
      
  

 

 
 

 
 

 

Global Energia Eletrica S.A. 

 
1ª Emissão de Debêntures 

 
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

 
EXERCÍCIO DE 2017 

 
1.  PARTES 
  

EMISSORA  Global Energia Eletrica S.A. 

CNPJ 36.948.016/0001-78 

COORDENADOR LÍDER Banco BTG Pactual S.A. 

ESCRITURADOR 
Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. 

MANDATÁRIO Itaú Corretora de Valores S.A. 

 
  
2. EMISSÃO 
  

DATA DE EMISSÃO  17/12/2014 

DATA DE VENCIMENTO  17/12/2022 

VOLUME TOTAL EMITIDO  50.000.000 

QUANTIDADE DE DEBÊNTURES  500 



      
  

 

 
 

 
 

 

NÚMERO DE SÉRIES  1 

ESPÉCIE   

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS  

Os recursos captados por meio desta Emissão serão 
destinados ao projeto de exploração do potencial 
energético da Pequena Central Hidrelétrica Baruíto, 
localizada no Município de Campo Novo dos Parecis, 
Mato Grosso (“PCH”), nos termos da legislação 
aplicável e em conformidade com o Contrato de 
Concessão n.º 01/93 (“Contrato de Concessão”), 
celebrado entre a Emissora e a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (“ANEEL”), segundo o qual foi 
concedida à Emissora a exploração do potencial 
energético da PCH, ficando estabelecido que, nos 
termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Emergentes (conforme definido na Cláusula 4.1.7.1 
(vi) da Escritura), R$5.000.000,00 dos recursos 
captados através desta Emissão serão destinados à 
Conta Reserva das Debêntures e serão liberados 
para Conta de Livre Movimentação, conforme tais 
contas são definidas no Contrato de Cessão 
Fiduciária de Direitos Emergentes, assim que 
implementada a Condição Suspensiva I (conforme 
definida na Cláusula 4.1.7.1 (v) da Escritura).  

  



      
  

 

 
 

 
 

 

 
3. SÉRIES 
  
1ª SÉRIE  

CÓDIGO DO ATIVO GBEE11 

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2022 

VOLUME TOTAL EMITIDO 50.000.000 

PU NA DATA DE EMISSÃO 100.000 

QUANTIDADE DE TÍTULOS 500 

NEGOCIAÇÃO Cetip 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE  

REMUNERAÇÃO VIGENTE DI + 6,50% a.a. 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*   

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo covenants@pentagonotrustee.com.br 
 
4. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2017 
 

SÉRIE 1 

DATA DO PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO JUROS 

17/01/2017    2.764,23946798 

17/02/2017    1.497,10998552 

17/03/2017    1.136,36026574 

17/04/2017    1.249,80078259 

mailto:covenants@pentagonotrustee.com.br


      
  

 

 
 

 
 

 

17/05/2017    1.189,31900254 

17/06/2017    1.274,12183209 

17/07/2017    1.125,76623926 

17/08/2017    1.247,21115326 

17/09/2017    1.094,80517345 

17/10/2017    995,73628223 

17/11/2017    1.011,25859902 

17/12/2017  1.033,13236267  982,40748704 

 
 
5. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2017 
 

SÉRIE EMITIDAS CIRCULAÇÃO  CONVERTIDAS TESOURARIA RESGATADAS CANCELADAS 
AQUISIÇÃO 
FACULTATIVA 

REPACTUAÇÃO 

1 500 500 0 0 0 0 0 0 

         

         

 
 
6. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO 
EXERCÍCIO SOCIAL 
 



      
  

 

 
 

 
 

 

Alterações Estatutárias 
Não houve alterações estatutárias no período. 
 
Assembleias Geral de Titulares 
AGD de  27/12/2017 Não recomposição dentro do prazo do Valor Mínimo Conta Reserva e prorrogação prazo de documentos 
AGD de 14/06/2017 2ª etapa da reestruturação 
AGD de 17/08/2017 Dispensa do prazo de envio de notificação solicitando utilização dos recursos da Conta Reserva 
 
Fatos Relevantes 
Não houve a publicação de fatos relevantes no período. 
 

