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São partes neste "Décimo Terceiro Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação

Fiduciária em Garantia de Ações de Emissão de Companhia Siderurgica Nacional" ("Décimo

Terceiro Aditamento"):

como outorgante da garantia hduciária:
Rto Inco PRRtrcreeçÕes S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta

perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann 2701278, Sobreloja, Sala Rio Purus,

parte, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda

("CNPJ")e sob o n.06.990.482/0001-50 ("Outorsante"), neste ato representada nos

termos de seu estatuto social, por seus Diretores, Srs. Benjamin Steinbruch e Elisabeth

Steinbruch Schwarz; e

11. como agente fiduciário, nomeado na Escritura de Emissão (conforme definido abaixo),

representando a comunhão dos titulares das Debêntures ("Debenturistas"):
pLerweR TRusrEe DrsrRtnurooRA DE Tirur-os E VALoRES MOBILIARIOS LrDA.,

instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Av. Brig. Faria Lima 3900, 10'andar, inscrita no CNPJ sob o n.o 67.030.395/0001-46

("Agente Fiduciário"), neste ato representada nos termos de seu contrato social;

(Termos iniciados por letra maiúscula utilizados neste Aditamento que não estiverem aqui

definidos têm o significado que thes foi atribuído (i) no "Instrumento Particular de Escritura de

Emissão Pública de Debênfures Não Conversíveis em Ações da Primeira Emissão de Rio Iaco

Participações S.A.", celebrado em24 de maio de 2011, entre a Outorgante, o Agente Fiduciário,

Rio Purus Participações S.A. ("Rio Purus"), Espólio de Dorothéa Steinbruch e Benjamin

Steinbruch (Rio Purus, Espólio de Dorothéa Steinbruch e Benjamin Steinbruch, em conjunto,

"Fiadores"), conforme aditado em l7 de juúo de 201 1, em 31 de maio de 2016, em29 de juúo
de2Ol6,em30demaio de2OlT,em30deagosto de20l7,em29 denovembrodeZ}lT,em2T
de fevereiro de 2018, em29 de maio de 2018, em 30 de agosto 2018, em29 de novembro de

2018, em 27 de fevereiro de 2019, em 29 de maio de 2019 e em 27 de setembro de 2019

("Escritura de Emissão"); e (ii) no "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia

de Ações de Emissão de Companhia Siderurgica Nacional", celebrado em 24 de maio de 2011

entre a Outorgante e o Agente Fiduciário e aditado em 17 de junho de 2011, em 31 de maio de

2016, em 29 de junho de 2016, em 30 de maio de 2017, em 30 de agosto de 2017, em 29 de

novembro de 2Ol7 , em 27 de fevereiro de 2018, em 29 de maio de 2018, em 30 de agosto de

2018, em 29 de novembro de 2018, 27 de fevereiro de 2019 e em 29 de maio de 2019

("Contrato"); os quais são parte integrante, complementar e inseparável deste Aditamento).
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coNSIDERANDO que:

(A) em 27 de setembro de 2019 foi realizada Assembleia Geral de Debenturistas ("AGD")

da Primeira Emissão da Outorgante, realizada nos termos da Escritura de Emissão, pela

qual foi aprovada os seguintes temas: (a) a incorporação, ao Valor Nominal das

Debêntures, do montante residual devido em 30 de setembro de 2019, a título de

Remuneração, resultando em um novo valor nominal das Debêntures de R$

2.551.253.400,09 (dois bilhões, quinhentos e cinquenta e um milhões, duzentos e

cinquentaetrêsmil,quatrocentosreaisenoVecentavos)(..@,);(b)
arializaçáo pela Emissora de amorttzaçáo extraordinária do Novo Valor Nominal em

montante de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), devendo o pagamento ser

recebido pelos Debenturistas até 30 de setembro de 2019, sob pena de vencimento

antecipadà das Debêntures; (c) a hipótese de constituição da possibilidade de garantia

adicional no futuro, a depender de verificações periódicas das garantias das Debêntures;

