PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 1ª E 2ª SéRIES DA 1ª EMISSÃO DA

Travessia

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 26.609.050/0001-64
Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República, CEP 01037-001, São Paulo - SP

As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, a qual ainda não se manifestou a seu respeito.
O presente Prospecto Preliminar está sujeito à complementação, correção e emenda. O Prospecto Definitivo será entregue aos investidores durante o período de distribuição.

LASTREADOS EM CRéDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA

3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

GARANTIDOS PELA

CNPJ/MF nº 08.145.855/0001-12
Avenida José de Souza Campos, nº 753, Térreo, Bairro Cambuí, CEP 13025-320, Campinas – SP

EMS S.A.

CNPJ/MF nº 57.507.378/0003-65
Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, Km 08, Chácara Assay, CEP 13186-901, Hortolândia - SP

R$250.000.000,00
NO MONTANTE TOTAL DE, INICIALMENTE, ATé

(DUZENTOS E CINQUENTA MILhÕES DE REAIS)

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO DA EMISSÃO: brAA (sf), ATRIBUÍDO PELA STANDARD & POOR’S // CÓDIGO ISIN DOS CRI DA 1ª SéRIE: BRTSSACRI018 // CÓDIGO ISIN DOS CRI DA 2ª SéRIE: BRTSSACRI026
REGISTRO DA OFERTA NA CVM: CVM/SRE/CRI/2017/[●], EM [●] DE [●] DE 2017

EMISSÃO DE, INICIALMENTE, ATé 250.000 (DuzENTOS E CINquENTA MIL) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (“CRI”), NOMINATIVOS E ESCRITuRAIS, PARA DISTRIBuIÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS
DA INSTRuÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) Nº 400, DE 29 DE DEzEMBRO DE 2003, CONFORME ALTERADA (“INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03”), E DA INSTRuÇÃO CVM Nº 414, DE 30 DE DEzEMBRO
DE 2004, CONFORME ALTERADA (“INSTRUÇÃO CVM Nº 414/04” E “OFERTA”, RESPECTIVAMENTE), DA 1ª E 2ª SéRIES DA 1ª EMISSÃO DA TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A., COMPANHIA ABERTA, COM SEDE
NA AVENIDA JOSé DE SOuzA CAMPOS, Nº 753, TéRREO, BAIRRO CAMBuÍ, CEP 13025-320, NA CIDADE DE CAMPINAS, ESTADO DE SÃO PAuLO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 26.609.050/0001-64 (“EMISSORA”
Ou “SECURITIZADORA”), COM VALOR NOMINAL uNITÁRIO DE R$1.000,00 (MIL REAIS) NA DATA DE EMISSÃO, quAL SEJA 01 DE NOVEMBRO DE 2017 (“VALOR NOMINAL UNITÁRIO” E “DATA DE EMISSÃO”,
RESPECTIVAMENTE), PERFAzENDO NA DATA DE EMISSÃO, O VALOR TOTAL DE, INICIALMENTE, ATé R$ 250.000.000,00 (DuzENTOS E CINquENTA MILHOES DE REAIS), A quAL SERÁ INTERMEDIADA PELO
BANCO BTG PACTUAL S.A., INSTITuIÇÃO FINANCEIRA COM ESCRITóRIO NA AVENIDA BRIgADEIRO FARIA LIMA, Nº 3.477, 10º A 15º ANDARES, ITAIM BIBI, CEP 04538- 133, NA CIDADE DE SÃO PAuLO, ESTADO DE SÃO PAuLO,
INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 30.306.294/0002-26 (“COORDENADOR LÍDER”). A quANTIDADE DE CRI ORIgINALMENTE OFERTADA PODERÁ SER ACRESCIDA, DE COMuM ACORDO ENTRE A EMISSORA
E O COORDENADOR LÍDER, EM ATé 20% (VINTE POR CENTO), Ou SEJA, EM ATé 50.000 (CINquENTA MIL) CRI, EM FuNÇÃO DO EXERCÍCIO TOTAL Ou PARCIAL DA OPÇÃO DE LOTE ADICIONAL (“OPÇÃO DE LOTE ADICIONAL”),
E EM ATé 15% (quINzE POR CENTO), Ou SEJA, EM ATé 37.500 (TRINTA E SETE MIL E quINHENTOS) CRI, EM FuNÇÃO DO EXERCÍCIO TOTAL Ou PARCIAL DA OPÇÃO DE LOTE SuPLEMENTAR (“OPÇÃO DE LOTE SUPLEMENTAR”),
NOS TERMOS DOS ARTIgOS 14, PARÁgRAFO 2º E 24, RESPECTIVAMENTE, NOS TERMOS DA INSTRuÇÃO CVM Nº 400/03.
A MANuTENÇÃO DA OFERTA ESTÁ CONDICIONADA à SuBSCRIÇÃO E INTEgRALIzAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 150.000 (CENTO E CINquENTA MIL) CRI, TOTALIzANDO O MONTANTE MÍNIMO DE R$150.000.000,00 (CENTO E
CINquENTA MILHõES DE REAIS) (“MONTANTE MÍNIMO DA OFERTA”). PORTANTO, A OFERTA PODERÁ SER CONCLuÍDA MESMO EM CASO DE DISTRIBuIÇÃO PARCIAL DOS CRI, uMA VEz quE ATINgIDO O MONTANTE
MÍNIMO DA OFERTA, SENDO quE OS CRI quE NÃO FORAM COLOCADOS NO âMBITO DA OFERTA SERÃO CANCELADOS PELA EMISSORA.. PARA MAIS INFORMAÇõES ACERCA DA DISTRIBuIÇÃO PARCIAL VER ITEM “RISCO
DA DISTRIBUIÇÃO PARCIAL E DE NÃO COLOCAÇÃO DO MONTANTE MÍNIMO DA OFERTA” NA PÁgINA 97 DESTE PROSPECTO.
OS CRI SERÃO DISTRIBuÍDOS NO MERCADO PELO COORDENADOR LÍDER, SOB REgIME DE MELHORES ESFORÇOS DE COLOCAÇÃO PARA O VALOR TOTAL DE R$250.000.000,00 (DuzENTOS E CINquENTA MILHõES DE REAIS)
BEM COMO PARA OS CRI DISTRIBuÍDOS MEDIANTE O EXERCÍCIO TOTAL Ou PARCIAL DA OPÇÃO DE LOTE ADICIONAL E DA OPÇÃO DE LOTE SuPLEMENTAR.
A EMISSÃO DOS CRI FOI APROVADA EM REuNIÃO DA DIRETORIA DA EMISSORA REALIzADA EM 17 DE OuTuBRO DE 2017, CuJA ATA SERÁ ARquIVADA NA JuNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAuLO, E PuBLICADA
EM JORNAL POSTERIORMENTE.
OS CRI DA 1ª SéRIE (“CRI DA 1ª SéRIE”) TERÃO PRAzO DE VENCIMENTO DE 3 (TRêS) ANOS CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO, VENCENDO-SE, PORTANTO, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2020, E OS CRI DA 2ª SéRIE
(“CRI DA 2ª SéRIE”) TERÃO PRAzO DE VENCIMENTO DE 5 (CINCO) ANOS CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO, VENCENDO-SE, PORTANTO, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2022.
OS CRI DA 1ª SéRIE FARÃO JuS A uMA REMuNERAÇÃO CALCuLADA DE FORMA EXPONENCIAL E CuMuLATIVA, PRO RATA TEMPORIS POR DIAS ÚTEIS DECORRIDOS, INCIDENTE SOBRE O VALOR NOMINAL uNITÁRIO DOS
CRI Ou SALDO DO VALOR NOMINAL uNITÁRIO, CONFORME O CASO, A PARTIR DA PRIMEIRA DATA DA INTEgRALIzAÇÃO DOS CRI Ou DATA DE PAgAMENTO DOS JuROS REMuNERATóRIOS DOS CRI DA 1ª SéRIE
IMEDIATAMENTE ANTERIOR, CONFORME O CASO, ATé A DATA DO SEu EFETIVO PAgAMENTO, EquIVALENTE A, NO MÁXIMO, 101,50% (CENTO E uM INTEIROS E CINquENTA CENTéSIMOS POR CENTO) DA VARIAÇÃO
ACuMuLADA DAS TAXAS MéDIAS DIÁRIAS DOS DI “OVER EXTRA gRuPO” - DEPóSITOS INTERFINANCEIROS DE uM DIA, CALCuLADAS E DIVuLgADAS PELA B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”) (SEgMENTO
CETIP uTVM), NO INFORMATIVO DIÁRIO, DISPONÍVEL EM SuA PÁgINA NA INTERNET (hTTP://www.CETIP.COM.BR), BASE 252 (DuzENTOS E CINquENTA E DOIS) DIAS ÚTEIS, EXPRESSA NA FORMA PERCENTuAL AO
ANO (“TAxA DI”), ACRESCIDA EXPONENCIALMENTE DE uMA SOBRETAXA (SPREAD) A SER DEFINIDA EM PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, (“JUROS REMUNERATÓRIOS DOS CRI DA 1ª SéRIE”). OS CRI DA 2ª SéRIE
FARÃO JuS A uMA REMuNERAÇÃO CALCuLADA DE FORMA EXPONENCIAL E CuMuLATIVA, PRO RATA TEMPORIS POR DIAS ÚTEIS DECORRIDOS, INCIDENTE SOBRE O VALOR NOMINAL uNITÁRIO DOS CRI Ou SALDO DO
VALOR NOMINAL uNITÁRIO, CONFORME O CASO, A PARTIR DA PRIMEIRA DATA DA INTEgRALIzAÇÃO DOS CRI Ou DATA DE PAgAMENTO DA REMuNERAÇÃO DOS CRI DA 2ª SéRIE IMEDIATAMENTE ANTERIOR,
CONFORME O CASO, ATé A DATA DO SEu EFETIVO PAgAMENTO, EquIVALENTE A, NO MÁXIMO, 102,00% (CENTO E DOIS INTEIROS POR CENTO) DA TAXA DI (“JUROS REMUNERATÓRIOS DOS CRI DA 2ª SéRIE” E,
EM CONJuNTO COM A REMuNERAÇÃO DOS CRI DA 1ª SéRIE, “JUROS REMUNERATÓRIOS”).
OS CRI SERÃO SuBSCRITOS E INTEgRALIzADOS PELO SEu VALOR NOMINAL uNITÁRIO, ACRESCIDO DOS JuROS REMuNERATóRIOS, CALCuLADA PRO RATA TEMPORIS DESDE A PRIMEIRA DATA DA INTEgRALIzAÇÃO
DOS CRI (“DATA DA INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI”) ATé A DATA DA EFETIVA INTEgRALIzAÇÃO.
OS CRI SERÃO LASTREADOS EM CRéDITOS IMOBILIÁRIOS (EM CONJuNTO, “CRéDITOS IMOBILIÁRIOS”) DECORRENTES DE INICIALMENTE, ATé 250.000 (DuzENTOS E CINquENTA MIL) DEBêNTuRES SIMPLES,
NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇõES, DA ESPéCIE quIROgRAFÁRIA, COM gARANTIA FIDEJuSSóRIA, EM 2 (DuAS) SéRIES (“DEBêNTURES”), DE EMISSÃO DA 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.,
SOCIEDADE POR AÇõES COM SEDE NA AVENIDA JOSé DE SOuzA CAMPOS, Nº 753, TéRREO, BAIRRO CAMBuÍ, CEP 13025-320, NA CIDADE DE CAMPINAS, ESTADO DE SÃO PAuLO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O
Nº 08.145.855/0001-12 (“DEVEDORA”), NOS TERMOS DO “INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE
QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.” (“ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBêNTURES”), CELEBRADO ENTRE A DEVEDORA,
NA quALIDADE DE EMISSORA DAS DEBêNTuRES, A ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., SOCIEDADE LIMITADA COM SEDE NA AVENIDA JOSé DE SOuzA CAMPOS, Nº 753, TéRREO, SALA 19,
BAIRRO CAMBuÍ, CEP 13025-320, NA CIDADE DE CAMPINAS, ESTADO DE SÃO PAuLO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 18.713.739/0001-06, NA quALIDADE DE SuBSCRITORA E DEBENTuRISTA INICIAL
(“DEBENTURISTA INICIAL”), E A EMS S.A., SOCIEDADE POR AÇõES COM SEDE NA RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AguIRRE PROENÇA, KM 08, CHÁCARA ASSAy, CEP 13186-901, NA CIDADE DE HORTOLâNDIA,
ESTADO DE SÃO PAuLO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 57.507.378/0003-65, NA quALIDADE DE FIADORA (“FIADORA”), AS quAIS FORAM CEDIDAS, PELA DEBENTuRISTA INICIAL à EMISSORA, NOS TERMOS DO
“INSTRuMENTO PARTICuLAR DE CONTRATO DE CESSÃO DE CRéDITOS, TRANSFERêNCIA DE DEBêNTuRES E OuTRAS AVENÇAS” (“CONTRATO DE CESSÃO”), REPRESENTADAS POR 2 (DuAS) CéDuLAS DE CRéDITO
IMOBILIÁRIO FRACIONÁRIAS, SEM gARANTIA REAL, SOB A FORMA ESCRITuRAL, EMITIDAS PELA EMISSORA (“CCIS”E “CRéDITOS IMOBILIÁRIOS”, RESPECTIVAMENTE).
A EMISSÃO DOS CRI CONTARÁ COM A INSTITuIÇÃO DE REgIME FIDuCIÁRIO SOBRE OS CRéDITOS IMOBILIÁRIOS REPRESENTADOS PELAS CCIS COM A CONSEquENTE CONSTITuIÇÃO DE PATRIMÔNIO SEPARADO SOBRE
OS CRéDITOS IMOBILIÁRIOS, SENDO NOMEADA COMO AgENTE FIDuCIÁRIO DA OFERTA A PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, INSTITuIÇÃO FINANCEIRA COM SEDE NA
AVENIDA DAS AMéRICAS, Nº 4.200, BLOCO 8, ALA B, SALAS 302, 303 E 304, BARRA DA TIJuCA, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 17.343.682/0001-38
(“AGENTE FIDUCIÁRIO”).
OS CRI SERÃO DEPOSITADOS: (I) PARA DISTRIBuIÇÃO NO MERCADO PRIMÁRIO POR MEIO DO MóDuLO DE DISTRIBuIÇÃO DE ATIVOS (“MDA”), ADMINISTRADO E OPERACIONALIzADO PELA B3 (SEgMENTO CETIP uTVM),
SENDO A LIquIDAÇÃO FINANCEIRA REALIzADA POR MEIO DA B3 (SEgMENTO CETIP uTVM); E (II) PARA NEgOCIAÇÃO NO MERCADO SECuNDÁRIO, POR MEIO DO MóDuLO DE NEgOCIAÇÃO CETIP 21 - TÍTuLOS E
VALORES MOBILIÁRIOS (“CETIP 21”), ADMINISTRADO E OPERACIONALIzADO PELA CETIP, SENDO A LIquIDAÇÃO FINANCEIRA DOS EVENTOS DE PAgAMENTO E A CuSTóDIA ELETRÔNICA DOS CRI REALIzADA POR
MEIO DA B3 (SEgMENTO CETIP uTVM).
PODERÁ hAVER O VENCIMENTO ANTECIPADO DOS CRéDITOS IMOBILIÁRIOS NA OCORRêNCIA DAS hIPÓTESES ELENCADAS NO ITEM 2.1.2.18 DESTE PROSPECTO, hIPÓTESE EM QUE PODERÁ SER REDUZIDO
O hORIZONTE DE INVESTIMENTO DOS INVESTIDORES INTERESSADOS EM INVESTIR NOS CRI.
OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” NAS PÁGINAS 87 A 98 DO PRESENTE PROSPECTO, PARA CONhECER OS RISCOS A SEREM CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRI.
O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DOS CRI, DA EMISSORA
E DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS.
A DECISÃO DE INVESTIMENTO NOS CRI DEMANDA COMPLExA AVALIAÇÃO DE SUA ESTRUTURA, BEM COMO DOS RISCOS INERENTES AO INVESTIMENTO. RECOMENDA-SE QUE OS POTENCIAIS INVESTIDORES
AVALIEM JUNTAMENTE COM SUA CONSULTORIA FINANCEIRA OS RISCOS DE PRé-PAGAMENTO, INADIMPLEMENTO, LIQUIDEZ E OUTROS ASSOCIADOS A ESSE TIPO DE ATIVO. AINDA, é RECOMENDADA A
LEITURA CUIDADOSA DO PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO DE REFERêNCIA DA EMISSORA, BEM COMO DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO, PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS.
O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER, DA B3 (SEGMENTO CETIP UTVM) E DA CVM.
A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários.
O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia
emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.
COORDENADOR LÍDER

AGENTE FIDUCIÁRIO OU INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

ASSESSOR LEGAL DO COORDENADOR LÍDER

ASSESSOR LEGAL DA DEVEDORA

LEFOSSE
A D V O G A D O S

A data deste Prospecto Preliminar é 07 de novembro de 2017.
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ÍNDICE
1.

INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 5
1.1.

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS A ESTE PROSPECTO
PRELIMINAR POR REFERÊNCIA ............................................................................. 5

1.2.

DEFINIÇÕES ........................................................................................................ 7

1.3.

CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS ACERCA DO FUTURO .............................. 22

1.4.

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA ..................................................... 24

1.5.

IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DO AGENTE FIDUCIÁRIO, DO COORDENADOR
LÍDER, DOS ASSESSORES LEGAIS E DOS DEMAIS PRESTADORES DE
SERVIÇOS DA OFERTA ....................................................................................... 34

2.

1.6.

EXEMPLARES DESTE PROSPECTO ....................................................................... 37

1.7.

APRESENTAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER ........................................................ 38

CARACTERÍSTICAS DOS CRI E DA OFERTA ................................................................... 41
2.1.

CARACTERÍSTICAS DOS CRI E DA OFERTA ......................................................... 41
2.1.1. ESTRUTURA DA SECURITIZAÇÃO .............................................................. 41
2.1.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CRI ......................................................... 42

3.

4.

SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DA OFERTA .............................................. 69
3.1.

ESCRITURA DE EMISSÃO DAS DEBÊNTURES ....................................................... 69

3.2.

TERMO DE SECURITIZAÇÃO ............................................................................... 71

3.3.

CONTRATO DE CESSÃO...................................................................................... 72

3.4.

CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO ........................................................................... 72

3.5.

OUTROS CONTRATOS ........................................................................................ 73

DEMONSTRATIVOS DOS CUSTOS DA OFERTA .............................................................. 75
4.1.

CUSTO UNITÁRIO .............................................................................................. 75

5.

DESTINAÇÃO DO RECURSOS ....................................................................................... 77

6.

DECLARAÇÕES ............................................................................................................ 85

7.

6.1.

DECLARAÇÃO DA EMISSORA .............................................................................. 85

6.2.

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER ............................................................ 85

CARACTERÍSTICAS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E DOS RECEBÍVEIS ......................... 87
7.1.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS ................................. 87

1

8.

FATORES DE RISCO .................................................................................................... 89
8.1.

RISCOS RELACIONADOS AO AMBIENTE MACROECONÔMICO ............................... 90

8.2.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO SETOR DE SECURITIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA ..................................................................................................... 94

9.

8.3.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À EMISSORA .............................................. 95

8.4.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CRI E À OFERTA ................................. 97

VISÃO GERAL DO SETOR DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA ....................................... 101
9.1.

HISTÓRICO ..................................................................................................... 101

9.2.

O SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - SFI ......................................... 101

9.3.

EVOLUÇÃO RECENTE DO MERCADO BRASILEIRO DE SECURITIZAÇÃO ............... 102

9.4.

COMPANHIAS SECURITIZADORAS .................................................................... 102

9.5.

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS ................................................. 103

9.6.

OFERTA PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS ................. 103

9.7.

REGIME FIDUCIÁRIO ....................................................................................... 105

9.8.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.158-35/01 .............................................................. 106

9.9.

TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS ....................................................... 106

9.10. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL ÀS SECURITIZADORAS DE CRÉDITOS
IMOBILIÁRIOS ................................................................................................. 107
10. INFORMAÇÕES RELATIVAS À EMISSORA .................................................................... 109
10.1. SUMÁRIO DA EMISSORA .................................................................................. 109
10.2. INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMISSORA ...................................................... 111
11. INFORMAÇÕES RELATIVAS À EMS E À DEVEDORA ...................................................... 113
11.1. DEVEDORA ...................................................................................................... 113
11.2. EMS ................................................................................................................ 121
12. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS NA OFERTA ................................ 132
12.1. RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O COORDENADOR LÍDER .................. 132
12.2. RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E A DEVEDORA .................................... 132
12.3. RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E A EMS .............................................. 132
12.4. RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA, O AGENTE FIDUCIÁRIO
E A INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE ...................................................................... 132
12.5. RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS AUDITORES INDEPENDENTES ...... 132
12.6. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E A EMS............................ 132
12.7. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E A DEVEDORA ................. 132
12.8. POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSES ENTRE AS PARTES ............................ 132

2

ANEXOS

ANEXO 1.

ESTATUTO SOCIAL DA EMISSORA ........................................................ 135

ANEXO 2.

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DA EMISSORA QUE APROVA A EMISSÃO ......... 147

ANEXO 3.

DECLARAÇÃO DA EMISSORA NOS TERMOS DO ARTIGO 56
DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03 .......................................................... 155

ANEXO 4.

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DO ARTIGO 56
DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03 .......................................................... 159

ANEXO 5.

DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO NOS TERMOS DO ITEM 15
DO ANEXO III DA ICVM Nº 414/04 ....................................................... 163

ANEXO 6.

MINUTA DA ESCRITURA DE EMISSÃO DAS DEBÊNTURES.............................. 167

ANEXO 7.

MINUTA DA ESCRITURA DE EMISSÃO DE CCI ........................................... 233

ANEXO 8.

MINUTA DO CONTRATO DE CESSÃO .................................................... 273

ANEXO 9.

MINUTA DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO ............................................... 299

ANEXO 10.

SÚMULA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ................................................. 407

ANEXO 11.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA DEVEDORA, DA DEBENTURISTA INICIAL
E DA FIADORA ............................................................................. 417

3

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco.)

4

1. INTRODUÇÃO
1.1.

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS A ESTE PROSPECTO PRELIMINAR
POR REFERÊNCIA

As informações referentes à situação financeira da Emissora, bem como outras informações a ela
relativas, tais como histórico, atividades, estrutura organizacional, propriedades, plantas e
equipamentos, composição do capital social, administração, recursos humanos, processos
judiciais, administrativos e arbitrais e as informações exigidas no Anexo III, itens 4 a 7, e Anexo
III A, ambos da Instrução CVM nº 400/03, bem como: (i) a descrição dos negócios com empresas
ou pessoas relacionadas à Emissora, assim entendidos os negócios realizados com os respectivos
controladores, bem como com empresas ligadas, coligadas, sujeitas a controle comum ou que
integrem o mesmo grupo econômico da Emissora; e (ii) análise e comentários da administração
sobre as demonstrações financeiras e as informações financeiras trimestrais da Emissora, podem
ser encontradas no Formulário de Referência da Emissora com data mais recente, elaborado nos
termos da Instrução CVM nº 480/09, que se encontra disponível para consulta no seguinte website:
www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Informações de Regulados”; clicar em “Companhias”;
clicar em “Consulta a Informações de Companhias”; clicar em “Informações Periódicas e
Eventuais de Companhias”; buscar por “Travessia Securitizadora S.A.”; selecionar “Formulário de
Referência”, depois clicar em Formulário de Referência – Ativo, versão mais recente).
As informações referentes aos dados gerais da Emissora, valores mobiliários, prestador de
serviço de securitização de ações, diretor de relações com investidores e departamento de
acionistas, podem ser encontradas no Formulário Cadastral da Emissora com data mais recente,
elaborado nos termos da Instrução CVM nº 480/09, que se encontra disponível para consulta no
seguinte website:
www.cvm.gov.br

(neste

website,

acessar

“Informações

de

Regulados”;

clicar

em

“Companhias”; clicar em “Consulta a Informações de Companhias”; clicar em “Informações
Periódicas e Eventuais de Companhias”; buscar por “Travessia Securitizadora S.A.”; selecionar
“Formulário Cadastral”, depois clicar em Formulário Cadastral – Ativo, versão mais recente).
As informações divulgadas pela Emissora acerca de seus resultados e as demonstrações
financeiras, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a Lei das
Sociedades por Ações, as normas internacionais de relatório (IFRS) emitidos pelo International
Accounting Standarts Board (IASB), as normas e regulamentos emitidos pela CVM, para os
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016 e para o trimestre encerrado
em 31 de março de 2017 podem ser encontradas com data mais recente nos seguintes websites:
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www.cvm.gov.br

(neste

website,

acessar

“Informações

de

Regulados”;

clicar

em

“Companhias”; clicar em “Consulta a Informações de Companhias”; clicar em “Informações
Periódicas e Eventuais de Companhias”; buscar por “Travessia Securitizadora S.A.”; selecionar
“DFP” ou “ITR”, conforme o caso, em versão mais recente).
www.grupotravessia.com (neste website, acessar “RI”; e clicar em “Informe Trimestral
Travessia”)
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1.2. DEFINIÇÕES
Para fins deste Prospecto, os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos nesta
Seção “Definições”, salvo se de outra forma determinado neste Prospecto ou se o contexto
assim o exigir.