 
 
7. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DO EMISSORA* 
 

ÍNDICE MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO 

ICDS 
 

Limite >= 1,25 
Apurado=4,8 
Atendido 

Limite >= 1,25 
Apurado=5,3 
Atendido 

Limite >= 1,25 
Apurado=5,21 
Atendido 

Limite>=1,25 
Apurado=3,90 
Atendido 

DIVIDA LIQUIDA/ EBITDA N/A N/A N/A 
Limite<= 3 
Apurado=0,44 
Atendido 

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo covenants@pentagonotrustee.com.br 
 

mailto:covenants@pentagonotrustee.com.br


      
  

 

 
 

 
 

 

 
8. GARANTIAS DO ATIVO 
 
8.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA) 
 

A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório. 

 
8.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS* 
 

MÍNIMO CONTRATO STATUS DA MEDIÇÃO 

Valor Mínimo 
AGD de 14 de junho de 2017 e Contrato de 
Cessão Fiduciária 

DESENQUADRADO** 

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo garantia@pentagonotrustee.com.br 
** Descumprimento deliberado em AGD de 13/03/2018. 
 
9. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS - ANEXO 15 DA ICVM 583/16 C/C ART. 68 , §1º, b da LEI 6.404/76: 
 

Inciso I do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de 
prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento" 

Item 10 deste relatório 

Inciso II do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com 
efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários" 

Item 6 deste relatório 

mailto:garantia@pentagonotrustee.com.br


      
  

 

 
 

 
 

 

Inciso III do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e 
de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos 
titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor" 

Item 7 deste relatório 

Inciso IV do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade 
de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período” 

Item 5 deste relatório 

Inciso V do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “resgate, amortização, conversão, repactuação e 
pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período” 

Itens 4 e 5 deste relatório 

Inciso VI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “constituição e aplicações do fundo de amortização ou de 
outros tipos fundos, quando houver” 

Não aplicável 

Inciso VII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “destinação dos recursos captados por meio da emissão, 
conforme informações prestadas pelo emissor” 

Item 2 deste relatório 

Inciso VIII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “relação dos bens e valores entregues à sua 
administração, quando houver” 

Não aplicável 

Inciso IX do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “cumprimento de outras obrigações assumidas pelo 
emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos 
creditórios ou em instrumento equivalente” 

Eventuais descumprimentos, se 
houver, se encontram detalhados 
neste relatório. 

Inciso X do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias” Item 10 deste relatório 

Inciso XI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “existência de outras emissões de valores mobiliários, 
públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do 
mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os 
seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade 
de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) 
inadimplemento no período” 

Anexo I deste relatório 



      
  

 

 
 

 
 

 

Inciso XII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “declaração sobre a não existência de situação de conflito 
de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função” 

Item 10 deste relatório 



      
  

 

 
 

 
 

 

10. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO: 
 
A Pentágono declara que: 
 
(i) se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente 
fiduciário.  
 
(ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora de eventual depreciação e/ou 
perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto pela indicação feita no item 6 e 8. Assim, de acordo com as informações obtidas 
juntamente à Emissora, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) 
e/ou emitida(s).   
 
(iii) a Emissora está inadimplente com obrigações previstas no(s) documento(s) da operação, conforme detalhado ao longo deste relatório e no 
Anexo III abaixo. 
 
(iv) as informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou 
financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. 
Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame 
minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou 
outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas. 
 
(v) os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à 
disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão 
sugerimos consultar o site da Pentágono (www.pentagonotrustee.com.br), especialmente para acesso às informações eventuais.  

http://www.pentagonotrustee.com.br/


      
  

 

 
 

 
 

 

 
(vi) os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não 
implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro. 
 
(vii) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 583, de 20 de 
dezembro de 2016, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas 
junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na 
data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro; 
 
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em www.pentagonotrustee.com.br 
 
 
 

PENTÁGONO S.A. DTVM  

http://www.pentagonotrustee.com.br/


      
  

 

 
 

 
 

 

ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA, 
SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO 

AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO 
 

(Informações Adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em www.pentagonotrustee.com.br) 
Não aplicável. 
  



      
  

 

 
 

 
 

 

 
ANEXO II 

 
GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA*) 

 
(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia) 

 
 

I.    Fiança: garantia fidejussória prestada por (i) GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.; (ii) FERNANDO ROBÉRIO DE BORGES GARCIA; 
(iii) CARLOS ANTÔNIO DE BORGES GARCIA; (iv) MANOEL ANTÔNIO RODRIGUES PALMA; (v) PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA e (vi) LUIZ 
CARLOS EHRET GARCIA 
 
II.    Alienação Fiduciária de Bens Móveis: 
 
“CLÁUSULA PRIMEIRA 
OBJETO 
 
1.1. Pelo presente Contrato, em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas, a Alienante, neste ato, aliena e cede 
fiduciariamente à comunhão dos Debenturistas, representada neste ato pelo Agente Fiduciário, em caráter irrevogável e irretratável, conforme o 
disposto no artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme a redação dada pelo artigo 55 da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil, os Bens Onerados, enquanto forem devidas quaisquer Obrigações 
Garantidas. A presente alienação fiduciária também abrange todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados 
com tais Bens Onerados.  
 