(d) a alteração da forma de cálculo, datas e percentuais de pagamento do Valor Nominal

e da Remuneração, considerando o Novo Valor Nominal; (e) alteração da Data de

Vencimento; (0 o ajuste das hipóteses de amortizaçáo antecipada obrigatória; (g) ajustes

nas hipóteses de Vencimento Antecipado; (h) ajuste da denominação do administrador

do SDT, de CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos para 83 - Brasil,

Bolsa, Balcão; e (i) assinaturas de todos os instrumentos pertinentes;

em 27 de setembro e 2Ol9 foi firmado o Décimo Terceiro Aditamento e Consolidação

da Escritura de Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Primeira

Emissão de Rio Iaco Participações S.A. para refletir o quanto decidido em AGD;

em decorrência do quanto referido no considerandum B, há necessidade de ajustar alguns

itens do Contrato de forma a refletir as alteragões dos Documentos da Operação.

(B)

(c)

1.

1.1

resolvem as partes celebrar este Décimo Terceiro Aditamento, de acordo com os seguintes

termos e condições:

AorteurNto
A inclusão da Cláusula 1.4.2 e 1.4.3 no Contrato, com a seguinte redação:

* 1.4.2 Caso (í) a partir de 30 de setembro de 2019 e até 30 de setembro de 2020,

a "Cotação CSN" - aqui entendida como a cotação média ponderada pelo volume

negociodo de cada ação da CSN (negociadas sob o código CSNA3) no pregão da

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão de cada dia, relativo aos 30 (trinta) dias anteriores

- atinja o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por oção ou (ii) a partir de l' de

outttiro de 2020 e até a Data do Vencimento, a Cotação CSll atinja o valor de R$

20,00 (vinte reais) (nos casos (i) e (ii) o valor reJêrido seró considerado o "Valor

Mínimo"), a Outorgante deverá promover a venda das respectivas ações da CSN

de sua titularidode, observado o seguinte procedimento:

L Em até 2 (dois) Dios Uteis contados do atingimento do Valos Mínimo, a

Outorgante encaminhará umo comunicação ao Agente Fiduciário

é
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("Comunicação"), na condição de representante dos Debenturistas, com cópia

à Instituição Depositária, solicitando a liberação de ações ordinárias de emissão

de CSN em quantidade equivalente a:

(a) no hipótese prevista no item 1.4.2 (i) acima: (il o montante de

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) dividido (ii) pela Cotação CSN

("Lote de Ações");

@ no hipotese prevista no item 1.4.2 (iÜ acima: (i) o montante de

R8500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) dividido (ii) pela Cotoção CSN
(que também será considerado "Lote de Ações").

II. Em até 2 (dois) Dias Úteis, a contar do recebimento da Comunicação, o Agente

Fiduciório entregará à Outorgante termo de liberação do Lote de Ações
("Termo de Liberação"), obrigando-se a Outorgante a realizar todos os atos

que lhe cabem pora a liberoção do Lote de Ações perante a Instituição
Depositória, no prazo de até 5 (cinco) Dias Uteis contados do recebimento do

Termo de Liberação,'

llI. A Instituição Depositária terá o prazo de l0 (dez) dias, contados do

recebimento do Termo de Liberação, para realizar a liberação do Lote de

Ações, sendo que, se a Instituição Depositária demorar mais do que 10 (dez)

para efetivar a liberação, observar-se-á o seguinte: (i) se, na data da efetivoção

da liberação, a cotação média da ação da CSN dos 30 (trinta) dias anteriores

ainda estiver igual ou superior ao Valor Mínimo, a Outorgante seguirá com a

venda do Lote de Ações, nos termos dos itens a seguir; e (ii) se, na data da

efetivaçdo da liberação, a cotação média da ação da CSN dos 30 (trinta) dias

anteriores estiver inferior do Vslor Mínimo, caberá à Outorgante a decisão de

prosseguir com e venda do Lote de Ações ou interromper o processo de

amortização antecipoda, coso em que o Lote de Ações voltará a ser onerado

em favor dos Debinturistas, no pràro de até 5 (cinco) Dias rJteis, até que o

Valor Mínimo da Cotação CSN seja atingido, com a renovação de todas as

providências aqui descritas. No hipótese do item (ii), caso a Outorgante decida

interromper o processo de amortização antecipada e não providencie a

reconstituição da alienaçãofiduciária sobre o Lote de Ações no prazo previsto,

o Agente Fiduciário poderá promover os registros e anotações e praticar todo

e qualquer ato necessório à devida constituição da garantia, em nome da

Outorgante, devendo a Outorgante qrcar com todos os respectivos custos e

despesas, ficando o Agente Fiduciário constituído como procurador da

Outorgante para esta finalidade, nos termos dos artigos 653 e seguintes e o
artigo 684 do Código Civil Brasileiro;

