
      
  

 

 
 

 
 

 

Radio e Televisão Bandeirantes S.A. 

 
1ª Emissão de Debêntures 

 
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

 
EXERCÍCIO DE 2017 

 
1.  PARTES 
  

EMISSORA  Radio e Televisão Bandeirantes S.A. 

CNPJ 60.509.239/0001-13 

COORDENADOR LÍDER Deutsche Bank S.A. 

ESCRITURADOR Banco Bradesco S.A. 

MANDATÁRIO Banco Bradesco S.A. 

 
  
2. EMISSÃO 
  

DATA DE EMISSÃO  11/11/2015 

DATA DE VENCIMENTO  11/11/2022 

VOLUME TOTAL EMITIDO  250.000.000 

QUANTIDADE DE DEBÊNTURES  25.000 

NÚMERO DE SÉRIES  1 



      
  

 

 
 

 
 

 

ESPÉCIE  Real 

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS  

Os recursos captados por meio desta Emissão serão 
destinados, na medida em que liberados à Emissora, 
(i) prioritariamente, ao pagamento de dívidas de 
curto prazo da Emissora e/ou da Rede 21, no valor 
aproximado de R$200.000.000,00 (duzentos milhões 
de reais); e (ii) reforço de capital de giro da 
Emissora.  

 
  
3. SÉRIES 
  
1ª SÉRIE  

CÓDIGO DO ATIVO RTBD11 

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2022 

VOLUME TOTAL EMITIDO 250.000.000 

PU NA DATA DE EMISSÃO 10.000 

QUANTIDADE DE TÍTULOS 25.000 

NEGOCIAÇÃO Cetip 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE  

REMUNERAÇÃO VIGENTE DI + 6% a.a. 

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

*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


      
  

 

 
 

 
 

 

 
4. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2017 
 

SÉRIE 1 

DATA DO PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO JUROS 

11/02/2017  385,00000000  449,23048716 

11/05/2017  385,00000000  355,16305872 

11/08/2017  385,00000000  345,93210720 

11/11/2017  385,00000000  283,62899705 

 
 
5. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2017 
 

SÉRIE EMITIDAS CIRCULAÇÃO  CONVERTIDAS TESOURARIA RESGATADAS CANCELADAS 
AQUISIÇÃO 
FACULTATIVA 

REPACTUAÇÃO 

1 25.000 25.000 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 18/04/2017, foi aprovada a alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a deliberação da 
constituição de uma nova filial da Companhia.  
 
 
Assembleias Geral de Titulares 
AGD de  10/11/2017 prorrogação pagamento de novembro 
 AGD de  20/11/2017 descumprimento de garantia e waiver docs 
 AGD de  20/12/2017 waivers e prorrogações 
 AGD de 18/09/2017 waivers e prorrogações 
AGD de 03/08/2017  waivers dos descumprimentos da Emissão e dilação de prazos 
AGD de 10/11/2017 waiver garantia e outros 
AGD de 12/05/2017 waivers e repactuação 
AGD de 20/12//2017 (15h) waivers DFs, balanço patrimonial e IF e prorrogação de prazo para cumprimento de entrega de DFS e balanço 
AGD de 20/12/2017 (16h) rerrat area de imóvel/georeferenciamento, anuência previa IF 4T17, waiver CF creditórios, waiver montante mínimo, 
repactuação de prazos para laudos dos imóveis  
AGD de 20/12/2017(14h) waiver AF de imóveis, Re rat Escritura e prorrogação de prazos para aditamentos 
AGD de 22/05/2017 waivers e repactuação 
AGD de 22/05/2017 waiver 
AGD de 23/03/17 waivers e Reestruturação 
AGD de 26 /04/2017 waivers e repactuação 
AGD de 28/03/2017 waivers e repactuação 
AGD de 31/03/2017 waiver 



      
  

 

 
 

 
 

 

 
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 LIQUIDA/ EBITDA 
Limite<=7,5 
Apurado=22,0 
Não Atendido 

Limite<=7,5 
Apurado=19,20 
Não Atendido 

Limite<=7,5 
Apurado=11,67 
Não Atendido 

Limite<=3,0 
Apurado= 

EBITDA/ RESULTADO FINANCEIRO 
Limite>=0,9 
Apurado=0,31 
Não atendido 

Limite>=0,9 
Apurado=0,34 
Não Atendido 

Limite>=0,9 
Apurado=0,57 
Não Atendido 

Limite>=1,6 
Apurado= 

*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. 

 

mailto:covenants@pentagonotrustee.com.br


      
  

 

 
 

 
 

 

8.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS* 
 

MÍNIMO CONTRATO STATUS DA MEDIÇÃO 

Reserva do Serviço da Dívida Contrato de Cessão Fiduciária DESENQUADRADO 

Laudo de Avaliação 
Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel 
(matrícula 212.606) 

DESENQUADRADO 

Montante Mínimo Contrato de Cessão Fiduciária ENQUADRADO 

Montante Garantido 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 
 
 
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(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia) 
 
 

 
I. Fiança: Garantia Fidejussória prestada por (i) Rádio e TV Portovisão Ltda.; (ii) Rádio e Televisão Bandeirantes da Bahia Ltda.; (iii) Rádio e Televisão 
Taubaté Ltda.; (iv) Rádio e Televisão Bandeirantes de Minas Gerais Ltda.; (v) Televisão Bandeirantes de Presidente Prudente Ltda.; (vi) Rádio e 
Televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro S.A.; (vii) One Brasil Mídia Interativa S.A.; (viii) Pagamentos Móveis S.A.; (ix) Band International Ltd.; (x) 
Yellow-green Network Ltd.; (xi) Rádio e TV Bandeirantes de Campinas S.A.; (xii) Rádio Bandeirantes de Campos do Jordão Ltda.; (xiii) Sociedade Rádio 
Clube São José dos Campos Ltda.; (xiv) Kalua Comunicação e Serviços de Publicidade S.A.; (xv) Band Outernet S.A.; (xvi) Rádio Stereo FM Lagoa Santa 
Ltda.; (xvii) Rádio Jornal de São Paulo Ltda.; (xviii) Rede 21 Comunicações S.A.; (xix) Companhia Rio Bonito – Comunicações; (xx) Bauru Rádio Clube 
S.A.; (xxi) Sr. João Carlos Saad; (xxii) Sr. Ricardo de Barros Saad; (xxiii) Sra. Marisa de Barros Saad; (xxiv) Sra. Márcia de Barros Saad; e (xxv) Maria 
Leonor Barros Saad. 
 