      
  

 

 
 

 
 

 

1.1.1 A Alienante deverá conservar a posse direta dos Bens Onerados, possuindo-os em nome dos Debenturistas, representados pelo 
Agente Fiduciário, para todos os fins legais, assumindo todas as obrigações estabelecidas nos artigos 627 a 646 do Código Civil, até o pagamento 
integral das Obrigações Garantidas, quando a propriedade plena e a posse indireta dos Bens Onerados deverão automaticamente retornar à 
Alienante, obrigando-se a manter os Bens Onerados em perfeitas condições de uso, conservação e funcionamento, bem como a defendê-los de 
turbação de terceiros, obrigando-se a substituí-los e/ou repará-los sempre que necessário, em caso de depreciação e/ou degradação dos Bens 
Onerados (inclusive em decorrência do uso e/ou tempo), de modo a recompor integralmente a garantia ora outorgada, observando os termos e 
prazos da Cláusula 3.1(vii) do presente Contrato. No caso de substituição e/ou reforço de qualquer um dos Bens Onerados, estritamente nos 
termos desta Cláusula 1.1.1, a Alienante deverá encaminhar ao Agente Fiduciário, preferencialmente através da notificação de que trata a 
Cláusula 3.1(vii), a relação dos novos bens a serem alienados fiduciariamente, detalhando a quantidade, descrição e valor, o qual deverá ser 
comprovadamente igual ou maior ao dos Bens Onerados a serem substituídos, para fins de atendimento dos procedimentos descritos na Cláusula 
3.1(vii). As Partes obrigam-se a aditar este Contrato com o fim de incluir o novo bem no Anexo I e recompor a presente garantia com o novo bem 
onerado. 
 
1.1.2. A Alienante obriga-se a manter segurados, desde a presente data até o pagamento integral das Obrigações Garantidas, os Bens 
Onerados por um valor não inferior às práticas de mercado, nos termos da Cláusula 6.1.1. da Escritura, devendo a apólice de seguro contratada 
(“Apólice”) integrar a descrição dos Bens Onerados no Anexo I ao presente Contrato. 
 
1.1.3. A Emissora deverá, no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de assinatura deste Contrato, endossar as Apólices de modo a prever 
que todos e quaisquer pagamentos e indenizações decorrentes de qualquer sinistro relativo aos referidos bens sejam pagos conforme orientação 
do Agente Fiduciário, em favor dos Debenturistas, de acordo com a lei aplicável, devendo a Emissora tomar toda e qualquer providência para 
fazer com que a respectiva seguradora nomeie o Agente Fiduciário, representando a comunhão de Debenturistas, como beneficiário. 
Adicionalmente, a Alienante compromete-se a comprovar ao Agente Fiduciário cada renovação das referidas Apólices, em até 1 (um) dia útil 
contado da data de cada renovação, e a entregar-lhe, em até 15 (quinze) dias contados da data de cada renovação do seguro, cópia da respectiva 



      
  

 

 
 

 
 

 

Apólice e endosso. Caberá ao Agente Fiduciário (i) a verificação do cumprimento, pela Alienante, da obrigação de manutenção de seguro para os 
Bens Onerados nos termos da Cláusula 1.1.2, acompanhando as datas de vencimento das referidas Apólices. 
 
1.1.4. Para os fins dos artigos 640 e 1.363 do Código Civil Brasileiro, os Debenturistas representados pelo Agente Fiduciário, neste ato, 
autorizam a Alienante a, desde que esteja adimplente com as Obrigações Garantidas, utilizar os Bens Onerados no curso normal de suas 
atividades, observado, contudo, que a Alienante não poderá transferir a posse direta dos Bens Onerados para terceiros sem a prévia autorização 
de Debenturistas representando 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas 
convocada especificamente para esse fim. 
 