IV. Observados os termos da Cláusula 1.4.3 abaixo, no prazo de 10 (dez) Dias
(Jteis a contar da data em que a Instituição Depositária confirmar a liberação

do Lote de Ações ("Data da Liberação"), a Outorgante deverá providenciar

v
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a vendq do Lote de Ações em mercado, obrigando-se, desde já, o aplicar os

recursos obtidos com o transação, até o montante limite do valor referido no

item 1.4.2 - I (a) ou (b), conforme aplicável ("Valor Limite"), observado o

disposto no item VII abaixo, na Amortização Antecipada Obrigatória das

Debêntures, ainda que parcial, do saldo devedor do Novo Valor Nominal das

Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada 'pro rata temporis' desde

a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior e até a dota do

efetivo pagamento antecipado, no Valor Limite, nos termos da cláusula

6.18.2.2 da Escritura de Debêntures.

V. Os recursos decorrentes da vendo do Lote de Ações deverão depositados em

conta coruente vinculada, mantida junto à Instituição Depositária a ser aberta

em nome da Emissora, observado que referida conta seró constituídq

exclusivamente para a arrecadação dos recursos davenda do Lote de Ações,

com o depósito de terceiros.

VI. A obrigação da Outorgante é realizar a venda do Lote de Ações e entregar o

produto aos Debenturistas e, dessa forma, caso o montante obtido com a

venda integral do Lote de Ações sejo inferior ao Valor Limite, considerar-se-

á que o Outorgante cumpriu a obrigoção de Amortização Antecipada

Obrigatória, abotendo-se do saldo devedor dos Debêntures (considerando o

Novo Valor Nominal e a Remuneração devida) o resultado efetivamente

obtido na transação, sem necessidade de pagamento de qualquer quantia

adicional.

V[. Caso o montante obtido com a venda do Lote de Ações seja superior ao Valor

Limite, o valor que sobejar caberá à Outorgante, ficando ela autorizada desde

já a transferir-para cánta de livre movimentação em até I (um) Dia Utit
contodo da transação.

YllI. Caso o saldo devedor das Debêntures (considerando o Novo Valor Nominal

e a Remuneração devido), à época, seja menor do que o valor obtido com a

venda do Lote de Ações, a Outorgante obriga-se o psgar antecipadamente o

valor necessário ao resgate antecipado total das Debêntures, sem prêmio,

cabendo à Outorgante o que sobejar.

[)(. IX. A venda do Lote de Ações aqui prevista está sujeita aos períodos de

proibição, nos termos da regulamentação da CVM e, nesse sentido, coso a

data da liberação coincida com período de proibição, fica desde jó autorizado

que o prazo do item III supra será suspenso enquqnto durar o período de

proibição, retomando-se imediatamente após para que o Outorgante prossiga

com a venda do Lote de Ações."

"1.4.3 IndependenÍemente do disposto na Cláusula 1.4.2 acima, a Outorgante (i)

contratará o Banco Bradesco BBI S.A. e/ou enttdade de seu conglomerado

q

é4
L-^
//
u



F 
REGTSTRo m

rÇcRoFr-râEn:l 4934

E OOCIJ*ENTO§

8

econômico ("Bradesco") para executar a transação de venda do Lote de Ações,

atuando como corretora da Outorgante; (ii) exceto se autorizado, por escrito,

pela Outorgante, a quantidade diária de venda de ações do Lote de Ações não
-excederá 