“3Z Realty” ou “Devedora”

Significa a 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida José de Souza
Campos, nº 753, Térreo, Bairro Cambuí, CEP: 13025-320,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.145.855/0001-12;

“Aditamento da Escritura de

Significa

Emissão das Debêntures”

Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de

o

“Primeiro

Aditamento

ao

Instrumento

Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie
Quirografária, com Garantia Fidejussória, em 2 (Duas)
Séries, da 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.” a
ser celebrado, entre a Emissora, a Debenturista Inicial e a
Fiadora, por meio do qual, após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, será: (i) definida a
quantidade de Debêntures a serem emitidas

pela

Devedora; e (ii) a remuneração das Debêntures da 1ª Série
e das Debêntures da 2ª Série;
“Agência Classificadora de

Significa a STANDARD & POOR’S RATINGS DO BRASIL

Risco”

LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 201, conjunto 181 e 182, Pinheiros, CEP 05426100, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.295.585/0001-40;

“Agente Fiduciário” ou

Significa a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS

“Instituição Custodiante”

E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede
na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas
302, 303 e 304, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 17.343.682/0001-38;

“Anúncio de Encerramento”

Significa o anúncio de encerramento da Oferta, a ser
disponibilizado nos websites da Emissora, do Coordenador
Líder, da CVM e da B3 (Segmento CETIP UTVM), nos termos
do §1º do artigo 54-A da Instrução CVM nº 400/03;
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“Anúncio de Início”

Significa

o

anúncio

de

início

da

Oferta,

a

ser

disponibilizado nos websites da Emissora, do Coordenador
Líder, da CVM e da Segmento CETIP UTVM), nos termos do
§1º do artigo 54-A da Instrução CVM nº 400/03;
“Assembleia Geral”

Significa a assembleia geral de Titulares de CRI, realizada
nos termos da Cláusula Doze do Termo de Securitização;

“Ata de AGE da Devedora”

Significa a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da
Devedora, realizada em 17 de outubro de 2017, por meio
da qual foi aprovada a emissão das Debêntures;

“Ata de AGE da EMS"

Significa a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da EMS,
realizada em 17 de outubro de 2017, por meio da qual foi
aprovada outorga da Fiança;

“Aviso ao Mercado”

Significa o aviso a ser disponibilizado nos websites da
Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3
(segmento CETIP UTVM), nos termos do §1º do artigo 54-A
da Instrução CVM nº 400/03, informando os termos e
condições da Oferta, nos termos do artigo 53 da Instrução
CVM nº 400/03;

“B3 (Segmento CETIP UTVM)”

Significa a B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (Segmento
CETIP UTVM), instituição devidamente autorizada pelo
BACEN para a prestação de serviços de custódia escritural
de ativos e liquidação financeira, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
República do Chile, nº 230, 11º andar, CEP 20031-170;

“BACEN”

Significa o Banco Central do Brasil;

“Banco Liquidante”

Significa o ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira
com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100,
Torre Olavo Setúbal, CEP 04344-902, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
60.701.190/0001-04;
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“Boletim de Subscrição”

Significa o boletim de subscrição por meio dos quais os
Investidores subscreverão os CRI e formalizarão sua adesão
aos termos e condições do Termo de Securitização;

“CCIs”

Significam as 2 (duas) Cédulas Crédito Imobiliário
Fracionárias emitidas pela Emissora por meio da Escritura
de Emissão de CCIs, de forma a representar os Créditos
Imobiliários;

“CETIP21”

Significa o módulo de negociação CETIP 21, administrado
e operacionalizado pela B3 (Segmento CETIP UTVM);

“CMN”

Significa o Conselho Monetário Nacional;

“CNPJ/MF”

Significa o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda;

“Código Civil Brasileiro”

Significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
conforme alterada;

“Condições Precedentes do

Significam as condições precedentes previstas no Contrato

Contrato de Distribuição”

de Distribuição, que deverão ser atendidas para que o
Coordenador Líder cumpra com as obrigações assumidas no
âmbito do Contrato de Distribuição;

“Conta Centralizadora”

Significa a conta corrente de nº 27.018-2, agência 8499, do
Banco Itaú, de titularidade da Emissora, na qual serão
recebidos os Créditos Imobiliários;

“Contrato de Cessão”

Significa o “Instrumento Particular de Contrato de Cessão
de Créditos, Transferência de Debêntures e Outras
Avenças” celebrado entre a Debenturista Inicial, a
Emissora, a Devedora e a EMS, por meio do qual a
Debenturista Inicial cedeu a totalidade das Debêntures à
Emissora;

“Contrato de Distribuição”

Significa o “Instrumento Particular de Contrato de
Distribuição Pública, Sob Regime de Melhores Esforços de
Colocação, dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da
1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão da Travessia Securitizadora
S.A.” celebrado em 18 de outubro de 2017, entre a
Emissora, o Coordenador Líder e a Devedora;
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“Controladas” ou

Significam as controladas da Devedora e/ou da EMS,

“Controlada”

conforme definição de controle prevista no artigo 116, da
Lei das Sociedades por Ações;

“Controladores” ou

Significam os controladores da Devedora e/ou da EMS,

“Controlador”

conforme definição de controle prevista no artigo 116, da
Lei das Sociedades por Ações;

“Coobrigação da Debenturista

Significa a obrigação solidária da Debenturista Inicial pelo

Inicial”

pagamento das Debêntures representadas integralmente
pelas CCIs, assumindo a qualidade de coobrigada e
responsabilizando-se

pelo

respectivo

pagamento,

obrigação esta assumida no âmbito do Contrato de Cessão;
“Coordenador Líder”

Significa o BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição
financeira com escritório na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.477, 10º a 15º andares, Itaim Bibi, CEP 04538133, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26;

“Créditos Imobiliários”

Significam todos os valores previstos na Escritura de
Emissão das Debêntures que deverão ser pagos pela
Devedora, incluindo o Valor Nominal Unitário, os juros
remuneratórios das Debêntures (conforme definidos na
Escritura de Emissão das Debêntures), bem como todos e
quaisquer

outros

direitos

creditórios

devidos

pela

Devedora por força das Debêntures, e a totalidade dos
respectivos acessórios, tais como encargos moratórios,
multas, penalidades, indenizações, despesas, custas,
honorários, e demais encargos contratuais e legais
previstos nos termos da Escritura de Emissão das
Debêntures;
“CRI em Circulação”

Significa a totalidade dos CRI em circulação no mercado,
excluídos aqueles que a Emissora, a Devedora, a
Debenturista Inicial e a EMS eventualmente possuam em
tesouraria; os que sejam de titularidade de empresas
ligadas à Emissora, à Devedora, à Debenturista Inicial e à
EMS, assim entendidas as empresas que sejam subsidiárias,
coligadas, controladas, direta ou indiretamente, empresas
sob controle comum ou qualquer de seus diretores,
conselheiros, acionistas ou pessoa que esteja em situação
de conflito de interesses, para fins de determinação de
quórum em assembleias;
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“CRI”

Significam os certificados de recebíveis imobiliários da 1ª
e 2ª séries da 1 emissão da Emissora, emitidos com lastro
nos Créditos Imobiliários, nos termos dos artigos 6º a 8º da
Lei nº 9.514/97;

“CVM”

Significa a Comissão de Valores Mobiliários;

“Data de Emissão”

Significa o dia 01 de novembro de 2017;

“Data de Integralização”

Significa a data em que ocorrer a efetiva integralização de
cada CRI;

“Data de Pagamento dos Juros

Significa o pagamento dos Juros Remuneratórios das

Remuneratórios das

Debêntures a ser realizado semestralmente, conforme

Debêntures”

tabela prevista na página 47 deste Prospecto e no item 5.2
do Termo de Securitização;

“Data de Vencimento dos CRI

Significa o dia 03 de novembro de 2020;

da 1ª Série”
“Data de Vencimento dos CRI

Significa o dia 01 de novembro de 2022;

da 2ª Série”
“Debêntures da 1ª Série”

Significa determinada quantidade de debêntures simples, a
sere definida após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, não conversíveis em ação, da espécie
quirografária, com garantia fidejussória, da 1ª (primeira)
série, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais);

“Debêntures da 2ª Série”

Significa determinada quantidade de debêntures simples, a
ser definida após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, não conversíveis em ação, da espécie
quirografária, com garantia fidejussória, da 2ª (segunda)
série, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais);

“Debêntures”

Significam as Debêntures da 1ª Série e as Debêntures da 2ª
Série, emitidas, por meio da Escritura de Emissão das
Debêntures;

“Debenturista Inicial” e

Significa

a

ACS

PITANGUEIRAS

EMPREENDIMENTOS

“Cedente”

IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada com sede na
Avenida José de Souza Campos, nº 753, Térreo, Sala 19,
Bairro Cambuí, CEP 13025-320, na Cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
18.713.739/0001-06;
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“Dia(s) Útil(eis)”

Significa todo dia que não seja sábado, domingo ou feriado
declarado nacional na República Federativa do Brasil;

“Distribuição Parcial”

Significa que será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31
da Instrução CVM nº 400/03, a distribuição parcial dos CRI,
independente do número de CRI que venha a ser subscrito,
desde que seja atingido o Montante Mínimo da Oferta;

“Documentos da Operação”

Significam os seguintes documentos, quando mencionados
conjuntamente: (i) a Escritura de Emissão das CCIs; (ii) o
Contrato de Cessão; (iii) a Escritura de Emissão das
Debêntures; (iv) o Termo de Securitização; (v) o Contrato
de Distribuição; (vi) os Boletins de Subscrição; (vii) o
Prospecto Preliminar; (viii) o Prospecto Definitivo; (ix) o
Anúncio de Início; (x) o Anúncio de Encerramento; e (xi) o
Aviso ao Mercado;

“Emissão”

Significa a presente emissão dos CRI, a qual constitui a 1ª
e a 2ª séries da 1ª emissão de certificados de recebíveis
imobiliários da Emissora;

“Emissora” ou

Significa a TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A., companhia

“Securitizadora”

aberta com registro perante a CVM nº 24082, com sede na
Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05,
República, CEP 01037-001, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.609.050/0001-64;

“Empreendimentos

Significam os empreendimentos imobiliários cujos recursos

Imobiliários”

obtidos com a emissão das Debêntures serão destinados,
direta ou indiretamente, pela Devedora, conforme elencados
no Anexo I da Escritura de Emissão das Debêntures;

“EMS” ou “Fiadora”

Significa a EMS S.A., sociedade por ações com sede na
Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, Km 08,
Chácara Assay, CEP 13186-481, na Cidade de Hortolândia,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
57.507.378/0003-65;

“Escritura de Emissão das

Significa o “Instrumento Particular de Escritura da 1ª

Debêntures”

(Primeira)

Emissão

de

Debêntures

Simples,

Não

Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com
Garantia Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 3Z Realty
Desenvolvimento Imobiliário S.A.” celebrado entre a
Devedora, a Debenturista Inicial e a EMS, por meio do qual
a Devedora emitiu as Debêntures;
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“Escritura de Emissão de

Significa o “Instrumento Particular de Escritura de

CCIs”

Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário Fracionárias,
sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural”
celebrado entre a Emissora e a Instituição Custodiante, por
meio do qual a Emissora emitiu as CCIs;

“Escriturador”

Significa a ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., com sede
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, CEP
04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64;

“Eventos de Multa

Significam os eventos que ensejarão o pagamento da Multa

Indenizatória”

Indenizatória, de acordo com o Contrato de Cessão;

“Eventos de Vencimento

Significam os eventos descritos no item 6.1. da Escritura

Antecipado”

de Emissão das Debêntures, os quais ensejarão o
vencimento antecipado das Debêntures mediante o
pagamento, pela Devedora, do saldo do valor nominal
unitário

das

Debêntures,

acrescido

dos

juros

remuneratórios das Debêntures, calculados pro rata
temporis desde a primeira Data de Integralização, ou
última data de pagamento dos juros remuneratórios das
Debêntures, conforme o caso, conforme previsto na
Escritura de Emissão das Debêntures;
“Fiança”

Significa a garantia fidejussória outorgada pela EMS para
garantir o fiel e integral cumprimento das Obrigações
Garantidas, obrigando-se como fiadora, principal pagadora
e solidariamente responsável por tais obrigações;

“Fundo de Despesas”

Significa o fundo a ser constituído pela Emissora mediante
a retenção de R$30.000,00 (trinta mil reais) do Valor da
Cessão, valor equivalente ao pagamento das despesas
ordinárias dos próximos 3 (três) meses, a ser informado
pela Emissora, contados da data de verificação, referentes
à estruturação, implementação e manutenção da Oferta
que tenham sido assumidas pela Devedora. Tais recursos
não serão investidos em nenhum ativo;
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“IGP-M/FGV”:

Índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas;

“Instrução CVM nº 308/99”

Significa a Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999,
conforme alterada;

“Instrução CVM nº 308/99”

Significa a Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999,
conforme alterada;

“Instrução CVM nº 400/03”

Significa a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada;

“Instrução CVM nº 414/04”

Significa a Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de
2004, conforme alterada;

“Instrução CVM nº 480/09”

Significa a Instrução CVM nº 480 de 07 de dezembro de
2009, conforme alterada;

“Instrução CVM nº 505/11”

Significa a Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro de
2011, conforme alterada;

“Instrução CVM nº 539/13”

Significa a Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de
2013, conforme alterada;

“Instrução CVM nº 583/16”

Significa a Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de
2016;

“Investidores” ou “Titulares
dos CRI”
“IPCA/IBGE”

Significam os investidores que venham a subscrever os CRI
da presente Oferta;
Significa o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado
e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística;

“JUCESP”

Significa a Junta Comercial do Estado de São Paulo;
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“Juros Remuneratórios”

Significam os juros remuneratórios que os Titulares dos CRI
farão jus, a serem definidos em Procedimento de
Bookbuilding, correspondentes a uma taxa a ser definida
no Procedimento de Bookbuilding, sendo, no máximo,
101,50% (cento e um inteiros e cinquenta centésimos por
cento), da variação acumulada da Taxa DI, para os CRI da
1ª Série, e, no máximo, 102,00% (cento e dois inteiros por
cento), da variação acumulada da Taxa DI, para os CRI da
2ª Série, calculados de forma exponencial e cumulativa pro
rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o
Valor Nominal Unitário dos CRI;

“Lei nº 10.931/04”

Significa a Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004,
conforme alterada;

“Lei nº 11.076/04”

Significa a Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004,
conforme alterada;

“Lei nº 6.385/76”

Significa a Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
conforme alterada;

“Lei nº 6.404/76” ou “Lei das
Sociedades por Ações”

“Lei nº 8.981/95”

Significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada;
Significa a Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
conforme alterada;

“Lei nº 9.514/97”

Significa a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997,
conforme alterada;

“MDA”

Significa o Módulo de Distribuição de Ativos, administrado
e operacionalizado pela B3 (Segmento CETIP UTVM);

“Medida Provisória nº 2.15835/01”

Significa a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001;
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“Montante Mínimo da Oferta”

Significa 150.000 (cento e cinquenta mil) CRI,
correspondente a R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta
milhões de reais), sendo que caso tal montante não seja
atingido, a Oferta será cancelada;

“Multa Indenizatória”

Significa o pagamento pela Debenturista Inicial e pela EMS,
em caráter irrevogável e irretratável, à Emissora, de multa
compensatória, a título de indenização na forma dos
artigos 408 a 416 do Código Civil Brasileiro, cujo valor será
equivalente ao valor correspondente ao saldo devedor do
Valor Nominal Unitário da totalidade dos CRI, acrescido
dos Juros Remuneratórios calculados pro rata temporis
desde a primeira data de integralização ou a última Data
de Pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI,
conforme o caso;

“Obrigações Garantidas”

Significam as seguintes obrigações, quando mencionadas
conjuntamente: (i) cumprimento de todas as obrigações,
pecuniárias e não pecuniárias, assumidas pela Devedora no
âmbito da Escritura de Emissão das Debêntures (na data
de pagamento dos juros remuneratórios das Debêntures ou
na ocorrência de um dos Eventos de Vencimento
Antecipado das Debêntures), bem como o pagamento de
todas as despesas relacionadas à Emissão, conforme
previsto nos Documentos da Operação; e (ii) cumprimento
de todas as obrigações, pecuniárias (o que inclui a
obrigação de recomposição do Fundo de Despesas) e não
pecuniárias, assumidas pela Devedora e pela Debenturista
Inicial no âmbito do Contrato de Cessão;

“Oferta de Resgate

Significa a oferta de resgate antecipado facultativo dos CRI,
a exclusivo critério da Devedora, a ser feita pela Devedora
na forma do subitem 6.3.3. do Termo de Securitização;

Antecipado”

“Oferta”

Significa a distribuição pública dos CRI no montante de,
inicialmente, até R$ 250.000.000,00 (duzentos e
cinquenta milhões de reais), nos termos da Instrução CVM
nº 400/03, observado que referido valor poderá ser
aumentado em decorrência do exercício da Opção de Lote
Suplementar e da Opção de Lote Adicional;

“Patrimônio Separado”

Significa o patrimônio constituído, após a instituição do
Regime Fiduciário, pelos Créditos Imobiliários, pela Fiança
e pelo Fundo de Despesas, o qual não se confunde com o
patrimônio comum da Emissora e se destina
exclusivamente à liquidação dos CRI a que está afetado,
bem como ao pagamento dos respectivos custos de
administração e obrigações fiscais;
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“Período de Capitalização”

Significa o período que se inicia: (i) a partir da primeira
Data da Integralização dos CRI (inclusive) e termina na
primeira Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios
(exclusive), no caso do primeiro Período de Capitalização;
e (ii) na Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios
imediatamente anterior (inclusive), no caso dos demais
Períodos de Capitalização, e termina na Data de
Pagamento dos Juros Remuneratórios do respectivo
período (exclusive), tudo conforme as datas na coluna
“Datas de Pagamento dos CRI” da tabela constante no
Termo de Securitização. Cada Período de Capitalização
sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data
de Vencimento, resgate antecipado ou vencimento
antecipado, conforme o caso;

“Pessoas Vinculadas”

Significa os Investidores que sejam (i) Controladores ou,
administradores ou empregados da Emissora, da Devedora
ou de outras pessoas vinculadas à Emissão ou à Oferta,
bem como seus cônjuges ou companheiros, seus
ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii)
Controladores ou administradores de qualquer das
Instituições Participantes da Oferta; (iii) empregados,
operadores e demais prepostos de qualquer das
Instituições Participantes da Oferta diretamente
envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes
autônomos que prestem serviços a qualquer das
Instituições Participantes da Oferta; (v) demais
profissionais que mantenham, com qualquer das
Instituições Participantes da Oferta, contrato de prestação
de serviços diretamente relacionados à atividade de
intermediação ou de suporte operacional no âmbito da
Oferta; (vi) sociedades Controladas, direta ou
indiretamente, por qualquer das Instituições Participantes
da Oferta; (vii) sociedades Controladas, direta ou
indiretamente por pessoas vinculadas a qualquer das
Instituições Participantes da Oferta desde que
diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge ou
companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas
nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de
investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas
vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por
terceiros não vinculados;
Os investidores que sejam Pessoas Vinculadas deverão,
necessariamente, indicar no Boletim de Subscrição, a sua
condição ou não de Pessoa Vinculada sob pena de ter seu
Boletim de Subscrição cancelado. Ainda, caso haja excesso
de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade dos
CRA inicialmente ofertados no âmbito da Oferta não será
permitida a colocação a Investidores que sejam Pessoas
Vinculadas. Neste caso, os Boletins de Subscrição firmados
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por investidores que sejam Pessoas Vinculadas serão
automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM nº 400/03. Fica ressalvado, no entanto, que
tal vedação não se aplica ao eventual formador de
mercado contratado, desde que o direito de subscrever e
a quantidade máxima de valores mobiliários a ser
subscrita, se houver tal limitação, estejam divulgados no
Prospecto, nos termos do parágrafo único do artigo 55 da
Instrução CVM nº 400/03.
A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES QUE SEJAM
CONSIDERADOS PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO
DE BOOKBUILDING PODERÁ AFETAR ADVERSAMENTE A
FORMAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E A LIQUIDEZ
DOS CRI. PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DA
PARTICIPAÇÃO
DE
PESSOAS
VINCULADAS
NO
PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, VEJA A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”, EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO
“RISCO REFERENTE À PARTICIPAÇÕES DAS PESSOAS
VINCULADAS NO PROCESSO DE BOOKBUILDING”, NA
PÁGINA 96 DESTE PROSPECTO.
“Prazo de Colocação”

Significa o prazo para a conclusão da Oferta que será de
até 180 (cento e oitenta) dias contados da disponibilização
do Anúncio de Início;

“Preço de Integralização”

Significa o preço de integralização dos CRI correspondente
ao Valor Nominal Unitário do CRI acrescidos dos Juros
Remuneratórios;

“Procedimento de

Significa o procedimento de coleta de intenções de

Bookbuilding”

investimento, organizado pelo Coordenador Líder, nos
termos do artigo 23, parágrafo 1º, e do artigo 44 da
Instrução CVM nº 400/03, sem recebimento de reservas,
sem lotes mínimos ou máximos, no qual serão definidos,
em conjunto com a Emissora: (i) o valor dos Juros
Remuneratórios dos CRI e, consequentemente, o valor
presente dos Créditos Imobiliários para fins do montante
final da Oferta; (ii) a quantidade de séries a ser emitida;
e (iii) a definição da quantidade de CRI a ser alocada em
cada uma das séries, pelo sistema de vasos comunicantes.
O resultado do Procedimento de Bookbuilding será
divulgado por meio do Anúncio de Início, nos termos do
artigo 23, parágrafo 2º, da Instrução CVM nº 400/03;

“Prospecto Definitivo”

Significa o “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de
Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª
e 2ª Série da 1ª Emissão da Travessia Securitizadora S.A.”;

18

“Prospecto Preliminar” ou
“Prospecto”:

Significa este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de
Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª
e 2ª Série da 1ª Emissão da Travessia Securitizadora S.A.”;

“Regime Fiduciário”

Significa o regime fiduciário instituído pela Emissora sobre
os Créditos Imobiliários representados pelas CCIs, sobre o
Fundo de Despesas e sobre a Fiança, bem como todos e
quaisquer direitos, garantias, privilégios, preferências,
prerrogativas e ações inerentes aos Créditos Imobiliários,
tais como multas, juros, penalidades, indenizações e
demais acessórios eventualmente devidos, originados dos
Créditos Imobiliários, do Fundo de Despesas, da Fiança e da
Conta Centralizadora, na forma do artigo 9º da Lei nº
9.514/97, não se prestando à constituição de garantias ou à
execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais
privilegiados que sejam, e só responderão pelas obrigações
inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, o disposto no
artigo 76 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001;

“Relatório Semestral”

Significa o relatório a ser enviado pela Devedora ao Agente
Fiduciário e à Securitizadora, semestralmente, a partir da
Data de Emissão e até a: (i) destinação total dos recursos
obtidos pela Devedora; ou (ii) Data de Vencimento das
Debêntures, o que ocorrer primeiro, acerca da aplicação
dos recursos obtidos com a emissão das Debêntures, nos
termos do Anexo II da Escritura de Emissão das
Debêntures;

“Resgate Antecipado
Compulsório Integral”:

Significa o resgate antecipado compulsório da totalidade
dos CRI, a ser realizado pela Emissora na ocorrência de um
Evento de Multa Indenizatória, na forma prevista no Termo
de Securitização;

“Resolução CMN nº 4.373”

Significa a resolução do CMN n.º 4.373, de 29 de setembro
de 2014, conforme alterada;

“Sistema de Vasos
Comunicantes”

Significa o sistema de alocação das Debêntures em cada
uma das séries, a qual será definida após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, em que a quantidade de
Debêntures de uma das séries é abatida da quantidade
total de Debêntures, definindo, portanto, a quantidade de
Debêntures alocada na outra série;

“Taxa DI” ou “Taxa DI-Over”

Significam as taxas médias diárias dos Depósitos
Interfinanceiros - DI de um dia, “over extra grupo”,
expressa na forma percentual ao ano, calculada e
divulgada pela B3 (Segmento CETIP UTVM), no informativo
diário disponível em sua página na internet
(www.cetip.com.br);
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“Termo de Adesão”

Significa o “Termo de Adesão ao Instrumento Particular de
Contrato de Distribuição Pública, Sob Regime de Melhores
Esforços de Colocação, dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão da Travessia
Securitizadora S.A.”, celebrado entre o Coordenador Líder
e cada instituição a ser contratada pelo Coordenador
Líder, para distribuir os CRI no mercado;

“Termo de Securitização”

Significa o “Termo de Securitização da 1ª e 2ª Séries da 1ª
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da
Travessia Securitizadora S.A.” celebrado entre o Agente
Fiduciário e a Emissora;

“Valor da Cessão”

Significa o valor equivalente à inicialmente, até R$
250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões) a ser pago
pela Emissora à Devedora, por conta e ordem da
Debenturista Inicial, pela aquisição e integralização das
Debêntures, nos termos do Contrato de Cessão;

“Valor de Vencimento
Antecipado”

Significa o valor equivalente ao saldo devedor do Valor
Nominal Unitário, incluindo os Juros Remuneratórios, na
data do efetivo pagamento;

“Valor Mínimo do Fundo de
Despesa”

Significa o valor equivalente a R$15.000,00 (quinze mil
reais);

“Valor Nominal Unitário”

É o valor nominal unitário de cada CRI, correspondente a
R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão;

“Valor Total da Emissão”

Significa o valor de, inicialmente, R$ 250.000.000,00
(duzentos e cinquenta milhões de reais), na Data de
Emissão, observado que referido valor poderá ser
aumentado por meio do exercício da Opção de Lote
Suplementar e da Opção de Lote Adicional; e

“Waiver dos Titulares dos
CRI”

Significa a prévia e expressa aprovação de Titulares dos
CRI que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento)
mais 1 (um) dos CRI em Circulação, ou em segunda
convocação, os Titulares dos CRI representando, no
mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos
Titulares dos CRI presentes, para aprovar a realização de
qualquer operação societária de incorporação ou
incorporação de ações envolvendo a Devedora e/ou a
Fiadora (em qualquer caso sendo incorporada ou
incorporadora), fusão ou cisão da Devedora e/ou da
Fiadora, exceto se exceto (a) por operações realizadas
entre Controladas da Devedora e/ou da Fiadora; (b) por
operações realizadas pela Devedora, pelas Controladas da
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Devedora e/ou pela Fiadora com terceiros, desde que a
Devedora e a Fiadora ou sociedades resultantes das
operações não deixem de ser controladas, direta ou
indiretamente (o que inclui o controle via quotas de fundos
de investimento), por Leonardo Sanchez Secundino,
Marcus Vinicius Sanchez Secundino e Carlos Eduardo
Sanchez ou seus respectivos descendentes, (c) se for
obtida a prévia e expressa aprovação dos Titulares dos CRI,
observado o disposto no item 12.8.1. do Termo de
Securitização (“Waiver dos Titulares dos CRI”); ou (d) caso
não seja obtido o Waiver dos Titulares dos CRI nos termos
da alínea “c” deste inciso, seja realizada uma oferta de
resgate antecipado dos CRI, observado o procedimento
disposto no Termo de Securitização, de acordo com o
disposto na Escritura de Emissão das Debêntures e no
Termo de Securitização, sem prejuízo do previsto no §1º
do artigo 231 da Lei nº 6.404/76.
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1.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS ACERCA DO FUTURO

Este Prospecto inclui estimativas e declarações acerca do futuro, inclusive na Seção “Fatores
de Risco” deste Prospecto.
Estimativas e declarações referentes à Emissora, à Devedora e à EMS acerca do futuro estão
baseadas, em grande parte, nas expectativas atuais e estimativas sobre eventos futuros e
tendências que afetam ou podem potencialmente vir a afetar os negócios, condição financeira
da Emissora, da Devedora e da EMS e seus respectivos resultados operacionais ou projeções.
Tais estimativas e declarações estão sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposições, e são
feitas com base em informações de que atualmente estão à disposição da Emissora, da Devedora
e da EMS.
As estimativas e declarações futuras podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo,
mas não se limitando a:


conjuntura econômica;



concorrência;



dificuldades técnicas nas atividades da Emissora, da Devedora e da EMS;



alterações nos negócios da Emissora, da Devedora e da EMS;



alterações nos preços e outras condições do mercado imobiliário;



acontecimentos políticos, econômicos e sociais no Brasil e no exterior;



intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, legislação,
tributos, tarifas ou ambiente regulatório no Brasil;



alterações nas condições gerais da economia local, regional, nacional e internacional,
incluindo, exemplificativamente, a inflação, taxas de juros, nível de emprego,
crescimento populacional e confiança do consumidor;



desastres naturais e de outra natureza; e



outros fatores mencionados na Seção “Fatores de Risco” deste Prospecto, bem como
nas Seções “Fatores de Risco” e “Riscos de Mercado” do Formulário de Referência da
Emissora, incorporado por referência a este Prospecto.
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As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,
“espera”, “potencial” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas. Tais
estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não se pode assegurar
que serão atualizadas ou revisadas em razão da disponibilização de novas informações, de
eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Estas estimativas envolvem riscos e incertezas
e não consistem em qualquer garantia de um desempenho futuro, sendo que os reais resultados
ou desenvolvimentos podem ser substancialmente diferentes das expectativas descritas nas
estimativas e declarações futuras, constantes neste Prospecto. Tendo em vista os riscos e
incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca do futuro constantes deste
Prospecto podem não vir a ocorrer e, ainda, os resultados futuros e desempenho da Emissora,
da Devedora e da EMS podem diferir substancialmente daqueles previstos em suas estimativas
em razão dos fatores mencionados acima.
Por conta dessas incertezas, o Investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações
futuras para tomar uma decisão de investimento nos CRI.
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1.4. RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Emissão, a Oferta e os CRI.
Recomenda-se ao Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura cuidadosa
deste Prospecto, inclusive seus anexos e, em especial, a Seção “Fatores de Risco” constante
nas páginas 89 a 100 deste Prospecto.
Para uma descrição mais detalhada da Oferta, dos CRI e da operação que dá origem aos Créditos
Imobiliários subjacentes aos CRI, recomendamos a leitura das Seções “Características dos CRI
e da Oferta” e “Características dos Créditos Imobiliários” constante nas páginas 41 e 84 deste
Prospecto Preliminar.

Securitizadora ou Emissora

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Coordenador Líder

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Coordenadores

As instituições financeiras autorizadas a operar no sistema

Contratados/Participantes

de distribuição de valores mobiliários para participar da

Especiais

Oferta na qualidade de coordenadores contratados ou
participantes especiais, que poderão ser contratadas no
âmbito da Oferta pelo Coordenador Líder, sendo que,
neste caso, serão celebrados os Termos de Adesão.