 
II. Alienação Fiduciária de Ações (Rio): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 
 
(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 



      
  

 

 
 

 
 

 

como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveis 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
 
2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo (conforme 
vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 
decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão das Debêntures, as 
quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente instrumento (as 
“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em 
caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta dos imóveis das matrículas 9058, 9063, 9068, 9073, 
9078 e 9083 do 3º Cartório de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ, descritos e caracterizados no Anexo II ao presente Contrato, conforme 
certidões das respectivas matrículas, as quais constituem parte do Anexo III do presente Contrato, nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, os 
“Imóveis”):  
 
2.1.1.  As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que cada alienação fiduciária de cada um dos Imóveis garante apenas uma parcela das 
Obrigações Garantidas, equivalente ao valor de cada um dos Imóveis determinado e descrito no Anexo II ao presente Contrato, como sendo o valor 
de mercado da propriedade dos Imóveis, conforme laudo de avaliação anexo (Anexo IV) ao presente Contrato (“Laudo de Avaliação”). 
 
 
III. Alienação Fiduciária de Ações (Rede 21): 



      
  

 

 
 

 
 

 

“ 
Cláusula 2. Alienação Fiduciária. 
 
2.1. A fim de garantir e assegurar o integral e pontual pagamento e/ou cumprimento de todas e quaisquer obrigações principais, acessórias, 
moratórias, presentes e futuras decorrentes ou que venham a decorrer da Escritura e eventuais aditivos e prorrogações, cujos principais termos e 
condições são incorporados ao presente Contrato, para fins do Artigo 1.362 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código 
Civil”), na forma do Anexo I, como principal da dívida, juros, comissões, pena convencional, multas e despesas, bem como o ressarcimento de toda e 
qualquer importância que o Agente Fiduciário ou os Debenturistas venham, comprovadamente, a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária ou da Escritura, tais como honorários advocatícios e despesas processuais incorridas (“Obrigações Garantidas”), os Alienantes, 
neste ato, de forma irrevogável e irretratável, constituem propriedade fiduciária aos Debenturistas, neste ato representados pelo Agente Fiduciário, 
sobre os bens descritos abaixo, em conformidade com o disposto no Artigo 40 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por 
Ações”) e no Artigo 66-B da Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme nova redação dada pelo artigo 55 da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
e posteriores alterações (“Bens Alienados”): 
 
a) alienação fiduciária da totalidade das ações da Companhia detidas pelos Alienantes representativas, nesta data, da totalidade do capital 
social da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer gravames, exceto o criado pelos ônus criados por meio deste Contrato, conforme 
descritas no Anexo II do presente Contrato, nesta data avaliadas no valor de R$57.154.000,00 (cinquenta e sete milhões e cento e cinquenta e quatro 
mil reais), com base em seu valor patrimonial apurado de acordo com o balanço patrimonial da Companhia datado de 31 de dezembro de 2014 
(“Ações Alienadas”), observado que tal valor não será utilizado para fins da Cláusula 6 abaixo; 
 
b) alienação fiduciária de quaisquer ações ordinárias ou preferenciais de emissão da Companhia que venham a ser adquiridas ou subscritas 
pelos Alienantes no futuro, de acordo com os artigos 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades por Ações ou de qualquer outra forma, bem como direitos 
ou bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias ou outros valores mobiliários conversíveis em ações no capital social da 
Companhia, os quais se sujeitarão, automaticamente, à alienação fiduciária ora criada (“Novas Ações”); e  



      
  

 

 
 

 
 

 

 
c) cessão fiduciária de todos os frutos, rendimentos e vantagens patrimoniais que forem atribuídos às Ações Alienadas e/ou às Novas Ações, a 
qualquer título, inclusive, lucros, dividendos, rendimentos, direitos patrimoniais, juros sobre capital próprio, distribuições e demais valores recebidos 
ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma devidos e a qualquer título distribuídos aos Alienantes, mediante permuta, venda ou qualquer 
outra forma de alienação das Ações Alienadas e/ou das Novas Ações e quaisquer bens ou títulos nos quais as Ações Alienadas e/ou as Novas Ações 
sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários), assim como todas as outras quantias pagas ou a serem pagas em 
decorrência das Ações Alienadas e/ou das Novas Ações, ou a elas relacionadas (“Rendimentos das Ações”).” 
 