1.2. As vias originais das notas fiscais e faturas de aquisição e/ou outros documentos equivalentes referentes aos Bens Onerados 
(“Documentos Comprobatórios”) deverão ser mantidas na sede da Alienante, e incorporam-se automaticamente à presente garantia, passando, 
para todos os fins de direito, a integrar a definição de "Bens Onerados". Fica desde já esclarecido que, para os efeitos do presente Contrato, a 
Alienante deterá a posse direta dos Bens Onerados e dos Documentos Comprobatórios relativos aos Bens Onerados, sendo certo que a 
propriedade fiduciária dos Bens Onerados será detida pelos Debenturistas. 
 
1.2.1. A Alienante deverá entregar, caso solicitado pelo Agente Fiduciário, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados de tal solicitação, 
cópia digitalizada de todos os Documentos Comprobatórios, devendo manter consigo as vias originais, nos termos da Cláusula 1.2. As Partes, 
nesse sentido, encontram-se cientes e de acordo que o envio dos Documentos Comprobatórios ao Agente Fiduciário possuirá caráter meramente 
informativo, não importando em qualquer obrigação ou responsabilidade deste, em qualquer momento, por qualquer ato, fato ou prejuízo, 
inclusive, mas não se limitando, à regular emissão e escrituração dos respectivos Documentos Comprobatórios. 
 
1.2.2. Exceto se previamente aprovado por Debenturistas representando a 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação, 
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, a Alienante não poderá, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento dos Debenturistas, 
(a) alienar, ceder, ou de qualquer outra forma transferir os Bens Onerados; (b) criar, incorrer, ou permitir a criação de quaisquer ônus ou opção 



      
  

 

 
 

 
 

 

em favor de terceiros ou qualquer ação de terceiros com relação a qualquer dos Bens Onerados, nem sobre qualquer direito a eles relativo; ou (c) 
emprestar ou locar os Bens Onerados ou celebrar qualquer contrato ou compromisso que restrinja o direito ou a possibilidade dos Debenturistas 
de vender, ceder ou transferir quaisquer Bens Onerados ou que possa restringir a sua livre utilização pelos terceiros adquirentes em caso de 
excussão da garantia. 
 
ANEXO II 
DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS 

 

 

 



      
  

 

 
 

 
 

 

 



      
  

 

 
 

 
 

 

III.    Alienação Fiduciária de Ações: 
 
“2. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
 
2.1. Na forma do disposto neste Contrato e nos termos dos artigos 40, 100 e 113 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada ("Lei 6.404/76"), do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme redação dada pelo artigo 55 da Lei nº 10.931, de 2 de 
agosto de 2004 ("Lei 4.728/65"), e dos artigos 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil Brasileiro"), no que for 
aplicável, em garantia do fiel e cabal cumprimento de todas as obrigações assumidas ou que venham a ser assumidas pela Emissora e/ou pelos 
Acionistas, nos termos da Escritura, dos demais Contratos de Garantia e deste Contrato ("Obrigações"), conforme descritas, para todos os fins, no 
Anexo I ao presente Contrato, os Acionistas, em caráter irrevogável e irretratável, alienam fiduciariamente em garantia, em favor dos titulares 
das Debêntures, representados pelo Agente Fiduciário, enquanto forem devidas as Obrigações: (a) as Ações Alienadas; (b) os Outros Direitos; (c) 
os Direitos Econômicos; e (d) todos os certificados, cautelas e outros documentos relativos às Ações Alienadas e aos Outros Direitos (as Ações 
Alienadas, os Outros Direitos, em conjunto com os Direitos Econômicos e com os documentos citados na letra (d) acima, os "Direitos de 
Participação Alienados Fiduciariamente"). 
 

“ANEXO I 

DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 

 

Obrigações 

Valor da Emissão: R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) 



      
  

 

 
 

 
 

 

Data de Emissão: 17 de dezembro de 2014. 

Quantidade de 

Debêntures: 

Serão emitidas 500 (quinhentas) debêntures em uma única série. 