Agente Fiduciário ou

A PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E

Instituição Custodiante

VALORES MOBILIÁRIOS.
O Agente Fiduciário poderá ser contatado por meio dos Srs.
Nathalia Machado Loureiro, Marcelle Motta Santoro e Marco
Aurélio Ferreira, no telefone (21) 3385-4565, no correio
eletrônico: operacional@pentagonotrustee.com.br e no
website: http://www.pentagonotrustee.com.br/.
Para os fins do artigo 6º, parágrafo 2º, da Instrução CVM nº
583/16, o Agente Fiduciário declara que não atuou como
agente

fiduciário

em

outras

emissões

de

valores

mobiliários, públicas ou privadas, realizadas pela Emissora,
ou por sociedade coligada, controlada, controladora e/ou
integrante do mesmo grupo da Emissora.
Nos termos do artigo 6º, parágrafo 3º, da Instrução CVM nº
583/16, as informações acima podem ser encontradas na
Cláusula Dez do Termo de Securitização e na Seção “Resumo
das Características da Oferta”, item “Agente Fiduciário ou
Instituição Custodiante”, da página 34 deste Prospecto.
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Banco Liquidante

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Escriturador

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.

Agência Classificadora de Risco

A Emissora contratou a STANDARD & POOR’S RATINGS DO
BRASIL LTDA. para a elaboração dos relatórios de
classificação de risco para os CRI, e para revisão anual da
classificação de risco até o vencimento dos CRI, a qual
atribuiu o rating “brAA (sf)” aos CRI.

Créditos Imobiliários

A totalidade dos valores previstos na Escritura de Emissão
das Debêntures que deverão ser pagos pela Devedora,
incluindo o Valor Nominal Unitário, os Juros
Remuneratórios das Debêntures (conforme definidos na
Escritura de Emissão das Debêntures), bem como todos e
quaisquer outros direitos creditórios devidos pela
Devedora por força das Debêntures, e a totalidade dos
respectivos acessórios, tais como encargos moratórios,
multas, penalidades, indenizações, despesas, custas,
honorários, e demais encargos contratuais e legais
previstos nos termos da Escritura de Emissão das
Debêntures.

Número e Série da Emissão

Os CRI serão emitidos em até 2 (duas) séries, em sistema
de vasos comunicantes, conforme apurado em
Procedimento de Bookbuilding, correspondentes a 1ª e 2ª
séries da 1ª emissão de CRI da Emissora.

Código ISIN dos CRI da 1ª Série

BRTSSACRI018.

Código ISIN dos CRI da 2ª Série

BRTSSACRI026.

Valor Total da Oferta

Inicialmente, até R$250.000.000,00 (duzentos e
cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão, sem
considerar o exercício, total ou parcial, da Opção de Lote
Suplementar e da Opção de Lote Adicional, observada a
possibilidade de Distribuição Parcial. O Valor Total da
Emissão poderá ser aumentado, de comum acordo entre o
Coordenador Líder, a Emissora e a Devedora, na forma
descrita abaixo.

Montante Mínimo da Oferta:

150.000 (cento e cinquenta mil) CRI, correspondente a R$
150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais),
sendo que caso tal montante não seja atingido, a Oferta
será cancelada. Para mais informações acerca da
Distribuição Parcial ver item “Risco da Distribuição
Parcial e de Não Colocação do Montante Mínimo da
Oferta” na página 97 deste Prospecto.
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Quantidade de CRI

Serão emitidos, inicialmente, até 250.000 (duzentos e
cinquenta mil) CRI, sendo que a quantidade de CRI a ser
emitida, bem como a alocação dos CRI em cada uma das
séries será decidida em comum acordo entre a Devedora,
a Emissora e os Coordenadores após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding.
A Emissora, após consulta e concordância prévia do
Coordenador Líder e da Devedora, poderá optar por
aumentar a quantidade dos CRI originalmente ofertados,
em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até 50.000
(cinquenta mil) CRI, nos termos e conforme os limites
estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM
nº 400/03. Por sua vez, o Coordenador Líder, após
consulta e concordância prévia da Emissora e da
Devedora, com o propósito exclusivo de atender excesso
de

demanda

Bookbuilding,

constatado
nos

termos

no
e

Procedimento

conforme

os

de

limites

estabelecidos no artigo 24 da Instrução CVM nº 400/03,
poderá optar por distribuir um lote suplementar de CRI de
até 15% (quinze por cento) à quantidade dos CRI
originalmente ofertados, ou seja, em até 37.500 (trinta e
sete mil e quinhentos) CRI.
Aplicar-se-ão aos CRI a serem emitidos no âmbito da
Opção de Lote Adicional e da Opção de Lote Suplementar
as mesmas condições e preço dos CRI inicialmente
ofertados.
Valor Nominal Unitário dos CRI

R$ 1.000,00 (mil reais), na Data da Emissão.

Data de Emissão dos CRI

01 de novembro de 2017.

Distribuição Parcial

A Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de
distribuição parcial dos CRI, independente do número de
CRI que venha a ser subscrito, desde que seja atingido o
Montante Mínimo da Oferta.
A manutenção da Oferta está condicionada à subscrição e
integralização do Montante Mínimo da Oferta. Caso, ao
final do Prazo de Colocação, tenham sido subscritos e
integralizados CRI em valores inferiores ao Montante
Mínimo da Oferta, os CRI não colocados serão cancelados
pela Emissora.
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Os investidores poderão, no momento da subscrição,
condicionar a sua adesão na Oferta à: (i) distribuição da
totalidade dos CRI; e (ii) distribuição de uma proporção
ou quantidade mínima dos CRI objeto da oferta, definida
conforme critério próprio do investidor.
No caso acima, o Investidor deverá, no momento da
aceitação, indicar se, implementando-se a condição
prevista, pretende receber a totalidade dos CRI por ele
subscrita ou quantidade equivalente à proporção entre o
número de CRI efetivamente distribuído e o número de
CRI originalmente ofertado, presumindo-se, na falta da
manifestação, o interesse do investidor em receber a
totalidade dos CRI por ele subscrita. Enquanto não obtida
a condição mínima estabelecida o Investidor não será
obrigado a integralizar os CRI.
Prazo e Data de Vencimento

Os CRI da 1ª Série terão prazo total de 3 (três) anos
contados a partir da Data de Emissão e, portanto,
vencerão em 03 de novembro de 2020, e os CRI da 2ª Série
terão prazo total de 5 (cinco) anos contados a partir da
Data de Emissão e, portanto, vencerão em 01 de
novembro de 2022, ressalvadas os Eventos de Vencimento
Antecipado;

Juros Remuneratórios

Os CRI farão jus a uma remuneração calculada de forma
exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias
Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário
dos CRI ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o
caso, a partir da primeira Data da Integralização dos CRI
ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do
seu efetivo pagamento, equivalente a um spread a ser
definido no Procedimento de Bookbuilding, sendo, no
máximo, 101,50% (cento e um inteiros e cinquenta
centésimos por cento), da variação acumulada da Taxa DI,
para os CRI da 1ª Série, e, no máximo, 102,00% (cento e
dois inteiros por cento), da variação acumulada da Taxa
DI, para os CRI da 2ª Série, calculados conforme fórmula
constante na página 45 e seguintes deste Prospecto
Preliminar e no Termo de Securitização.
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Amortização dos CRI

O Valor Nominal Unitário dos CRI da 1ª Série será
amortizado na Data de Vencimento dos CRI da 1ª Série, e
o Valor Nominal Unitário dos CRI da 2ª Série será
amortizado

semestralmente,

a

partir

do

48º

(quadragésimo oitavo) mês contado da Data de Emissão,
ou seja, a partir de 01 de novembro de 2021, de acordo
com os valores e datas indicados na tabela constante na
página 48 deste Prospecto Preliminar e no Termo de
Securitização.
Pagamento dos Juros
Remuneratórios

Os valores relativos aos Juros Remuneratórios deverão ser
pagos semestralmente, a partir de 02 de maio de 2018,
conforme tabela prevista na página 47 e seguinte deste
Prospecto e no Termo de Securitização.

Amortização Extraordinária
dos CRI
Garantias

A Emissora não poderá promover voluntariamente a
amortização extraordinária dos CRI.
Com exceção do Regime Fiduciário, os CRI não contam
com qualquer garantia ou coobrigação da Emissora.
Não obstante o acima disposto, a Fiadora outorgou a
Fiança no âmbito da Escritura de Emissão das Debêntures
e no Contrato de Cessão, assumindo em caráter
irrevogável e irretratável a condição de fiadora e principal
pagadora

da

solidariamente

dívida
juntamente

afiançada,
com

a

obrigando-se
Devedora

e

a

Debenturista Inicial.
Tipo e Forma dos CRI
Preço e Forma de Subscrição e
Integralização

Os CRI são nominativos e escriturais.
O Preço de Subscrição de cada um dos CRI será
correspondente ao Valor Nominal Unitário, na Data de
Emissão,

acrescido

dos

Juros

Remuneratórios.

A

integralização dos CRI será realizada em moeda corrente
nacional, à vista, na data a ser informada pela Emissora
no Boletim de Subscrição, pelo Preço de Integralização. A
integralização dos CRI será realizada via B3 (Segmento
CETIP UTVM).
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Registro para Negociação e

Os CRI serão registrados para colocação no mercado primário

Distribuição

e para negociação no mercado secundário de no CETIP 21,
administrado e operacionalizado pela B3 (Segmento CETIP
UTVM), sendo a integralização dos CRI, neste caso, liquidada
por meio da B3 (Segmento CETIP UTVM).

Plano de Distribuição

O Coordenador Líder, com a expressa anuência da
Devedora e da Emissora, elaborará plano de distribuição
dos CRI, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da
Instrução CVM nº 400/03, no que diz respeito ao esforço
de dispersão dos CRI, o qual poderá levar em conta suas
relações com clientes e outras considerações de natureza
comercial ou estratégica do Coordenador Líder, observado
que o Coordenador Líder deverá assegurar: (i) a
adequação do investimento ao perfil de risco de seus
clientes; (ii) o tratamento justo e equitativo aos
investidores; (iii) que os representantes de venda do
Coordenador Líder recebam previamente exemplar deste
Prospecto Preliminar para leitura obrigatória e que suas
dúvidas possam ser esclarecias por pessoa designada para
tal; e (iv) fica estabelecido que os investidores que sejam
Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no
Boletim de Subscrição, a sua condição ou não de Pessoa
Vinculada sob pena de ter seu Boletim de Subscrição
cancelado. Ainda, caso haja excesso de demanda superior
em 1/3 (um terço) à quantidade dos CRI inicialmente
ofertados no âmbito da Oferta, não será permitida a
colocação a Investidores que sejam Pessoas Vinculadas.
Neste caso, os Boletins de Subscrição firmados por
investidores que sejam Pessoas Vinculadas serão
automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM nº 400/03. Fica ressalvado, no entanto, que
tal vedação não se aplica ao eventual formador de
mercado contratado, desde que o direito de subscrever e
a quantidade máxima de valores mobiliários a ser
subscrita, se houver tal limitação, estejam divulgados no
Prospecto, nos termos do parágrafo único do artigo 55 da
Instrução CVM nº 400/03;
Observadas as condições do Contrato de Distribuição, o
Coordenador Líder iniciará a Oferta após: (i) a concessão
do registro da Oferta pela CVM; (ii) a disponibilização do
Anúncio de Início; e (iii) a disponibilização do Prospecto
Definitivo aos Investidores. A colocação dos CRI junto ao
público investidor no mercado primário e a negociação no
mercado secundário será realizada de acordo com os
procedimentos
do
CETIP
21,
administrado
e
operacionalizado pela B3 (Segmento CETIP UTVM) para
negociação no mercado secundário, observado o plano de
distribuição acima descrito.
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Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o
Coordenador Líder realizará a distribuição pública dos CRI
sob o regime de melhores esforços de colocação, devendo
observar ainda os termos e condições estipulados no
Contrato de Distribuição, os quais se encontram descritos
na seção “Características dos CRI e da Oferta”, item
“Plano de Distribuição”, na página 58 deste Prospecto.
Prazo de Colocação

O prazo máximo de colocação dos CRI será de até 180
(cento e oitenta) dias contados da data de divulgação do
Anúncio de Início.

Destinação dos Recursos

Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos
CRI serão utilizados pela Emissora para o pagamento do
Valor de Cessão, nos termos do Contrato de Cessão, e
constituição do Fundo de Despesas.
Os recursos obtidos pela Devedora com a emissão das
Debêntures serão destinados, direta ou indiretamente,
nos empreendimentos imobiliários descritos no Anexo I da
Escritura de Emissão das Debêntures.

Local de Emissão

O local de emissão é a Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

Regime Fiduciário

O regime fiduciário instituído pela Emissora, na forma do
artigo 9º da Lei nº 9.514/97 sobre os Créditos Imobiliários
e as CCIs, segregando-os do patrimônio comum da
Emissora, até o pagamento integral dos CRI, para
constituição do Patrimônio Separado.

Patrimônio Separado

O patrimônio constituído, após a instituição do regime
fiduciário: (i) pelos Créditos Imobiliários; (ii) pelas CCIs;
(iii) pela Fiança; e (iv) pelo Fundo de Despesas. Este
patrimônio não se confunde com o patrimônio da Emissora
e se destina exclusivamente à liquidação dos CRI a que
estiver afetado, destacados do patrimônio da Emissora,
destinando-se especificamente à liquidação dos CRI e das
demais

obrigações

relativas

ao

regime

fiduciário

instituído, na forma do artigo 11 da Lei nº 9.514/97.
Pessoas Vinculadas

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM nº 400/03,
poderá ser aceita a participação de Investidores da Oferta
que forem Pessoas Vinculadas.

30

A

PARTICIPAÇÃO

DE

CONSIDERADOS

INVESTIDORES

PESSOAS

QUE

SEJAM

VINCULADAS

NO

PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING PODERÁ AFETAR
ADVERSAMENTE

A

FORMAÇÃO

DOS

JUROS

REMUNERATÓRIOS E A LIQUIDEZ DOS CRI. PARA MAIORES
INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE
PESSOAS

VINCULADAS

NO

PROCEDIMENTO

DE

BOOKBUILDING, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”,
EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “RISCO REFERENTE À
PARTICIPAÇÕES

DAS

PESSOAS

VINCULADAS

NO

PROCESSO DE BOOKBUILDING”, NA PÁGINA 96 DESTE
PROSPECTO.
Procedimento de Bookbuilding

Será adotado procedimento de coleta de intenções de
investimento, organizado pelo Coordenador Líder, nos
termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 da
Instrução CVM nº 400/03, sem o recebimento de reservas
e sem fixação de lotes mínimos ou máximos, o qual
definirá os Juros Remuneratórios dos CRI; (ii) a
quantidade de séries a ser emitida; e (iii) a definição da
quantidade de CRI a ser alocada em cada uma das séries,
pelo sistema de vasos comunicantes. O resultado do
Procedimento de Bookbuilding será divulgado nos termos
do artigo 23, parágrafo 2º, da Instrução CVM nº 400/03.
A

PARTICIPAÇÃO

DE

PESSOAS

VINCULADAS

NO

PROCESSO DE BOOKBUILDING PODERÁ CAUSAR A MÁ
FORMAÇÃO

NA

REMUNERATÓRIOS

PRECIFICAÇÃO
DOS

CRI,

BEM

DOS

JUROS

COMO

AFETAR

NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DOS CRI NO MERCADO
SECUNDÁRIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO
DA

PARTICIPAÇÃO

DE

PESSOAS

VINCULADAS

NO

PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, VEJA A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO
“RISCO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS
VINCULADAS NO PROCESSO DE BOOKBUILDING”, NA
PÁGINA 96 DESTE PROSPECTO.
Boletim de Subscrição

A aquisição dos CRI será formalizada mediante a
assinatura do Boletim de Subscrição pelo Investidor, que
estará sujeito aos termos e condições da Oferta e aqueles
previstos no respectivo Boletim de Subscrição. O Boletim
de Subscrição será assinado somente após a concessão do
registro definitivo da Oferta pela CVM.
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Público Alvo da Oferta

Os CRI serão distribuídos publicamente a investidores
qualificados, conforme definido no artigo 9º-B da
Instrução CVM nº 539/13.

Inadequação do Investimento

O investimento nos CRI não é adequado aos investidores que:
(i) necessitem de liquidez considerável com relação aos
títulos adquiridos, uma vez que a negociação de certificados
de recebíveis imobiliários no mercado secundário brasileiro
é restrita; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr risco de
crédito relacionado ao setor imobiliário.

Assembleia Geral do(s)

Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em

Titular(es) dos CRI

Assembleia de Titulares de CRI, a fim de deliberarem sobre
matéria de interesse da comunhão dos Titulares de CRI, nos
termos previstos na Cláusula Doze do Termo de Securitização.
Para maiores informações, veja a Seção “Assembleia de
Titulares de CRI” “Características do CRI e da Oferta” na
página 56 e seguintes, do presente Prospecto.

Fatores de Risco

Para uma explicação acerca dos fatores de risco que
devem ser considerados cuidadosamente antes da decisão
de investimento nos CRI, ver Seção “Fatores de Risco”,
nas páginas 87 a 98 deste Prospecto.

Inexistência de Manifestação

Os números e informações presentes neste Prospecto

de Auditores Independentes da

referentes à Emissora não foram e não serão objeto de

Emissora

revisão por parte dos Auditores Independentes da
Emissora ou de quaisquer outros auditores independentes,
e, portanto, não foram obtidas manifestações de
auditores

independentes

consistência

das

constantes

deste

da

referidas

Emissora
informações

Prospecto,

acerca

da

financeiras

relativamente

às

demonstrações financeiras da Emissora incorporadas por
referência neste Prospecto.
Ausência de opinião legal

O Formulário de Referência da Emissora não foi objeto de

sobre o Formulário de

auditoria legal para fins desta Oferta, de modo que não

Referência da Emissora

há opinião legal sobre due diligence com relação às
informações constantes do Formulário de Referência da
Emissora.

Auditores Independentes da
Fiadora

Significa a KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, com sede
na Avenida Barão de Itapura, nº 950, 6º andar, CEP 13020431, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0001-29;
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Manifestação de Auditores

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Independentes da Fiadora

da Fiadora, anexas ao Prospecto, foram objeto de
auditoria

ou

revisão

por

parte

dos

auditores

independentes da Fiadora.
Formador de Mercado

O Coordenador Líder recomendou a contratação, pela
Devedora, de formador de mercado, de forma a incluir
ordens firmes de compra e de venda dos CRI, em
plataformas administradas pela B3 (Segmento CETIP
UTVM). Não obstante, não será contratado formador de
mercado para esta Oferta.

Informações Adicionais

Para descrição completa das condições aplicáveis à
Oferta, veja a Seção “Resumo das Características da
Oferta”, nas páginas 25 deste Prospecto.

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora, a Emissão e a Oferta
poderão ser obtidos junto ao Coordenador Líder, à Emissora e na sede da CVM.
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1.5. IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DO AGENTE FIDUCIÁRIO, DO COORDENADOR LÍDER,
DOS ASSESSORES LEGAIS E DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA OFERTA

A Emissão foi estruturada e implementada pela Emissora e pelo Coordenador Líder em conjunto,
os quais contaram, ainda, com o auxílio de assessores legais e demais prestadores de serviços.
A identificação e os dados de contato de cada uma dessas instituições e de seus responsáveis,
além da identificação dos demais envolvidos e prestadores de serviços contratados pela
Emissora para fins da Emissão, encontram-se abaixo:


Emissora
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República,
CEP 01037-001, São Paulo - SP
At.: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa - Tel.: (11) 2663-8532
E-mail: vinicius.stopa@grupotravessia.com
Website: www.grupotravessia.com
Link para acesso ao Prospecto Preliminar: http://grupotravessia.com/emissoes/ (neste
website clicar na linha em que consta “CRI – 01/11/2017 – 1ª – 1ª e 2ª” e, após, clicar em
“Prospecto Preliminar” na seção de “Documentos”).



Coordenador Líder
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo – SP
At.: Daniel Vaz - Tel.: (11) 3383 2576
E-mail: Daniel.vaz@btgpactual.com
Website: www.btgpactual.com
Link para aceso ao Prospecto Preliminar: https://www.btgpactual.com/home/investment-bank
(neste website, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois em “2017” e, a
seguir, logo abaixo de “Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da EMS”, e, após, clicar em “Prospecto Preliminar”).



Agente Fiduciário e Instituição Custodiante
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304
CEP 22640-102 - Rio de Janeiro, RJ
At., Nathalia Machado Loureiro / Marco Aurélio Ferreira / Marcelle Motta Santoro
Tel.: (21) 3385-4565
E-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br
Website: www.pentagonotrustee.com.br
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Banco Liquidante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal
CEP 04344-902, São Paulo - SP
At.: Thiago Cannata chaves - Tel.: (11) 3072-6048
E-mail: thiago.chaves@itau-unibanco.com.br
Website: www.itau.com.br



Escriturador
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Avenida Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte)
CEP 04538-132, São Paulo – SP
Tel.: (11) 4004-3131 – Para São Paulo e Grande São Paulo e 0800-7223131 para as demais
localidades (em Dias Úteis das 9h às 18h)
E-mail: Fale Conosco do website Itaú Corretora (www.itaucorretora.com.br)
Website: www.itaucorretora.com.br



Auditor Independente
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos 105, 105, Torre A, Vila São Francisco (Zona Sul)
CEP 04711-904, São Paulo - SP
At.: Carlos Humberto Rodrigues da Silva - Tel.: (11) 3940-1500
E-mail: rpoliveira@kpmg.com.br
Website: www.kpmg.com.br



Agência Classificadora de Risco
STANDARD & POOR’S RATINGS DO BRASIL LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, conjunto 181 e 182, Pinheiros
CEP 05426-100, São Paulo - SP
At.: Marcelo Graupen - Tel.: (11) 3039-9706
E-mail: contatosbr@standardandpoors.com
Website: http://www.standardandpoors.com



Assessor Legal do Coordenador Líder
PMKA ADVOGADOS
Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365
CEP 05407-003, São Paulo - SP
At.: Bruno Cerqueira - Tel.: (11) 3133-2500
E-mail: bpc@pmka.com.br
Website: www.pmka.com.br
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Assessor Legal da Devedora e da EMS
LEFOSSE ADVOGADOS
Rua Tabapuã, nº 1.227, 14º andar
CEP 04533-014, São Paulo – SP
At.: Ricardo Prado - Tel.: (11) 3024-6180
E-mail: ricardo.prado@lefosse.com
Site: www.lefosse.com

As declarações de veracidade da Emissora e do Coordenador Líder, nos termos do artigo 56 da
Instrução CVM nº 400/03, encontram-se anexas a este Prospecto, na forma do Anexo 3 e do
Anexo 4.
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1.6. EXEMPLARES DESTE PROSPECTO
Recomenda-se aos potenciais Investidores que leiam este Prospecto antes de tomar qualquer
decisão de investir nos CRI. Os Investidores interessados em adquirir os CRI no âmbito da Oferta
poderão obter exemplares deste Prospecto nos endereços e nos websites da Emissora e do
Coordenador Líder indicados na Seção “Identificação da Emissora, do Agente fiduciário, do
Coordenador Líder, dos Assessores Legais e dos Demais Prestadores de Serviços da Oferta”
constante na página 34 deste Prospecto, bem como nos endereços e/ou websites da CVM e B3
(Segmento CETIP UTVM), conforme indicados abaixo:


CVM
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ
ou
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º a 4º andares, São Paulo - SP
Website: http://www.cvm.gov.br (neste website acessar em “Informações de
Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta a
Informações de Companhias”, clicar em “Documentos e Informações de Companhias”,
buscar “Travessia Securitizadora S.A.” no campo disponível. Em seguida acessar
“Travessia Securitizadora S.A.” e posteriormente “Documentos de Oferta de Distribuição
Pública”. No website acessar “download” em “Prospecto Preliminar” com data de
referência mais recente)



B3 (Segmento CETIP UTVM)
Avenida República do Chile, nº 230, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ
ou
Alameda Xingú, nº 350, 1º andar, Barueri - SP
Website: https://www.cetip.com.br (neste website acessar, em “Comunicados e
Documentos”, o item “Prospectos”, em seguida buscar “Prospectos do CRI” e, em seguida
digitar “Travessia Securitizadora S.A.” no campo “Título” e clicar em “Filtrar”, na
sequência acessar o link referente ao Prospecto Preliminar)
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1.7. APRESENTAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER

O BTG Pactual foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Nos 13 (treze) anos seguintes, a empresa expandiu-se consideravelmente, tornando-se um
banco completo, com foco principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de
capitais, fusões & aquisições, wealth management, asset management e sales and trading
(vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui,
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá
e Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também
oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na
América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment
banking, o BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo
serviços de subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em
operações de fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados. O DCM do BTG Pactual
possui um modelo de negócios diferenciado, com plataforma integrada com outras áreas do
banco. Cobre desde o processo de estruturação e investor education, até o comprometimento
do BTG Pactual em atuar como formador de mercado no mercado secundário das transações.
Serviços estes com forte suporte das áreas de Research de Renda Fixa (líder segundo a revista
Institutional Investor) e de Sales & Trading localizadas em Nova Iorque, Londres, Hong Kong,
Santiago e São Paulo. Desde 2012, o BTG Pactual também se fez mais presente na América
Latina após as aquisições das corretoras Celfin e Bolsa y Renta. Assessorou instituições públicas
e privadas nos mercados de capitais de renda fixa, nos diferentes mercados locais onde o BTG
Pactual atua, através da emissão de debêntures, notas promissórias, certificados de recebíveis
imobiliários, fundos de investimentos imobiliários ou fundos de investimento em direitos
creditórios. DCM também atua no mercado internacional, através da emissão de bonds. Além
disso, DCM auxilia empresas em processo de renegociação de termos e condições de dívidas em
ambos os mercados.
Em 2014, o BTG Pactual participou de 33 (trinta e três) operações, totalizando um volume de
R$5,69 bilhões distribuídos no mercado local. Destacamos a participação como coordenador
líder das ofertas de debêntures de infraestrutura da Santo Antonio Energia (R$700,0 milhões),
Ferreira Gomes (R$210,0 milhões), Santa Vitória do Palmar (R$90,0 milhões), e como
coordenador nas ofertas da Centrovias (R$400,0 milhões), Intervias (R$275,0 milhões), da
ViaNorte (R$150,0 milhões), Localiza (R$500,0 milhões) e Estácio (R$300,0 milhões).
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Em 2015, o BTG Pactual participou de 36 (trinta e seis) operações, totalizando um volume de
R$3,9 bilhões distribuídos no mercado local, ocupando a 3ª posição no ranking de distribuição
consolidado da ANBIMA e 2º lugar no ranking de distribuição de longo prazo com 12,8% e 16,5%
do market share, respectivamente. Neste ano, destacamos as operações de Cielo (R$ 4,6
bilhões), Ecorodovias Infraestrutura (R$ 600 milhões), DASA (R$400 milhões), EDP (R$ 892
milhões), AES Tietê (R$ 594 milhões) e o CRI da 108ª Emissão da RB Capital lastreado em créditos
imobiliários devidos por e garantidos por empresas do grupo Iguatemi.
Em 2016, o BTG Pactual distribuiu o volume de R$ 1,9 bilhões em 28 (vinte e oito) operações.
Destacam-se nesse período a emissão de debêntures de infraestrutura da TCP-Terminal de
Contêiners de Paranaguá, no volume de R$590 milhões, da EDP, no volume de R$250 milhões,
e da CTEEP, no volume de R$148 milhões, as Notas Promissórias de Eletrosul e Energia dos
Ventos, no montante de R$250 milhões e R$100 milhões, respectivamente, e o CRI lastreado
em créditos imobiliários da Iguatemi, no volume de R$275milhões.
Em 2017, até a presente data, o BTG Pactual classificou-se na 3ª posição em volume no ranking
de renda fixa de longo prazo, com R$1,8 bilhões distribuídos em 14 operações. Destacamos a
participação como coordenador único na Oferta de FIDC da Eletrosul no volume de R$690
milhões, das Debêntures de Triangulo do Sol e MRV, no volume de R$110 milhões e R$750
milhões, respectivamente, e das Debêntures de Infraestrutura de Energia dos Ventos e
Transmissora Sul Litorânea no volume de R$100 milhões e R$150 milhões, respectivamente.
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco.)
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2. CARACTERÍSTICAS DOS CRI E DA OFERTA
2.1.

CARACTERÍSTICAS DOS CRI E DA OFERTA

2.1.1.