 
IV. Alienação Fiduciária de Ações (Metro): 
“ 
Cláusula 2. Alienação Fiduciária. 
 
2.1. A fim de garantir e assegurar o integral e pontual pagamento e/ou cumprimento de todas e quaisquer obrigações principais, acessórias, 
moratórias, presentes e futuras decorrentes ou que venham a decorrer da Escritura e eventuais aditivos e prorrogações, cujos principais termos e 
condições são incorporados ao presente Contrato, para fins do Artigo 1.362 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código 
Civil”), na forma do Anexo I, como principal da dívida, juros, comissões, pena convencional, multas e despesas, bem como o ressarcimento de toda e 
qualquer importância que o Agente Fiduciário ou os Debenturistas venham, comprovadamente, a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária ou da Escritura, tais como honorários advocatícios e despesas processuais incorridas (“Obrigações Garantidas”), a Alienante, 
neste ato, de forma irrevogável e irretratável, constitui propriedade fiduciária aos Debenturistas, neste ato representados pelo Agente Fiduciário, 
sobre os bens descritos abaixo, em conformidade com o disposto no Artigo 40 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por 
Ações”) e no Artigo 66-B da Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme nova redação dada pelo artigo 55 da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
e posteriores alterações (“Bens Alienados”): 
 



      
  

 

 
 

 
 

 

a) alienação fiduciária da totalidade das ações da Companhia detidas pela Alienante que totalizam, nesta data, 7.193.109 (sete milhões, cento e 
noventa e três mil e cento e nove) ações ordinárias, representativas, nesta data, de aproximadamente 70,02% (setenta vírgula zero dois por cento) 
do capital social total e votante da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer gravames, exceto os previstos no contrato denominado 
Subscription and Shareholder’s Agreement relating to Metro Publicações do Brasil S.A. celebrado em 2006 entre MISA, Newco Programadora e 
Produtora de Comunicação Ltda., a Alienante, João Carlos Saad, Metro do Brasil Participações Ltda. e a Companhia (“Acordo de Acionistas”) e no 
Acordo de Opção (Option Agreement), celebrado entre a MISA, a MDB, a Alienante e a Companhia, dentre outros, em 2006 (“Opção da Companhia”) 
e os ônus criados por meio deste Contrato, conforme descritas no Anexo II do presente Contrato, nesta data avaliadas no valor de R$ 21.564.059,40 
(vinte e um milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), com base em seu valor patrimonial apurado 
de acordo com o balanço patrimonial da Companhia datado de 31 de dezembro de 2014 (“Ações Alienadas”), observado que tal valor não será 
utilizado para fins da Cláusula 6 abaixo; 
 
b) alienação fiduciária de quaisquer ações ordinárias ou preferenciais de emissão da Companhia que venham a ser adquiridas ou subscritas pela 
Alienante no futuro, de acordo com os artigos 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades por Ações ou de qualquer outra forma, bem como direitos ou 
bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias ou outros valores mobiliários conversíveis em ações no capital social da 
Companhia, os quais se sujeitarão, automaticamente, à alienação fiduciária ora criada (“Novas Ações”); e  
 
c) cessão fiduciária de todos os frutos, rendimentos e vantagens patrimoniais que forem atribuídos às Ações Alienadas e/ou às Novas Ações, a 
qualquer título, inclusive, lucros, dividendos, rendimentos, direitos patrimoniais, juros sobre capital próprio, distribuições e demais valores recebidos 
ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma devidos e a qualquer título distribuídos à Alienante, mediante permuta, venda ou qualquer outra 
forma de alienação das Ações Alienadas e/ou das Novas Ações e quaisquer bens ou títulos nos quais as Ações Alienadas e/ou as Novas Ações sejam 
convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários), assim como todas as outras quantias pagas ou a serem pagas em 
decorrência das Ações Alienadas e/ou das Novas Ações, ou a elas relacionadas (“Rendimentos das Ações”).” 
 
 



      
  

 

 
 

 
 

 

V. Alienação Fiduciária de Ações (Bauru): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 
(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 
como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveiso Imóvel 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
 
2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo (conforme 
vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 
decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão das Debêntures, as 
quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente instrumento (as 
“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em 
caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta dosdo imóvel da matrícula nº 43583 do 2° Oficial de 
Registro de Imóveis descritosda Comarca de Bauru - São Paulo, descrito e caracterizadoscaracterizado no Anexo II ao presente Contrato, conforme 
certidões das respectivas matrículas, as quais constituemcertidão da respectiva matrícula, a qual constitui parte do Anexo III do presente Contrato, 
nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, os “Imóveiso “Imóvel”):  
 



      
  

 

 
 

 
 

 

2.1.1.  As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que cadaa alienação fiduciária de cada um dos Imóveisdo Imóvel garante apenas uma 
parcela das Obrigações Garantidas, equivalente ao valor de cada um dos Imóveisdo Imóvel determinado e descrito no Anexo II ao presente Contrato, 
como sendo o valor de mercado da propriedade dos Imóveisdo Imóvel, conforme laudo de avaliação anexo (Anexo IV) ao presente Contrato (“Laudo 
de Avaliação”).” 
 
 
VI. Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 
 
(B) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Cedente no âmbito da 
Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem como 
o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário e/ou os Debenturistas venham comprovadamente a desembolsar por conta da 
execução da presente cessão fiduciária e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Cedente comprometeu-
se, nos termos da Escritura, a ceder fiduciariamente, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, os Direitos Cedidos 
(conforme abaixo definido); 
(...) 
CLÁUSULA SEGUNDA – CESSÃO FIDUCIÁRIA  
 
2.1. Para assegurar o fiel e pontual cumprimento integral e tempestivo de todas e quaisquer obrigações principais e acessórias decorrentes da 
Escritura, inclusive, mas não limitado às obrigações pecuniárias, como pagamento do principal, juros, encargos, comissões, pena convencional, 
multas, tarifas, honorários advocatícios e outras despesas, bem como o ressarcimento de toda e qualquer importância desembolsada por conta da 
constituição, do aperfeiçoamento e do exercício de direitos e da excussão das garantias prestadas e obrigações assumidas no âmbito da Escritura, 
quaisquer outros acréscimos e encargos moratórios devidos aos Debenturistas, conforme descritos na Escritura e seus eventuais aditamentos e 



      
  

 

 
 

 
 

 

prorrogações (“Obrigações Garantidas”), a Cedente cede fiduciariamente aos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, em caráter 
irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta dos direitos creditórios de que é titular, conforme descritos 
e caracterizados abaixo (“Cessão Fiduciária”), observado os termos da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, bem como nos termos do artigo 66-B, § 
3º, 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, dos artigos 1.361, 1.421, 
1.425, 1.426 e 1.436 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”) e dos artigos 18 ao 20 da Lei nº 9.514, de 20 de 
novembro de 1997 (em conjunto, os “Direitos Cedidos”):  
 
