devedora. 

 

11.6.3. No caso de celebração de aditamentos aos instrumentos de emissão bem como, nas 

horas externas ao escritório do Agente Fiduciário, devidamente comprovados e emitidos 

diretamente em nome da Emissora ou mediante reembolso após aprovação, serão cobradas, 

adicionalmente, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado 

a tais alterações/serviços. 

 

11.6.4. Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida em decorrência da 

remuneração do Agente Fiduciário, os débitos em atraso ficarão sujeitos a juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês e multa não compensatória de 2% sobre o valor devido.” 

 

2.4. As Partes decidem alterar os dados para comunicações ao Agente Fiduciário constante da 

Cláusula 15.1 do Termo de Securitização, que passará a viger com a seguinte redação: 

“Para o Agente Fiduciário: 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 10º andar 

CEP 04538-132, São Paulo – SP 

At.: Maria Cristina Martins Cruz 

Telefone: (11) 3014-6009 

E-mail: agentefiduciario@planner.com.br 

 

2.5. Ainda em virtude da substituição do Agente Fiduciário dos CRA, as Partes desejam alterar o 

Anexo VI – Outras Emissões do Termo de Securitização, que passará a viger conforme Anexo 

mailto:agentefiduciario@planner.com.br
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A a este Primeiro Aditamento. 

 

3. Registro 

3.1. O presente Primeiro Aditamento será registrado e custodiado junto ao Custodiante, nos termos 

da Cláusula 2.1 do Termo de Securitização. 

 

4. Ratificação  

4.1. As alterações feitas no Termo de Securitização por meio deste Primeiro Aditamento não 

implicam em novação. 

4.2. Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, todas as demais cláusulas, 

itens, características e condições estabelecidas no Termo de Securitização, que não tenham 

sido expressamente alteradas por este Primeiro Aditamento. 

 

5. Disposições Gerais 

5.1. Este Primeiro Aditamento será regido e interpretado de acordo com as leis da República 

Federativa do Brasil. 

5.2. As Partes elegem o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir as disputas 

decorrentes ou relacionadas com este Primeiro Aditamento, conforme a Cláusula 19.3 do 

Termo de Securitização, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja ou venha a ser. 

 

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

(duas) testemunhas. 

 

São Paulo, 16 de dezembro de 2020. 

 

(As assinaturas seguem na página seguinte.) 

 

(Restante desta página intencionalmente deixado em branco.) 
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[Página de Assinaturas 1/3 do Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de Direitos Creditórios 

do Agronegócio Para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 4ª 

(quarta) Emissão da RB Capital Companhia de Securitização Lastreados em Direitos Creditórios do 

Agronegócio Devidos Pela Marfrig Global Foods S.A.] 

 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

 

 

__________________________________ 

Nome: 

Cargo:  

CPF: 

__________________________________ 

Nome: 

Cargo: 

CPF: 
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[Página de Assinaturas 2/3 do Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de Direitos Creditórios 

do Agronegócio Para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 4ª 

(quarta) Emissão da RB Capital Companhia de Securitização Lastreados em Direitos Creditórios do 

Agronegócio Devidos Pela Marfrig Global Foods S.A.] 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

 

 

__________________________________ 

Nome: 

Cargo:  

CPF: 

__________________________________ 

Nome: 

Cargo: 

CPF: 
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[Página de Assinaturas 3/3 do Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de Direitos Creditórios 

do Agronegócio Para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 4ª 

(quarta) Emissão da RB Capital Companhia de Securitização Lastreados em Direitos Creditórios do 

Agronegócio Devidos Pela Marfrig Global Foods S.A.] 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome: 

RG: 

CPF: 

 Nome: 

RG: 

CPF: 
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ANEXO A 

 

 

ANEXO VI – Outras Emissões Agente Fiduciário 

 

 

Ativo: Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA 

Série: 1ª Emissão: 2ª 

Valor na Data de Emissão: R$300.000.000,00 

Quantidade de ativos: 300.000 

Data de Emissão: 15/03/2019 

Data de Vencimento: 17/03/2025 

Taxa de Juros: 96% da Taxa DI 

Status: Adimplente 

Garantias: Sem garantais 

 

Ativo: Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA 

Série: 2ª Emissão: 2ª 

Valor na Data de Emissão: R$600.000.000,00 

Quantidade de ativos: 600.000 

Data de Emissão: 15/03/2019 

Data de Vencimento: 16/03/2026 

Taxa de Juros: 4,04% acrescido de atualizado monetária pelo IPCA 

Status: Adimplente 

Garantias: Sem garantais 
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