Estrutura da Securitização

Certificados de recebíveis imobiliários são de emissão exclusiva de companhias securitizadoras
criadas pela Lei nº 9.514/97 e consistem em títulos de crédito nominativos, de livre negociação,
lastreados em créditos imobiliários, constituindo promessa de pagamento em dinheiro.
Serão objeto da Oferta, inicialmente, até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) CRI, sendo
determinada quantidade referente aos CRI da 1ª Série e determinada quantidade referente aos
CRI da 2ª Série, da 1ª emissão da Emissora, a serem definidas após a conclusão do Procedimento
de Bookbuilding, com Valor Nominal Unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo na Data de
Emissão, o Valor Total de Emissão de, inicialmente, R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta
milhões de reais), observada a possibilidade do exercício da Opção de Lote Suplementar e da
Opção de Lote Adicional.
Conforme o Termo de Securitização, os CRI serão lastreados nos Créditos Imobiliários,
representados integralmente pelas CCIs, a serem emitidos nos termos da Lei nº 9.514/97, da
Instrução CVM nº 400/03 e da Instrução CVM nº 414/04. Os Créditos Imobiliários, representados
pelas CCIs, foram cedidos à Emissora pela Debenturista Inicial, nos termos do Contrato de
Cessão. Em razão da cessão dos Créditos Imobiliários, a Emissora pagará à Devedora, por conta
e ordem da Debenturista Inicial, o Valor da Cessão, nos termos previsto na Escritura de Emissão
das Debêntures.
Segue abaixo o fluxograma da estrutura da securitização dos Créditos Imobiliários:

Investidores
5

3

CRI

4

Securitizadora

Conta Patrimônio
Separada

2

Contrato
Aquisição Debêntures

ACS Pitangueiras
1

3Z Realty
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Debêntures

6

Empreendimentos
Imobiliários

(i)

a Devedora emite debênture privada subscrita pela Debenturista Inicial.

(ii)

a Debenturista Inicial cede e transfere as Debêntures à Securitizadora.

(iii)

A Securitizadora emite os CRI, subscritos pelos Investidores.

(iv)

A Devedora realiza os pagamentos das Debêntures na Conta Centralizadora.

(v)

A Securitizadora faz o pagamento dos Juros Remuneratórios e amortização dos CRI
para os investidores.

(vi)

Os recursos obtidos por meio da emissão das Debêntures serão destinados, direta
ou indiretamente, nos empreendimentos imobiliários descritos no Anexo I da
Escritura de Emissão das Debêntures.

2.1.2.

Características Gerais dos CRI

2.1.2.1.

Autorizações Societárias

A Emissão e a Oferta dos CRI foram aprovadas pela Reunião da Diretoria da Emissora realizada
em 17 de outubro de 2017.
2.1.2.2.

Créditos Imobiliários

Os Créditos Imobiliários vinculados aos CRI são aqueles decorrentes das CCIs, os quais foram
cedidos à Emissora por meio da celebração do Contrato de Cessão. O Contrato de Cessão será
devidamente registrado nos cartórios de registro de títulos e documentos dos domicílios das
suas respectivas partes.
As vias originais dos Documentos Comprobatórios, nos termos e para os efeitos dos artigos 627
e seguintes do Código Civil Brasileiro, ficarão sob a guarda e custódia da Instituição Custodiante.
O pagamento dos Créditos Imobiliários será realizado única e exclusivamente na Conta
Centralizadora, movimentada exclusivamente pela Emissora.
2.1.2.3.

Séries

A Emissão poderá ser realizada em até 2 (duas) séries.
2.1.2.4.

Número das Séries e da Emissão

Os CRI serão emitidos em até 2 (duas) séries, em sistema de vasos comunicantes, conforme
apurado em Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), correspondentes a 1ª e
2ª séries da 1ª emissão de CRI da Emissora.
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2.1.2.5.

Valor Total da Emissão

O Valor Total da Emissão é de, inicialmente, até R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta
milhões de reais), na Data de Emissão, correspondente ao montante total da distribuição
pública de até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) CRI, com Valor Nominal Unitário de
R$1.000,00 (mil reais), observado que o Valor Total da Emissão pode ser aumentado em virtude
do exercício, total ou parcial, da Opção de Lote Adicionais e/ou da Opção de Lote Suplementar.
2.1.2.6.

Quantidade de CRI

Serão emitidos, inicialmente, até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) CRI.
A quantidade de CRI originalmente ofertada poderá ser aumentada em até 20% (vinte por cento),
ou seja, em até 50.000 (cinquenta mil) CRI, pelo exercício da Opção de Lotes Adicional quando da
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, por decisão da Emissora, com a prévia concordância
do Coordenador Líder e da Devedora, com relação à quantidade originalmente oferecida.
Sem prejuízo da Opção de Lote Adicional, a quantidade de CRI originalmente ofertada poderá
ser aumentada em até 15% (quinze por cento) ou seja, em até 37.500 (trinta e sete mil e
quinhentos) CRI, pelo exercício da Opção de Lote Suplementar quando da conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, por decisão do Coordenador Líder, após consulta e concordância
prévia da Emissora e da Devedora, exclusivamente para atender excesso de demanda
constatado pelo Coordenador Líder no Procedimento de Bookbuilding.
Os investidores que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no Boletim de
Subscrição, a sua condição ou não de Pessoa Vinculada sob pena de ter seu Boletim de Subscrição
cancelado. Ainda, caso haja excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade dos
CRI inicialmente ofertados no âmbito da Oferta não será permitida a colocação a Investidores que
sejam Pessoas Vinculadas. Neste caso, os Boletins de Subscrição firmados por investidores que
sejam Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM nº 400/03. Fica ressalvado, no entanto, que tal vedação não se aplica ao eventual
formador de mercado contratado, desde que o direito de subscrever e a quantidade máxima de
valores mobiliários a ser subscrita, se houver tal limitação, estejam divulgados no Prospecto, nos
termos do parágrafo único do artigo 55 da Instrução CVM nº 400/03.
2.1.2.7.

Montante Mínimo da Oferta

A manutenção da Oferta foi condicionada à subscrição e integralização de, no mínimo, 150.000
(cento e cinquenta mil) CRI, totalizando o montante mínimo de R$ 150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais). Para mais informações acerca da Distribuição Parcial ver item
“Risco da Distribuição Parcial e de Não Colocação do Montante Mínimo da Oferta” na página
97 deste Prospecto.
2.1.2.8.

Valor Nominal Unitário

Os CRI terão Valor Nominal Unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão.
2.1.2.9.

Classificação de Risco

A Emissora contratou a Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda. para a elaboração dos
relatórios de classificação de risco para esta Emissão, e para a revisão anual da classificação
de risco até a Data de Vencimento, a qual atribuiu o rating “brAA (sf)” aos CRI.
2.1.2.10.

Garantias

Com exceção do Regime Fiduciário, os CRI não contam com qualquer garantia ou coobrigação
da Emissora.
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Não obstante o acima disposto, a EMS outorgou a Fiança para garantir o fiel e integral
cumprimento das Obrigações Garantidas, obrigando-se como fiadora, principal pagadora e
solidariamente responsável por tais obrigações.
2.1.2.11.

Data de Emissão dos CRI

Para todos os fins legais, a Data de Emissão dos CRI é o dia 01 de novembro de 2017.
2.1.2.12.

Local de Emissão dos CRI

O local de emissão é a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2.1.2.13.

Forma

Os CRI serão emitidos na forma escritural e sua titularidade será comprovada: (i) por extrato
emitido pelo Escriturador, quando os CRI não estiverem custodiados eletronicamente na B3
(Segmento CETIP UTVM); e (ii) pelo extrato em nome do Titular do CRI emitido pela B3
(Segmento CETIP UTVM), enquanto estiverem eletronicamente custodiados na B3 (Segmento
CETIP UTVM).
2.1.2.14.

Prazo de Duração e Vencimento

Os CRI da 1ª Série terão prazo de duração de 3 (três) anos contados da Data de Emissão,
vencendo-se, portanto, em 03 de novembro de 2020, e os CRI da 2ª Série terão prazo de duração
de 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 01 de novembro de
2022.
2.1.2.15.

Atualização do Valor Nominal dos CRI

Os CRI não terão seu Valor Nominal atualizado.
2.1.2.16.

Juros Remuneratórios

Os CRI farão jus a uma remuneração calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata
temporis por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI ou saldo
do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, a partir da primeira Data da Integralização dos CRI
ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até
a data do seu efetivo pagamento, equivalente a uma taxa a ser definida no Procedimento de
Bookbuilding, sendo, no máximo, 101,50% (cento e um inteiros e cinquenta centésimos por
cento), da variação acumulada da Taxa DI, para os CRI da 1ª Série, e, no máximo, 102,00%
(cento e dois inteiros por cento), da variação acumulada da Taxa DI, para os CRI da 2ª Série.
Os Juros Remuneratórios serão calculados de acordo com a seguinte fórmula:
J = VNe x (FatorDI – 1)
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onde:
J

Valor unitário dos Juros Remuneratórios, acumulado no período, calculado com 8
(oito) casas decimais sem arredondamento, devidos no final de cada Período de
Capitalização;

VNe

Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI calculado com
8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

FatorDI

Produtório das Taxas DI, com uso de percentual aplicado, calculado com 8 (oito)
casas decimais, com arredondamento. O Fator DI é apurado de acordo com a
fórmula:

n DI

Fator DI   1  TDIk  p 
k 1

onde:
nDI

número total de Taxas DI consideradas em cada Período de Capitalização;

k

número de Taxas DI utilizadas, variando de 1 até “nDI”;

p

taxa a ser definida no Procedimento de Bookbuilding, sendo, no máximo, 101,50%
(cento e um inteiros e cinquenta centésimos por cento) para os CRI da 1ª Série, e,
no máximo, 102,00% (cento e dois inteiros por cento) para os CRI da 2ª Série;

TDIk

Taxa DI, expressa ao dia, calculada com arredondamento de 8 (oito) casas
decimais, apurada conforme fórmula:

TDIk  DIk  1

1
252

1

onde:
DIk

Taxa DI, de ordem k, divulgada pela B3 (Segmento CETIP UTVM), considerando
sempre a Taxa DI divulgada no 3º (terceiro) dia útil anterior à data de cálculo,
utilizada com 2 (duas) casas decimais (exemplo: para cálculo dos Juros
Remuneratórios no dia 15, a Taxa DI considerada será a publicada no dia 12 pela
B3 (Segmento CETIP UTVM), pressupondo-se que tanto os dias 12, 13, 14 e 15 são
Dias Úteis, e que não houve nenhum dia não útil entre eles).
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Observações:
O fator resultante da expressão [(1 + TDIk x p)] será considerado com 16 (dezesseis) casas
decimais, sem arredondamento, assim como seu produtório.

Efetua-se o produtório dos fatores diários [(1 + TDIk x p)], sendo que, a cada fator diário
acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo
fator diário, e assim por diante até o último considerado.

A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo
órgão responsável pelo seu cálculo, de acordo com os parâmetros definidos no caderno de
fórmulas disponível para consulta no site www.cetip.com.br.

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação aos
CRI, até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, caso o vencimento coincida com um dia que não
seja considerado um Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pagos,
respeitado o intervalo mínimo, de 2 (dois) Dias Úteis, entre o recebimento dos Créditos
Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRI, não havendo
qualquer remuneração dos valores recebidos pela Emissora durante a prorrogação mencionada.

No caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI na data de pagamento de qualquer
obrigação pecuniária da Emissora relativa aos CRI, inclusive os Juros Remuneratórios, será
aplicada, em sua substituição, a última Taxa DI divulgada até a data do cálculo, não sendo
devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da Emissora quanto por parte da
Devedora, quando da divulgação posterior da Taxa DI que seria aplicável.

Na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa DI por mais de 5 (cinco) Dias
Úteis consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação ou no caso de
impossibilidade de aplicação da Taxa DI aos CRI por proibição legal ou judicial, a Emissora,
deverá, em até 2 (dois) dias úteis contados: (i) do primeiro dia em que a Taxa DI não tenha sido
divulgada pelo prazo superior a 5 (cinco) Dias Úteis; ou (ii) do primeiro dia em que a Taxa DI
não possa ser utilizada por proibição legal ou judicial, convocar os Titulares dos CRI e a
Devedora para a realização de uma Assembleia Geral, para que os Titulares dos CRI em conjunto
com a Devedora deliberem, em conformidade com a regulamentação aplicável, sobre a taxa
substitutiva.
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Por se tratar de operação estruturada para a presente Emissão dos CRI, a decisão proferida na
Assembleia Geral referida acima deverá ser observada pela Securitizadora, de forma que a
manifestação da Securitizadora em relação à taxa substitutiva deverá ser tomada pela
Securitizadora única e exclusivamente conforme o decidido em Assembleia Geral convocada
para deliberar sobre referido assunto.
Até a deliberação da taxa substitutiva, a última Taxa DI divulgada será utilizada no cálculo de
quaisquer obrigações previstas no Termo de Securitização, não sendo devidas quaisquer
compensações entre a Devedora e a Securitizadora, bem como entre a Securitizadora e os
Titulares dos CRI quando da deliberação da taxa substitutiva.
Caso a Taxa DI volte a ser divulgada antes da realização da Assembleia Geral referida acima,
referida Assembleia Geral não será realizada e a Taxa DI, a partir de sua divulgação, passará a
ser novamente utilizada para o cálculo de quaisquer obrigações previstas no Termo de
Securitização, sendo certo que, até a data de divulgação da Taxa DI nos termos aqui previstos,
a última Taxa DI divulgada será utilizada para o cálculo de quaisquer obrigações previstas no
Termo de Securitização.
2.1.2.17.

Pagamento dos Juros Remuneratórios

O pagamento dos Juros Remuneratórios, tanto dos CRI da 1ª Série quanto dos CRI da 2ª Série,
ocorrerá semestralmente, conforme tabela abaixo:
Datas de Pagamento dos Juros

Datas de Pagamento dos Juros

Remuneratórios dos CRI da 1ª

Remuneratórios dos CRI da 2ª

Série

Série

1

02/05/2018

1

02/05/2018

2

01/11/2018

2

01/11/2018

3

02/05/2019

3

02/05/2019

4

01/11/2019

4

01/11/2019

5

04/05/2020

5

04/05/2020

6

03/11/2020

6

03/11/2020

7

03/05/2021

8

01/11/2021

9

02/05/2022

10

01/11/2022
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2.1.2.18.

Amortização dos CRI

O Valor Nominal Unitário dos CRI da 1ª Série será amortizado na Data de Vencimento dos CRI
da 1ª Série, e o Valor Nominal Unitário dos CRI da 2ª Série será amortizado semestralmente, a
partir do 48º (quadragésimo oitavo) mês contado da Data de Emissão, ou seja, a partir de 01 de
novembro de 2021, de acordo com a tabela abaixo:

2.1.2.19.

Amortização dos CRI da 2ª Série

% de amortização

1

02/05/2018

0,00000%

2

01/11/2018

0,00000%

3

02/05/2019

0,00000%

4

01/11/2019

0,00000%

5

04/05/2020

0,00000%

6

03/11/2020

0,00000%

7

03/05/2021

0,00000%

8

01/11/2021

33,34000%

9

02/05/2022

50,00000%

10

01/11/2022

100,00000%

Amortização Extraordinária, Resgate Antecipado Compulsório dos CRI e Eventos

de Vencimento Antecipado
Os CRI não poderão ser amortizados extraordinariamente.
Os CRI serão objeto de resgate antecipado compulsório integral na hipótese da ocorrência de
um Evento de Multa Indenizatória.
Nos termos do Contrato de Cessão, são Eventos de Multa Indenizatória:
(i)

a legitimidade, existência, validade, eficácia ou exigibilidade das Debêntures seja

contestada pela Debenturista Inicial e pela EMS, bem como por suas controladas ou
controladoras; e
(ii)

a ilegitimidade, inexistência, invalidade, ineficácia ou inexigibilidade das Debêntures

seja reconhecida, no todo ou em parte por decisão judicial e/ou administrativa, que não tenha
sido revertida em prazo suficiente para que mantenha o fluxo de pagamentos dos CRI conforme
prazos previstos no Termo de Securitização, sob qualquer fundamento.
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Na ocorrência de um Evento de Multa Indenizatória, a Debenturista Inicial e a EMS realizarão o
pagamento da Multa Indenizatória. Para fins da Oferta, “Multa Indenizatória” significa o
pagamento pela Debenturista Inicial e pela EMS, em caráter irrevogável e irretratável, à
Emissora, de multa compensatória, a título de indenização na forma dos artigos 408 a 416 do
Código Civil Brasileiro, cujo valor será equivalente ao valor correspondente ao saldo devedor
do Valor Nominal Unitário da totalidade dos CRI, acrescido dos Juros Remuneratórios calculados
pro rata temporis desde a primeira data de pagamento dos Juros Remuneratórios das
Debêntures ou a última Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI, conforme o caso
Os valores recebidos pela Emissora a título de Multa Indenizatória serão utilizados para o
Resgate Antecipado Compulsório Integral, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados do
recebimento dos recursos pela Emissora, e após o pagamento de todas as despesas do
Patrimônio Separado, conforme descrito no Termo de Securitização.
A Emissora deverá comunicar o Agente Fiduciário no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados: (i)
da data de recebimento dos recursos decorrentes da Multa Indenizatória; ou (ii) da data em
que for verificada a ocorrência de um Evento de Multa Indenizatória, o que for anterior.
O Resgate Antecipado Compulsório Integral dos CRI será realizado alcançará, indistintamente,
a totalidade dos CRI, mediante o pagamento do seu valor unitário na data do evento.
Ocorrendo qualquer um dos Eventos de Multa Indenizatória, a Debenturista Inicial e a EMS se
obrigam, desde logo, em caráter irrevogável e irretratável, a pagar à Emissora multa
compensatória, a título de indenização na forma dos artigos 408 a 416 do Código Civil Brasileiro,
cujo valor será equivalente ao valor correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal Unitário
da totalidade dos CRI, acrescido dos Juros Remuneratórios calculados pro rata temporis desde
a primeira data de integralização ou a última Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios dos
CRI, conforme o caso (“Multa Compensatória”).
Os CRI serão declarados antecipadamente vencidos na ocorrência de quaisquer um dos eventos
de vencimento antecipado previstos na Escritura de Emissão das Debêntures.
São Eventos de Vencimento Antecipado das Debêntures:
(i)

não pagamento, pela Devedora e/ou pela Fiadora, de qualquer obrigação pecuniária
relacionada às Debêntures na respectiva data de pagamento prevista, não sanada no
prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da data do respectivo vencimento;

(ii)

descumprimento pela Devedora e/ou pela Fiadora de qualquer obrigação não pecuniária
relacionada às Debêntures estabelecida na Escritura de Emissão das Debêntures e nos
demais documentos de emissão dos CRI, não sanada no prazo de 15 (quinze) dias contados
da data de comunicação do referido descumprimento, sendo que o prazo previsto nesta
alínea não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico;
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(iii)

(a) decretação de falência da Devedora e/ou da Fiadora, incluindo de qualquer de suas
Controladas ou de qualquer de seus Controladores; (b) pedido de autofalência da
Devedora e/ou da Fiadora, de suas Controladas ou de qualquer de seus Controladores;
(c) pedido de falência da Devedora e/ou da Fiadora, de qualquer de suas Controladas ou
de qualquer de seus Controladores formulado por terceiros não elidido através de
depósito judicial ou contestação no prazo legal; (d) pedido de recuperação judicial ou
de recuperação extrajudicial da Devedora e/ou da Fiadora, de qualquer de suas
Controladas ou de qualquer de seus Controladores, independentemente do deferimento
do respectivo pedido; ou (e) liquidação, dissolução ou extinção da Devedora e/ou da
Fiadora, de qualquer de suas Controladas;

(iv)

realização de qualquer operação societária de incorporação ou incorporação de ações
envolvendo a Devedora e/ou a Fiadora (em qualquer caso sendo incorporada ou
incorporadora), fusão ou cisão da Devedora e/ou da Fiadora, sem a prévia e expressa
aprovação dos Titulares dos CRI reunidos em assembleia geral de Titulares dos CRI
convocada para esta finalidade, exceto (a) por operações realizadas entre Controladas
da Devedora e/ou da Fiadora; (b) por operações realizadas pela Devedora, pelas
Controladas da Devedora e/ou pela Fiadora com terceiros, desde que a Devedora e a
Fiadora ou sociedades resultantes das operações não deixem de ser controladas, direta
ou indiretamente (o que inclui o controle via quotas de fundos de investimento), por
Leonardo Sanchez Secundino, Marcus Vinicius Sanchez Secundino e Carlos Eduardo
Sanchez ou seus respectivos descendentes, (c) se for obtida a prévia e expressa
aprovação dos Titulares dos CRI, observado o disposto no item 12.8.1. do Termo de
Securitização (“Waiver dos Titulares dos CRI”); ou (d) caso não seja obtido o Waiver dos
Titulares dos CRI nos termos da alínea “c” deste inciso, seja realizada uma oferta de
resgate antecipado dos CRI, observado o procedimento disposto no Termo de
Securitização, sem prejuízo do previsto no §1º do artigo 231 da Lei nº 6.404/76;

(v)

caso a Devedora e a Fiadora deixem de ser controladas, direta ou indiretamente (o que
inclui o controle via quotas de fundos de investimento), por Leonardo Sanchez Secundino,
Marcus Vinicius Sanchez Secundino e Carlos Eduardo Sanchez ou seus respectivos
descendentes;

(vi)

redução de capital social da Devedora e/ou da Fiadora com outra finalidade que não a
absorção de prejuízos ou ajustes de natureza contábil;

(vii) cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência a terceiros, pela
Devedora e/ou pela Fiadora, das obrigações a serem assumidas na Escritura de Emissão
das Debêntures e nos documentos relacionados à emissão dos CRI;
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(viii) comprovação de que qualquer das declarações prestadas pela Devedora e/ou pela
Fiadora na Escritura de Emissão das Debêntures e nos documentos relacionados à emissão
dos CRI provaram-se falsas, incorretas ou enganosas;
(ix)

inadimplemento, pela Devedora e/ou pela Fiadora ou por qualquer de suas Controladas,
de qualquer obrigação pecuniária não relacionada à emissão dos CRI e não sanada até o
término do prazo de cura eventualmente existente, cujo valor, individual ou agregado,
seja igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), atualizado
mensalmente, a partir da Data de Emissão pela variação positiva do IPCA/IBGE (ou seu
contravalor em outras moedas), observado que, exclusivamente para obrigações
pecuniárias decorrentes de contratos não-financeiros, incluindo execuções fiscais e
contratos de prestação de serviços, não será considerado como um Evento de Vencimento
Antecipado, nos termos deste item, inadimplemento que a Devedora e/ou a Fiadora e/ou
qualquer Controlada esteja comprovadamente contestando de boa-fé;

(x)

decretação de vencimento antecipado de qualquer dívida da Devedora e/ou da Fiadora
ou de qualquer de suas Controladas, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou
superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), atualizado mensalmente, a partir da
Data de Emissão pela variação positiva do IPCA/IBGE (ou seu contravalor em outras
moedas);

(xi)

protesto legítimo de títulos contra a Devedora e/ou a Fiadora, cujo valor, unitário ou
agregado, seja igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), atualizado
mensalmente, a partir da Data de Emissão, pela variação positiva do IPCA/IBGE (ou seu
contravalor em outras moedas), exceto se, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
data do protesto, tiver sido comprovado à Emissora que: (a) o protesto foi efetuado por
erro ou má-fé de terceiro; (b) o protesto foi cancelado; ou (c) o valor do(s) título(s)
protestado(s) foi depositado em juízo;

(xii) descumprimento de qualquer decisão judicial transitada em julgado de natureza
condenatória contra a Devedora e/ou a Fiadora, em valor, individual ou agregado, na
data que for estipulada na referida decisão, igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) corrigido anualmente pelo IPCA/IBGE, ou seu equivalente em outra
moeda;
(xiii) alienação, pela Fiadora ou por qualquer de suas respectivas Controladas, de ativos fixos
operacionais não ociosos que possam resultar em redução de geração de caixa em
montante superior a 10% (dez por cento) do EBITDA tendo como base a última
demonstração financeira;
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(xiv) caso sejam, sem a autorização dos Titulares de CRI reunidos em assembleia geral,
realizadas quaisquer alterações na Escritura de Emissão das Debêntures e nos demais
documentos relacionados à emissão dos CRI pela Devedora, pela Debenturista Inicial e/ou
pela Fiadora;
(xv)

aplicação dos recursos oriundos da Emissão em destinação diversa da descrita no item
3.5. da Escritura de Emissão das Debêntures;

(xvi) alteração do objeto social da Devedora e/ou da Fiadora, conforme disposto em seu
estatuto social, que altere substancialmente as atividades atualmente praticadas e
exclusivamente relacionadas;
(xvii) distribuição pela Devedora e/ou pela Fiadora de dividendos, pagamento de juros sobre o
capital próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos a seus acionistas, caso a
Devedora e/ou da Fiadora estejam em mora com qualquer de suas obrigações
estabelecidas na Escritura de Emissão das Debêntures e nos demais documentos
relacionados à emissão dos CRI, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo
mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações;
(xviii) não observância, pela Fiadora, do seguinte índice financeiro, com base nos
demonstrativos financeiros auditados consolidados da Fiadora, a serem apurados com
base no exercício social encerrado em cada ano, sendo a primeira apuração com base no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017: Dívida Líquida/EBITDA igual ou
inferior a 3,25;
(xix) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações, concessões,
subvenções, alvarás ou licenças, inclusive as ambientais, exigidas pelos órgão
competentes para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Devedora e/ou
pela Fiadora que afete de forma adversa o regular exercício das atividades desenvolvidas
pela Devedora e/ou pela Fiadora, exceto se, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar
(a) da data em que a Devedora deveria ter providenciado a respectiva renovação; ou (b)
da data do respectivo cancelamento, revogação ou suspensão, a Devedora e/ou a Fiadora
comprove ter realizado tempestivamente protocolo com efeitos similares ou ter obtido
provimento jurisdicional ou administrativo autorizando a regular continuidade das
atividades da Devedora e/ou da Fiadora até a renovação ou obtenção da referida
concessão, subvenção, alvará, licença ou autorização; e
(xx)

invalidade, nulidade ou inexequibilidade da Escritura de Emissão das Debêntures, do
Contrato de Cessão ou da Fiança, incluindo qualquer de suas disposições.
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Para fins deste capítulo, (i) “EBITDA” significa: sigla em inglês para “Earnings before interest,
taxes, depreciation and amortization”, calculado pelo ajuste ao lucro líquido das despesas
(receitas) de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido, da adição ou exclusão
do resultado financeiro líquido e adição da depreciação e amortização; e (ii) “Dívida Líquida"
corresponde à soma dos saldos dos empréstimos, financiamentos e outras dívidas financeiras
onerosas classificadas no passivo circulante e exigível de longo prazo da Companhia
(consolidado), não incluindo avais, fianças e demais garantias prestadas em benefício de
empresas não consolidadas nas demonstrações financeiras auditadas, menos caixa,
equivalentes de caixa e aplicações financeiras.
A ocorrência de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado indicados nas alíneas (i), (iii),
(iv), (v), (ix), (x), (xiv), (xvii) e (xviii) acima acarretará o vencimento antecipado automático
das Debêntures, sendo que a Emissora deverá declarar antecipadamente vencidas todas as
obrigações decorrentes das Debêntures e exigir o pagamento do que for devido. Na ciência da
ocorrência de quaisquer dos demais eventos não indicados acima, a Emissora deverá convocar,
em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tomar conhecimento do evento, uma
Assembleia Geral de Titulares dos CRI para deliberar sobre a não declaração do vencimento
antecipado das Debêntures, sendo que, ou caso não haja quórum suficiente para a instalação e
deliberação da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, observado o disposto no Termo de
Securitização, deverá ser observado o procedimento descrito abaixo.
Caso ocorra o vencimento antecipado automático das Debêntures ou venha a ser declarado o
vencimento antecipado não automático das Debêntures, conforme o disposto acima, a Devedora
obriga-se a efetuar o pagamento do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal
Unitário das Debêntures, acrescido, conforme o caso, dos Juros Remuneratórios, calculada pro
rata temporis desde a primeira Data de Integralização, ou última Data de Pagamento dos Juros
Remuneratórios, conforme o caso, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela
Devedora nos termos da Escritura de Emissão das Debêntures, em até 5 (cinco) Dias Úteis
contados do recebimento, pela Devedora, de comunicação por escrito a ser enviada pela
Emissora à Devedora, sob pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos
Encargos Moratórios.
O pagamento a ser feito pela Devedora, caso seja declarada antecipadamente vencida alguma
hipótese de Evento de Vencimento Antecipado, deverá ser calculado pelo saldo do Valor
Nominal Unitário, incluindo os Juros Remuneratórios, na data do efetivo pagamento, para os
Eventos de Vencimento Antecipado que tenham ocorrido por culpa ou dolo da Devedora e/ou
da Fiadora, multiplicado pela duration remanescente do CRI.
Caso a Devedora e/ou a Fiadora não obtenham o Waiver dos Titulares dos CRI, observado o
disposto no item 12.8.1. do Termo de Securitização, a Devedora deverá realizar uma Oferta de
Resgate Antecipado total dos CRI, endereçada à Emissora e ao Agente Fiduciário, a qual será
operacionalizada da seguinte forma:
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(i)

a Devedora solicitará à Emissora que efetive o resgate antecipado da
totalidade dos CRI, mediante Oferta de Resgate Antecipado, sendo certo que
a Devedora deverá garantir os montantes necessários para a Emissora realizar
referido resgate antecipado, bem como arcar com as despesas incorridas pela
mesma com o procedimento para aprovação de referido resgate;

(ii)

a Emissora, dentro de até 10 (dez) dias após o recebimento de solicitação por
escrito da Devedora, realizará a Oferta de Resgate Antecipado dos CRI, por
meio de publicação de anúncio, devendo tal convocação descrever os termos
e condições da Oferta de Resgate Antecipado dos CRI, incluindo: (a) a data
efetiva para pagamento aos Titulares dos CRI; e (b) demais informações
necessárias para tomada de decisão e operacionalização pela Emissora, para
que os Titulares dos CRI se manifestem acerca do resgate antecipado
facultativo dos CRI de que sejam titulares a respeito da sua adesão, ou não,
à Oferta de Resgate Antecipado na forma prevista no Termo de Securitização;

(iii)

a Devedora resgatará somente os CRI cujos titulares tenham se manifestado
favoravelmente ao resgate antecipado facultativo, em até 30 (trinta) dias
corridos contados da publicação do anúncio da Oferta de Resgate Antecipado,
nos termos do inciso “ii” acima e decidirá, a seu exclusivo critério se:
a. será realizado o resgate antecipado dos CRI pela Devedora, na qualidade
de emissora das Debêntures; ou
b. a Devedora indicará alguma parte relacionada para aquisição dos respectivo
CRI no mercado secundário;

(iv)

valor a ser pago à Emissora a título de resgate antecipado facultativo será
equivalente ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário
acrescido dos Juros Remuneratórios até a data de resgate antecipado,
calculado na forma do Termo de Securitização.