(i) a totalidade dos direitos creditórios, presentes e futuros, de titularidade da Cedente decorrentes de boletos emitidos pelo Deutsche Bank S.A. 
- Banco Alemão (“Banco Arrecadador”) para faturamento contra clientes da Cedente, observados os Critérios de Elegibilidade (conforme abaixo 
definidos) (“Boletos” e “Clientes”, respectivamente), nos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança, celebrado em 05 de outubro de 
2015, entre a Cedente e o Banco Arrecadador (“Contrato de Arrecadação”), bem como o Reforço de Garantia conforme descrito na Cláusula 5.1 
deste Contrato, os quais deverão ser sempre pagos na Conta Centralizadora nos termos da Cláusulas 6.3 e 6.4 (os “Direitos Creditórios”);  
 
(ii) (ii.1) conta vinculada de nº 700429-8, na agência 0001, aberta junto ao Banco Depositário, de titularidade da Cedente (“Conta 
Centralizadora”), movimentada única e exclusivamente pelo Banco Depositário, na qual deverão ser depositados os recursos oriundos dos Direitos 
Creditórios; e (ii.2) a totalidade dos recursos oriundos de direitos creditórios e recursos de titularidade da Cedente depositados e mantidos na Conta 
Centralizadora, incluindo todos os frutos, rendimentos e ganhos decorrentes dos Investimentos Permitidos (conforme abaixo definido);  
 
(iii) (iii.1) a conta vinculada de nº 700430-5, na agência 0001, junto ao Banco Depositário, de titularidade da Cedente, movimentada única e 
exclusivamente pelo Banco Depositário (“Conta Reserva”), na qual deverá ser depositado o montante equivalente à Reserva do Serviço da Dívida, 
conforme abaixo definida; e (iii.2) a totalidade dos direitos creditórios e recursos de titularidade da Cedente depositados e mantidos na Conta 
Reserva, incluindo todos os frutos, rendimentos e ganhos decorrentes dos Investimentos Permitidos; 
 



      
  

 

 
 

 
 

 

(iv) (iv.1) a conta vinculada de nº 700431-4, na agência 0001, junto ao Banco Depositário, de titularidade da Cedente, movimentada única e 
exclusivamente pelo Banco Depositário (“Conta Vinculada – Alienação de Ativos e Indenização de Seguros”), na qual deverão ser depositados (a) 
todos os recursos decorrentes da alienação direta ou indireta, pela Cedente, pelas Fiadoras (conforme definido na Escritura) e/ou por quaisquer de 
suas respectivas controladas (sendo certo que, no caso dos Fiadores Pessoas Físicas, conforme definido no Anexo XI deste Contrato, o aqui disposto 
só se aplica a controladas que atuam no setor de mídia), de: (i) quaisquer bens de seus respectivos ativos imobilizados; e/ou (ii) de quaisquer 
participações societárias de que sejam titulares (exceto no que se refere a participações minoritárias detidas pelos Fiadores Pessoas Físicas), por 
meio de uma ou mais operações, em valor, individual ou agregado, superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) (“Alienação de Ativos”), 
durante a vigência das Debêntures, sem a prévia e expressa anuência dos Debenturistas ou condicionada à prévia e expressa anuência dos 
Debenturistas no caso de venda abaixo do Valor de Mercado, nos termos da Escritura; (b) todos os recursos decorrentes de venda de imóveis objeto 
de alienação fiduciária nos termos dos Contratos de Alienação Fiduciária de Imóveis; (c) todos os recursos decorrentes de indenização originada por 
indenizações pagas por seguradoras decorrentes de sinistros cobertos pelas apólices de seguros ou decorrentes de indenizações pagas pelo poder 
expropriante pela desapropriação total ou parcial dos Imóveis descritos no Anexo III da Escritura; (d) todos os recursos decorrentes do exercício da 
Opção da Companhia ou da Opção do Metro Jornal, conforme descrito no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações do Metro; e (e) caso algum 
evento de inadimplemento ocorra e durante o respectivo prazo de cura ou até o pagamento integral das Debêntures em caso de vencimento 
antecipado, conforme o caso, nos termos da Escritura, quaisquer valores a título de lucros, dividendos, juros sobre capital e outras distribuições 
semelhantes feitas pela Rede 21 aos seus acionistas e pela Metro Publicações do Brasil S.A. à Letras Editora e Participações S.A. relativos a ações 
alienadas fiduciariamente ao Agente Fiduciário, como representante dos Debenturistas; e (iv.2) a totalidade dos direitos creditórios e recursos de 
titularidade da Cedente depositados e mantidos na Conta Vinculada – Alienação de Ativos e Indenização de Seguros, incluindo todos os frutos, 
rendimentos e ganhos decorrentes dos Investimentos Permitidos; e  
 
(v) (v.1) a conta vinculada de nº 700439-6, na agência 0001, junto ao Banco Depositário, de titularidade da Cedente, movimentada única e 
exclusivamente pelo Banco Depositário, na qual será depositada, na Data de Integralização das Debêntures (conforme definido na Escritura), uma 
parcela dos recursos obtido por meio da Emissão, no montante de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) (“Conta Vinculada de Alienação 
Fiduciária dos Imóveis” e, quando em conjunto com a Conta Centralizadora, a Conta Reserva e a Conta Vinculada – Alienação de Ativos e Indenização 



      
  

 

 
 

 
 

