
      
  

 

 
 

 
 

 

Mateus Supermercados S.A. 

 
1ª Emissão de Debêntures 

 
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

 
EXERCÍCIO DE 2017 

 
1.  PARTES 
  

EMISSORA  Mateus Supermercados S.A. 

CNPJ 03.995.515/0013-09 

COORDENADOR LÍDER BB Banco De Investimento S.A. 

ESCRITURADOR Banco Bradesco S.A. 

MANDATÁRIO Banco Bradesco S.A. 

 
  
2. EMISSÃO 
  

DATA DE EMISSÃO  20/12/2014 

DATA DE VENCIMENTO  20/12/2021 

VOLUME TOTAL EMITIDO  60.000.000 

QUANTIDADE DE DEBÊNTURES  6.000 

NÚMERO DE SÉRIES  1 



      
  

 

 
 

 
 

 

ESPÉCIE  QUIROGRAFARIA 

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS  

Os recursos obtidos com a distribuição das 
Debêntures serão destinados ao investimento em 3 
(três) novas lojas da Emissora dentro do curso 
ordinário dos negócios da Emissora.  

 
  
3. SÉRIES 
  
1ª SÉRIE  

CÓDIGO DO ATIVO MTSM11 

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021 

VOLUME TOTAL EMITIDO 60.000.000 

PU NA DATA DE EMISSÃO 10.000 

QUANTIDADE DE TÍTULOS 6.000 

NEGOCIAÇÃO Cetip 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE  

REMUNERAÇÃO VIGENTE DI + 2,73% a.a. 

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

mailto:covenants@pentagonotrustee.com.br


      
  

 

 
 

 
 

 

SÉRIE 1 

DATA DO PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO JUROS 

20/01/2017  166,66000000  140,60715000 

20/02/2017  166,66000000  122,10276500 

20/03/2017  166,66000000  98,91851700 

20/04/2017  166,66000000  116,65025100 

20/05/2017  166,66000000  98,63982900 

20/06/2017  166,66000000  92,93240700 

20/07/2017  166,66000000  97,57476100 

20/08/2017  166,66000000  90,27512000 

20/09/2017  166,66000000  80,45807500 

20/10/2017  166,66000000  74,83803800 

20/11/2017  166,66000000  62,87571100 

20/12/2017  166,66000000  68,96356200 

 
 
5. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2017 
 

SÉRIE EMITIDAS CIRCULAÇÃO  CONVERTIDAS TESOURARIA RESGATADAS CANCELADAS 
AQUISIÇÃO 
FACULTATIVA 

REPACTUAÇÃO 

1 6.000 6.000 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 
Em AGE, realizada em 24/04/2017, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a deliberação para rerratificação da 
AGE realizada em 13/07/2016,para a inclusão do paragrafo único a cláusula 5.2. 
Em AGE, realizada em 31/05/2017, foi aprovada a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia tendo em vista a deliberação do 
encerramento das atividades de cinco filiais e a alteração do endereço da Filial nº 5.  
Em AGE, realizada em 15/08/2017, foi aprovada a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia tendo em vista a deliberação da inclusão 
de atividade secundária no objeto social da Matriz da Companhia.  
Em AGE, realizada em 18/08/2017, foi aprovada a alteração do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia tendo em vista a deliberação de aumento 
do capital social.  
Em AGE, realizada em 06/09/2017, foi aprovada a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia tendo em vista a desistência da baixa da 
Filial nº 76.  
Em AGE, realizada em 11/10/2017, foi aprovada a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia tendo em vista a aprovação da alteração 
do endereço da filial de nº 83 e a constituição de nova filial.  
Em AGE, realizada em 18/12/2017, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia tendo em vista a aprovação da constituição de seis 
novas filiais. 
 
Assembleias Geral de Titulares 
AGD de 02/10/2017         Contratação de empresa especializada para elaboração de laudo de avaliação e imóveis alienados. 



      
  

 

 
 

 
 

 

AGD de 04/01/2017 e 3° Aditamento à Escritura de Emissão       Waiver reorganização societária. 
 
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 

DIVIDA / EBITDA N/A N/A N/A 
Limite <=4,0 
Apurado=1,32 
Atendido 

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

mailto:covenants@pentagonotrustee.com.br


      
  

 

 
 

 
 

 

MÍNIMO CONTRATO STATUS DA MEDIÇÃO 

Valor mínimo correspondente a 15% do 
Saldo Devedor 

Escritura de Hipoteca (Bacabal, Caxias, 
Chapadinha, São Luiz(Guajajaras), São 
Luiz(Cruzeiro do Anil) 

ENQUADRADO 

Percentual Mínimo Agregado Percentual 
Mínimo 

Contrato de Cessão Fiduciária ENQUADRADO 

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

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 

mailto:garantia@pentagonotrustee.com.br


      
  

 

 
 

 
 

 

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.  
 