2.1.2.20.

Regime Fiduciário

A Emissão dos CRI contará com a instituição de regime fiduciário e com a consequente
constituição de patrimônio separado sobre os Créditos Imobiliários e as CCIs, segregando-os do
patrimônio comum da Emissora, até o pagamento integral dos CRI, para constituição do
Patrimônio Separado.
2.1.2.21.

Preço de Integralização e Forma de Integralização

Os CRI serão integralizados pelo Preço de Integralização, que corresponde ao Valor Nominal
Unitário dos CRI acrescido dos Juros Remuneratórios calculados conforme o Termo de
Securitização, a partir da primeira Data de Integralização.
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2.1.2.22.

Liquidação do Patrimônio Separado

Caso seja verificada a ocorrência de qualquer dos eventos previstos abaixo, o Agente Fiduciário
deverá imediatamente assumir a administração do Patrimônio Separado e convocar uma
Assembleia Geral para deliberar sobre liquidá-lo ou não.
A Assembleia Geral mencionada acima deverá ser convocada, em até 5 (cinco) dias a contar da
data em que o Agente Fiduciário tomar conhecimento da ocorrência de qualquer dos eventos
previstos abaixo.
A Assembleia Geral deverá deliberar pela: (i) liquidação do Patrimônio Separado; ou (ii) não
liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser deliberado a continuidade da
administração do Patrimônio Separado por nova securitizadora ou nomeação de outra
instituição administradora, fixando, em ambos os casos, as condições e termos para sua
administração, bem como sua remuneração.
A critério da Assembleia Geral a ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos poderá
ensejar a liquidação ou não do Patrimônio Separado, conforme os itens abaixo:
(i)

pedido, por parte da Emissora, de qualquer plano de recuperação judicial ou
extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido
requerida ou obtida homologação judicial do referido plano;

(ii)

pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora, e não devidamente
contestado por esta, no prazo legal;

(iii)

decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora;

(iv)

não pagamento, pela Emissora, das obrigações pecuniárias devidas a qualquer dos
Titulares dos CRI, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados das datas previstas no Termo
de Securitização, desde que esta tenha recebido os Créditos Imobiliários nos seus
respectivos vencimentos; e

(v)

falta de cumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação não pecuniária prevista no
Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação, desde que não sanado
no prazo de 30 (trinta) dias ou outro prazo, na hipótese de prazo específico para
cumprimento de tal obrigação ter sido estipulado no Termo de Securitização, contado do
inadimplemento.
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A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente comunicada, ao
Agente Fiduciário, pela Emissora, em 1 (um) Dia Útil.
Sem prejuízo da assunção imediata da administração do Patrimônio Separado pelo Agente
Fiduciário, a deliberação pela declaração da liquidação do Patrimônio Separado deverá ser
tomada pelos Titulares dos CRI que (a) representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
mais 1 (um) dos CRI em Circulação, ou (b) em segunda convocação, e os Titulares dos CRI
representando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos Titulares dos CRI
presentes.
A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência dos Créditos
Imobiliários integrantes do Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário (ou à instituição
administradora que vier a ser aprovada pelos Titulares dos CRI), na qualidade de representante
dos Titulares dos CRI, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora
decorrente dos CRI. Nesse caso, caberá ao Agente Fiduciário (ou à instituição administradora
que vier a ser aprovada pelos Titulares dos CRI), conforme deliberação dos Titulares dos CRI:
(i) administrar os Créditos Imobiliários que integram o Patrimônio Separado; (ii) esgotar todos
os recursos judiciais e extrajudiciais para a realização dos créditos oriundos dos Créditos
Imobiliários que lhes foram transferidos; (iii) ratear os recursos obtidos entre os Titulares dos
CRI na proporção de CRI detidos; e (iv) transferir os créditos oriundos dos Créditos Imobiliários
eventualmente não realizados aos Titulares dos CRI, na proporção de CRI detidos.
2.1.2.23.

Assembleia Geral dos Titulares dos CRI

Os Titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia, a fim de deliberarem
sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares dos CRI.
Ademais, a Emissora se compromete a convocar a Assembleia Geral no caso da ocorrência de
quaisquer um dos Eventos de Vencimento Antecipado das Debêntures.
A Assembleia Geral dos titulares dos CRI poderá ser convocada:
(i)

pelo Agente Fiduciário;

(ii)

pela Emissora;

(iii)

pela CVM; ou

(iv)

por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI.

56

A convocação da Assembleia Geral far-se-á mediante edital publicado por 3 (três) vezes, com
a antecedência de 15 (quinze) dias, para primeira convocação e, de 8 (oito) dias para a segunda
convocação, em um jornal de grande circulação, utilizado pela Emissora para divulgação de
suas informações societárias, sendo que se instalará, em primeira convocação, com a presença
dos titulares que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em
Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, sendo válida as deliberações
tomadas de acordo com o disposto abaixo.
A presidência da Assembleia Geral caberá, de acordo com quem a tenha convocado,
respectivamente ao Titular dos CRI eleito pelos Titulares dos CRI presentes, ou seu
representante, no caso de haver somente pessoas jurídicas.
A Emissora e/ou os Titulares dos CRI poderão convocar representantes da Emissora, ou
quaisquer terceiros, para participar das Assembleias Gerais, sempre que a presença de qualquer
dessas pessoas for relevante para a deliberação da ordem do dia.
O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as Assembleias Gerais e prestar aos Titulares
dos CRI as informações que lhe forem solicitadas, sendo certo que deve agir conforme instrução
dos Titulares dos CRI nas decisões relativas à administração e execução da Fiança, caso
necessário.
Cada CRI em Circulação corresponderá um voto, sendo admitida a constituição de mandatários,
observadas as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 126 da Lei das Sociedades
por Ações.
Exceto se diversamente previsto no Termo de Securitização, as deliberações da Assembleia
Geral que (a) representem no mínimo, 65% (sessenta e cinco por cento) mais 1 (um) dos CRI em
Circulação, ou (b) em segunda convocação, os Titulares dos CRI representando, no mínimo 65%
(sessenta e cinco por cento) mais 1 (um) dos Titulares dos CRI presentes, observados os quóruns
estabelecidos no Termo de Securitização, serão consideradas existentes, válidas e eficazes
perante a Emissora, bem como obrigarão a Emissora e a todos os Titulares dos CRI.
Conforme previsto nos incisos (iv) e (xv) do item 6.1. da Escritura de Emissão das Debêntures,
a aprovação de referidas operações/alterações dependerão de aprovação por Titulares dos CRI
que (a) representem no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação,
ou (b) em segunda convocação, os Titulares dos CRI representando, no mínimo 50% (cinquenta
por cento) mais 1 (um) dos Titulares dos CRI presentes.
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As deliberações relativas às alterações: (i) das datas de amortização dos CRI; (ii) da Data de
Vencimento; (iii) dos Eventos de Multa Indenizatória; (iii) dos eventos de vencimento
antecipado previstos na Escritura de Emissão das Debêntures; e (iv) dos quóruns de deliberação
previstos no Termo de Securitização, em primeira convocação da Assembleia Geral ou em
qualquer convocação subsequente, dependerão de aprovação por Titulares dos CRI que
representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulação, ou em segunda
convocação, os Titulares dos CRI representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)
dos Titulares dos CRI presentes.
Independentemente das formalidades previstas na lei e no Termo de Securitização, será
considerada regularmente instalada a Assembleia Geral a que comparecem todos os Titulares
dos CRI, sem prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns de deliberação estabelecidos
no Termo de Securitização.
Fica desde já dispensada a realização de Assembleia Geral para deliberar sobre: (i) a correção de
erros materiais, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético; (ii) alterações a quaisquer
documentos da Oferta já expressamente permitidas nos termos do(s) respectivo(s) documento(s)
da Oferta; (iii) alterações a quaisquer documentos da Oferta em razão de exigências formuladas
pela CVM, pela ANBIMA ou pela B3 (Segmento CETIP UTVM); ou (iv) em virtude da atualização dos
dados cadastrais das partes, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre
outros, desde que as alterações ou correções referidas nos itens acima, não possam acarretar
qualquer prejuízo aos Titulares do CRI ou qualquer alteração no fluxo do CRI, e desde que não
haja qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares do CRI.
As deliberações tomadas pelos Titulares de CRI em Assembleias Gerais de Titulares de CRI no
âmbito de sua competência legal, observados os quóruns no Termo de Securitização, vincularão
a Emissora e obrigarão todos os Titulares dos CRI em Circulação, independentemente de terem
comparecido à Assembleia Geral de Titulares de CRI ou do voto proferido nas respectivas
Assembleias Gerais de Titulares dos CRI.
2.1.2.24.

Distribuição

A distribuição dos CRI ocorrerá por meio de distribuição pública com intermediação do
Coordenador Líder.
2.1.2.25.

Plano de Distribuição

Observadas as disposições da regulamentação aplicável e atendidas as Condições Precedentes,
a distribuição dos CRI será pública, sob o regime de melhores esforços de colocação, e desde
que cumpridas todas as Condições Precedentes, conforme previsto no artigo 33, parágrafo 3º,
da Instrução CVM nº 400/03, e observará os termos e condições estipulados no Contrato de
Distribuição, os quais se encontram descritos no Prospecto Preliminar e estarão descritos no
Prospecto Definitivo:
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(i)

a Oferta tem como público alvo os Investidores Qualificados, e que tenham subscrito
e integralizado CRI, no âmbito da Oferta, durante o Prazo de Colocação, não existindo
reservas antecipadas, nem fixação de lotes máximos ou mínimos;

(ii)

a partir da disponibilização do Aviso ao Mercado e da disponibilização do Prospecto
Preliminar, serão realizadas apresentações para potenciais Investidores selecionados
pelo Coordenador Líder (roadshow e/ou one-on-ones);

(iii)

o material publicitário será submetido à aprovação prévia da CVM, nos termos do
artigo 50 da Instrução CVM nº 400/03, e o material de apoio ou documentos de suporte
às apresentações para potenciais Investidores eventualmente utilizados serão
encaminhados à CVM previamente à sua utilização, nos termos do artigo 50, parágrafo
5º, da Instrução CVM nº 400/03;

(iv)

o Coordenador Líder deverá assegurar: (a) a adequação do investimento ao perfil de
risco de seus clientes e dos potenciais Investidores; e (b) o tratamento justo e
equitativo aos potenciais Investidores;

(v)

poderão ser aceitas intenções de investimentos de investidores definidos como
Pessoas Vinculadas, sendo certo que, fica estabelecido que os investidores que sejam
Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no Boletim de Subscrição, a
sua condição ou não de Pessoa Vinculada sob pena de ter seu Boletim de Subscrição
cancelado. Ainda, caso haja excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à
quantidade dos CRI inicialmente ofertados no âmbito da Oferta, não será permitida
a colocação a Investidores que sejam Pessoas Vinculadas. Neste caso, os Boletins de
Subscrição firmados por investidores que sejam Pessoas Vinculadas serão
automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM nº 400/03.
Fica ressalvado, no entanto, que tal vedação não se aplica ao eventual formador de
mercado contratado, desde que o direito de subscrever e a quantidade máxima de
valores mobiliários a ser subscrita, se houver tal limitação, estejam divulgados no
Prospecto, nos termos do parágrafo único do artigo 55 da Instrução CVM nº 400/03;

(vi)

os CRI serão subscritos pelo Preço de Integralização mediante a assinatura do Boletim
de Subscrição;

(vii)

os Boletins de Subscrição deverão ser dirigidos ao Coordenador Líder, a quem caberá
aceitá-los ou não, de acordo com os procedimentos de distribuição;

(viii)

ao subscrever os CRI no mercado primário ou adquirir os CRI no mercado secundário,
os Investidores estarão aderindo ao Termo de Securitização, aprovando, automática,
voluntária, incondicional, irretratável e irrevogavelmente, todos os seus termos e
condições;

(ix)

os CRI serão integralizados à vista e em moeda corrente nacional por intermédio dos
procedimentos da B3 (Segmento CETIP UTVM);
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(x)

o Coordenador Líder procederá à disponibilização do Anúncio de Encerramento após a Data
de Liquidação da Oferta, a ser disponibilizado nos termos da Instrução CVM nº 400/03; e

(xi)

o Coordenador Líder poderá contratar outras instituições financeiras para auxiliarem
na distribuição dos CRI, mediante celebração do respectivo Termo de Adesão,
conforme minuta constante do Anexo I do Contrato de Distribuição.

O Contrato de Distribuição poderá ser consultado pelos investidores no endereço do
Coordenador Líder indicado na seção “Identificação da Emissora, do Agente Fiduciário, do
Coordenador Líder, dos Assessores Legais e dos Demais Prestadores de Serviços da Oferta”
constante na página 34 deste Prospecto.
2.1.2.26.

Inadequação de Investimento

O INVESTIMENTO NOS CRI NÃO É ADEQUADO AOS INVESTIDORES QUE: (I) NECESSITEM DE
LIQUIDEZ CONSIDERÁVEL COM RELAÇÃO AOS TÍTULOS ADQUIRIDOS, UMA VEZ QUE A
NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS NO MERCADO SECUNDÁRIO
BRASILEIRO É RESTRITA; E/OU (II) NÃO ESTEJAM DISPOSTOS A CORRER RISCO DE CRÉDITO
RELACIONADO AO SETOR IMOBILIÁRIO.
2.1.2.27.

Cronograma Tentativo
Eventos

Data
Prevista(1)(2)

Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM

12/09/2017

2.

Divulgação do Aviso ao Mercado

07/11/2017

3.

Disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores

07/11/2017

4.

Início do Roadshow

08/11/2017

5.

Procedimento de Bookbuilding

06/12/2017

6.

Registro da Oferta na CVM

20/12/2017

7.

Disponibilização do Anúncio de Início

21/12/2017

8.

Disponibilização do Prospecto Definitivo aos Investidores

21/12/2017

9.

Data de Início da Oferta

21/12/2017

10.

Primeira Data de Liquidação da Oferta

22/12/2017

11.

Data Máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento

21/06/2018

Ordem dos
Eventos
1.

(1) As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações.
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado.

Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da
aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação
da Oferta, ver seção “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação de Oferta” deste
Prospecto Preliminar.
2.1.2.28.

Registro para Colocação

Os CRI serão registrados para colocação no mercado primário e para negociação no mercado
secundário de no CETIP 21, administrado e operacionalizado pela B3 (Segmento CETIP UTVM),
sendo a integralização dos CRI, neste caso, liquidada por meio da B3 (Segmento CETIP UTVM).
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2.1.2.29.

Prazo de Colocação

O prazo máximo de colocação dos CRI será de até 180 (cento e oitenta) dias contados da Data
de Início da Oferta.
2.1.2.30.

Regime de Colocação e Distribuição Parcial

A Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI, independente do
número de CRI que venha a ser subscrito, desde que seja atingido o Montante Mínimo da Oferta.
A manutenção da Oferta está condicionada à subscrição e integralização do Montante Mínimo
da Oferta. Caso, ao final do Prazo de Colocação, tenham sido subscritos e integralizados CRI
em valores inferiores ao Montante Mínimo da Oferta, os CRI não colocados serão cancelados
pela Emissora.
Os investidores poderão, no momento da subscrição, condicionar a sua adesão na Oferta à: (i)
distribuição da totalidade dos CRI; e (ii) distribuição de uma proporção ou quantidade mínima
dos CRI objeto da Oferta, definida conforme critério próprio do investidor.
No caso acima, o investidor deverá, no momento da aceitação, indicar se, implementando-se a
condição prevista, pretende receber a totalidade dos CRI por ele subscrita ou quantidade
equivalente à proporção entre o número de CRI efetivamente distribuído e o número de CRI
originalmente ofertado, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em
receber a totalidade dos CRI por ele subscrita. Enquanto não obtida à condição mínima
estabelecida o investidor não será obrigado a integralizar os CRI.
2.1.2.31.

Multa e Juros Moratórios

Em caso de inadimplemento do pagamento de quaisquer das obrigações pecuniárias previstas
no Termo de Securitização, sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, será devida multa
moratória de 2% (dois por cento) e juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês,
calculados sobre os valores devidos e não pagos desde a data em que os mesmos deveriam ser
pagos até a data do efetivo pagamento, pro rata temporis.
2.1.2.32.

Local de Pagamentos

Os pagamentos dos CRI serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela B3
(Segmento CETIP UTVM). Caso, por qualquer razão, a qualquer tempo, os CRI não estejam
custodiados na B3 (Segmento CETIP UTVM), na data de seu pagamento, a Emissora deixará, em
sua sede, o respectivo pagamento à disposição do respectivo Titular dos CRI. Não haverá
qualquer tipo de atualização ou remuneração sobre o valor de pagamento dos CRI
tempestivamente colocado à disposição do Titular de CRI na sede da Emissora.

61

2.1.2.33.

Prorrogação dos Prazos

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação relativa
aos CRI, até o primeiro Dia Útil imediatamente subsequente ou até o dia imediatamente
subsequente em que a B3 (Segmento CETIP UTVM) esteja(m) em funcionamento, caso a respectiva
data de vencimento não seja Dia Útil, ou seja, um dia em que a B3 (Segmento CETIP UTVM) não
esteja em funcionamento, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pagos.
2.1.2.34.

Atraso no Recebimento dos Pagamentos

O não comparecimento do Titular de CRI para receber o valor correspondente a qualquer das
obrigações pecuniárias devidas pela Emissora, nas datas previstas neste Prospecto Preliminar e
no Termo de Securitização ou em comunicado publicado pela Emissora, não lhe dará direito ao
recebimento de qualquer acréscimo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia,
assegurados os direitos adquiridos até a data em que os valores tornaram-se disponíveis.
2.1.2.35.

Publicidade

Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRI, bem como as convocações para as
respectivas

assembleias

gerais,

deverão

ser

veiculados

nos prazos legais e/ou

regulamentares, através do sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais.
Caso a Emissora altere seu jornal de publicação após a Data de Emissão, a Emissora deverá: (i)
enviar notificação ao Agente Fiduciário informando o novo veículo, bem como (ii) publicar, às
suas expensas, nos jornais anteriormente utilizados, aviso aos Titulares de CRI informando o
novo veículo de publicação a ser utilizado para divulgação dos fatos e atos relevantes de
interesse dos Titulares de CRI.
2.1.2.36.

Eventual Utilização de Instrumentos Derivativos

No âmbito da Oferta, não serão utilizados instrumentos derivativos que possam alterar os fluxos
de pagamento previstos para os Titulares de CRI neste Prospecto e no Termo de Securitização.
2.1.2.37.

Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação de Oferta

Havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de
fato existentes quando da apresentação da Oferta, ou que o fundamentem, acarretando
aumento relevante dos riscos assumidos pelos Investidores e inerentes à própria Oferta, a CVM
poderá acolher pleito de modificação ou revogação da Oferta.
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O pleito de modificação da Oferta presumir-se-á deferido caso não haja manifestação da CVM
em sentido contrário no prazo de 10 (dez) Dias Úteis, contado do seu protocolo na CVM.
Tendo sido deferida a modificação, a CVM poderá, por sua própria iniciativa ou a requerimento
da Emissora, prorrogar o prazo da oferta por até 90 (noventa) dias.
É sempre permitida a modificação da Oferta para melhorá-la em favor dos investidores ou para
renúncia a condição da Oferta estabelecida pela Emissora.
A revogação torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores, devendo
ser restituídos integralmente aos Investidores os valores, bens ou direitos dados em
contrapartida aos CRI ofertados, na forma e condições previstas neste Prospecto.
A modificação deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais aos
utilizados para a divulgação da Oferta e o Coordenador Líder deverá se acautelar e se certificar,
no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor está ciente de que
a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições.
Na hipótese prevista acima, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser
comunicados diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra
forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, para que
confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da comunicação, o interesse em
manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio.
2.1.2.38.

Breve Descrição das Funções e Critérios e Procedimentos para Substituição das

Instituições Contratadas pela Emissora para a Oferta
Auditores Independentes
A Emissora contrata auditores independentes cuja responsabilidade é de expressar uma opinião
sobre as demonstrações financeiras com base em auditoria conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Referida auditoria tem por objetivo obter segurança
razoável de que essas demonstrações financeiras estão livres de distorções relevantes. Nos
termos do artigo 31 da Instrução CVM nº 308/99, os auditores independentes não podem prestar
serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a 5 (cinco) anos consecutivos, exigindo-se
um intervalo mínimo de 3 (três) anos para a sua recontratação, exceto: se (i) a companhia
auditada possua Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente (instalado no
exercício social anterior à contratação do auditor independente); e (ii) o auditor seja pessoa
jurídica (sendo que, nesse caso, o auditor independente deve proceder à rotação do responsável
técnico, diretor, gerente e de qualquer outro integrante da equipe de auditoria com função de
gerência, em período não superior a cinco anos consecutivos, com intervalo mínimo de três
anos para seu retorno). Tendo em vista que a Emissora não possui Comitê de Auditoria
Estatutário em funcionamento permanente, a Emissora tem por obrigatoriedade trocar o
auditor independente a cada período de cinco anos.
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Ainda, em atendimento ao artigo 23 da Instrução CVM nº 308/99, a Emissora não contrata os
auditores independentes para a prestação de serviços de consultoria que possam caracterizar
a perda de sua objetividade e independência.
Adicionalmente, independente do atendimento a obrigação normativa, um dos motivos de
maior preponderância, para a administração da Emissora, na seleção, contração e, quando o
caso, substituição de empresa de auditoria independente, é a experiência, conhecimento
acumulado, familiaridade da mesma em relação ao mercado financeiro, em particular aos
produtos de securitização e que envolvem o mercado financeiro imobiliário e agrícola de forma
geral e qualidade na prestação de serviços. Havendo prejuízos em tais qualidades, a Emissora
estabelece novos padrões de contratação.
B3 (Segmento CETIP UTVM)
A B3 (Segmento CETIP UTVM) foi contratada para prestação de serviços de custódia de ativos
escriturais e liquidação financeira dos CRI, sendo que os pagamentos dos CRI serão efetuados
por meio da B3 (Segmento CETIP UTVM).
A B3 (Segmento CETIP UTVM) poderá ser substituída por outras câmaras de liquidação e custódia
autorizadas, nos seguintes casos: (i) se a B3 (Segmento CETIP UTVM) falir, requerer recuperação
judicial ou iniciar procedimentos de recuperação extrajudicial, tiver sua falência, intervenção
ou liquidação requerida; (ii) se for cassada sua autorização para execução dos serviços
contratados; (iii) a pedido dos Titulares de CRI.
Escriturador
O Escriturador atuará, no âmbito da Emissão, como responsável pela escrituração e digitação
dos CRI, para fins de custódia eletrônica e de liquidação financeira de eventos de pagamento
dos CRI na B3 (Segmento CETIP UTVM), para distribuição em mercado primário e negociação
em mercado secundário na B3 (Segmento CETIP UTVM).
O Escriturador foi escolhido para desempenhar tal função em razão de sua reconhecida
experiência na prestação de serviços desta natureza.
O Escriturador poderá ser substituído (i) em caso de inadimplemento de suas obrigações junto
à Emissora; (ii) caso requeira ou por qualquer outro motivo encontrar-se em processo de
recuperação judicial, tiver sua falência decretada ou sofrer liquidação, intervenção judicial ou
extrajudicial; (iii) em caso de superveniência de lei, regulamentação e/ou instrução de
autoridades competentes que impeçam ou modifiquem a natureza, termos e condições dos
serviços prestados; e (iv) em caso de seu descredenciamento para o exercício da atividade de
escriturador de valores mobiliários.
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Banco Liquidante
O Banco Liquidante foi escolhido para desempenhar a função de operacionalizar o pagamento
e a liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares de CRI em razão de sua
reconhecida experiência na prestação de serviços desta natureza.
O Banco Liquidante poderá ser substituído caso: (i) os serviços não sejam prestados de forma
satisfatória, (ii) caso haja renúncia do Banco Liquidante ao desempenho de suas funções nos
termos previstos em contrato; e (iii) em comum acordo entre as partes.
Agência de Classificação de Risco
A Agência de Classificação de Risco foi contratada com a função de realizar a classificação de
risco dos CRI em razão da sua reconhecida experiência na prestação de serviços de classificação
de risco de valores mobiliários.
A Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída nos casos de (i) rescisão contratual
determinada pela Emissora caso os serviços não sejam prestados de forma satisfatória, (ii)
renúncia da Agência de Classificação de Risco ao desempenho de suas funções nos termos
previstos na legislação e regulamentação em vigor; e (iii) comum acordo entre as partes. A
Agência de Classificação de Risco revisará anualmente a classificação de risco dos CRI.
Agente Fiduciário e Instituição Custodiante
A Instituição Custodiante será responsável pela custódia e guarda das vias físicas do Termo de
Securitização, seus eventuais aditamentos e dos Documentos Comprobatórios que evidenciam
a existência dos Créditos Imobiliários, em lugar seguro, sob as penas previstas na legislação
aplicável.
A Instituição Custodiante poderá ser destituída por decisão dos Titulares de CRI reunidos em
Assembleia Geral. Nesse caso, nova Instituição Custodiante deve ser contratada pela Emissora.
O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de impedimento, renúncia,
intervenção ou liquidação extrajudicial, devendo ser substituído no prazo de até 30 (trinta)
dias contados da ocorrência de qualquer desses eventos, mediante deliberação em sede de
Assembleia Geral, para que seja eleito o novo Agente Fiduciário.
Em nenhuma hipótese a função de Agente Fiduciário poderá ficar vaga por um período superior
a 30 (trinta) dias.
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A Assembleia Geral será convocada pelo Agente Fiduciário a ser substituído, podendo também
ser convocada pelos Titulares de CRI que representem 10% (dez por cento), no mínimo, dos CRI
em Circulação. Se a convocação não ocorrer até 15 (quinze) dias antes do termo final do prazo
referido no item acima, caberá à Emissora efetuá-la. Em casos excepcionais, a CVM poderá
proceder à convocação da Assembleia Geral para escolha do novo agente fiduciário ou nomear
substituto provisório.
Aos Titulares de CRI é facultado proceder à destituição do Agente Fiduciário e à indicação de
seu eventual substituto, em Assembleia de Titulares de CRI, especialmente convocada para
esse fim. A deliberação sobre esta matéria deverá obedecer ao quórum de aprovação mínimo
de (i) 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação detidos pelos presentes na respectiva Assembleia
de Titulares de CRI; ou (ii) 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação detidos
pelos presentes na respectiva assembleia em caso de descumprimento pelo Agente Fiduciário
dos deveres a ele atribuídos no Termo de Securitização.
A substituição do Agente Fiduciário deve ser encaminhada à CVM, no prazo de 7 (sete) Dias
Úteis contados do registro do aditamento ao Termo de Securitização junto à Instituição
Custodiante.
2.1.2.39.