Valor Nominal 

Unitário: 

R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Remuneração: As Debêntures farão jus a uma remuneração equivalente à variação 

acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos 

depósitos interfinanceiros de 1 (um) dia, denominadas “Taxa DI over 

extragrupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas 

diariamente pela CETIP no informativo diário disponível em sua 

página da Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida 

de um spread ou sobre taxa de 6,50% (seis inteiros e cinquenta 

centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 

Dias Úteis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o 

saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável), a partir da 

data de integralização das Debêntures (ou da data de pagamento da 

remuneração imediatamente anterior, conforme aplicável) até a 

data de vencimento. Em 17/12/2016 e em 17/01/2017 não haverá 

pagamento de juros remuneratórios. Entre 17/11/2016 inclusive e 

http://www.cetip.com.br/


      
  

 

 
 

 
 

 

17/01/2017 exclusive (“Período de Carência”), os juros 

remuneratórios serão incorporados ao saldo do Valor Nominal 

Unitário das Debêntures durante tal período, sendo a data da efetiva 

incorporação o dia 17/01/2017. A partir de 17/02/2017, inclusive, 

até a Data de Vencimento, ou seja, 17/06/2022, a remuneração será 

devida mensalmente, sendo o primeiro pagamento após o Período de 

Carência em 17/02/2017 (“Remuneração”). 

A Remuneração será paga mensalmente, sempre no dia 17 de cada 

mês, a partir do 3º (terceiro) mês após a Data de Emissão, ou seja 

17/03/2015, até 17/11/2016 (inclusive) e a partir de 17/02/2017 

(inclusive) até a Data de Vencimento. 

 
IV.    Hipoteca: 
 
“8. Que, em garantia do pagamento e cumprimento de todas as dívidas, responsabilidades e obrigações da Garantidora Hipotecária, de qualquer 
natureza (incluindo principal, juros, taxas, reembolsos, multas, indenizações, despesas legais e outras, que sejam devidas na hipótese de 
vencimento antecipado ou em outra data), de tempos em tempos devidas às Partes Garantidas em decorrência da Escritura, a Garantidora 
Hipotecária constitui uma hipoteca de segundo grau em favor das Partes Garantidas, neste ato representadas pelo Agente Fiduciário, sobre o 
seguinte bem imóvel, incluindo a sua área construída: Uma Área de Terras com a superfície de 100,5394 Ha (cem hectares, cinquenta e três ares 
e noventa e quatro centiares), destacada da porção maior denominada Fazenda Baruito, situado no Município de Campo Novo do Parecis-MT., 
dentro dos seguintes limites e confrontações seguintes: DESCRIÇÃO DO PERIMETRO: Partindo-se do marco M-5 com Coordenadas, QTM (SAD-69) 
N=8527.421,956 metros e E-435.072.884 metros (referido ao Meridiano central de 57º W Gr), cravado junto a margem do Rio do Sangue e em 



      
  

 

 
 

 
 

 

comum com terras de Vicente Sartori, segue-se limitando/ com a margem esquerda do Rio do Sangue com Azimute verdadeiro de 198 24’57 com 
distancia de 354,63 metros até o D-8; daí segue com margem esquerda do Rio do Sangue com azimute verdadeiro de 202º06’20, com distancia 
de 230,61 metros até do D-9. Daí segue-se limitando com a margem esquerda do Rio do Sangue com azimute verdadeiro de 232º06’20, com 
distancia de 230,61 metros até do D-9. Daí segue-se limitando com a margem esquerda do Rio do Sangue com azimute verdadeiro de 288º53’13, 
cem distancia de 186,95 metros até o D-11. Daí segue-se com azimute verdadeiro de 240º31’00, com distancia de 181,71 metros até o D-12. Daí 
segue-se limitando com margem esquerda do Rio do Sangue com azimute verdadeiro de 270º33’14, com distancia de 275,24 metros até o M-13 
daí segue-se limitando com a margem esquerda do Rio do Sangue com azimute verdadeiro de 200º48’55, com distancia de 298,88 metros até o 
M-14. Daí segue-se limitando com margem esquerda do Rio do sangue com azimute verdadeiro de 215º06’56, com distancia de 453,84 metros 
até o D-14A. Daí segue-se limitando com terras de Renato Heidemann com azimute verdadeiro de 17º30’22 com distancia  de 1.809,99 metros 
até o M-5/A. Daí segue-se limitando com terras de Vicente Sartori com azimute verdadeiro de 102º34’12 com distancia de 847,58 metros até M-
5, ponto inicial desta descrição, fechando-se assim esse perímetro; Conforme o mapa e memorial descritivo de autoria de Eng° Aureo de Campos 
Pinheiro, inscrito no CREA nº 7018/MT, acompanhado da Gua da ART n° 9650 I – Código do Imóvel 901130.209724-5, área total de 941,2 ha. – 
PROPRIETARIO –RENATO HEIDEMANN., brasileiro, agricultor, portador da CI.RG n° 1.701.350-SSP/PR inscrito no CPF/MF sob n° 302.287.789-72 e 
sua mulher a Sra. MARIA NERI DE SOUSA HEIDEMANN, brasileira, do lar, portadora da CI Rg n° 0271602-0-SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob n° 
160.429.213-04, casados no regime da comunhão parcial de bens na vigência da lei 6.515/77, consoante a certidão parcial de bens na vigência da 
lei 6.515/7, 7 consoante a certidão de casamento 1.311 as fls 110 lvº 07-B do 2º Oficio de Notas e Registros desta cidade de Tangara da Serra-MT, 
datado de 26.05.89, residentes e domiciliados na Rua Tocantins n° 353 na cidade de Campo Novo do Parecis – MT. Dito imóvel encontra-se 
cadastrado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, pelo Cadastro de Imóvel Rural, CCIR n° 13414615095, com um valor 
venal para o exercício de 2.014 de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e foi havido pela Garantidora Hipotecária por força da 
Escritura Pública de Compra e Venda, título esse, registrado sob número R-1 16.053 de 21 de dezembro de 1998 na matrícula número 16.053 do 
Registro de Imóveis de Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso (doravante denominado o “Imóvel Hipotecado”).” 
  