(i) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua 
prestação de informações, nem, tampouco, 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). 
 
(ii) 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. 
 
(iii) 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.  
 
(iv) 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. 

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


      
  

 

 
 

 
 

 

 
(v) 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) 
 

*Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, exceto os inadimplementos ocorridos 
no período. 

 
 
 

EMISSORA ARMAZÉM MATEUS S.A. 

EMISSÃO/SÉRIE 1ª 

VOLUME TOTAL EMITIDO R$125.000.000 

ESPÉCIE Real 

GARANTIAS 
Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel e Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios 

QUANTIDADE DE TÍTULOS 1.250 

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023 

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO DI + 2,30% a.a. 

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A 



      
  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

EMISSORA ARMAZÉM MATEUS S.A. 

EMISSÃO/SÉRIE 2ª/1ª e 2ª 

VOLUME TOTAL EMITIDO R$100.000.000,00 

ESPÉCIE Real 

GARANTIAS 
Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel e Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios 

QUANTIDADE DE TÍTULOS 60.000.000 e 40.000.000, respectivamente 

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025 e 10/01/2022, respectivamente 

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 100% da Taxa DI + 3,3% e 100% da Taxa DI + 3,1, respectivamente 

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A 

 
  



      
  

 

 
 

 
 

 

ANEXO II 
 

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

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

 
I. Fiança: Garantia Fidejussória prestada pelo (i) Sr. Ilson Mateus Rodrigues; (ii) Sra. Maria Barros Pinheiro; (iii) Tocantins Participações e 
Empreendimentos Ltda.; (iv) Armazém Mateus S.A.; e (v) Exitus Holding S.A.. 
 
 
II. Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (que inclui os Recebíveis): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 
 
(vi) o fiel e pontual cumprimento de 75% (setenta e cinco por cento) do valor das obrigações principais e acessórias assumidas pela Cedente na 
Escritura de Emissão, neste Contrato e nos demais documentos da emissão (“Percentual Garantido” e "Documentos da Emissão”) será assegurado 
pelas seguintes garantias reais: (a) cessão fiduciária dos Recebíveis Cartão (termo abaixo definido); (b) cessão fiduciária da Conta Vinculada e dos 
Investimentos Permitidos (termos abaixo definidos); e (c) hipoteca de 5 (cinco) imóveis em que em conjunto devem corresponder a um percentual 
mínimo de 15% (quinze por cento) do saldo devedor celebrada nos termos das “Escrituras Públicas de Constituição de Hipoteca e Outras Avenças” 
(“Escrituras de Hipoteca” e, em conjunto com o presente Contrato, “Contratos de Garantia”) (“Hipotecas”). 
(...) 
 



      
  

 

 
 

 
 

 

1.  DA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 
 
1.1  Para assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento de 75% (setenta e cinco por cento) do valor das obrigações pecuniárias, 
principais e acessórias assumidas na Escritura e nos demais Documentos da Emissão das Debêntures, incluindo mas não se limitando ao Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, a Remuneração e demais encargos, custos e despesas descritos na Escritura de Emissão, juros remuneratórios, 
multas, tributos, indenizações e as despesas comprovadamente incorridas pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas em decorrência de 
processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes da 
Escritura, a Emissora cede fiduciariamente aos Debenturistas, representados neste ato pelo Agente Fiduciário, nos termos dos artigos 1.361 e 
seguintes do Código Civil e do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada (“Lei nº 4.728/65”):  
 
(i) recebíveis de titularidade da Cedente oriundos de vendas com cartões de crédito da bandeira Mastercard (“Credenciadora”) processados 
pelos adquirentes Cielo e/ou Redecard, com domicílio bancário na Conta Vinculada (termo abaixo definido), em que deverá ser mantido um 
percentual mínimo de 10% (dez por cento) do saldo devedor das Debêntures (“Percentual Mínimo”), sendo que o Percentual Mínimo deverá ser 
elevado, de forma que em conjunto com o valor dos imóveis das Hipotecas (conforme Escrituras de Hipoteca), deverá ser equivalente a, no mínimo, 
o Percentual Garantido (“Percentual Mínimo Agregado”) (“Recebíveis Cartão”) nos termos deste Contrato; e  
 