Informações Adicionais

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e a Oferta poderão ser
obtidos junto à Emissora e/ou ao Coordenador Líder na seção “Identificação da Emissora, do
Agente Fiduciário, do Coordenador Líder, dos Assessores Legais e dos Demais Prestadores de
Serviços da Oferta” na página 34 deste Prospecto e/ou à CVM, nos endereços indicados na Seção
“Exemplares deste Prospecto” na página 37 deste Prospecto.
2.1.2.40.

Tratamento Fiscal

Os Titulares de CRI não devem considerar unicamente as informações contidas abaixo para fins
de avaliar o tratamento tributário de seu investimento nos CRI, devendo consultar seus próprios
assessores quanto à tributação específica à qual estarão sujeitos, especialmente quanto a
outros tributos eventualmente aplicáveis a esse investimento ou a ganhos porventura auferidos
em operações com CRI.
Pessoas Físicas e Jurídicas Residentes no Brasil
Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras estão
sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), a ser calculado com base
na aplicação de alíquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicação geradora dos
rendimentos tributáveis: (i) até 180 dias: alíquota de 22,5%; (ii) de 181 a 360 dias: alíquota de
20%; (iii) de 361 a 720 dias: alíquota de 17,5% e (iv) acima de 720 dias: alíquota de 15%. Este
prazo de aplicação é contado da data em que o respectivo Titular de CRI efetuou o
investimento, até a data do resgate. Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo
de investidor, conforme sua qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta,
fundo de investimento, instituição financeira, sociedade de seguro, de previdência privada, de
capitalização, corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e
valores mobiliários, sociedade de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.
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O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda
devido, gerando o direito à dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) apurado
em cada período de apuração. O rendimento também deverá ser computado na base de cálculo
do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”). As alíquotas do IRPJ
correspondem a 15% e adicional de 10%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro
real que exceder o equivalente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano. Já a
alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas não-financeiras, corresponde a 9%. Desde 1º de julho
de 2015, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras tributadas sob
a sistemática não cumulativa, sujeitam-se à contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de
0,65% e 4%, respectivamente. Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituições
financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdência privada fechadas,
entidades de previdência complementar abertas, agências de fomento, sociedades de
capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de
arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do IRRF. Não obstante a isenção de retenção
na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI por essas entidades, via de regra
e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo IRPJ, à alíquota de 15% e
adicional de 10%; pela CSLL, à alíquota de 20% entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro
de 2018, e à alíquota de 15% a partir de 1º de janeiro de 2019, de acordo com a Lei nº 13.169,
publicada em 7 de outubro de 2015. As carteiras de fundos de investimentos estão isentas de
Imposto de Renda. Ademais, no caso das instituições financeiras, os rendimentos decorrentes
de investimento em CRI estão potencialmente sujeitos à contribuição ao PIS e à COFINS às
alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente. Para as pessoas físicas, desde 1° de janeiro de 2005,
os rendimentos gerados por aplicação em CRI estão isentos de imposto de renda (na fonte e na
declaração de ajuste anual), por força do artigo 3°, inciso II, da Lei n.º 11.033/04. De acordo
com a posição da Receita Federal, expressa no artigo 55, parágrafo único, da Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585, de 31 de agosto de 2015, tal isenção abrange,
ainda, o ganho de capital auferido na alienação ou cessão dos CRI. Pessoas jurídicas isentas
terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é
compensável, conforme previsto no artigo 76, inciso II, da Lei n.º 8.981, de 20 de janeiro de
1995. A retenção do imposto na fonte sobre os rendimentos das entidades imunes está
dispensada desde que as entidades declarem sua condição à fonte pagadora, nos termos do
artigo 71 da Lei n.º 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei nº 9.065, de
20 de junho de 1995).
Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior
Com relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que invistam em
CRI no país de acordo com as normas previstas na Resolução CMN n.º 4.373, de 29 de setembro
de 2014, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15%.
Exceção é feita para o caso de investidor domiciliado em país ou jurisdição considerados como
de tributação favorecida, assim entendidos aqueles que não tributam a renda ou que a tributam
à alíquota inferior a 20% ou cuja legislação não permita o acesso a informações relativas à
composição societária de pessoas jurídicas, ou à sua titularidade ou à identificação do
beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes. A despeito deste conceito
legal, no entender das autoridades fiscais, são atualmente consideradas "Jurisdição de
Tributação Favorecida" as jurisdições listadas no artigo 1º da Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil n.º 1.037, de 04 de junho de 2010.
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Imposto sobre Operações Financeiras – IOF
Imposto sobre Operações de Câmbio (“IOF/Câmbio”)
Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos
mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições previstas na Resolução
CMN nº 4.373, inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as operações de câmbio
relacionadas aos investimentos em CRI, estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à alíquota
zero no ingresso e à alíquota zero no retorno, conforme Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro
de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser
majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de 25% (vinte
e cinco por cento), relativamente a operações de câmbio ocorridas após esta eventual
alteração. Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários ("IOF/Títulos") As
operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto n.º 6.306,
de 14 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do
IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o
percentual de 1,50% ao dia, relativamente a operações ocorridas após este eventual aumento.
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3. SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DA OFERTA
Apresentamos a seguir um breve resumo dos principais Documentos da Operação, quais sejam:
O PRESENTE SUMÁRIO NÃO CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES QUE OS INVESTIDORES DEVEM
CONSIDERAR ANTES DE INVESTIR NOS CRI. O INVESTIDOR DEVE LER O PRESENTE PROSPECTO
PRELIMINAR INTEGRALMENTE, INCLUINDO SEUS ANEXOS, DENTRE OS QUAIS SE ENCONTRAM
CÓPIAS DOS INSTRUMENTOS RESUMIDOS DESTA SEÇÃO.
3.1.

ESCRITURA DE EMISSÃO DAS DEBÊNTURES

Por meio da Escritura de Emissão das Debêntures, a ser celebrada entre a Devedora, a
Debenturista Inicial e a EMS, a Devedora emitirá, inicialmente, até 250.000 (duzentos e
cinquenta mil) Debêntures, no dia 01 de novembro de 2017, com o valor nominal de R$ 1.000,00
(mil reais), totalizando, inicialmente, até R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões),
em favor da Emissora, na Data de Emissão das Debêntures.
A emissão das Debêntures será realizada em até 2 (duas) séries. A existência e a quantidade de
Debêntures a ser alocada em cada série da emissão serão definidas de acordo com a demanda
dos CRI pelos Investidores, conforme apurado em Procedimento de Bookbuilding, em sistema
de vasos comunicantes, sendo certo que a quantidade de Debêntures de uma das séries deverá
ser abatida da quantidade de Debêntures total da emissão, definindo, portanto, a quantidade
de Debêntures a ser alocada na outra série.
As Debêntures serão da espécie quirografária e contarão com a garantia fidejussória outorgada
pela Fiadora.
As Debêntures da 1ª Série terão prazo de vencimento de 3 (três) anos contados da Data de
Emissão, vencendo em 29 de outubro de 2020, e as Debêntures da 2ª Série terão prazo de
vencimento de 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão, vencendo em 28 de outubro de 2022.
As Debêntures não terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado.
A partir da primeira Data de Integralização, as Debêntures da 1ª Série farão jus a uma
remuneração, calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis
decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso, a partir da primeira Data de Integralização ou Data de Pagamento da
Remuneração das Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo
pagamento, equivalente a uma taxa a ser definida no Procedimento de Bookbuilding , sendo, no
máximo, 101,50% (cento e um inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, da variação
acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, extra-grupo,
expressa na forma de percentual ao ano, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (Segmento
CETIP UTVM) no informativo diário disponível em sua página de internet (www.cetip.com.br), de
acordo com a fórmula constante na Escritura de Emissão das Debêntures:
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A partir da primeira Data de Integralização, as Debêntures da 2ª Série farão jus a uma
remuneração, calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis
decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso, a partir da primeira Data de Integralização ou Data de Pagamento da
Remuneração das Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu
efetivo pagamento, equivalente a uma taxa a ser definida no Procedimento de Bookbuilding,
sendo, no máximo, 102,00% (cento e dois inteiros por cento) ao ano, da variação acumulada
das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, extra-grupo, expressa
na forma de percentual ao ano, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (Segmento CETIP
UTVM) no informativo diário disponível em sua página de internet (www.cetip.com.br), de
acordo com a fórmula constante na Escritura de Emissão das Debêntures:
O pagamento da remuneração das Debêntures será realizado semestralmente, nas datas
previstas na tabela abaixo:
Datas de Pagamento
Remuneração das Debêntures
da 1ª Série

Datas de Pagamento
Remuneração das Debêntures
da 2ª Série

1

27/04/2018

1

27/04/2018

2

30/10/2018

2

30/10/2018

3

29/04/2019

3

29/04/2019

4

30/10/2019

4

30/10/2019

5

29/04/2020

5

29/04/2020

6

29/10/2020

6

29/10/2020

7

29/04/2021

8

28/10/2021

9

28/04/2022

10

28/10/2022

O pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série será realizado na Data de
Vencimento das Debêntures da 1ª Série, e o pagamento do Valor Nominal Unitário das
Debêntures da 2ª Série será realizado semestralmente, a partir do 48º (quadragésimo oitavo)
mês (inclusive) contado da Data de Emissão, conforme tabela abaixo:
Amortização das Debêntures da 2ª Série

% de amortização

1

27/04/2018

0,00000%

2

30/10/2018

0,00000%

3

29/04/2019

0,00000%

4

30/10/2019

0,00000%

5

29/04/2020

0,00000%

6

29/10/2020

0,00000%

7

29/04/2021

0,00000%

8

28/10/2021

33,34000%

9

28/04/2022

50,00000%

10

28/10/2022

100,00000%

70

3.2.

Termo de Securitização

3.2.1.

Partes e Objeto

O Termo de Securitização foi celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário, e é o
instrumento por meio do qual os CRI serão emitidos e que efetivamente vincula os Créditos
Imobiliários, representados pela CCI, aos CRI.
O Termo de Securitização, além de descrever os Créditos Imobiliários, define detalhadamente
as características dos CRI, estabelecendo seu valor, prazo, quantidade, espécies, formas de
pagamento, garantias e demais elementos. As principais informações contidas no Termo de
Securitização encontram-se descritas conforme abaixo.
3.2.2.

Administração do Patrimônio Separado

A Emissora administrará ordinariamente, sujeita às disposições da Escritura de Emissão das
Debêntures e do Termo de Securitização, o Patrimônio Separado, promovendo as diligências
necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento
recebidos na Conta Centralizadora, bem como das parcelas de amortização do principal,
Remuneração e demais encargos acessórios.
A Emissora somente responderá por prejuízos ou por insuficiência do Patrimônio Separado em
caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração
temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do mesmo patrimônio, bem como em caso de
descumprimento das disposições previstas na Escritura de Emissão das Debêntures e no Termo
de Securitização.
3.2.3.

Do Agente Fiduciário

As funções do Agente Fiduciário estão descritas na Seção “Breve Descrição das Funções e
Critérios e Procedimentos para Substituição das Instituições Contratadas pela Emissora para a
Oferta” na página 62 e seguintes, do presente Prospecto.
O Agente Fiduciário receberá da Emissora, por conta e ordem da Devedora, como remuneração
pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e do Termo
de Securitização, durante o período de vigência dos CRI, líquida de todos os tributos sobre ela
incidentes, a parcela anual no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), sendo a primeira paga
no 5º (quinto) Dia Útil contado da data de assinatura do Termo de Securitização, e as demais
parcelas anuais no mesmo dia dos anos subsequentes até o resgate total dos CRI, atualizada
pela variação acumulada do IGP-M, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua
utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento . A
remuneração continuará sendo devida, mesmo após o vencimento dos CRI, caso o Agente
Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de inadimplência não sanada, remuneração esta
que será calculada e devida proporcionalmente aos meses de atuação do Agente Fiduciário.
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Caso a Emissora atrase o pagamento de qualquer remuneração prevista acima, estará sujeita à
multa moratória à taxa efetiva de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, incidente sobre
o valor em atraso, bem como a juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao mês,
ficando o valor do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo IGP-M, o qual incidirá desde a data
de mora até a data de efetivo pagamento, calculados dia a dia.
Os valores referidos acima serão acrescidos dos impostos que incidem sobre a prestação desses
serviços, tais como ISS (impostos sobre serviços de qualquer natureza), PIS (Contribuição ao
Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social), e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente
Fiduciário, excetuando-se o Imposto de Renda, nas alíquotas vigentes na data de cada
pagamento.
As parcelas da remuneração acima serão atualizadas anualmente pela variação acumulada do
IGP-M, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a
substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento.
3.3.

CONTRATO DE CESSÃO

Pela aquisição das Debêntures, a Emissora pagará à Devedora, por conta e ordem da
Debenturista Inicial o valor de inicialmente, até R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta
milhões), sendo determinado valor referente à Debênture da 1ª Série e determinado valor
referente à Debênture da 2ª Série.
3.4.

CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO

Pelos serviços objeto do Contrato de Distribuição, o Coordenador Líder fará jus a uma
remuneração, composta da seguinte forma:
(i)

Comissão de Estruturação: 0,40% (quarenta centésimos por cento), incidente sobre o
número total de CRI emitidos multiplicado pelo Preço de Subscrição;

(ii)

Comissão de Distribuição: 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano incidente sobre
o número de CRI emitidos multiplicado pela vida média dos CRI e pelo Preço de
Subscrição; e

(iii)

Comissão Discricionária: 0,10% (dez centésimos por cento) incidente sobre o número
total de CRI emitidos multiplicado pelo Preço de Subscrição, a ser pago a exclusivo
critério da Devedora.
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Adicionalmente, o Coordenador Líder fará jus a uma comissão de sucesso, de acordo com a
seguinte fórmula (“Comissão de Sucesso”):
Volume emitido (atualizado pelo preço de integralização) * Fechamento da Taxa teto
(taxa máxima mencionadas no item “Remuneração” acima) – (taxa final estabelecida no
processo de bookbuilding) * vida média * Comissão de Sucesso equivalente a 25% (vinte e
cinco por cento).
Caso haja o pagamento da Comissão de Sucesso, o valor equivalente a 0,05% (cinco centésimos
por cento) incidente sobre o volume total de CRI efetivamente distribuído será deduzido do
Comissionamento do Coordenador Líder (conforme definido no Contrato de Distribuição).
3.5.

OUTROS CONTRATOS

A Agência de Classificação de Risco foi contratada pela Emissora para avaliar e classificar os
CRI, nos termos da Súmula de Classificação de Risco anexa a este Prospecto.
A classificação de risco da Oferta deverá existir durante toda a vigência dos CRI, devendo tal
classificação de risco ser atualizada anualmente, de acordo com o disposto no artigo 7º,
parágrafo 7º, da Instrução CVM nº 414/04.
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4. DEMONSTRATIVOS DOS CUSTOS DA OFERTA
4.1.

CUSTO UNITÁRIO

A tabela abaixo apresenta o custo unitário de distribuição dos CRI objeto desta Oferta:

Comissões
Comissão de Coordenação

Custo Total

Custo Unitário

% Em relação ao
valor nominal
unitário

1.000.000,00

4,00

0,40%

-

0,00%

Comissão de Sucesso (1)
Remuneração de Distribuição (2)

-

0,00%

Fee Securitizadora

80.000,00

0,32

0,03%

Agente Fiduciário

14.000,00

0,06

0,01%

Instituição Custodiante
Implantação e Registro

5.000,00

0,02

0,00%

3.500,00

0,01

0,00%

Custódia
Registro CRI
CVM (por série)

283.750,00

1,14

0,11%

Anbima

9.150,00

0,04

0,00%

Cetip

47.481,84

0,19

0,02%

Agência de Rating

80.000,00

0,32

0,03%

Registros Cartório

15.000,00

0,06

0,01%

Banco Liquidante/Escriturador

1.000,00

0,00

0,00%

Assessores

320.000,00

1,28

0,13%

Outros (3)

25.000,00

0,10

0,01%

1.883.881,84

7,54

Total

(1) Fórmula de Cálculo: Volume emitido (atualizado pelo preço de integralização) * Fechamento da Taxa teto ((taxa máxima mencionadas no item
“Remuneração” acima) – (taxa final estabelecida no Procedimento de Bookbuilding) * vida média * Comissão de Sucesso equivalente a 20% (vinte por
cento).
(2) Fórmula de Cálculo: 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano incidente sobre o número de CRI emitidos multiplicado pelo prazo médio dos CRI
e pelo Preço de Subscrição;
(3) Despesas gerais da Oferta: Impressões de Books e Prospectos, Roadshow.
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5. DESTINAÇÃO DO RECURSOS
Os recursos obtidos pela Emissora com a subscrição e integralização dos CRI serão utilizados
para o pagamento do Valor da Cessão, nos termos do Contrato de Cessão.
Os recursos líquidos obtidos pela Devedora com a emissão das Debêntures serão destinados pela
Devedora, até a data de vencimento das Debêntures, diretamente ou através de suas
Controladas ou Coligadas, neste último caso por meio de: (i) aumento de capital social; (ii)
adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC; ou (iii) mútuo, para a aquisição e/ou
desenvolvimento e/ou construção e/ou expansão e/ou incorporação e/ou urbanismo e/ou
participação em Empreendimentos Imobiliários, nos termos do objeto social da Devedora,
conforme descritos na tabela abaixo:
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CRONOGRAMA
ESTIMADO

DENOMINAÇÃO

ENDEREÇO

MATRÍCULA

SPE/CNPJ

ARBORAIS

CAMPINAS –
RODOVIA
ADHEMAR
DE
BARROS,
116

89.062 DO 1º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

ACS ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
12.122.667/0001-46

VALE DOS
CRISTAIS

TAUBATÉ –
ESTRADA
MUNICIPAL
DOS
REMÉDIOS
/ ESTRADA
MUNICIPAL
DE
ITAPECERIC
A

127.721 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
TAUBATÉ

ACS URBANISMO I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
19.521.203/0001-51

VIVA VISTA
ARAUCÁRIA

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA E
/ AVENIDA
D Nº 96 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

135.149 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA
PANORAMA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.371.269/0001-40)

MAIS CASA
BRANCA

SANTO
ANDRÉ –
RUA
PANAMÁ
131

MATRÍCULA
126.742 DO 1º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SANTO ANDRÉ

ACS TUCUMÃ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
12.564.232/0001-51

AMÉRICA
RESIDÊNCIA

CAMPINAS –
RUA SANTA
RITA DO
PASSA
QUATRO,
575.

MATRÍCULA
115.993 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS/SP

CUSCUZEIRO

CAMPINAS –
GLEBA 03 –
FAZENDA
CUSCUZEIR
O (PROX.
PUC E
SHOPPING
BANDEIRAS
)

MATRÍCULA
231.321 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS/SP

CAMPINAS –
RODOVIA
DA RHODIA
KM 12 –
BARÃO
GERALDO

MATRÍCULAS:860
30 E 37.869 DO
2º OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

BARÃO
GERALDO

LANÇTO OUT 2017

INVESTIMENTO
% DA
PREVISTO (R$) CAPTAÇÃO FINALIDADE

24.600

9,8%

URBANISMO

29.300

11,7%

URBANISMO

19.800

7,9%

CONSTRUÇÃO

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

10.441

4,2%

CONSTRUÇÃO

ACS ARAÇÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
14.827.443/0001-65

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

14.273

5,7%

CONSTRUÇÃO

ACS ITAPARICA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

INICIO 1º SEM 2018
10.700

4,3%

CNPJ
20.441.284/0001-69

DESENVOLVIM
ENTO

31/12/2020

8.000

3,2%

URBANISMO

ACS JATOBÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.048.368/0001-95

78

ENTREGA DEZ DE 2019

CONCLUSÃO ATÉ
30/06/2018

CONCLUSÃO ATÉ
30/06/2018

CONCLUSÃO ATÉ

INICIO 1º SEM 2018
CONCLUSÃO ATÉ
31/12/2020

PATEO
ABOLIÇÃO

CAMPINAS –
AVENIDA
DA
ABOLIÇÃO,
Nº 1000

MATRÍCULA
181.054 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS.

ACS GAMA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.842.633/0001-63

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

3.700

1,5%

CONSTRUÇÃO

VIVA VISTA
RECANTO

SUMARÉ –
AVENIDA B
Nº380 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

MATRÍCULA
135.144 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

VIVA VISTA RECANTO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
18.167.443/0001-37

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

7.520

3,0%

CONSTRUÇÃO

TERRACES

SÃO
BERNARDO
DO CAMPO
– RUA FREI
GASPAR
931

MATRÍCULA
119.778 DO 1º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO
BERNARDO DO
CAMPO

ACS BETA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.848.667/0001-65

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

4.683

1,9%

CONSTRUÇÃO

VIVA VISTA
PAISAGEM

SUMARÉ –
AVENIDA C
Nº20 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

MATRICULA
135.145 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA PAISAGEM
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.243.564/0001-58

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

4.025

1,6%

CONSTRUÇÃO

VIVA VISTA
MIRANTE

SUMARÉ
AVENIDA A
Nº330 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

MATRÍCULA
135.146 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

VIVA VISTA MIRANTE
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.204/0001-98.

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

2.953

1,2%

CONSTRUÇÃO

VIVA VISTA
BRISA

SUMARÉ –
AVENIDA C
Nº 17 DO
LOTEAMEN
TO
RESIDENCIA
L VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA

MATRÍCULA
138.440 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

VIVA VISTA BRISA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.267/0001-44

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

1.874
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0,8%

CONSTRUÇÃO

VIVA VISTA
SOLAR

SUMARÉ AVENIDA A
Nº475 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA

MATRÍCULA
135.147 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA SOLAR
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
17.171.152/0001-50

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

2.637

1,1%

CONSTRUÇÃO

VIVA VISTA
ALAMEDA

SUMARÉAVENIDA E
Nº 160 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA

MATRÍCULA
135.157 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA ALAMEDA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
18.167.363/0001-81

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

2.727

1,1%

CONSTRUÇÃO

VIVA VISTA
COLINA

SUMARÉ –
AVENIDA B
Nº 180 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA.

MATRÍCULA
140.169 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

VIVA VISTA COLINA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.167.409/0001-62

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

1.217

0,5%

CONSTRUÇÃO

VIVA VISTA
ENCANTO

SUMARÉ –
AVENIDA E
Nº 95 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA.

MATRÍCULA
135.153 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA ENCANTO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.253/0001-20

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

1.373

0,5%

CONSTRUÇÃO

VILA TOSCANA

MOGI MIRIM
ESTRADA
VICINAL
SENADOR
ANDRÉ
FRANCO
MONTORO.

MATRÍCULA
78.522 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE MOGI
MIRIM.

VALIMOG
EMPRENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
08.545.689/0001-14

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

1.851

0,7%

URBANISMO

ALPHACASAS

CAMPINAS ESTRADA
MUNICIPAL
CAMPINAS –
MOGI MIRIM
– KM 56

91.358 DO 1º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

ACS ALPHA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
11.806.182/0001-09)

LANÇTO 2º SEM 2018

15.000

6,0%

DESENVOLVIM
ENTO

KALORÉ
(PARCERIA/AQ
UISIÇÃO
TERRENO)

JAGUARIÚN
AESTRADA
MUNICIPAL
DE
JAGUARIÚN
A – JGR 171

40.724 DO 2º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

ACS INGÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.048.376/0001-31)

LANÇTO. INÍCIO 2019

25.000

10,0%

PARTICIPAÇÃ
O
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51.360, 39.267,
47.354 E 85.522,
TODAS DO 10º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO
PAULO

GIRASSOL

SÃO PAULO
– CAPITAL –
RUA
GIRASSOL,
110, 114 E
128

PROJETO
ANGELINA

AV. JOSÉ
DE SOUZA
CAMPOS,
753,
CAMPINAS.

EM NEGOCIAÇÃO

FAZENDA
SANTANA

CAMPINAS –
FAZENDA
SANTANA,
RODOVIA
DOM
PEDRO I E
A ESTRADA
VELAS DAS
CONTENDA
S

MATRÍCULA
106.893 DO 2º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS.

CNPJ
08.145.855/0001-12

VIVA VISTA
AROMA

SUMARÉ –
LOTE 04 DA
QUADRA F –
DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

135.155 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

ACS JAGUARIUNA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
11.836.243/0001-80)

VIVA VISTA
HARMONIA

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA F
DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

135.154 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

ACS URBANISMO I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
19.521.203/0001-51)

VIVA VISTA
PLAZA

SUMARÉ –
LOTES 01,
02, 03 E 04
DA QUADRA
B DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA,
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

135.134,
135.135, 135.136
E 135.137,
TODAS DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

ACS ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
12.122.667/0001-46)

ACS INGÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.048.376/0001-31

ACS ANGELINA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIO LTDA

LANÇTO. INÍCIO 2019

8.000

3,2%

DESENVOLVIM
ENTO

LANÇTO 2º SEM 2018

20.000

8,0%

DESENVOLVIM
ENTO

LANÇTO. INÍCIO 2021

15.000

6,0%

URBANISMO

2.000

0,8%

CONSTRUÇÃO

2.000

0,8%

CONSTRUÇÃO

1.326

0,5%

CONSTRUÇÃO

CNPJ
20.441.324/0001-72

3Z REALTY
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA
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LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)

VIVA VISTA
PASSEIO

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA C
DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA.

135.142 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA AROMA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
18.167.424/0001-00)

VIVA VISTA
VEREDA

SUMARÉ LOTE 02 DA
QUADRA E
DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

135.148 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA
HARMONIA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
18.167.391/0001-07)

VIVA VISTA
CERRADO

SUMARÉ
LOTE 04 DA
QUADRA E
DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

135.150 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA PLAZA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
19.092.383/0001-01)

VIVA VISTA
PANORAMA

SUMARÉ –
LOTE 05 DA
QUADRA E
DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTADISTRITO
DE NOVA
VENEZA.

135.151 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA PASSEIO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
17.812.903/0001-70)

VIVA VISTA
POMAR

SUMARÉ –
LOTE 05 DA
QUADRA F
DO
LOTEAMEN
TO
RESIDENCIA
L VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA.

135.156 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA VEREDA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
18.371.288/0001-76)
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LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)

2.000

0,8%

CONSTRUÇÃO

2.000

0,8%

CONSTRUÇÃO

2.000

0,8%

CONSTRUÇÃO

2.000

0,8%

CONSTRUÇÃO

1.000

0,4%

CONSTRUÇÃO

LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)

VIVA VISTA
BOSQUE

SUMARÉ LOTE 02 DA
QUADRA G
DO
LOTEAMEN
TO
RESIDENCIA
L VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA.