 
 



      
  

 

 
 

 
 

 

V.      Alienação Fiduciária de Bens Imóveis: 
 
“CLÁUSULA PRIMEIRA 
OBJETO 
 
1.1. Pelo presente Contrato, em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas, observado o disposto na Cláusula 2, a Alienante, 
neste ato, aliena e cede fiduciariamente em favor da comunhão dos Debenturistas, representada pelo Agente Fiduciário, em caráter irrevogável e 
irretratável, conforme o disposto no artigo 22 e seguintes da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997 (“Lei nº 9.514/97”) e no artigo 66-B da Lei 
nº 4.728/65, o Imóvel e todas suas acessões, melhoramentos, construções, instalações e benfeitorias que lhes forem acrescidas nos termos da 
Cláusula 1.1.3, enquanto forem devidas quaisquer Obrigações Garantidas ou até o limite do Valor Garantido, conforme definido no Considerando 
C, no caso de excussão da presente garantia. A presente alienação fiduciária também abrange todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências 
e prerrogativas de qualquer forma relacionadas ao Imóvel. 
 
1.1.1 Na Data da Emissão, o Valor Garantido corresponde a aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) do total das Obrigações 
Garantidas. Dessa forma, a presente alienação fiduciária garantirá o pagamento das Obrigações Garantidas até o limite do Valor Garantido, 
permanecendo a Emissora responsável pela quitação da dívida que exceder o Valor Garantido, caso, na data de vencimento final ou vencimento 
antecipado das Debêntures, o Valor Garantido seja inferior ao valor total das Obrigações Garantidas. 
 
1.1.2 Em razão da presente alienação fiduciária em garantia, observada a Cláusula 1.1.4 e a Condição Suspensiva (definida na Cláusula 2, 
abaixo), a Alienante cede e transfere aos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, a propriedade fiduciária e a posse indireta do 
Imóvel, reservando-se a posse direta na forma da lei.  
 
1.1.3 A garantia fiduciária ora constituída abrange o Imóvel e todas as acessões, melhoramentos, construções, benfeitorias e instalações 
que lhes forem acrescidas, assim como quaisquer alterações na matrícula do Imóvel, tais como desmembramentos, loteamentos e 



      
  

 

 
 

 
 

 

incorporações, independentemente de sua espécie ou natureza, que se incorporarão automaticamente ao Imóvel e ao seu valor, 
independentemente de qualquer outra formalidade. 
 
1.1.4 O Imóvel, conforme caracterizado no Anexo I ao presente Contrato e antes da implementação da Condição Suspensiva (abaixo 
definida), está livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus ou gravames, limitações ou restrições, judiciais ou extrajudiciais, alienação 
fiduciária, usufruto, encargos, disputas, servidões, litígios ou outras pretensões de qualquer natureza, exceto pela alienação fiduciária decorrente 
do presente Contrato, pela hipoteca de primeiro grau constituída por meio da escritura pública lavrada perante o 24º Ofício de Notas da Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em 29 de julho de 1999, e registrada perante o 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de 
Tangará da Serra sob o nº 16.053 e o Cartório de Registro de Imóveis descrito no Anexo I à margem da matrícula do Imóvel, sob o número R-02-
16.053 (“Hipoteca de Primeiro Grau”), e pela hipoteca de segundo grau constituída por meio da escritura pública lavrada perante o 1º Ofício de 
Notas da Cidade de Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso, em favor dos Debenturistas (“Hipoteca de Segundo Grau” e, em conjunto com a 
Hipoteca de Primeiro Grau, as “Hipotecas”). 
 