(ii) direitos creditórios principais e acessórios, existentes e futuros da Cedente, decorrentes dos valores depositados a qualquer tempo ou 
mantidos na conta vinculada nº 105.737-5, mantida na agência 3434-7 do Banco do Brasil S.A., de titularidade da Cedente (“Conta Vinculada”), e 
eventuais aplicações e investimentos realizados na referida Conta Vinculada, incluindo todos os juros, atualização monetária, demais produtos frutos 
e rendimentos, bem como recursos resultantes das amortizações e resgates dos Investimentos Permitidos (sendo a Conta Vinculada e os 
Investimentos Permitidos, em conjunto com os Recebíveis Cartão, “Direitos Creditórios”) (“Cessão Fiduciária”); 
 



      
  

 

 
 

 
 

 

(iii) em atendimento ao disposto no item 1.1 (i), os Recebíveis Cartão deverão estar devidamente constituídos no prazo de até 30 (trinta) Dias 
Úteis contados da Data de Integralização das Debêntures (sendo a data em que o Agente Fiduciário verificar a constituição dos Recebíveis Cartão, 
“Data de Constituição dos Recebíveis Cartão”). 
 
1.2  A cessão fiduciária dos Direitos Creditórios prestada em favor dos Debenturistas é irretratável e irrevogável, implicando a 
transferência para os Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, em garantia do integral pagamento de até 75% (setenta e cinco por 
cento) das Obrigações Garantidas (abaixo definidas), da propriedade fiduciária dos Direitos Creditórios com todos os seus acessórios, incluindo 
respectivos juros, multas e demais encargos eventualmente existentes, bem como os direitos, prerrogativas, privilégios, todos os acessórios e 
instrumentos que os representam, incluindo respectivos anexos e garantias constituídas, se houver.” 
 
 
III. Hipoteca (Bacabal): 
“(1.) CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA. (1.1.) Em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de até 75% (setenta e cinco por cento) do valor total 
das obrigações da Emissora sob as Debêntures, que inclui (i) o Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração e dos Encargos 
Moratórios, calculados nos termos desta Escritura, bem como (ii) todos os acessórios ao principal, inclusive honorários do Agente Fiduciário e as 
despesas judiciais e verbas indenizatórias, quando houver (“Valor Garantido”), a GARANTIDORA constitui, em nome do AGENTE FIDUCIÁRIO, na 
qualidade de representante dos titulares das Debêntures, hipoteca sobre o seguinte imóvel: (i)Um terreno situado na Margem da Rodovia BR 316 
KM 361, nesta cidade, CONFRONTAÇÕES: Frente: margem da Rodovia BR 316 KM 361. Lateral Direita: Terreno de S L Participações LTDA. Fundo: 
terrno da Expoaba. Lateral Esquerda: Avenida Governador João Castelo. DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: Partindo do M-1, na divisa do terrno de S L 
Participações Ltda, deste, confrontando nete treco pela lateral direita com o mesmo com uma distância de 145,00m, chega-se ao ponto M-2, deste, 
confrontando neste trecho pelo fundo, com o terreno da Expoaba, seguindo com uma distancia de 186,50m, chega-se ao ponto M-3, deste, 
confrontando neste trecho pela lateral esquerda com a Avenida Governador João Castelo, seguindo com uma distancia de 145,00m, chega-se ao 
ponto M-4, deste, confrontando neste trecho pela frente com a margem da Rodovia BR 316 KM 361, seguindo com uma distancia de 186,50m, 
chega-se ao ponto M-1, ponto inicial da descrição deste perímetro de 663,00m e uma área total de 27.042,50m². Referido imóvel está matriculado 



      
  

 

 
 

 
 

 