 

de Seguros, as “Contas Cedidas”) e (v.2) a totalidade dos direitos creditórios e recursos de titularidade da Cedente depositados e mantidos na Conta 
Vinculada de Alienação Fiduciária dos Imóveis, incluindo todos os frutos, rendimentos e ganhos decorrentes dos Investimentos Permitidos.  
“(vi.1) conta vinculada de nº 700464-4, na agência 0001, aberta junto ao Banco Depositário, de titularidade da Portovisão (“Conta Centralizadora da 
Portovisão”), movimentada única e exclusivamente pelo Banco Depositário, na qual deverão ser depositados os recursos oriundos dos Direitos 
Creditórios; e (vi.2) a totalidade dos recursos oriundos de direitos creditórios e recursos de titularidade da Portovisão depositados e mantidos na 
Conta Centralizadora da Portovisão, incluindo todos os frutos, rendimentos e ganhos decorrentes dos Investimentos Permitidos (conforme abaixo 
definido); 
 
(vii.1) conta vinculada de nº 700465-3, na agência 0001, aberta junto ao Banco Depositário, de titularidade da Band Taubaté (“Conta Centralizadora 
da Band Taubaté”), movimentada única e exclusivamente pelo Banco Depositário, na qual deverão ser depositados os recursos oriundos dos Direitos 
Creditórios; e (vii.2) a totalidade dos recursos oriundos de direitos creditórios e recursos de titularidade da Band Taubaté depositados e mantidos na 
Conta Centralizadora da Band Taubaté, incluindo todos os frutos, rendimentos e ganhos decorrentes dos Investimentos Permitidos (conforme abaixo 
definido); 
 
(viii.1) conta vinculada de nº700462-6, na agência 0001, aberta junto ao Banco Depositário, de titularidade da Band Rio (“Conta Centralizadora da 
Band Rio”), movimentada única e exclusivamente pelo Banco Depositário, na qual deverão ser depositados os recursos oriundos dos Direitos 
Creditórios; e (viii.2) a totalidade dos recursos oriundos de direitos creditórios e recursos de titularidade da Band Rio depositados e mantidos na 
Conta Centralizadora da Band Rio, incluindo todos os frutos, rendimentos e ganhos decorrentes dos Investimentos Permitidos (conforme abaixo 
definido); 
 
(ix.1) conta vinculada de nº 700463-5, na agência 0001, aberta junto ao Banco Depositário, de titularidade da Band Campinas (“Conta Centralizadora 
da Band Campinas”), movimentada única e exclusivamente pelo Banco Depositário, na qual deverão ser depositados os recursos oriundos dos 
Direitos Creditórios; e (ix.2) a totalidade dos recursos oriundos de direitos creditórios e recursos de titularidade da Band Campinas depositados e 



      
  

 

 
 

 
 

 

mantidos na Conta Centralizadora da Band Campinas, incluindo todos os frutos, rendimentos e ganhos decorrentes dos Investimentos Permitidos 
(conforme abaixo definido); 
 
(x.1) conta vinculada de nº 700467-1, na agência 0001, aberta junto ao Banco Depositário, de titularidade da Kalua – filial (CNPJ/MF nº 
00.833.108/0002-46) (“Conta Centralizadora da Kalua”), movimentada única e exclusivamente pelo Banco Depositário, na qual deverão ser 
depositados os recursos oriundos dos Direitos Creditórios; e (xi.2) a totalidade dos recursos oriundos de direitos creditórios e recursos de titularidade 
da Kalua depositados e mantidos na Conta Centralizadora da Kalua, incluindo todos os frutos, rendimentos e ganhos decorrentes dos Investimentos 
Permitidos (conforme abaixo definido); e 
 
(xi.1) conta vinculada de nº 700466-2, na agência 0001, aberta junto ao Banco Depositário, de titularidade da Band PP (“Conta Centralizadora da 
Band PP”), movimentada única e exclusivamente pelo Banco Depositário, na qual deverão ser depositados os recursos oriundos dos Direitos 
Creditórios; e (xii.2) a totalidade dos recursos oriundos de direitos creditórios e recursos de titularidade da Band PP depositados e mantidos na Conta 
Centralizadora da Band PP, incluindo todos os frutos, rendimentos e ganhos decorrentes dos Investimentos Permitidos (conforme abaixo definido).” 
 
2.1.1. Para todos os fins do presente Contrato, os Direitos Cedidos compreendem também: (i) todos os direitos, garantias, privilégios, preferências, 
prerrogativas e ações relacionados aos Direitos Creditórios e/ou às Contas Cedidas e assegurados ao titular de tais direitos; (ii) quaisquer 
indenizações devidas, direta ou indiretamente, bem como todos os direitos de cobrança relacionados aos Direitos Creditórios e/ou às Contas 
Cedidas; (iii) quaisquer encargos, multas compensatórias e/ou indenizatórias devidas à Cedente, inclusive reajustes monetários ou contratuais, bem 
como todos os direitos, ações e garantias asseguradas à Cedente por força dos Direitos Creditórios em face de seus respectivos Clientes; e (iv) todos 
os valores ou bens recebidos pela Cedente em relação aos Direitos Creditórios, bem como quaisquer outros valores, incluindo, mas não se limitando 
a aplicações financeiras realizadas com os recursos mantidos nas Contas Cedidas. 
 