1.2. Mediante o registro deste Contrato no competente cartório de registro de imóveis (“Cartório de Registro de Imóveis”), nos termos 
deste Contrato e observado o disposto acerca da Condição Suspensiva, na Cláusula 2.1, estará constituída a propriedade fiduciária do Imóvel em 
nome dos Debenturistas, ocorrendo o desdobramento da posse, sendo a Alienante possuidora direta e os Debenturistas possuidores indiretos do 
Imóvel. A Alienante deverá conservar a posse direta do Imóvel até o pagamento das Obrigações Garantidas, obrigando-se a Alienante a defender 
o Imóvel de turbação de terceiros. 
 
 

 

 

 

 



      
  

 

 
 

 
 

 

ANEXO II 

DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS 

 

Obrigações 

Valor da Emissão: R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) 

Data de Emissão: 17 de dezembro de 2014. 

Quantidade de 

Debêntures: 

Serão emitidas 500 (quinhentas) debêntures em uma única série. 

Valor Nominal 

Unitário: 

R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Remuneração: As Debêntures farão jus a uma remuneração equivalente à variação 

acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos 

depósitos interfinanceiros de 1 (um) dia, denominadas “Taxa DI over 

extragrupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas 

diariamente pela CETIP no informativo diário disponível em sua 

página da Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida 

de um spread ou sobre taxa de 6,50% (seis inteiros e cinquenta 

centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 

Dias Úteis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o 

saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável), a partir da 

data de integralização das Debêntures (ou da data de pagamento da 

http://www.cetip.com.br/


      
  

 

 
 

 
 

 

remuneração imediatamente anterior, conforme aplicável) até a data 

de vencimento. Em 17/12/2016 e em 17/01/2017 não haverá 

pagamento de juros remuneratórios. Entre 17/11/2016 inclusive e 

17/01/2017 exclusive (“Período de Carência”), os juros 

remuneratórios serão incorporados ao saldo do Valor Nominal 

Unitário das Debêntures durante tal período, sendo a data da efetiva 

incorporação o dia 17/01/2017. A partir de 17/02/2017, inclusive, até 

a Data de Vencimento, ou seja, 17/06/2022, a remuneração será 

devida mensalmente, sendo o primeiro pagamento após o Período de 

Carência em 17/02/2017 (“Remuneração”). 

A Remuneração será paga mensalmente, sempre no dia 17 de cada 

mês, a partir do 3º (terceiro) mês após a Data de Emissão, ou seja 

17/03/2015, até 17/11/2016 (inclusive) e a partir de 17/02/2017 

(inclusive) até a Data de Vencimento. 

 
VI.     Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: 
 
“CLÁUSULA SEGUNDA 
CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA 
 
2.1 Cessão Fiduciária. Pelo presente Contrato, a Cedente, neste ato, observado o disposto na Cláusula 2.10, formaliza a cessão fiduciária em favor 
dos Debenturistas, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 66-B da Lei n.º 4.728, de 14 de julho de 1965, com redação dada 
pelo artigo 55 da Lei n.º 10.931, de 2 de agosto de 2004, do Decreto-Lei n.º 911, de 1.º de outubro de 1969, artigos 18 a 20 da Lei n.º 9.514 de 20 



      
  

 

 
 

 
 

 

de novembro de 1997, artigo 28 da Lei n.o 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conforme alterada, e demais dispositivos aplicáveis, inclusive o 
Código Civil Brasileiro (“Cessão Fiduciária”), de:  
 
(a) todos os seus direitos de crédito emergentes ou de qualquer forma relacionados ao Contrato de Fornecimento e ao Contrato de Concessão, 
até seu efetivo depósito na Conta Centralizadora, incluindo (i) todos os créditos e recebíveis, atuais ou futuros, decorrentes do Fornecimento, 
inclusive seus acessórios; (ii) todos os créditos e recebíveis que a Cedente vier a deter em face da CEMAT em decorrência da rescisão do Contrato 
de Fornecimento; e (iii) todos os créditos e recebíveis que a Cedente vier a deter em face do Poder Concedente em decorrência da extinção, 
caducidade, encampação ou revogação da concessão objeto do Contrato de Concessão, inclusive com respeito a quaisquer indenizações (em 
conjunto, “Indenizações”) (todos, em conjunto, os “Créditos Cedidos”); 
 