sob o nº16.200, respectivamente no  Cartório do Registro de Imóveis da Comarca  de Bacabal-MA, abrangendo todos os melhoramentos, acessões, 
benfeitorias ou construções realizadas no imóvel (“Hipoteca”); (1.1.1.) O referido imóvel foi havido pela GARANTIDORA nos termos do registro nº 01, 
sob o nº3.663/2013;  feito na matrícula nº 16.200, , respectivamente do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Bacabal-MA; (1.2.) A 
presente hipoteca somente será considerada constituída de pleno direito, oponível erga omnes, quando do registro do presente Contrato no 
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Bacabal-MA, nos termos do artigo 1.492 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002 (“Código Civil Brasileiro”); 
(1.3.) A presente Hipoteca será constituída, em até 30 (trinta) dias úteis contados da data de integralização das Debêntures,  em 1º (primeiro) grau, 
sem concorrência de terceiros em graus inferiores; (1.4.) Além da presente Hipoteca, são celebradas, nesta data, hipotecas sobre o seguinte imóvel 
(“Imóveis Hipotecados”), também em garantia do Valor Garantido: (a) a matrícula nº 6.719 e nº5.427, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de da 
Comarca de Chapadinha; (b) as matrículas nº 19.581, nº 21.857 e nº 972 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caxias; (c) a 
matrícula nº 27.527, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Luís; e (d) a matrícula nº 68.981, junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca São Luís.  (2.) DÍVIDA GARANTIDA. (2.1.) Para os efeitos do artigo 1.424 do Código Civil Brasileiro, são descritas abaixo 
resumidamente as características das Debêntures: (i) valor total da dívida – R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais);” 
 
 
IV. Hipoteca (Caxias): 
“(1.) CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA. (1.1.) Em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de até 75% (setenta e cinco por cento) do valor total 
das obrigações da Emissora sob as Debêntures, que inclui (i) o Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração e dos Encargos 
Moratórios, calculados nos termos desta Escritura, bem como (ii) todos os acessórios ao principal, inclusive honorários do Agente Fiduciário e as 
despesas judiciais e verbas indenizatórias, quando houver (“Valor Garantido”), a GARANTIDORA constitui, em nome do AGENTE FIDUCIÁRIO, na 
qualidade de representante dos titulares das Debêntures, hipoteca sobre os seguintes imóveis: (i) Um TERRENO URBANO com área de 617,52m² 
(seiscentos e dezessete vírgula cinquenta e dois metros quadrados) localizado na RUA SÃO PEDRO, Nº530, BAIRRO REFINARIA, no município de 
Caxias-MA, com as seguintes metragens e confrontações: na rente partindo do marco P-1 ao P-2, mede 14,30 metros e limita-se com a Rua São 
Pedro, dai vira a direita com um ângulo (interno) de 87 graus 86 minutos com a frente e perfazendo os fundos, vai do P-3 ao P-4, onde mede 10,60 
metros e limita-se com Maria Gonçalves Santos (casa nº925), daí vira a direita com um ângulo(interno) de 92 graus e 14 minutos com os fundos, e 



      
  

 

 
 

 
 

 

perfazendo a lateral esquerda, vai do P-4 ao P-1, onde mede 49,80 metros e limita0-se com Elmary Macado Torres, terminando o perímetro de 
124,10 metros, com ângulo interno de 87 graus e 86 minutos com a linha da frente; (ii) Um TERRENO URBANO com área de 6.205,54 m² (seis mil 
duzentos e cinco vírgula cinquenta e quatro metros quadrados) localizado na AVENIDA CENTRAL, nº 1098, BAIRRO REGINARIA, no município de 
CAXIAS-MA, com as seguintes metragens e confrontações: na frente partindo do marco P-a ao P-2 mede 14,00 metros e limita-se com a Avenida 
Central; daí vira a direita com ângulo interno de 96 graus 35 minutos com a frente, e perfazendo a lateral direita, vira a esquerda, com um ângulo 
interno de 262 graus e 12 minutos vai do P-3 ao P-4, onde mede 49,00 metros e limita-se com Fazenda Lima do Nascimento (casa nº1104 – 5,40 
metros, Casa nº 1108 -6,40 metros, Casa S/nº - 3,80 metros, Casa n 1116 – 5,00 metros, David Eliton Sousa, casa nº1130 – 12,00 metros, Raimunda 
Monteiro Alves, casa nº 1136 – 7,20 metros, Caxmar Simão Fonseca, casa nº1200 – 9,20 metros, ainda perfazendo a lateral direita, vira a direita com 
um ângulo interno de 98 graus e 7 minutos vai do P-4 ao P-5, onde mede 34,30 metros e limita-se com Caxmar Simão Fonseca (casa nº 1200 – 22,30 
metros) ainda perfazendo a lateral direita, vira a direita com um ângulo interno de 170 graus e 28 minutos vai do P-5 ao P-6, onde mede 24,00 
metros e limita-se com Conceição de Maria Alexandre da Silva (casa nº 462 – 6,00 metros) e Francisco das Chagas Alexandre da Silva (casa nº470 – 
6,00 metros) e Francisco Mariano (12,00 metros). Ainda perfazendo a lateral direita, vira a esquerda, com um ângulo interno de 266 graus e 48 
minutos vai do P-6 ao P-7, onde mede 42,00 metros e limita-se com Francisco Mariano, ainda perfazendo a lateral direita, vira a direita com um 
ângulo interno de 90 graus e 28 minutos vai do P-7 ao P-8, onde mede 17,00 metros e limita-se com a Rua São Pedro, dai perfazendo a linha dos 
fundos, virando a direita com um ângulo interno de 123 graus e 59 minutos vai do P-9 ao P-10, onde mede 25,00 metros e limita-se com Leda Rios 
Cavalcante (casa nº 109 – 7,20 metros) Maria dos Remédios Assunção da Silva (casa nº 87 – 10,80 metros), ainda pergazendo os fundos, vira a 
esquerda com um ângulo interno de 237 graus e 28 minutos vai do P-10 ao P-11, onde mede 57,00 metros e limita-se com Lidia Alves da Silva (casa 
nº87), dai vira a direita com um ângulo interno de 98 graus e 18 minutos e perfazendo a lateral esquerda vai do P-11 ao P-c, onde mede 11,90 
metros e limita-se a Rua Santa Clara, ainda perfazendo a lateral esquerda, vira a direita com um ângulo interno de 80 graus e 50 muinutos vai do P-c 
ao P-b, onde mede 60,00 metros e limita-se com Elmary Machado Torres (mat.972), ainda perfazendo a lateral esquerda, vira a direita com um 
ângulo interno de 279 graus e 10 minutos vai do P-b ao P-a, onde mede 90,00 metros e lmimta-se com Elmary Machado Torres (mat. nº972), 
terminando o perímetro de 549,50 metros com ângulo interno 80 graus e 50 minutos com a linha da frente; (iii)Um TERRENO onde já construiu uma 
casa, limitando-se pelo lado direito, com o quinta da casa do Sr. Paulo de tal, pelo lado esquerdo com a Rua da Cruz e pelos fundos com o quintal da 
casa de D.Maria Alves da Silva, sita a Rua da Rodagem, no Bairro Santa Maria, cujo terreno mede 40 (quarenta) metros de frente, com fundos 