2.1.2. Adicionalmente a Cedente poderá, a seu exclusivo critério, incluir novos cedentes, conforme indicados no Anexo XIV a este Contrato 
(“Cedentes Adicionais”). Cada Cedente Adicional cederá fiduciariamente aos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, nos termos da 



      
  

 

 
 

 
 

 

Cláusula 2.1 acima, a totalidade dos direitos creditórios, de sua titularidade, decorrentes de boletos emitidos pelo Banco Arrecadador para 
faturamento contra seus clientes, observados os Critérios de Elegibilidade (conforme abaixo definidos), os quais deverão ser sempre pagos em conta 
centralizadora de titularidade do Cedente Adicional nos termos da Cláusulas 6.3 e 6.4, passando as definições de “Cedente”, “Conta Centralizadora”, 
“Boletos” e “Clientes” a abranger, respectivamente, a Cedente Adicional, a nova conta centralizadora, tais boletos e clientes, tão logo cumpridas, 
pelo respectivo Cedente Adicional, as condições suspensivas abaixo, automaticamente, sem necessidade de aprovação em Assembleia Geral de 
Debenturistas para deliberar sobre a aprovação do aditamento ao presente Contrato: 
 
(i) celebração de aditamento ao Contrato de Arrecadação, para que o Banco Arrecadador passe a emitir boletos a clientes de cada Cedente 
Adicional, observado, inclusive, a nota a ser incluída nos boletos, nos termos previstos na Cláusula 6.2 abaixo; 
 
(ii) arquivamento, na Junta Comercial competente, de deliberação societária autorizando a cessão fiduciária em garantia dos direitos creditórios, 
de sua titularidade, decorrentes de boletos emitidas pelo Banco Arrecadador, se aplicável; 
 
(iii) celebração de aditamento ao presente Contrato, nos termos do Anexo XV, de forma a incluir o Cedente Adicional como parte e incluir a nova 
conta centralizadora (“Aditamento de Inclusão de Cedente Adicional”); 
 
(iv) registro do Aditamento de Inclusão de Cedente Adicional no cartório de títulos e documentos da comarca da sede da Cedente Adicional; e 
 
(v) notificação ao Agente Fiduciário sobre o cumprimento das condições suspensivas acima.” 
 
 
VII. Alienação Fiduciária de Imóveis (Salvador – BA): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 



      
  

 

 
 

 
 

 

 
(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 
como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveis 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
 
2.1. 2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo 
(conforme vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, 
inclusive decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas 
convencionais, honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão das 
Debêntures, as quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente 
instrumento (as “Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos 
Debenturistas, em caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta do imóvel da matrícula 26.418 
do 1º Oficio do Registro de imóveis de Salvador/BA, descrito e caracterizado no Anexo II ao presente Contrato, conforme certidão da respectiva 
matrícula, a qual constitui parte do Anexo III do presente Contrato, nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, o “Imóvel”).” 
 
 
VIII. Alienação Fiduciária de Imóveis (Brasília – DF): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 



      
  

 

 
 

 
 

 

 
(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 
como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveis 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
 
2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo (conforme 
vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 
decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Fiduciante no âmbito da Emissão das Debêntures, as 
quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente instrumento (as 
“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em 
caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta dos imóveis das matrículas 138.096, 138.097, 
138.098, 138.099, 138.100, 138.101, 138.102, 138.103, 138.104, 138.106, 138.107, 138.108, 138.109, 138.110, 138.111, 138.112, 138.113, 138.114, 
138.115, 138.116, 138.117, 138.118, 138.119, 138.120, 138.121, 138.122, 138.172 138.182 do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, 
descritos e caracterizados no Anexo II ao presente Contrato, conforme certidões das respectivas matrículas, as quais constituem parte do Anexo III 
do presente Contrato, nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, os “Imóveis”). 
 



      
  

 

 
 

 
 

 

2.1.1.  As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que cada alienação fiduciária de cada um dos Imóveis garante apenas uma parcela das 
Obrigações Garantidas, equivalente ao valor de cada um dos Imóveis determinado e descrito no Anexo II ao presente Contrato, como sendo o valor 
de mercado da propriedade dos Imóveis, conforme laudo de avaliação anexo (Anexo IV) ao presente Contrato (“Laudo de Avaliação”).” 
 
 
IX. Alienação Fiduciária de Imóveis (Niterói – RJ): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 
 
(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 
como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveis 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo (conforme 
vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 
decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão das Debêntures, as 
quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente instrumento (as 
“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em 



      
  

 

 
 

 
 

 

caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta do imóvel da transcrição 11.616 do 2° Cartório de 
Registros de Imóveis de Niterói/RJ, descrito e caracterizado no Anexo II ao presente Contrato, conforme certidão da respectiva matrícula, a qual 
constitui parte do Anexo III do presente Contrato, nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, o “Imóvel”):  
 
2.1.1.  As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que a alienação fiduciária do Imóvel garante apenas uma parcela das Obrigações 
Garantidas, equivalente ao valor do Imóvel determinado e descrito no Anexo II ao presente Contrato, como sendo o valor de mercado da 
propriedade do Imóvel, conforme laudo de avaliação anexo (Anexo IV) ao presente Contrato (“Laudo de Avaliação”).” 
 
 
X. Alienação Fiduciária de Imóveis (Canoas – RS): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 
 
(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 
como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveis 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo (conforme 
vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 



      
  

 

 
 

 
 

 

decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão das Debêntures, as 
quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente instrumento (as 
“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em 
caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta dos imóveis das matrículas 19.343 e 19.672 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Canoas/RS, descritos e caracterizados no Anexo II ao presente Contrato, conforme certidões das respectivas 
matrículas, as quais constituem parte do Anexo III do presente Contrato, nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, os “Imóveis”):  
 
2.1.1.  As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que cada alienação fiduciária de cada um dos Imóveis garante apenas uma parcela das 
Obrigações Garantidas, equivalente ao valor de cada um dos Imóveis determinado e descrito no Anexo II ao presente Contrato, como sendo o valor 
de mercado da propriedade dos Imóveis, conforme laudo de avaliação anexo (Anexo IV) ao presente Contrato (“Laudo de Avaliação”).” 
 