135.158 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA CERRADO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.371.288/0001-76)

(LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)

1.000

0,4%

CONSTRUÇÃO

Os recursos serão utilizados pela Devedora até a Data de Vencimento e conforme cronograma
de obras de cada um dos Empreendimentos Imobiliários.
A porcentagem destinada a cada Empreendimento Imobiliário, conforme estabelecido na tabela
acima, poderá ser alterada (permanecendo a totalidade dos recursos investida nos
Empreendimentos Imobiliários listados acima), caso o cronograma de obras ou a necessidade
de caixa de cada Empreendimento Imobiliário seja alterada após a integralização das
Debêntures, sendo que, neste caso, a Escritura de Emissão das Debêntures e o Termo de
Securitização deverão ser aditados, de forma a prever o novo percentual para cada
Empreendimento Imobiliário. Referidas alterações poderão ser realizadas, nos termos aqui
previstos, sem a necessidade de realização de Assembleia Geral de Titulares dos CRI.
A Devedora deverá encaminhar para a Securitizadora e para o Agente Fiduciário,
semestralmente, a partir da Data de Integralização e até a: (i) destinação total dos recursos
obtidos pela Devedora; ou (ii) Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro, um relatório acerca
da aplicação dos recursos obtidos com a emissão das Debêntures, nos termos do Anexo II da
Escritura de Emissão das Debêntures, informando o valor total destinado até a data de envio
do referido relatório, e enviar os respectivos comprovantes de destinação dos recursos das
Debêntures.
Mediante o recebimento do Relatório Semestral, o Agente Fiduciário será responsável por
verificar, com base no Relatório Semestral, o cumprimento da destinação dos recursos assumida
pela Devedora, sendo que referida obrigação se extinguirá quando da comprovação, pela
Devedora, da utilização da totalidade dos recursos obtidos com a emissão das Debêntures.
Ressalta-se que, excetuados os recursos obtidos com a emissão das Debêntures, os
Empreendimentos Imobiliários não receberam quaisquer recursos oriundos de alguma outra
captação por meio da emissão de CRI lastreado em debêntures de emissão da Devedora.
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco.)
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6. DECLARAÇÕES

6.1.

DECLARAÇÃO DA EMISSORA

A Emissora declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM nº 400/03 e do item 15 do Anexo
III da Instrução CVM nº 414/04, exclusivamente para os fins do processo de registro da presente
Oferta perante a CVM, que:
(i)

este Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá as informações
relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, dos CRI, da
Emissora, de suas atividades, situação econômico-financeira e dos riscos inerentes às
suas atividades, da Devedora, da Fiadora e quaisquer outras informações relevantes,
as quais são verdadeiras, precisas, consistentes, corretas e suficientes para permitir
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
normas pertinentes;

(iii)

verificou e atesta a legalidade e a ausência de vícios da presente operação de
securitização, além da veracidade, consistência, correção, qualidade e suficiência das
informações prestadas no Termo de Securitização e aquelas fornecidas ao mercado
por ocasião do registro durante a distribuição, nos termos do artigo 56 da Instrução
CVM nº 400/03; e

(iv)

a Emissora é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das
informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
Oferta.

6.2.

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER

O Coordenador Líder declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM nº 400/03 e do item 15
do Anexo III à Instrução CVM nº 414/04, exclusivamente para os fins do processo de registro da
Emissão e da Oferta na CVM, que:
(i)

este Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, as informações
relevantes necessárias a respeito dos CRI, da Emissora, de suas atividades, situação
econômico-financeira e dos riscos inerentes às suas atividades, da Devedora, da
Fiadora e quaisquer outras informações relevantes, as quais são verdadeiras, precisas,
consistentes, corretas e suficientes para permitir aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada a respeito da Oferta;
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(ii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
normas pertinentes; e

(iii)

verificou a legalidade e a ausência de vícios da presente operação de securitização,
além da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas
no Termo de Securitização, no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo.

Adicionalmente, o Coordenador Líder declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados
padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que: (i)
as informações prestadas pela Emissora são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii)
as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição dos CRI, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da Emissora e da
Cedente, que integram o Prospecto Preliminar ou venham a integrar o Prospecto Definitivo, são
suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta.
As declarações da Emissora, do Agente Fiduciário e do Coordenador Líder encontram-se anexas
ao presente Prospecto na forma dos Anexos 3 e 4.
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7. CARACTERÍSTICAS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E DOS RECEBÍVEIS

Os CRI serão lastreados pelos Créditos Imobiliários, os quais foram cedidos à Emissora nos
termos do Contrato de Cessão.
7.1.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

7.1.1.1.

Valor dos Créditos Imobiliários

O saldo devedor dos Créditos Imobiliários é de, inicialmente, R$ 250.000.000,00 (duzentos e
cinquenta milhões de reais).
Os Créditos Imobiliários serão acrescidos de Juros Remuneratórios, conforme definido na
Escritura de Emissão das Debêntures.
7.1.1.2.

Cessão dos Créditos Imobiliários

Os Créditos Imobiliários foram cedidos de forma definitiva pela Debenturista Inicial para a
Emissora, nos termos do Contrato de Cessão.
7.1.1.3.

Nível de Concentração dos Créditos Imobiliários

Os Créditos Imobiliários são devidos unicamente pela Devedora.
7.1.1.4.

Procedimentos adotados pela Instituição Custodiante para a verificação dos

Aspectos Formais
A Escritura de Emissão foi custodiada pela Instituição Custodiante, nos termos da Lei nº
10.931/04, a qual verificou se a Escritura de Emissão de CCIs possuía os requisitos formais, nos
termos da legislação pertinente.
7.1.1.5.

Possibilidade

dos

Créditos

Imobiliários

serem

acrescidos, removidos

ou

substituídos
Não há possibilidade de os Créditos Imobiliários serem acrescidos ou substituídos. Não obstante,
há possibilidade de vencimento antecipado das Debêntures, nos termos previstos na Escritura
de Emissão das Debêntures.
Caso ocorra o vencimento antecipado das Debêntures, a Emissora deverá realizar o resgate
antecipado dos CRI.
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7.1.1.6.

Informações Estatísticas sobre Inadimplementos, Perdas e Pré-Pagamento

A Devedora emitirá as Debêntures, especificamente no âmbito da Oferta.

A Devedora não possui, na data deste Prospecto, qualquer inadimplência, perdas ou prépagamentos em relação a obrigações assumidas em outras operações de financiamento
imobiliário da mesma natureza dos Créditos Imobiliários que lastreiam a presente Emissão, ou
seja, todo e qualquer título de dívida emitido pela Devedora desta natureza, compreendendo
um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta.
7.1.1.7.

Inadimplência dos Créditos Imobiliários, Procedimentos de Cobrança e Pagamento

A arrecadação, o controle e a cobrança ordinária dos Créditos Imobiliários serão efetuadas pela
Emissora, nos termos do Termo de Securitização. Nessa linha, a Emissora, representada pelo
Agente Fiduciário, será responsável, dentre outros, por: (i) controlar a evolução dos Créditos
Imobiliários, apurando e informando à Cedente e à Devedora os valores por elas devidos,
conforme o caso; (ii) zelar e diligenciar para que os Créditos Imobiliários sejam realizados e
recebidos nos termos dos Documentos da Operação, de modo a permitir o pagamento pontual
dos valores devidos aos Titulares de CRI, observada a obrigação da Cedente, a Devedora e/ou
a Fiadora de pagar os Créditos Imobiliários ou outros valores devidos nos termos da Escritura
de Emissão das Debêntures, bem como os termos e condições estabelecidos no Contrato de
Cessão, conforme o caso; e (iii) receber, de forma direta e exclusiva, todos os pagamentos que
vierem a ser efetuados por conta dos Créditos Imobiliários, inclusive a título da indenização,
deles dando quitação.

88

8. FATORES DE RISCO

O investimento nos CRI envolve uma série de riscos que deverão ser observados pelo potencial
Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade,
regulamentação específica, entre outros, que se relacionam à Emissora, à Devedora, à
Debenturista Inicial, à EMS e suas atividades e diversos riscos a que estão sujeitas, aos Créditos
Imobiliários e aos próprios CRI objeto da emissão regulada pelo Termo de Securitização.

O potencial Investidor deve ler cuidadosamente todas as informações descritas no Termo de
Securitização e neste Prospecto, bem como consultar os profissionais que julgar necessários
antes de tomar uma decisão de investimento. Abaixo são exemplificados, de forma não
exaustiva, alguns dos riscos envolvidos na subscrição e aquisição dos CRI, outros riscos e
incertezas ainda não conhecidos ou que hoje sejam considerados imateriais, também poderão
ter um efeito adverso sobre a Emissora, sobre a Devedora, sobre a EMS, sobre a Debenturista
Inicial. Na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo, os CRI podem não ser pagos ou ser
pagos apenas parcialmente, gerando uma perda para o Investidor.

Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRI, os potenciais Investidores deverão
considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de
investimento, os fatores de risco descritos abaixo, bem como os fatores de risco disponíveis no
Formulário de Referência da Emissora, as demais informações contidas neste Prospecto e em
outros documentos da Oferta, devidamente assessorados por seus consultores jurídicos e/ou
financeiros.

Para os efeitos desta Seção, quando se afirma que um risco, incerteza ou problema poderá
produzir, poderia produzir ou produziria um “efeito adverso” sobre a Emissora, sobre a
Devedora, sobre a EMS, sobre a Debenturista Inicial, quer se dizer que o risco, incerteza poderá,
poderia produzir ou produziria um efeito adverso sobre os negócios, a posição financeira, a
liquidez, os resultados das operações ou as perspectivas da Emissora, da Devedora, da EMS, da
Debenturista Inicial, exceto quando houver indicação em contrário ou conforme o contexto
requeira o contrário. Devem-se entender expressões similares nesta seção como possuindo
também significados semelhantes. Os fatores de risco relacionados à Emissora, seus
Controladores, seus acionistas, suas Controladas, seus investidores e ao seu ramo de atuação,
conforme aplicável, estão disponíveis em seu formulário de referência, no item 4 “Fatores de
Risco”, incorporados por referência a este Prospecto.
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8.1.

RISCOS RELACIONADOS AO AMBIENTE MACROECONÔMICO

8.1.1.1.

Política Econômica do Governo Federal

A economia brasileira tem sido marcada por frequentes, e por vezes, significativas intervenções
do Governo Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito, fiscal e outras para
influenciar a economia do Brasil. As ações do Governo Federal para controlar a inflação e
efetuar outras políticas envolveram, no passado, controle de salários e preços, desvalorização
da moeda, controles no fluxo de capital e determinados limites sobre as mercadorias e serviços
importados, dentre outras. A Emissora não tem controle sobre quais medidas ou políticas que
o Governo Federal poderá adotar no futuro e não pode prevê-las. Os negócios, os resultados
operacionais e financeiros e o fluxo de caixa da Emissora podem ser adversamente afetados em
razão de mudanças na política pública federal, estadual e/ou municipal, e por fatores como:


variação nas taxas de câmbio;



controle de câmbio;



índices de inflação;



flutuações nas taxas de juros;



expansão ou retração da economia;



alterações nas legislações fiscais e tributárias;



falta de liquidez nos mercados doméstico, financeiro e de capitais;



racionamento de energia elétrica;



instabilidade de preços;



eventos diplomáticos adversos;



política de abastecimento, inclusive criação de estoques reguladores de commodities;



política fiscal e regime tributário; e



medidas de cunho político, social e econômico que ocorram ou possam afetar o País.

A Emissora não pode prever quais políticas serão adotadas pelo Governo Federal e se essas
políticas afetarão negativamente a economia, os negócios ou desempenho financeiro do
Patrimônio Separado e por consequência dos CRI. Tradicionalmente, a influência do cenário
político do país no desempenho da economia brasileira e crises políticas tem afetado a confiança
dos investidores e do público em geral, o que resulta na desaceleração da economia e aumento
da volatilidade dos títulos emitidos por companhias brasileiras. Atualmente, os mercados
brasileiros estão vivenciando uma maior volatilidade devido às incertezas decorrentes da
operação Lava-Jato e seus impactos sobre a economia brasileira e o ambiente político. Além
disso, desde 2011, o Brasil vem vivenciando uma desaceleração econômica. As taxas de
crescimento do Produto Interno Bruto foram de -3,6% (três inteiros e seis décimos por cento) em
2016, 3,8% (três inteiros e oitenta décimos por cento) em 2015, 0,1% (um décimo por cento) em
2014, 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) em 2013, 1,8% (um inteiro e oito décimos por
cento) em 2012 e 3,9% (três inteiros e nove décimos por cento) em 2011, em comparação com
um crescimento de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) em 2010. O baixo crescimento
economia brasileira, as incertezas e outros acontecimentos futuros da economia brasileira
poderão prejudicar as atividades e resultados operacionais da Emissora e da Devedora.
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8.1.1.2.

Efeitos da Política Anti-Inflacionária

Historicamente, o Brasil enfrentou índices de inflação consideráveis. A inflação e as medidas
do Governo Federal para combatê-la, combinadas com a especulação de futuras políticas de
controle inflacionário, contribuíam para a incerteza econômica e aumentavam a volatilidade
do mercado de capitais brasileiro. As medidas do Governo Federal para controle da inflação
frequentemente têm incluído a manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de
juros, restringindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico.
Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros, intervenção
no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real, podem ter um efeito
material desfavorável sobre a economia brasileira e sobre os ativos que lastreiam esta Emissão.
Em 1994, foi implementado o plano de estabilização da moeda (denominado Plano Real). Desde
então, no entanto, por diversas razões, tais como crises nos mercados financeiros
internacionais, mudanças da política cambial, eleições presidenciais, entre outras ocorreram
novos “repiques” inflacionários. Por exemplo, a inflação apurada pela variação do IPCA nos
últimos anos vem apresentando oscilações, sendo que em 2009 foi de 4,31%, em 2010 subiu
para 5,91%, em 2011 atingiu o teto da meta com 6,5%, recuou em 2012 para 5,84%, fechou 2013
em 5,91%, fechou 2014 em 6,40%, 2015 em 10,67% e 2016 em 6,28%. Até junho de 2017, a
inflação acumulada nos últimos 12 meses se encontrava em 1,18%. A elevação da inflação
poderá reduzir a taxa de crescimento da economia, causando, inclusive, recessão no País, o
que pode afetar adversamente os negócios da Securitizadora, da Devedora e da Cedente,
influenciando negativamente sua capacidade produtiva e de pagamento.
8.1.1.3.

Instabilidade da Taxa de Câmbio e Desvalorização do Real

A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes desvalorizações. No passado, o
Governo Federal implementou diversos planos econômicos e fez uso de diferentes políticas
cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, pequenas desvalorizações periódicas (durante
as quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de câmbio flutuante,
controles cambiais e dois mercados de câmbio. As desvalorizações cambiais em períodos de
tempo mais recentes resultaram em flutuações significativas nas taxas de câmbio do Real frente
ao Dólar e a outras moedas. Não é possível assegurar que a taxa de câmbio entre o Real e o
Dólar irá permanecer nos níveis atuais.
As depreciações do Real frente ao Dólar também podem criar pressões inflacionárias adicionais
no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez da Devedora.
8.1.1.4.

Fatores Relativos ao Ambiente Macroeconômico Internacional

O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é
influenciado pela percepção de risco do Brasil e de outras economias emergentes e a
deterioração dessa percepção poderá ter um efeito negativo na economia nacional.
Acontecimentos adversos na economia e as condições de mercado em outros países de mercados
emergentes, especialmente da América Latina, poderão influenciar o mercado em relação aos
títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras. Ainda que as condições
econômicas nesses países possam diferir consideravelmente das condições econômicas no
Brasil, as reações dos investidores aos acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito
adverso no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros.
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Além disso, em consequência da globalização, não apenas problemas com países emergentes
afetam o desempenho econômico e financeiro do país como também a economia de países
desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, interferem consideravelmente no mercado
brasileiro.
Assim, em consequência dos problemas econômicos em vários países de mercados desenvolvidos
em anos recentes (como por exemplo, a crise imobiliária nos Estados Unidos da América em
2008), os investidores estão mais cautelosos na realização de seus investimentos, o que causa
uma retração dos investimentos. Essas crises podem produzir uma evasão de investimentos
estrangeiros no Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras enfrentem custos mais altos
para captação de recursos, tanto nacional como estrangeiro.
A restrição do crédito internacional pode causar aumento do custo para empresas que têm
receitas atreladas a moedas estrangeiras, reduzindo a qualidade de crédito de potenciais
tomadoras de recursos através dos CRI, podendo afetar a quantidade de operações da Emissora.
8.1.1.5.

Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de juros

Nos últimos anos, o país tem experimentado uma alta volatilidade nas taxas de juros. Caso
ocorra elevação acentuada das taxas de juros (em 31/10/2017 a taxa SELIC encontra-se em
7,40% a.a., conforme dados do BACEN), poderá afetar diretamente o mercado de securitização,
pois, em geral, os investidores têm a opção de alocação de seus recursos em títulos do governo
que possuem alta liquidez e baixo risco de crédito, dado a característica de “risk-free” de tais
papéis, de forma que o aumento acentuado da Taxa SELIC pode desestimular os mesmos
investidores a alocar parcela de seus portfólios em valores mobiliários de crédito privado, como
os CRI.
8.1.1.6.

A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios e resultados da

Devedora e o preço dos CRI
O ambiente político do Brasil historicamente influenciou, e continua a influenciar, o
desempenho da economia do país. Crises políticas afetaram, e continuam a afetar, a confiança
dos investidores e do público em geral, o que resultou na desaceleração da economia e no
aumento da volatilidade dos valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras.
Atualmente, os mercados brasileiros estão enfrentando um aumento da volatilidade devido às
incertezas relacionadas com os escândalos de corrupção em curso, os quais estão sendo
investigados pelo Ministério Público Federal nas operações “Lava Jato”, “Zelotes”,
“Greenfield” e outras, e ao impacto dos escândalos sobre a economia e ambiente político
brasileiro. Membros do Poder Executivo e do Poder Legislativo no âmbito municipal, estadual e
federal, bem como altos funcionários de grandes empresas estão sendo processados pelo crime
de corrupção.
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Como resultado, diversos políticos, incluindo deputados e senadores, e diretores de empresas
estatais e privadas no Brasil renunciaram ou foram presos. Atualmente, políticos e outros
funcionários públicos estão sendo investigados por alegações de conduta antiética e ilegal,
identificadas durante as investigações das operações “Lava Jato”, “Zelotes”, “Greenfield” e
outras.
O potencial resultado das investigações sobre o esquema de corrupção é incerto, mas as
investigações já tiveram um impacto negativo sobre a imagem e a reputação das empresas
implicadas e sobre a percepção geral do mercado da economia brasileira. Não podemos prever
se tais alegações levarão a uma maior instabilidade política e econômica ou se novas alegações
contra os funcionários do governo irão surgir no futuro.
Além disso, os tribunais eleitorais brasileiros estão atualmente analisando diversas ações
relativas, entre outros assuntos, a alegações de contribuições para campanhas políticas que
não foram contabilizadas, incluindo contribuições feitas a diversos membros do atual Governo
Federal, os quais são acusados de terem recebido recursos relacionados ao esquema de
corrupção sob investigação na operação “Lava Jato”. Caso algum desses processos confirme o
que está sendo alegado, a eleição presidencial realizada em 2014 pode ser anulada e nova
eleição convocada.
O desenrolar de tais casos de conduta antiética pode afetar adversamente os negócios, a
condição financeira e os resultados da Devedora.
Em 26 de outubro de 2014, a Presidente Dilma Rousseff foi reeleita após uma acirrada campanha
eleitoral à Presidência. O segundo mandato da Presidente Dilma Rousseff foi marcado pela
insatisfação de determinados segmentos da população, conforme evidenciado pelos diversos
protestos populares. Essa insatisfação é atribuída a acontecimentos como o agravamento do
cenário econômico (incluindo o aumento da inflação e dos preços dos combustíveis, bem como
o aumento dos índices de desemprego), a percepção de corrupção generalizada (incluindo
acusações relativas ao escândalo de corrupção amplamente noticiado envolvendo a Petrobras),
bem como outros fatores. Além disso, a economia brasileira continua sujeita aos efeitos do
resultado do processo de impeachment que, após julgamento pelo Senado em 31 de agosto de
2016, resultou no impeachment da então presidente Dilma Rousseff e na posse do vicepresidente, Michel Temer, do cargo de presidente do Brasil. O presidente do país tem poder
para determinar políticas e atos governamentais relativos à economia brasileira e,
consequentemente, afetar as operações e o desempenho financeiro das empresas, incluindo os
da Companhia. O processo de impeachment afetou e poderá continuar afetando adversamente
os mercados brasileiros e preços de negociação dos valores mobiliários emitidos por companhias
brasileiras, incluindo a Devedora.
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Mais recentemente, em maio de 2017, o avanço das investigações conduzidas pela Polícia
Federal e pela Procuradoria Geral da República (“PGR”) aumentou a incerteza em relação às
perspectivas futuras do mercado brasileiro, inclusive com o protocolo de vários pedidos de
impeachment contra o Presidente Michel Temer, bem como uma denúncia foi apresentada pela
PGR posteriormente – que podem resultar, inclusive, no seu afastamento da Presidência da
República –, após alegações de que o Sr. Michel Temer supostamente endossou o suborno de
um político encarcerado. Não podemos prever se as investigações levarão a mais instabilidade
política e econômica ou se haverá novas alegações contra membros do alto escalão do Governo
Federal no futuro. Além disso, não podemos prever o resultado de nenhuma dessas
investigações incluindo seus efeitos sobre a economia brasileira. A Devedora não é capaz de
estimar plenamente o impacto dos acontecimentos políticos e macroeconômicos globais e
brasileiros em seus negócios.

Não podemos prever se as investigações levarão a mais instabilidade política e econômica ou
se haverá novas alegações contra membros do alto escalão do Governo Federal no futuro. Além
disso, não podemos prever o resultado de nenhuma dessas investigações incluindo seus efeitos
sobre a economia brasileira. A Devedora não é capaz de estimar plenamente o impacto dos
acontecimentos políticos e macroeconômicos globais e brasileiros em seus negócios. Além disso,
em virtude da atual instabilidade política, há uma incerteza substancial sobre as políticas
econômicas futuras e a Devedora não pode prever quais políticas serão adotadas pelo governo
brasileiro e se essas políticas afetarão negativamente a economia, os negócios ou condição
financeira da Devedora. A instabilidade política e econômica atual levou a uma percepção
negativa da economia brasileira e um aumento na volatilidade no mercado de valores
mobiliários brasileiro, que também podem afetar adversamente os negócios e os CRI de emissão
da Devedora. Qualquer instabilidade econômica recorrente e incertezas políticas podem afetar
adversamente os negócios da Devedora.

8.2.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO SETOR DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

8.2.1.1.

Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização, o que pode acarretar

perdas por parte dos Investidores

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico acerca da securitização
considera um conjunto de direitos e obrigações de parte a parte estipuladas através de
contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. A Lei nº 9.514/97,
que criou os certificados de recebíveis imobiliários, foi editada em 1997, entretanto, só houve
um volume maior de emissões de certificados de recebíveis imobiliários nos últimos 10 anos.
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A pouca maturidade do mercado de securitização de créditos imobiliários e a falta de tradição
e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro em relação a estruturas de securitização em
geral poderá gerar um risco aos Investidores, uma vez que o Poder Judiciário poderá, ao analisar
a Emissão e interpretar as normas que regem o assunto, proferir decisões desfavoráveis aos
interesses dos Investidores. Ademais, em situações adversas envolvendo os CRI, poderá haver
perdas por parte dos Titulares de CRI em razão do dispêndio de tempo e recursos para execução
judicial desses direitos.
8.2.1.2.

Risco da existência de Credores Privilegiados

A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76,
estabelece que “as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de
patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de
natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios
que lhes são atribuídos”. Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que “desta forma
permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do
sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de
separação ou afetação”.
Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes,
inclusive as Garantias, não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser
alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos,
por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo
grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e
subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos.
Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os detentores dos CRI, de forma
privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta
hipótese, é possível que Créditos Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento
integral dos CRI após o pagamento daqueles credores.
8.3.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À EMISSORA

Os 5 (cinco) principais fatores de risco aplicáveis à Emissora são:
8.3.1.1.

Manutenção do Registro perante a CVM

A Emissora atua no mercado como companhia securitizadora de créditos imobiliários, nos
termos da Lei nº 9.514/97, bem como de créditos e direitos creditórios do agronegócio, nos
termos da Lei nº 11.076/04, e sua atuação depende do registro de companhia aberta junto à
CVM. Caso a Emissora venha a não atender os requisitos exigidos pelo órgão, em relação a seu
registro de companhia aberta, sua autorização pode ser suspensa ou até mesmo cancelada, o
que comprometeria sua atuação no mercado de securitização imobiliária e do agronegócio e,
portanto, sua atividade principal.
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8.3.1.2.

A Importância de uma Equipe Qualificada

A perda de membros da equipe operacional da Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e
manter pessoal qualificado poderá ter efeito adverso relevante sobre as atividades, situação
financeira e resultados operacionais da Emissora. O ganho da Emissora provém basicamente da
securitização de recebíveis, que necessita de uma equipe especializada, para prospecção,
estruturação e gestão, com vasto conhecimento técnico, operacional e mercadológico de nossos
produtos. Assim, eventual perda de componentes relevantes da equipe e a incapacidade de
atrair novos talentos pode afetar a capacidade de geração de resultado da Emissora, bem como
de gestão dos ativos da Emissora e dos valores mobiliários por ela emitidos.
8.3.1.3.

Originação de Novos Negócios e Redução na Demanda por Certificados de

Recebíveis
A Emissora não origina créditos para securitização, sendo suas emissões realizadas com créditos
adquiridos de terceiros. Portanto, o desenvolvimento das atividades da Emissora depende não
apenas do sucesso na identificação de originadores de créditos, na seleção destes e estruturação
de operações de securitização atrativas e seguras para o mercado de capitais brasileiro, como
também da situação econômica nos setores, imobiliário e do agronegócio. Visto isso, em virtude
dos fatores acima mencionados, a Emissora pode ter dificuldades em identificar os originadores
de créditos, selecionar os créditos e estruturar as operações de securitização. No que se refere
aos riscos relacionados aos investidores, inúmeros fatores podem afetar a demanda dos
investidores pela aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou de Recebíveis do
Agronegócio. Caso a Emissora não consiga identificar projetos de securitização atrativos para o
mercado ou, caso a demanda pela aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou
Certificados de Recebíveis do Agronegócio venha a ser reduzida, a Emissora poderá ser afetada.
8.3.1.4.

Experiência recente com securitização no Brasil

A securitização de créditos imobiliários e do agronegócio são operações recentes no Brasil. A
Lei nº 9.514/97, que criou os certificados de recebíveis imobiliários, foi editada em 1997, bem
como a Lei nº 11.076/04, que criou os certificados de recebíveis do agronegócio, foi editada
em 2004. Entretanto, só houve um volume maior de emissões de certificados de recebíveis
imobiliários e do agronegócio nos últimos anos. Além disso, a securitização é uma operação
mais complexa do que outras emissões de valores mobiliários, já que envolve estruturas
jurídicas de segregação dos riscos da Emissora ou dos devedores dos financiamentos. Em razão
da recente experiência com a securitização no Brasil e das incertezas dela decorrentes, essa
modalidade de operação está sujeita a discussões jurídicas que poderão ter um efeito adverso
sobre a Emissora e/ou sobre os setores e agentes (players) financiados e investidores.
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8.3.1.5.

Desconsideração do Regime Fiduciário e do Patrimônio Separado

Apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre cada um
dos créditos imobiliários ou do agronegócio, o artigo 76 da Medida Provisória nº 2.158-35/01,
conforme alterada, determina que as normas que estabelecem a afetação ou a separação, a
qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos em relação aos
direitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos
privilégios que lhes são atribuídos. Portanto, eventuais contingências da Emissora, em especial as
fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais créditos vinculados às emissões de
Certificados de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio, seja no decurso normal das atividades
da Emissora ou num cenário de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora.
8.4.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CRI E À OFERTA

8.4.1.1.

Risco da Distribuição Parcial e de Não Colocação do Montante Mínimo da Oferta:

A Oferta pode vir a ser cancelada caso não seja subscrito o Montante Mínimo da Oferta,
equivalente à 150.000 (cento e cinquenta mil) CRI, totalizando o Montante Mínimo da Oferta
de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).
Ocorrendo a distribuição parcial, os CRI que não foram colocados serão cancelados após o
término do Período de Colocação, o que poderá afetar a liquidez dos CRI detidos pelos
Investidores.
8.4.1.2.

Risco da Situação Patrimonial e Financeira da EMS

Uma vez que a EMS pode vir a ser obrigada a arcar com a Coobrigação e com as Obrigações
Garantidas, a realizar o pagamento da Multa Indenizatória, os Titulares dos CRI estão sujeitos
ao risco de crédito da EMS. Nesses casos os Titulares de CRI poderão perder total ou
parcialmente seu investimento realizado nos CRI caso a EMS não tenha recurso suficiente para
honrar com o pagamento da Multa Indenizatória.
8.4.1.3.