20'% (vinte por cento) do volume médio diário de negociações de ações

da csN, com base na média dos 30 (trinta) dias anteriores; e (iii) caso, em

virtude do limite do item (ii), a Outorgante não observe o prozo previsto na

Cláusula 1.4.2, item III, supra, isso não representará qualquer descumprimento

aos Documentos das Obrigações, ficando o referido prazo automaticamente

prorrogado pelo tempo necessário diante do limite ora estipulado. "

1.2 Os itens I, I1|, V e VI da Cláusula 1.5 do Contrato passam a vigorar com a seguinte

redação:

*1.5 Para osfins do artigo66-8 da Lei n.4.728, de 14deiulhode 1965, conforme

olterada, as principais características das Obrigações são as seguintes:

I. principal: 3.313 (três mil, trezentos e treze) "Debêntures", com valor nominal

unitáiio de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) na data da emissdo ("Valor
Nominal"), totalizando, portanto, R8 1.656.500.000,00 (um bilhão, seiscentos e

cinquànta e seis milhões, quinhentos mil reais) ("Valor Nominal Total"),

acrescido do montante de Remuneração devido e não pago até 30 de setembro
', de 2019 incorporado ao saldo devedor das Debêntures, totalizqndo R8
\ Z.SSt.ZSS.400,0g (dois bilhões, quinhentos e cinquenta e um milhões, duzentos

e cinquenta e três mil, quatrocentos reqis e nove centavos) ("Novo Valor

Nominal");";
(..)
ru. prazo e data de vencimento; o prazo das Debêntures é de 15 (quinze) anos,

contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 30 de novembro de

2026 ("Data de Vencimento"), ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado

das DebênÍures e/ou de vencimento antecipado das Debêntures, conforme

previstas na Escritura de Emissão,'

t

(...)
V. juros remuneratórios; sobre o saldo devedor das Debêntures incidirão juros

remuneratórios calculados nos se guintes termos :

ff
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(a) Até 30/09/2019, os juros remuneratórios serão coruespondentes à

variação acumulada de I14,750Á (cento e quatorze inteiros e setenta

e cinco centésimos por cento) das taxas médias diárias dos DI -
Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressa

naforma percentual oo ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)

dias úteis, calculados e divulgadas diariamente pela 83, no

informativo diário disponível em suo página na Internet
http://www.cetip.com.br ("Remuneração até Setembro/2019"),
calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por
dias úteis decoruidos, desde a Datq de Emissdo ou a data de

pogamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o
caso, até a data do efetivo pagamento

(b) A partir de 30/09/2019, os juros remuneratórios aplicáveis serão

correspondentes a 100% (cem porcento) davariação acumulada das

taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia,
"over extra-grupo", expressa na forma percentuol qo ano, bose

252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela 83, no informativo diário disponivel em sua página
na Interne t http : //www. cetip. com.br, calculada de forma exponencial
e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde

30/09/2019 ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente

anterior, conforme o caso, até a datq do efetivo pagamenÍo,

acrescidas do Spread aplicdvel ("Remuneração após

Setembro/2019", sendo que o termo "RemuneraÇão" significa a

menção à Remuneração até Setembro/2}19 ou Remuneraçdo após

Setembro/2019 conforme aplicwel), conforme a seguinte tabela:

?

Período Spread

De 30/09/2019, inclusive, até 30/11/2020, exclusive 1,36% qo ano

1/2020, inclusive, até 30/11/2022, exclusiveA partir de 30/1 1,61% ao ano

A partir de 30/11/2022, inclusive, até 30/11/2024, exclusive 1,86% ao ano

A partir de 30/11/2021, inclusive, até 30/l l/2026, exclusive

Ç

2,50% ao ano
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Fica desdejá avençado que, a cada ocorrência de amortização antecipada, seia em

caróter oirigatório ou facultativo, no valor acumulado de R$ 250.000.000'00

(duzentos e cinquenta milhões de reais), haverá uma redução correspondente de

0,10% em todos os spreads referidos na tabela supro, aplicada automaticamente,

a partir da data da amortização antecipada, sem necessidade de aditamento,

cimunicação ou qualquer providência da Emissora e/ou do Agente Fiduciário.