 
XI. Alienação Fiduciária de Imóveis (Porto Alegre – RS): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 
 
(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 
como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveis 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 



      
  

 

 
 

 
 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo (conforme 
vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 
decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão das Debêntures, as 
quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente instrumento (as 
“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em 
caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta do imóvel da matrícula 41.224 do Registro de 
Imóveis da 3ª Zona de Porto Alegre/RS, descrito e caracterizado no Anexo II ao presente Contrato, conforme certidão da respectiva matrícula, a qual 
constitui parte do Anexo III do presente Contrato, nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, o “Imóvel”):  
 
2.1.1.  As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que a alienação fiduciária do Imóvel garante apenas uma parcela das Obrigações 
Garantidas, equivalente ao valor do Imóvel determinado e descrito no Anexo II ao presente Contrato, como sendo o valor de mercado da 
propriedade do Imóvel, conforme laudo de avaliação anexo (Anexo IV) ao presente Contrato (“Laudo de Avaliação”).” 
 
 
XII. Alienação Fiduciária de Imóveis (Aricanduva – SP): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 
 
(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 
como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 



      
  

 

 
 

 
 

 

alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveis 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo (conforme 
vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 
decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão das Debêntures, as 
quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente instrumento (as 
“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em 
caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta do imóvel da matrícula 212.606 do 11° Cartório de 
Registros de Imóveis de São Paulo – SP, descrito e caracterizado no Anexo II ao presente Contrato, conforme certidão da respectiva matrícula, a qual 
constitui parte do Anexo III do presente Contrato, nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, o “Imóvel”):  
 
2.1.1.  As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que a alienação fiduciária do Imóvel garante apenas uma parcela das Obrigações 
Garantidas, equivalente ao valor do Imóvel determinado e descrito no Anexo II ao presente Contrato, como sendo o valor de mercado da 
propriedade do Imóvel, conforme laudo de avaliação anexo (Anexo IV) ao presente Contrato (“Laudo de Avaliação”).” 
 
 
XII. Alienação Fiduciária de Imóvel (Bauru): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 



      
  

 

 
 

 
 

 

 
(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 
como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveis 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo (conforme 
vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 
decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão das Debêntures, as 
quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente instrumento (as 
“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em 
caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta do imóvel da matrícula nº 43583 do 2° Oficial de 
Registro de imóveis da Comarca de Bauru - São Paulo, descrito e caracterizado no Anexo II ao presente Contrato, conforme certidão da respectiva 
matrícula, a qual constitui parte do Anexo III do presente Contrato, nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, o “Imóvel”):  
 
2.1.1.  As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que a alienação fiduciária do Imóvel garante apenas uma parcela das Obrigações 
Garantidas, equivalente ao valor do Imóvel determinado e descrito no Anexo II ao presente Contrato, como sendo o valor de mercado da 
propriedade do Imóvel, conforme laudo de avaliação anexo (Anexo IV) ao presente Contrato (“Laudo de Avaliação”).” 
 



      
  

 

 
 

 
 

 

XIII. Alienação Fiduciária de Imóvel (Pindamonhangaba – SP): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 
 
(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 
como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveis 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo (conforme 
vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 
decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão das Debêntures, as 
quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente instrumento (as 
“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em 
caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta do imóvel da matrícula 5.767 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Pindamonhangaba/SP, descrito e caracterizado no Anexo II ao presente Contrato, conforme certidão da respectiva matrícula, 
a qual constitui parte do Anexo III do presente Contrato, nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, o “Imóvel”):  
 



      
  

 

 
 

 
 

 

2.1.1.  As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que a alienação fiduciária do Imóvel garante apenas uma parcela das Obrigações 
Garantidas, equivalente ao valor do Imóvel determinado e descrito no Anexo II ao presente Contrato, como sendo o valor de mercado da 
propriedade do Imóvel, conforme laudo de avaliação anexo (Anexo IV) ao presente Contrato (“Laudo de Avaliação”).” 
 
 
XIV. Alienação Fiduciária de Imóvel (São José do Rio Preto – SP): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 
 
(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 
como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveis 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo (conforme 
vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 
decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão das Debêntures, as 
quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente instrumento (as 
“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em 



      
  

 

 
 

 
 

 

caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta do imóvel da matrícula 71.372 do 2° Cartório de 
Registros de Imóveis de São José do Rio Preto, descrito e caracterizado no Anexo II ao presente Contrato, conforme certidão da respectiva matrícula, 
a qual constitui parte do Anexo III do presente Contrato, nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, o “Imóvel”):  
 
2.1.1.  As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que a alienação fiduciária do Imóvel garante apenas uma parcela das Obrigações 
Garantidas, equivalente ao valor do Imóvel determinado e descrito no Anexo II ao presente Contrato, como sendo o valor de mercado da 
propriedade do Imóvel, conforme laudo de avaliação anexo (Anexo IV) ao presente Contrato (“Laudo de Avaliação”).” 
 
 
XV. Alienação Fiduciária de Imóvel (São José dos Campos – SP): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 
 
(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 
como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveis 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo (conforme 
vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 



      
  

 

 
 

 
 

 

decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão das Debêntures, as 
quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente instrumento (as 
“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em 
caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta do imóvel da matrícula 1.839 do 2º Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de São José dos Campos/SP, descrito e caracterizado no Anexo II ao presente Contrato, conforme certidão da 
respectiva matrícula, a qual constitui parte do Anexo III do presente Contrato, nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, o “Imóvel”):  
 
2.1.1.  As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que a alienação fiduciária do Imóvel garante apenas uma parcela das Obrigações 
Garantidas, equivalente ao valor do Imóvel determinado e descrito no Anexo II ao presente Contrato, como sendo o valor de mercado da 
propriedade do Imóvel, conforme laudo de avaliação anexo (Anexo IV) ao presente Contrato (“Laudo de Avaliação”). 
 