      
  

 

 
 

 
 

 

correspondentes a 90 (noventa) metros pelas laterais direita e esquerda, na zona suburbana desta cidade, onde se acha encravada a construção de 
um prédio para usina de beneficiamento de arroz, do requerente, com uma área de três mil e seiscentos (3.600) metros quadrados , no segundo 
distrito e freguesia de São Benedito desta cidade, 2) Um terreno onde já construiu uma casa, limitando-se pelo lado direito com casa e quintal de 
fulano de tal, e pelo lado esquerdo com um terreno aforado do requerente e pelos fundos com o quintal da casa da Maria Alves da Silva, situando à 
Rus da Rodagem, medindo vinte (20) metros de frente e noventa (90) pelas laterais e fundos correspondentes à frente, na zona suburbana desta 
cidade, onde achava-se encravada uma casa de propriedade do requerente, coberta de palhas, com paredes de taipa com uma área de mil 
oitocentos (1.800) metros quadrados. Referidos imóveis estão matriculados sob o nº 19.581; nº21.857 e nº972, respectivamente no  Cartório do 
Registro de Imóveis da Comarca  de Caxias-MA, abrangendo todos os melhoramentos, acessões, benfeitorias ou construções realizadas nos imóveis 
(“Hipoteca”); (1.1.1.) Os referidos imóveis foi havido pela GARANTIDORA nos termos do registro nº 02, R-04; nº 02, R-03; nº02, R-24 respectivamente 
feito na matrícula nº 19.581, nº21.857 e nº972, respectivamente do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Caxias-MA; (1.2.) A presente 
hipoteca somente será considerada constituída de pleno direito, oponível erga omnes, quando do registro do presente Contrato no Cartório do 
Registro de Imóveis da Comarca de Caxias-MA, nos termos do artigo 1.492 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002 (“Código Civil Brasileiro”); (1.3.) A 
presente Hipoteca será constituída, em até 30 (trinta) dias úteis contados da data de integralização das Debêntures,  em 1º (primeiro) grau, sem 
concorrência de terceiros em graus inferiores; (1.4.) Além da presente Hipoteca, são celebradas, nesta data, hipotecas sobre os seguintes imóveis 
(“Imóveis Hipotecados”), também em garantia do Valor Garantido: (a) a matrícula nº 16.200, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de da Comarca 
de Bacabal; (b) as matrículas nº 6.719 e nº 5.427, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapadinha; (c) a matrícula nº 27.527, 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Luís; e (d) a matrícula nº 68.981, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
São Luís.  (2.) DÍVIDA GARANTIDA. (2.1.) Para os efeitos do artigo 1.424 do Código Civil Brasileiro, são descritas abaixo resumidamente as 
características das Debêntures: (i) valor total da dívida – R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais);” 
 