Caso a amortização, obrigatória ou facultativa, acumule valor superior a
R8250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões), oplicar-se-á, além da reduçdo

integral de 0,10% retro mencionada, a redução de mais 0,10%0 de forma
proporcional ao valor adicional amortizado, aplicada automaticamente a partir da

data da referida amortizaçõo antecipada, sem necessidade de aditamento,

comunicação ou qualquer providência da Emissora e/ou do Agente Fiduciário.

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das

Debêituies e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das

Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissdo, a Remuneração será

devida q partir da Data de Emissão, ocoruendo o.e pagamentos em

3l de maio de 2012, 3l de maio de 2013, 3l de maio de 2014, 3l de maio de 2015

e conforme tabela a seguir. Fica previsto que os jutos remuneratórios relativos ao

períido 30/09/2019 (inclusive) e até 3l/05/2020 (exclusive) serão pagos em 2
'(duas) 

parcelas, sendo 50% (cinquenta por cento) em 3l de maio de 2020 e 50%

(cinquenta por cento) em 30 de novembro de 2020.

?

Período de Apuroção Pagamento

De 30/09/2019, inclusive, até 3l/05/2020, exclusive
50oÁ em 31/05/2020
50% em 30/1 1/2020

A partir de 3l/05/2020, inclusive, até 30/l l/2020,
exclusive

30/1 1/2020

A partir de 30/11/2020, inclusive, até 3l/05/2021'
exclusive

31/05/2021

A partir de 31/05/202l, inclusive, até 30/l 1/2021'

exclusive
30/11/2021

/05/2022,A partir de 30/1 1/2021 , inclusive, até 3l
exclusive

31/05/2022

0/1 1/2022,A partir de 31/05/2022, inclusive, até 3
exclusive

30/1 l/2022

'/05/2023,A partir de 30/11/2022, inclusive, até 3l
exclusive

31/05/2023

0/t t/2023,A partir de 31/05/2023, inclusive, até 3
exclusive

30/1 1/2023

A partir de 30/11/2023, inclusive, até 31/05/2024,
exclusive

i t /0s/202 4

A partir de 3I/05/2024, inclusive, até 30/l l/2024,
exclusive

30/1 1/2024
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30/t 1/202sA partir de 31/05/2025, inclusive, até 30/l l/2025'
exclusive

31/0s/2026A partir de 30/11/2025, inclusive, até 31/05/2026,
exclusive

30/t 1/2026A partir de 31/05/2026, inclusive, até 30/11/2026,
exclusive

2

2 1

A partir de 30/11/2024, inclusive, até 3l/05/2025,
3 1/05 /202 5

exclusive

W, forma de pagamento: sem prejuízo dos pagamentos em decoruência de Amortizoção

Antecipada Obrigatória, resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento

ontecipado das obrigações decorrentes das DebênÍures, nos termos previstos na

Escritura de Emissão, o Novo Montante de Principal será pago em 11 (onze)

parcelas semestrais, vencendo-se a primeira em 30 de novembro de 202l, conforme

o seguinte cronograma:

Parcela Vencimento % do Novo Montante de Principal a ser
pogo

I 30/1 1/2021 5,00%

2 31/05/2022 s,00%

,J 30/1 1/2022 10,00%

I 31/05/2023 10,00%

5 30/r 1/2023 10,00%

6 3 1/05/2024 10,00%

7 30/1 1/2024 10,00%

I 31/05/2025 10,00%

9 30/l l/2025 10,00%

t0 3 1/05/2026 10,00%

t1 30/1 1/2026 10,00%

(...)"

ApenrprÇoarueNro
A Outorgante, desdejá, se obriga, às suas expensas, a:

I. no prazo de até 20 (vinte) dias contados da data de celebração deste Décimo

Terceiro Aditamento, apresentar ao Agente Fiduciário comprovação de que

este Décimo Terceiro Aditamento foi arquivado na sede da Outorgante;

?f
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no prazo de até 20 (vinte) dias contados da data de celebração deste Décimo

Terceiro Aditamento, apresentar ao Agente Fiduciário comprovação de que

este Décimo Terceiro Aditamento foi recebido na sede da CSN; e

no prazo de até 20 (vinte) dias contados da data de celebração deste Décimo

Terceiro Aditamento, apresentar ao Agente Fiduciário comprovação de que

este Décimo Terceiro Aditamento foi averbado no 8o Cartório de Registro de

Títulos e Documentos da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo.