 
XVI. Alienação Fiduciária de Imóveis (Taubaté – SP): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 
 
(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 
como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveis 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 



      
  

 

 
 

 
 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo (conforme 
vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 
decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão das Debêntures, as 
quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente instrumento (as 
“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em 
caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta dos imóveis das matrículas 35.433, 35.434, 35.435, 
72.520 e 72.521 do Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté/SP, descritos e caracterizados no Anexo II ao presente Contrato, conforme certidões 
das respectivas matrículas, as quais constituem parte do Anexo III do presente Contrato, nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, os “Imóveis”):  
 
2.1.1.  As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que cada alienação fiduciária de cada um dos Imóveis garante apenas uma parcela das 
Obrigações Garantidas, equivalente ao valor de cada um dos Imóveis determinado e descrito no Anexo II ao presente Contrato, como sendo o valor 
de mercado da propriedade dos Imóveis, conforme laudo de avaliação anexo (Anexo IV) ao presente Contrato (“Laudo de Avaliação”).” 
 
 
XVII. Alienação Fiduciária de Imóvel (Presidente Prudente – SP): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 
 
(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 
como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 



      
  

 

 
 

 
 

 

alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveis 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo (conforme 
vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 
decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão das Debêntures, as 
quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente instrumento (as 
“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em 
caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta do imóvel da matrícula 49.9461 do 2º Cartório de 
Registro de Imóveis de Presidente Prudente/SP, descrito e caracterizado no Anexo II ao presente Contrato, conforme certidão da respectiva 
matrícula, a qual constitui parte do Anexo III do presente Contrato, nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, o “Imóvel”):  
2.1.1.  As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que a alienação fiduciária do Imóvel garante apenas uma parcela das Obrigações 
Garantidas, equivalente ao valor do Imóvel determinado e descrito no Anexo II ao presente Contrato, como sendo o valor de mercado da 
propriedade do Imóvel, conforme laudo de avaliação anexo (Anexo IV) ao presente Contrato (“Laudo de Avaliação”).” 
 
 
XVIII. Alienação Fiduciária de Imóvel (Torre Paulista – SP): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 
 



      
  

 

 
 

 
 

 

(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 
como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveis 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo (conforme 
vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 
decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão das Debêntures, as 
quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente instrumento (as 
“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em 
caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta dos imóveis das matrículas 62.395, 55.681 e 1.369 
do 5º Cartório de Registro de Imóveis 
  
 
 
de São Paulo/SP, descritos e caracterizados no Anexo II ao presente Contrato, conforme certidões das respectivas matrículas, as quais constituem 
parte do Anexo III do presente Contrato, nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, os “Imóveis”): 
 



      
  

 

 
 

 
 

 

2.1.1. As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que cada alienação fiduciária de cada um dos Imóveis garante apenas uma parcela das 
Obrigações Garantidas, equivalente ao valor de cada um dos Imóveis determinado e descrito no Anexo II ao presente Contrato, como sendo o valor 
de mercado da propriedade dos Imóveis, conforme laudo de avaliação anexo (Anexo IV) ao presente Contrato (“Laudo de Avaliação”).” 
 
 
XIX. Alienação Fiduciária de Imóvel (Campinas – SP): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 
 
(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 
como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveis 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo (conforme 
vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 
decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão das Debêntures, as 
quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente instrumento (as 
“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em 



      
  

 

 
 

 
 

 

caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta dos imóveis das matrículas 56.155 e 207.653 do 3º 
Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP, descritos e caracterizados no Anexo II ao presente Contrato, conforme certidões das respectivas 
matrículas, as quais constituem parte do Anexo III do presente Contrato, nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, os “Imóveis”):  
 
2.1.1.  As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que cada alienação fiduciária de cada um dos Imóveis garante apenas uma parcela das 
Obrigações Garantidas, equivalente ao valor de cada um dos Imóveis determinado e descrito no Anexo II ao presente Contrato, como sendo o valor 
de mercado da propriedade dos Imóveis, conforme laudo de avaliação anexo (Anexo IV) ao presente Contrato (“Laudo de Avaliação”).” 
 
 
XX. Alienação Fiduciária de Imóvel (Palmas – TO): 
“CONSIDERANDO QUE 
(...) 
 
(C) a fim de assegurar o pontual, fiel e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora no âmbito 
da Emissão das Debêntures, nos termos da Escritura, incluindo principal, juros, inclusive de mora, multas, cláusula penal, comissões, tributos, bem 
como o ressarcimento dos valores despendidos que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a desembolsar por conta da execução da presente 
alienação fiduciária em garantia e das demais garantias constituídas em virtude da dívida decorrente da Escritura, a Fiduciante, em caráter 
irrevogável e irretratável, deseja alienar fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, os Imóveis 
(conforme definido na Cláusula 2.1. abaixo), nos termos deste Contrato; 
(...) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
2.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento dos montantes definidos na Cláusula 2.1.1. abaixo (conforme 
vigente à época) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 



      
  

 

 
 

 
 

 

decorrentes da atualização monetária, dos juros, multas, penalidades e indenizações, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos assumidas pela Fiduciante no âmbito da Emissão das Debêntures, as 
quais, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/1997, encontram-se devidamente descritas e caracterizadas no Anexo I ao presente instrumento (as 
“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em 
caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta do imóvel da matrícula nº 782 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Palmas/TO, descrito e caracterizado no Anexo II ao presente Contrato, conforme certidão da respectiva matrícula, a qual 
constitui parte do Anexo III do presente Contrato, nos termos da Lei nº 9.514/1997 (doravante, o “Imóvel”):  
 
2.1.1.  As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que a alienação fiduciária do Imóvel garante apenas uma parcela das Obrigações 
Garantidas, equivalente ao valor do Imóvel descrito no Anexo II ao presente Contrato, como sendo o valor de mercado da propriedade do Imóvel, 
conforme laudo de avaliação anexo (Anexo IV) ao presente Contrato (“Laudo de Avaliação”).” 
 

 
*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. Não envio da declaração de cumprimento de obrigações. 
ii. Não envio dos índices financeiros mencionados neste relatório. 

iii. Não enquadramento das garantias, conforme previsto no item 8.2 acima. 
 

 