 
V. Hipoteca(Chapadinha): 
“(1.) CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA. (1.1.) Em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de até 75% (setenta e cinco por cento) do valor total 
das obrigações da Emissora sob as Debêntures, que inclui (i) o Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração e dos Encargos 



      
  

 

 
 

 
 

 

Moratórios, calculados nos termos desta Escritura, bem como (ii) todos os acessórios ao principal, inclusive honorários do Agente Fiduciário e as 
despesas judiciais e verbas indenizatórias, quando houver (“Valor Garantido”), a GARANTIDORA constitui, em nome do AGENTE FIDUCIÁRIO, na 
qualidade de representante dos titulares das Debêntures, hipoteca sobre os seguintes imóveis: (i) Um terreno urbano situado à BR-222, s/n, nesta 
Cidade, com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vertíce P-1, de coordenadas N(y) 9585505 e E(x) 683711, 
situado no limite com, Eduardo Sá Combustíveis Ltda deste, segue com azimute de 137 graus 01 minuto e 51 segundos e distancia de 100m, 
confrontando neste trecho com Eduardo Sá Combustíveis Ltda, até o vertíce p-2 de coordenadas N(y) 9585432 e E(x)683779, deste, segue com 
azimute de 215 graus 13 minutos e 03 segundos e distancia de 20,00 m confrontando neste trecho com Eduardo Sá Combustíveis Ltda até o vertíce 
P-3 de coordenadas N(y) 9585415 e E(x) 683767, deste segue com azimute de 137 graus 49 minutos 20 segundos e distancia de 200,00m, 
confrontando neste trecho com Ildefonso Amorim de Sousa, até o vértice P-4, de coordenadas N(y)9585266 e E(x) 683902, deste segue com azimute 
de 37 graus 19 minutos 2 segundos e distancia de 100,00m confrontando neste trecho com Ildefonso Amorim de Sousa, até o vértice p-5, de 
coordenadas N(y) 9585346 e E(x) 683963, deste segue com azimute 317 graus 33 minutos 35 segundos e distancia de 300,00m, confrontando neste 
trecho com Ildefonso Amorim de Sousa, até o vértice P-6, de coordenadas N(y)9585568 e E(x) 683760, deste segue om azimute de 217 graus 52 
minutos 30 segundos e distancia de 80 m, confrontando neste trecho com BR-222, até o vértice P-1, de coordenadas N(y) 9585505 e E(x) 683711, 
ponto inicial da descrição deste perímetro; (ii) Um terreno urbano localizado na BR 222, nº 500 ROÇA DOS ANGICOS , DATA GUIRIMÂ, nesta Cidade, 
com as seguintes medidas e confrontações: FRENTE: 120,00m, limitando-se com a BR 222, LATERAL DIREITA: 100,00m, limitando-se com o terreno de 
Ildefonso Amorim de Sousa, FUNDO: 120,00m, limitando-se com o terreno de Ildefonso Amorim de Sousa, LATERAL ESQUERDA: 100,00m, limitando-
se com o terreno de Ildefonso Amorim de Sousa, perfazendo uma área total de 12.000m². Referidos imóveis estão matriculados sob o nº6.719 e 
5.427, respectivamente no  Cartório do Registro de Imóveis da Comarca  de Chapadinha-MA, abrangendo todos os melhoramentos, acessões, 
benfeitorias ou construções realizadas nos imóveis (“Hipoteca”); (1.1.1.) Os referidos imóveis foram havidos pela GARANTIDORA nos termos do 
registro nº 01, Protocolo nº 14.563; nº 02, Protocolo nº 14.564; respectivamente feito na matrícula nº 6.719, e nº 5.427, respectivamente do 
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Chapadinha-MA; (1.2.) A presente hipoteca somente será considerada constituída de pleno direito, 
oponível erga omnes, quando do registro do presente Contrato no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Chapadinha-MA, nos termos do 
artigo 1.492 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002 (“Código Civil Brasileiro”); (1.3.) A presente Hipoteca será constituída, em até 30 (trinta) dias úteis 
contados da data de integralização das Debêntures,  em 1º (primeiro) grau, sem concorrência de terceiros em graus inferiores; (1.4.) Além da 



      
  

 

 
 

 
 