(b) todos os seus direitos, presentes ou futuros, detidos pela Cedente em relação à Conta Centralizadora ou aos créditos ou recursos recebidos, 
depositados ou mantidos na Conta Centralizadora, incluindo recursos eventualmente em trânsito (inclusive enquanto pendentes em virtude do 
processo de compensação bancária), bem como todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos oriundos de 
tais créditos ou recursos (“Fundos da Conta Centralizadora”); e 
 
(c) todos os seus direitos, presentes ou futuros, detidos pela Cedente em relação à Conta Reserva das Debêntures ou aos créditos ou recursos 
recebidos, depositados ou mantidos na Conta Reserva das Debêntures, incluindo recursos eventualmente em trânsito (inclusive enquanto 
pendentes em virtude do processo de compensação bancária), bem como todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros 
rendimentos oriundos de tais créditos ou recursos, incluindo todos os Investimentos Autorizados (“Fundos da Conta Reserva” e,  em conjunto 
com os Fundos da Conta Centralizadora, os “Fundos Cedidos”). 
 
2.2 Obrigações Garantidas. A Cessão Fiduciária dos Créditos Cedidos e dos Fundos Cedidos, observado o disposto na Cláusula 2.10, assegurará e 
garantirá o fiel, pontual e integral cumprimento de todas as Obrigações Garantidas da Cedente perante os Debenturistas, conforme tal termo é 
definido na Escritura de Debêntures, incluindo todos e quaisquer pagamentos, reembolsos, juros remuneratórios e moratórios, taxas, comissões, 



      
  

 

 
 

 
 

 

perdas, danos, multas, penalidades, tributos, despesas e custos, incluindo honorários advocatícios e custas judiciais (incluindo, mas não se 
limitando, às despesas com a excussão de qualquer garantia, ao ressarcimento de toda e qualquer importância desembolsada por conta da 
constituição, do aperfeiçoamento e do exercício de direitos e prerrogativas decorrentes dos Contratos de Garantia e da Escritura de Debêntures), 
existentes ou futuros (as “Obrigações Garantidas”). 
 
2.2.1 Determinação das Obrigações Garantidas. Para os devidos fins legais, as partes reconhecem que as Obrigações Garantidas abrangem 
os seguintes termos e condições: 
 
(a) Montante da Emissão: O montante total da emissão será de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 
 
(b) Remuneração: As Debêntures farão jus a uma remuneração equivalente a variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias 
diárias dos depósitos interfinanceiros de 1 (um) dia, denominadas “Taxa DI over extragrupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP no informativo diário disponível em sua página da 
Internet (http://www.cetip.com.br), acrescida de um spread ou sobre taxa de 6,50% (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, 
conforme aplicável), a partir da data de integralização das Debêntures (ou da data de pagamento da remuneração imediatamente anterior, 
conforma aplicável), inclusive, até a data de seu efetivo pagamento, (respectivamente, “Taxa DI” e “Remuneração”), calculado de acordo com a 
fórmula estabelecida na Escritura de Debêntures. 
 
(c) Prazo: O prazo necessário para o integral cumprimento das Obrigações Garantidas será de 84 (oitenta e quatro) meses contados da Data de 
Emissão, conforme o disposto na Escritura de Debêntures. 
 



      
  

 

 
 

 
 

 

(d) Encargos: No caso de falta ou atraso pela Cedente no pagamento de qualquer importância devida, aplicar-se-ão os juros de mora de 1% (um 
por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento), ambos calculados sobre o valor devido desde a data do inadimplemento até a data 
do efetivo pagamento.” 
 

 
*Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia. 
  



      
  

 

 
 

 
 

 

ANEXO III 
 

INADIMPLEMENTOS  
 
 

 
De acordo com as informações obtidas, verificamos o(s) seguinte(s) inadimplemento(s), conforme previsto nos documentos da operação, além 
dos mencionados em outros itens deste relatório: 

 

i. A Emissora não cumpriu suas obrigações de caráter documental*. 
 

* Para maiores informações acerca do inadimplemento sinalizado, favor contatar por e-mail a equipe cedoc@pentagonotrustee.com.br 
 
 

mailto:cedoc@pentagonotrustee.com.br