DeclRnRÇÕps oe Ouronca.Nts
A Outorgante reitera todas as obrigações assumidas e todas as declarações prestadas no

Contrato, que se aplicam a este Décimo Terceiro Aditamento, como se aqui estivessem

transcritas.

4. RarrrrcnÇÃo
4.1 Todos os demais termos e condições do Contrato que não tiverem sido alterados por este

Décimo Terceiro Aditamento permanecem válidos e em pleno vigor, sendo neste ato

expressamente ratificados pelas partes.

5. DlspostÇÕes Gpners

5.1 Este Décimo Terceiro Aditamento constitui parte integrante e complementar dos

Documentos das Obrigações, cujos termos e condições as partes declaram conhecer e

aceitar.

5.2 As obrigações assumidas neste Décimo Terceiro Aditamento têm caráter irrevogável e

irretratável, obrigando as partes e seus sucessores, a qualquer título, ao seu integral

cumprimento.
5.3 Qualquer alteração a este Décimo Terceiro Aditamento somente será considerada válida

se formalizada por escrito, em instrumento próprio assinado por todas as partes.

5.4 A invalidade ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas deste Décimo

Terceiro Aditamento não afetará as demais, que peÍrnanecerão válidas e eficazes até o

cumprimento, pelas partes, de todas as suas obrigações aqui previstas. Ocorrendo a

declàração de invalidade ou nulidade de qualquer cláusula deste Décimo Terceiro

Aditamento, as partes se obrigam a negociar, no menor prazo possível, em substituição

à cláusula declarada inválida ou nula, a inclusão, neste Décimo Terceiro Aditamento, de

termos e condições válidos que reflitam os termos e condições da cláusula invalidada ou

nula, observados a intenção e o objetivo das partes quando da negociação da cláusula

invalidada ou nula e o contexto em que se insere.

5.5 Qualquer tolerância, exercício parcial ou concessão entre as partes será sempre

considerado mera liberalidade, e não conh gtxarâ renúncia ou perda de qualquer direito,

faculdade, privilégio, prerrogativa ou poderes conferidos (inclusive de mandato), nem

implicará novação, alteração, transigência, remissão, modif,tcação ou redução dos

direitos e obrigações daqui decorrentes.

5.6 Qualquer custo ou despesa eventualmente incorrido pela Outorgante no cumprimento de

suas obrigações previstas neste Décimo Terceiro Aditamento, será de inteira

II.
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5.7

5.8

5.9

responsabilidade da Outorgante, não cabendo ao Agente Fiduciário qualquer

responsabilidade pelo seu pagamento ou reembolso.

As partes reconhecem este Décimo Terceiro Aditamento como título executivo

extráiudicial nos termos do artigo 784, inciso II, do Código de Processo Civil'
para os f,rns deste Decimo Terceiro Aditamento, as partes poderão, a seu critério

exclusivo, requerer a execução específica das obrigações aqui assumidas, nos termos dos

artigos 497 , 804 e 815 do Código de Processo Civil'
Nos termos e para os fins da Lei n." 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme alterada,

do Decreto n.o3.048, de 6 demaio de 1999, conforme alterado, e do Decreto n.o6.106,

de 30 de abril de 2007, conforme alterado, a Outorgante neste ato entrega ao Agente

Fiduciário a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, à Dívida

Ativa da União e às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros

n. 2888.3014.3786.0D9F, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em

2510912019, com validade até 2310312020.

6.

6.1

Fono
Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões

porventura resultantes deste Décimo Terceiro Aditamento'

Estando assim certas e ajustadas, as partes, obrigando-se por si e sucessores, firmam este

Décimo Terceiro Aditamento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas)

testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam.

São Paulo, 27 de setembro de 2019. /

(As assinaturas seguem nas 3 (três) páginas seguintes.)

(Restante desta página intencionalmente deixado em branco')
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