 

presente Hipoteca, são celebradas, nesta data, hipotecas sobre os seguintes imóveis (“Imóveis Hipotecados”), também em garantia do Valor 
Garantido: (a) a matrícula nº 16.200, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de da Comarca de Bacabal; (b) as matrículas nº 19.581, nº 21.857 e nº 
972 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caxias; (c) a matrícula nº 27.527, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de São Luís; e (d) a matrícula nº 68.981, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca São Luís.  (2.) DÍVIDA GARANTIDA. (2.1.) Para os efeitos 
do artigo 1.424 do Código Civil Brasileiro, são descritas abaixo resumidamente as características das Debêntures: (i) valor total da dívida – 
R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais);” 
 
 
VI. Hipoteca (Cruzeiro do Anil): 
“(1.) CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA. (1.1.) Em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de até 75% (setenta e cinco por cento) do valor total 
das obrigações da Emissora sob as Debêntures, que inclui (i) o Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração e dos Encargos 
Moratórios, calculados nos termos desta Escritura, bem como (ii) todos os acessórios ao principal, inclusive honorários do Agente Fiduciário e as 
despesas judiciais e verbas indenizatórias, quando houver (“Valor Garantido”), a GARANTIDORA constitui, em nome do AGENTE FIDUCIÁRIO, na 
qualidade de representante dos titulares das Debêntures, hipoteca sobre o seguinte imóvel: (i)Um Terreno próprio situado na rua Fio nº 2809, bairro 
do Cruzeiro do Anil, no Município de São Luís, resultante da união de áreas, com 2.327,92m², onde existe um prédio, o qual possui as seguintes 
dimensões, limites: Do ponto A ao ponto B, limitando-se com a rua do Fio mede 20,00m, do ponto B ao ponto C, limitando-se ainda com a rua do Fio 
mede 5,85m, do ponto C ao ponto D, limitando-se o lote 01 e mede 30,00m, do ponto D ao ponto E, limitando-se com terceiros e mede 4,00m, do 
ponto E ao ponto F, limitando-se com propriedade de terceiros e mede 43,40m, do ponto F ao ponto G, limitando-se com a rua Militar, e mede 
33,80m, do ponto G ao ponto H, mede 43,70m, limitando-se com casa ocupada por terceiros, do ponto H ao ponto I, mede 8,10m, limitando-se com 
terceiros, do ponto I ao ponto A (inicial) mede 35,18m, limitando-se com terceiros, tendo a configuração geométrica de um polígono irregular. 
Referido imóvel está matriculado sob o nº 68.981, respectivamente no 1º Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São Luís-MA, abrangendo 
todos os melhoramentos, acessões, benfeitorias ou construções realizadas no imóvel (“Hipoteca”); (1.1.1.) O referido imóvel foi havido pela 
GARANTIDORA nos termos do registro nº 05, Protocolo nº 163.546; feito na matrícula nº 68.981, respectivamente do 1º Cartório do Registro de 
Imóveis da Comarca de São Luís-MA; (1.2.) A presente hipoteca somente será considerada constituída de pleno direito, oponível erga omnes, quando 



      
  

 

 
 

 
 

 

do registro do presente Contrato no 1º Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São Luís-MA, nos termos do artigo 1.492 da Lei nº 10.406, de 
10/01/2002 (“Código Civil Brasileiro”); (1.3.) A presente Hipoteca será constituída, em até 30 (trinta) dias úteis contados da data de integralização 
das Debêntures,  em 1º (primeiro) grau, sem concorrência de terceiros em graus inferiores; (1.4.) Além da presente Hipoteca, são celebradas, nesta 
data, hipotecas sobre o seguinte imóvel (“Imóveis Hipotecados”), também em garantia do Valor Garantido: (a) a matrícula nº 6.719 e nº5.427, junto 
ao Cartório de Registro de Imóveis de da Comarca de Chapadinha; (b) as matrículas nº 19.581, nº 21.857 e nº 972 junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Caxias; (c) a matrícula nº 16.200, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bacabal; e (d) a matrícula nº 
27.527, junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca São Luís.  (2.) DÍVIDA GARANTIDA. (2.1.) Para os efeitos do artigo 1.424 do Código 
Civil Brasileiro, são descritas abaixo resumidamente as características das Debêntures: (i) valor total da dívida – R$60.000.000,00 (sessenta milhões 
de reais);” 
 
 
VII. Hipoteca (Guajajaras): 
“(1.) CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA. (1.1.) Em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de até 75% (setenta e cinco por cento) do valor total 
das obrigações da Emissora sob as Debêntures, que inclui (i) o Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração e dos Encargos 
Moratórios, calculados nos termos desta Escritura, bem como (ii) todos os acessórios ao principal, inclusive honorários do Agente Fiduciário e as 
despesas judiciais e verbas indenizatórias, quando houver (“Valor Garantido”), a GARANTIDORA constitui, em nome do AGENTE FIDUCIÁRIO, na 
qualidade de representante dos titulares das Debêntures, hipoteca sobre o seguinte imóvel: (i)Um terreno próprio, resultante da unificação dos lotes 
2-A, 3, 5-A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 19, da Quadra 92, do Loteamento JARDIM São CRISTOVÃO, no bairro do Tirirical nesta Cidade, com as 
seguintes dimensões, limites e área: Do ponto A ao B, frente Noroeste, com um ângulo interno de 90 graus, limita-se com a Avenida Guajajaras, e 
mede 20,00m, do ponto B ao C, início da lateral direita e Nordeste, com um ângulo interno de 90 graus, limita-se com os lotes 02 e 05, e mede 
36,00m, do ponto C ao D, parte intermediária a Noroeste, com um ângulo interno de 270 graus, limita-se com o lote 05, e mede 25,00m. Do pnto D 
ao E, parte da lateral direita a Nordeste, com um ângulo interno de 90 graus, limita-se com a Rua 09, e mede 36,00m, do ponto E ao F, parte 
intermediária a Sudeste, com um ângulo interno de 90 graus, limita-se como lote 13, e mede 30,00m, do ponto F ao G, complemente da lateral 
direita a Nordeste, com um ângulo interno de 270 graus, limita-se com os lotes 13, 15 e 18 e mede 48,00m, do ponto G ao H, fundo a Sudeste, com 



      
  

 

 
 

 
 

 

um ângulo interno de 90,00 graus, limita-se com a Rua 31, e mede 15,00m. Do ponto H ao I, início da lateral direita a Sudoeste, com um ângulo 
interno de 90 graus, limita-se com o lote 20, e mede 24,00m. Do ponto I ao J, parte intermediária a Sudeste, com um ângulo interno de 270 graus, 
limita-se com o o lote 20, e mede 15,00m. Do ponto J ao K, lateral esquerda a Sudoeste, com um ângulo interno de 90 graus, limita-se com a Rua 10, 
e mede 72,00m. Do ponto K ao L, parte intermediária a Noroeste, limita-se com o lote 04, e mede 15,00m. Do ponto L ao A, complemente da lateral 
esquerda a Sudoeste, com um ângulo interno de 270 graus, limita-se com o lote 04, e mede 04, e mede 24,00m. ÁREA E CONFIGURAÇÃO 
GEOMÉTRICA: O terreno acima descrito tem uma área de 4.140,00m² e uma configuração geométrica de um polígono irregular. Referido imóvel está 
matriculado sob o nº 27.527, respectivamente no 2º Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São Luís-MA, abrangendo todos os 
melhoramentos, acessões, benfeitorias ou construções realizadas no imóvel (“Hipoteca”); (1.1.1.) O referido imóvel foi havido pela GARANTIDORA 
nos termos do registro nº 08, Protocolo 100.046; feito na matrícula nº 27.527, respectivamente do 2º Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de 
São Luís-MA; (1.2.) A presente hipoteca somente será considerada constituída de pleno direito, oponível erga omnes, quando do registro do 
presente Contrato no 2º Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São Luís-MA, nos termos do artigo 1.492 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002 
(“Código Civil Brasileiro”); (1.3.) A presente Hipoteca será constituída, em até 30 (trinta) dias úteis contados da data de integralização das 
Debêntures,  em 1º (primeiro) grau, sem concorrência de terceiros em graus inferiores; (1.4.) Além da presente Hipoteca, são celebradas, nesta data, 
hipotecas sobre o seguinte imóvel (“Imóveis Hipotecados”), também em garantia do Valor Garantido: (a) a matrícula nº 6.719 e nº5.427, junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis de da Comarca de Chapadinha; (b) as matrículas nº 19.581, nº 21.857 e nº 972 junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Caxias; (c) a matrícula nº 16.200, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bacabal; e (d) a matrícula nº 
68.981, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca São Luís.  (2.) DÍVIDA GARANTIDA. (2.1.) Para os efeitos do artigo 1.424 do Código Civil 
Brasileiro, são descritas abaixo resumidamente as características das Debêntures: (i) valor total da dívida – R$60.000.000,00 (sessenta milhões de 
reais);” 
 

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