Risco de Crédito

A Emissora está exposta ao risco de crédito decorrente do não recebimento dos Créditos
Imobiliários que lastreiam os CRI. Essa impontualidade, se reiterada poderá importar no
inadimplemento dos CRI e, consequentemente, impactar a rentabilidade final dos investidores
ou até na perda total ou parcial do investimento realizado pelos Titulares de CRI caso a
Devedora não honre com o pagamento dos Créditos Imobiliários.
8.4.1.4.

Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade

As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos Investidores decorrem direta ou
indiretamente dos pagamentos dos Créditos Imobiliários e/ou da liquidação das Garantias
previstas no Termo de Securitização. Os recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem
ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amortizações dos CRI, ou,
ainda, não ocorrer, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI ou,
inclusive, impossibilidade da Emissora efetuar o pagamento de eventuais saldos aos Investidores.
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Adicionalmente, a realização de pré-pagamentos poderá resultar em dificuldades de
reinvestimentos por parte do Investidor à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI.
8.4.1.5.

Risco do Quórum de deliberação em Assembleia Geral de Titulares dos CRI

Algumas deliberações a serem tomadas em assembleias gerais de Titulares dos CRI são
aprovadas por quóruns qualificados em relação ao CRI. Os Investidores que detenham pequena
quantidade de CRI, apesar de discordarem de alguma deliberação a ser votada em assembleia
geral de Titulares dos CRI, estarão sujeitos às decisões tomadas em Assembleia Geral. Como
não há mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência do Titular do CRI em matérias
submetidas à deliberação em assembleia geral, os Investidores poderão ser prejudicados em
decorrência de deliberações tomadas em desacordo com os seus interesses.
8.4.1.6.

Baixa Liquidez no Mercado Secundário

O mercado secundário de certificados de recebíveis imobiliários no Brasil apresenta baixa
liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação
dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes
decidam pelo desinvestimento. O Investidor que adquirir os CRI poderá encontrar dificuldades
para negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento
nos CRI por todo o prazo da Emissão.
8.4.1.7.

Eventual Rebaixamento na Classificação de Risco dos CRI Poderá Acarretar

Redução de Liquidez dos CRI para Negociação no Mercado Secundário
Alguns dos principais investidores que adquirem valores mobiliários por meio de ofertas públicas
no Brasil (tais como entidades de previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações
específicas que condicionam seus investimentos em valores mobiliários a determinadas
classificações de risco. Assim, o rebaixamento de classificações de risco obtidas com relação
aos CRI pode obrigar esses investidores a alienar seus CRI no mercado secundário, podendo vir
a afetar negativamente o preço desses CRI e sua negociação no mercado secundário.
8.4.1.8.

Risco referente à Participação das Pessoas Vinculadas no Processo de Bookbuilding

Nos termos da regulamentação em vigor, poderão ser aceitas no Procedimento de Bookbuilding
intenções de investimento de Investidores considerados Pessoas Vinculadas, o que pode
promover a má formação dos Juros Remuneratórios e a redução da liquidez esperada dos CRI
no mercado secundário, uma vez que referidas Pessoas Vinculadas podem optar por manter
estes CRI fora de circulação. A Emissora não tem como garantir que a aquisição dos CRI por
Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão por manter
estes CRI fora de circulação.
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8.4.1.9.

Riscos relacionados à Fiança da EMS

A EMS, nos termos do Contrato de Cessão da Escritura de Emissão das Debêntures, constituirse-á como fiadora e solidariamente responsável pelo adimplemento dos Créditos Imobiliários.
Caso a EMS deixe de adimplir as obrigações da Fiança, isto poderá afetar negativamente a
capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos CRI.
8.4.1.10.

Riscos relacionados à Tributação dos CRI

Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes no país Titulares de CRI
estão isentos de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte e de declaração de ajuste anual de
pessoas físicas. Porém, tal tratamento tributário tem o intuito de fomentar o mercado de CRI
e pode ser alterado. Eventuais alterações na legislação tributária, eliminando tal isenção,
criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidente sobre os CRI, ou ainda a criação
de novos tributos aplicáveis aos CRI, poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos
CRI esperado pelos Investidores.
8.4.1.11.

Risco da ocorrência de eventos que possam ensejar o inadimplemento ou

determinar a antecipação dos pagamentos
A ocorrência de qualquer evento de Vencimento Antecipado ou Multa Indenizatória acarretará
o pré-pagamento parcial ou total, conforme o caso, dos CRI, podendo gerar dificuldade de
reinvestimento do capital investido pelos investidores à mesma taxa estabelecida para os CRI.
8.4.1.12.

Riscos Relativos à Responsabilização da Emissora por prejuízos ao Patrimônio

Separado
Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 12 da Lei 9.514/1997, a totalidade do patrimônio da
Emissora responderá pelos prejuízos que esta causar por descumprimento de disposição legal
ou regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da
finalidade do Patrimônio Separado. No entanto, o capital social da Emissora é de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), que corresponde a pouco menos de 0,02% do total da Emissão. Sendo
assim, caso a Emissora seja responsabilizada pelos prejuízos ao Patrimônio Separado, o
patrimônio da Emissora não será suficiente para indenizar os Titulares dos CRI.
8.4.1.13.

Risco da taxa de juros estipulada nos CRI ser questionada em decorrência da

Súmula nº 176 do Superior Tribunal de Justiça

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 176, segundo a qual é nula qualquer cláusula
contratual que sujeitar o devedor à taxa de juros divulgada pela B3 (Segmento CETIP UTVM).
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Em caso de uma eventual disputa judicial, a Súmula n.º 176 poderá ser aplicada pelo Poder
Judiciário e este poderá considerar que a Taxa DI não é válida como fator de remuneração dos
CRI. Eventualmente o Poder Judiciário poderá vir a indicar outro índice para substituir a Taxa
DI. Caso seja indicado um novo índice, este poderá conceder aos titulares dos CRI uma
remuneração inferior à remuneração inicialmente estabelecida para os CRI.
8.4.1.14.

Risco da Devedora e da EMS serem parte do mesmo Grupo Econômico

A Devedora e a EMS são parte do mesmo grupo econômico, sendo assim os desempenhos
financeiros dessas empresas estão correlacionados, sendo que se uma dessas empresas sofrer
algum prejuízo, pode também prejudicar as demais, o que poderá causar a inadimplência do
pagamento dos Créditos Imobiliários.
8.4.1.15.

Risco dos Créditos Imobiliários Serem Alcançados por Terceiros

Os Créditos Imobiliários poderão ser alcançados por obrigações da Devedora, inclusive em
decorrência de credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Devedora e, em alguns casos,
por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo
grupo econômico da Devedora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e
subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos.
Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os detentores dos CRI sobre o
produto de realização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência, recuperação judicial, ou
outros procedimentos de natureza similar. Nesta hipótese, é possível que os Créditos
Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o pagamento
daqueles credores.
8.4.1.16.

Investigações ou alegações podem nos afetar adversamente

Diversos setores da economia, conglomerados e companhias, incluindo a Garantidora, estão
sendo alvo de investigações relacionadas à prática de corrupção, que podem incluir operações
como “Lava Jato”, “Zelotes” e “Greenfield”. Para mais informações, ver fator de risco “A
instabilidade política pode afetar adversamente os negócios e resultados da Devedora e da
Garantidora e o preço dos CRI” do Prospecto.
A imprensa, por meio de mídia online e redes sociais, bem como notícias de jornais também
podem alegar que determinados setores da economia, conglomerados e companhias estejam
envolvidos em condutas apontadas por estas investigações. Na medida em que tais investigações
ou notícias estejam relacionadas à Devedora ou Garantidora ou qualquer de suas afiliadas,
coligadas e/ou controladas atuais e/ou que já possuiu participação, ou administradores ou
funcionários da Devedora ou Garantidora, direta ou indiretamente, nossa percepção pública,
reputação e o valor dos CRI poderiam sofrer um efeito adverso relevante.
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9. VISÃO GERAL DO SETOR DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

9.1.

HISTÓRICO

A securitização de recebíveis teve sua origem nos Estados Unidos, em 1970, quando as agências
governamentais ligadas ao crédito hipotecário promoveram o desenvolvimento do mercado de
títulos lastreados em hipotecas.
Nessa época, os profissionais que atuavam no mercado definiam a securitização como “a prática
de estruturar e vender investimentos negociáveis de forma que seja distribuído amplamente
entre diversos investidores um risco que normalmente seria absorvido por um só credor”.
O mercado de securitização iniciou-se com a venda de empréstimos hipotecários reunidos na
forma de pool e garantidos pelo governo. A partir desta experiência, as instituições financeiras
perceberam as vantagens desta nova técnica financeira, que visava o lastreamento de
operações com recebíveis comerciais de emissões públicas de endividamento.
No Brasil, seu surgimento se deu em um momento histórico peculiar. Na década de 90, com as
privatizações e a desestatização da economia, aliados a uma maior solidez na regulamentação,
a negociação de crédito e o gerenciamento de investimentos próprios ficaram mais voláteis
com a velocidade e a complexidade desse novo cenário. Dessa forma, tornou-se necessária a
realização de uma reformulação na estrutura societária brasileira e uma profissionalização do
mercado de capitais que passou a exigir títulos mais seguros e garantias mais sólidas nos moldes
internacionais. Como consequência, o foco para a análise da classificação de riscos passou a
ser a segregação de ativos.
Apesar de as primeiras operações terem sido realizadas a partir da década de 90, foi no ano de
1997 que diversas companhias utilizaram-se das securitizações como parte de sua estratégia de
financiamento.
A Lei nº 9.514 fixou pela primeira vez no Brasil as regras e características de uma operação de
securitização.
9.2.

O SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - SFI

A Lei nº 9.514, conhecida como Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu o Sistema
de Financiamento Imobiliário, tornando-se um marco para o fomento do mercado de
securitização de créditos imobiliários no Brasil. O intuito da Lei do Sistema de Financiamento
Imobiliário foi o de suprir as deficiências e limitações do Sistema Financeiro Habitacional – SFH,
criado pela Lei nº 4.380 e das respectivas disposições legais referentes ao assunto. A introdução
do SFI teve por finalidade instituir um arcabouço jurídico que permitisse promover o
financiamento imobiliário em geral em condições compatíveis com as da captação dos
respectivos fundos.
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A partir desse momento as operações de financiamento imobiliário passaram a ser livremente
efetuadas pelas entidades autorizadas a operar no SFI, segundo condições de mercado e
observadas as prescrições legais, sendo que, para essas operações, passou a ser autorizado o
emprego de recursos provenientes da captação nos mercados financeiro e de valores
mobiliários, de acordo com a legislação pertinente.
Dentre as inovações trazidas pela Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário, destacam-se:
as companhias securitizadoras, os certificados de recebíveis imobiliários, o regime fiduciário e
a alienação fiduciária de coisa imóvel. As principais características e implicações de cada um
dos elementos estão listadas a seguir.
9.3.

EVOLUÇÃO RECENTE DO MERCADO BRASILEIRO DE SECURITIZAÇÃO

Uma característica interessante das operações registradas refere-se à natureza diversificada
dos lastros utilizados. Ao longo dos anos, foram registrados CRI com lastro em operações de
financiamento imobiliário residencial com múltiplos devedores pessoas físicas a operações com
lastro em contratos de um único devedor, tais como os contratos de built-to-suit.
Recentemente, foram registradas e emitidas operações com lastro em recebíveis ligados à
atividade de shoppings centers.
No escopo destas operações, observam-se locatários de diversas naturezas, que incluem desde
instituições financeiras até fabricantes de produtos de consumo, varejistas e diferentes
prestadores de serviços. Essa diversidade atesta que a securitização de créditos imobiliários
tem sido um instrumento amplo, capaz de conciliar objetivos comuns de diversas indústrias
diferentes. A comparação com a evolução de outros instrumentos de financiamento ajuda,
ainda, a capturar novos indícios sobre o sucesso do SFI em geral e dos CRI (como instrumento
de financiamento em particular).
Fica claro que, mesmo diante da forte oscilação registrada entre os anos de 2005 e 2006, os
CRI vem aumentando a sua participação e importância, quando comparado a outras
modalidades de financiamento disponíveis.
9.4.

COMPANHIAS SECURITIZADORAS

Companhias securitizadoras de créditos imobiliários são instituições não financeiras
constituídas sob a forma de sociedade por ações com a finalidade de adquirir e securitizar
créditos imobiliários e emitir e colocar, no mercado financeiro, certificados de recebíveis
imobiliários, podendo, ainda, emitir outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar
serviços compatíveis com as suas atividades.
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Adicionalmente, a Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário autoriza a emissão de outros
valores mobiliários e a prestação de serviços compatíveis com suas atividades. Assim, as
companhias securitizadoras não estão limitadas apenas à securitização, sendo-lhes facultada a
realização de outras atividades compatíveis com seus objetos.
Embora não sejam instituições financeiras, a Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário
facultou ao CMN estabelecer regras para o funcionamento das companhias securitizadoras.
Para que uma companhia securitizadora possa emitir valores mobiliários para distribuição
pública, esta deve obter o registro de companhia aberta junto à CVM, conforme o disposto no
artigo 21 da Lei nº 6.385, devendo, para tanto, seguir os procedimentos descritos na Instrução
CVM 414.
9.5.

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

O certificado de recebíveis imobiliários consiste em um título de crédito nominativo, de emissão
exclusiva das companhias securitizadoras, de livre negociação, lastreado em créditos
imobiliários e que constitui promessa de pagamento em dinheiro.
Trata-se de um título de crédito que se mostra apropriado ao financiamento de longo prazo,
visto que, de um lado, é compatível com as características das aplicações do mercado
imobiliário, estando vinculado às condições dos financiamentos contratados com os tomadores,
e, de outro lado, reúne as condições de eficiência necessárias à concorrência no mercado de
capitais, ao conjugar a mobilidade e agilidade próprias do mercado de valores mobiliários, bem
como a segurança necessária para garantir os interesses do público investidor.
O certificado de recebíveis imobiliários é considerado valor mobiliário, para efeitos do artigo
2º, inciso III, da Lei nº 6.385, característica que lhe foi conferida pela Resolução CMN 2.517.
Ainda, conforme mencionado anteriormente, o CRI somente pode ser emitido por companhias
securitizadoras e seu registro e negociação são realizados por meio dos sistemas centralizados
de custódia e liquidação financeira de títulos privados.
9.6.

OFERTA PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Até fins de 2004, a emissão de certificado de recebíveis imobiliários era regulada pela Instrução
CVM 284, primeiro normativo sobre securitização de recebíveis imobiliários editado pela CVM.
De acordo com a Instrução CVM 284, somente era possível a distribuição de certificado de
recebíveis imobiliários cujo valor nominal fosse igual ou superior a R$300.000,00. Em 30 de
dezembro de 2004, a CVM editou a Instrução CVM 414, já mencionada acima, sendo ampliado
o rol de possíveis investidores, pois não foi estipulado valor nominal mínimo para o certificado
de recebíveis imobiliários. A Instrução CVM 414 revogou a Instrução CVM 284, passando a regular
a oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários e o registro de
companhia aberta das companhias securitizadoras. De acordo com a Instrução CVM 414,
somente poderá ser iniciada uma oferta pública de certificados de recebíveis imobiliários se o
registro de companhia aberta da securitizadora estiver atualizado e após a concessão do
registro pela CVM.
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Dentre as disposições da Instrução CVM 414 acerca da oferta pública, destacam-se as seguintes:
(i)

nas distribuições de certificados de recebíveis imobiliários com valor nominal unitário
inferior a R$300.000,00, exige a instrução que os créditos que lastreiam a emissão (a)
estejam sob regime fiduciário; (b) sejam originados de imóveis com “Habite-se”
concedido pelo órgão administrativo competente e, além disso, deve ser respeitado o
limite máximo de 0,5% dos créditos por devedor;

(ii)

se os créditos lastro dos certificados de recebíveis imobiliários forem decorrentes da
aquisição ou promessa de aquisição de unidade imobiliária vinculadas às incorporações
objeto de financiamento, para que seja concedido o registro deverá ser comprovada a
constituição de patrimônio de afetação a que faz referência a Lei nº 4.591;

(iii)

se os créditos lastro dos certificados de recebíveis imobiliários forem decorrentes da
aquisição ou promessa de aquisição de unidade imobiliária vinculadas às incorporações
objeto de financiamento, para que seja concedido o registro deverá ser comprovada a
constituição de patrimônio de afetação a que faz referência a Lei nº 4.591;

(iv)

é facultada a obtenção do registro provisório para a distribuição dos certificados de
recebíveis imobiliários se o seu valor nominal unitário for igual ou superior a
R$300.000,00. Porém, caso o pedido de registro definitivo não seja formulado até o 30º
dia do mês subsequente ao da concessão do registro provisório, este último será
automaticamente cancelado;

(v)

o registro definitivo será cancelado se a companhia não proceder à formalização do termo
de securitização ou não prestar garantia aos detentores dos certificados de recebíveis
imobiliários, nos termos do artigo 7º, parágrafo 5º da Instrução CVM 414; e

(vi)

é facultado o desdobramento dos certificados de recebíveis imobiliários 18 meses após a
data do encerramento da oferta, de modo que o valor nominal unitário do certificado de
recebível imobiliário passe a ser inferior a R$300.000,00, desde que observados os
requisitos da Instrução CVM 414 e da Instrução CVM 442.

Os créditos imobiliários que lastreiam a emissão de certificado de recebíveis imobiliários
deverão observar o limite máximo de 20% (vinte por cento), por devedor ou coobrigado. O
percentual de 20% (vinte por cento) poderá ser excedido quando o devedor ou o coobrigado: (i)
tenha registro de companhia aberta; (ii) seja instituição financeira ou equiparada; ou (iii) seja
sociedade empresarial que tenha suas demonstrações financeiras relativas ao exercício social
imediatamente anterior à data de emissão dos CRI elaboradas em conformidade com o disposto
na Lei das Sociedades por Ações, e auditadas por auditor independente registrado na CVM,
ressalvado o disposto no artigo 5º,parágrafo 4º da Instrução CVM 414.

104

Poderá ser dispensada a apresentação das demonstrações financeiras no caso dos CRI que: (i)
sejam objeto de oferta pública de distribuição que tenha como público destinatário
exclusivamente sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, e seus respectivos
administradores, sendo vedada a negociação dos CRI no mercado secundário; ou (ii) possuam
valor unitário igual ou superior a R$1.000.000,00, e sejam objeto de oferta pública destinada
à subscrição por não mais do que 50 investidores.
A oferta pública de distribuição de certificado de recebíveis imobiliários será realizada com
observância do disposto na Instrução CVM 400, sendo dispensada a participação de instituição
intermediária nas ofertas públicas de distribuição de CRI para captação de importância não
superior a R$30.000.000,00, ou que atendam ao disposto nos incisos I ou II do parágrafo 4º do
artigo 5º da Instrução CVM 400.
9.7.

REGIME FIDUCIÁRIO

A Lei do Sistema de Financiamento Imobiliários contemplou a faculdade de adotar-se um
mecanismo de segregação patrimonial para garantia do investidor que venha a adquirir os
certificados de recebíveis imobiliários emitidos pela companhia securitizadora. Este mecanismo
é denominado de regime fiduciário.
O regime fiduciário é instituído mediante declaração unilateral da companhia securitizadora no
contexto do termo de securitização de créditos imobiliários e submeter-se-á, entre outras, às
seguintes condições: (i) a constituição do regime fiduciário sobre os créditos que lastreiem a
emissão; (ii) a constituição de patrimônio separado, pelo termo de securitização, integrado
pela totalidade dos créditos submetidos ao regime fiduciário que lastreiem a emissão; (iii) a
afetação dos créditos como lastro da emissão da respectiva série de títulos; (iv) a nomeação do
agente fiduciário, com a definição de seus deveres, responsabilidades e remuneração, bem
como as hipóteses, condições e forma de sua destituição ou substituição e as demais condições
de sua atuação. O principal objetivo do regime fiduciário é fazer que os créditos que sejam
alvo desse regime não se confundam com o patrimônio comum da companhia securitizadora,
de modo que os patrimônios separados só respondam pelas obrigações inerentes aos títulos a
ele afetados e que a insolvência da companhia securitizadora não afete os patrimônios
separados que tenham sido constituídos.
Instituído o regime fiduciário, caberá à companhia securitizadora administrar cada patrimônio
separado, manter registros contábeis independentes em relação a cada um deles. Não obstante,
a companhia securitizadora responderá com seu patrimônio pelos prejuízos que causar por
descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração
temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do patrimônio separado.
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9.8.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.158-35/01

Embora a Medida Provisória nº 2.158-35/01 tenha trazido benefícios concretos com relação à
tributação dos certificados de recebíveis imobiliários, seu artigo 76 acabou por limitar os efeitos
do regime fiduciário que pode ser instituído por companhias securitizadoras, ao determinar que
"as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de
pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal,
previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são
atribuídos".
Assim, os créditos imobiliários e os recursos deles decorrentes que sejam objeto de patrimônio
separado, poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da
companhia securitizadora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de
pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da securitizadora, tendo
em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao
mesmo grupo econômico existentes em tais casos.
Sendo certo que nos casos de descaracterização do Patrimônio Separado para fins de pagamento
de débitos fiscais, previdenciários ou trabalhistas da Emissora ou qualquer empresa do seu grupo
econômico, a Emissora deverá reembolsar todo o valor retirado no limite do Patrimônio Separado.
9.9.

TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS

A emissão dos certificados de recebíveis imobiliários é realizada por meio de termo de
securitização de créditos, que vincula os respectivos créditos imobiliários à série de títulos
emitidos pela securitizadora.
O termo de securitização é firmado pela securitizadora e o agente fiduciário, e deverá conter
todas as características dos créditos, incluindo a identificação do devedor, o valor nominal do
certificado de recebíveis imobiliários, o Imóvel a que os créditos estejam vinculados, espécie
de garantia, se for o caso, dentre outras.
Para os créditos imobiliários que sejam objetos de regime fiduciário, o termo de securitização
será averbado nos Cartórios de Registro de Imóveis em que estejam matriculados os respectivos
imóveis.
No caso de emissão de certificados de recebíveis imobiliários objeto de regime fiduciário e
lastreados em créditos representados por cédulas de crédito imobiliário, o termo de
securitização será registrado na instituição custodiante, mencionando o patrimônio separado a
que estão afetados.
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9.10.

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL ÀS SECURITIZADORAS DE CRÉDITOS

IMOBILIÁRIOS
As companhias securitizadoras estão sujeitas à tributação pelo IRPJ (alíquota básica de 15%,
mais adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder a R$240.000,00 no ano) e pela CSLL
(alíquota de 9%), com base no lucro real, nos termos do artigo 14, inciso VII, da Lei nº 9.718,
bem como pelo PIS (à alíquota de 0,65%) e pela COFINS (alíquota de 4%), com base no regime
cumulativo dessas contribuições, nos termos da Lei nº 9.718, artigo 3º, parágrafos 5º a 9º, da
Lei nº 10.833, artigo 10, inciso I, da Lei nº 10.637, artigo 8º, inciso I, e da Lei nº 10.684, artigo
18.
Pelo disposto no artigo 3º, parágrafos 8º da Lei nº 9.718, com redação dada pelo artigo 2º da
Medida Provisória nº 2.158-35, as companhias securitizadoras de créditos imobiliários, nos
termos da Lei nº 9.514, podem deduzir as despesas da captação da base de cálculo do PIS e da
COFINS. Assim, as securitizadoras apuram as citadas contribuições de forma semelhante às
instituições financeiras, ou seja, pelo conceito de spread.
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco.)

108

10. INFORMAÇÕES RELATIVAS À EMISSORA
Este sumário é apenas um resumo das informações da Emissora. O presente sumário não contém
todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir nos CRI. As informações
completas sobre a Emissora estão no seu formulário de referência, incorporado por referência
a este Prospecto Preliminar. Leia-o antes de aceitar a Oferta.
10.1.

SUMÁRIO DA EMISSORA

10.1.1.1.

Breve Histórico

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos imobiliários e de créditos e direitos
creditórios do agronegócio, constituída em 27 outubro de 2016, nos termos da Lei das
Sociedades por Ações, da Lei nº 9.514/97 e da Lei nº 11.076/04, com sede na Rua Conselheiro
Crispiniano, nº 105, Conjunto 43, sala 05, República, CEP 01037-001, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo. A Emissora possui dois acionistas: (i) a Travessia Assessoria Financeira
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.264.237/0001-73; e (ii) o Sr. Vinicius Bernardes Basile
Silveira Stopa, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.718.568-09 (“Acionistas da Emissora”), que além
de acionista atua como Diretor Presidente da Emissora. A Emissora tem por objeto social: (i) a
aquisição, a venda e a securitização de créditos imobiliários e de títulos e valores mobiliários
lastreados em créditos imobiliários, bem como de créditos e direitos creditórios do agronegócio
e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos e direitos creditórios do agronegócio,
bem como a prestação de garantias em créditos hipotecários, imobiliários e em direitos
creditórios do agronegócio; (ii) a emissão e colocação, no mercado financeiro, de Certificados
de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio, ou qualquer outro título
de crédito e valor mobiliário, lastreados em créditos imobiliários e/ou direitos creditórios do
agronegócio, que seja compatível com as suas atividades, mediante a constituição de
patrimônio separado, nos termos da Lei nº 9.514/97, da Lei nº 11.076/04 e outras disposições
legais aplicáveis; (iii) a gestão e administração de carteiras de crédito imobiliário e de créditos
e direitos creditórios do agronegócio; (iv) a prestação de serviços de estruturação de operações
de securitização; (v) a realização de negócios e prestação de serviços que sejam compatíveis
com as suas atividades de securitização e emissão de outros títulos de crédito e valores
mobiliários lastreados em créditos imobiliários e/ou direitos creditórios do agronegócio.
Os 5 (cinco) principais fatores de risco relativos à Emissora encontram-se descritos na Seção
Fatores de Risco deste Prospecto.
Resumo das Demonstrações Financeiras da Emissora
A Emissora é uma sociedade por ações constituída em 27 de outubro de 2016, sendo seu registro
de emissor registrado na Categoria “B”, conforme disposto na Instrução CVM nº 480/09,
realizado em 09 de fevereiro de 2017. Desta forma, até dezembro de 2016, a Emissora ainda
encontrava-se em estágio pré-operacional. Suas demonstrações financeiras continham apenas
o seu capital social integralizado pelos seus acionistas, não possuindo nenhuma receita ou
despesa neste período. Sendo assim, suas demonstrações financeiras contaram apenas com
caixa e patrimônio líquido.
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Títulos e Valores Mobiliários Emitidos pela Emissora

A Emissora realizou sua primeira emissão de valores mobiliários em 27 de setembro de 2017,
tendo emitido a 1ª série da 4ª emissão de CRI, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de
janeiro de 2009, no valor de aproximadamente R$ 14,5 milhões de reais.



Número total de Ofertas Públicas emitidas de valores mobiliários ainda em circulação:

A Emissora realizou sua primeira emissão de valores mobiliários em 27 de setembro de 2017,
tendo emitido a 1ª série da 4ª emissão de CRI, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de
janeiro de 2009, no valor de aproximadamente R$ 14,5 milhões de reais.



Percentual das Ofertas Públicas emitidas com patrimônio separado:

A Emissora, em sua primeira emissão de valores mobiliários em 27 de setembro de 2017,
conforme descrita acima, constituiu patrimônio separado. Salienta-se que, nos termos de seu
Estatuto Social, a emissão e colocação, no mercado financeiro, de CRI e CRA, ou qualquer outro
título de crédito e valor mobiliário, lastreados em créditos imobiliários e/ou direitos creditórios
do agronegócio, depende da constituição de patrimônio separado.



Percentual das Ofertas Públicas emitidas com coobrigação da Emissora:

A Emissora, em sua primeira emissão de valores mobiliários em 27 de setembro de 2017,
conforme descrita acima, não conta com a sua coobrigação.



Patrimônio Líquido da Emissora:

O patrimônio líquido da Emissora é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com base em 31 de
dezembro de 2016, considerando que este valor corresponde a totalidade de capital social
integralizado pelos seus investidores.



Indicação da localização, no Formulário de Referência, das informações sobre eventuais
pendências judiciais e trabalhistas da Emissora:

As informações sobre eventuais pendências judiciais e trabalhistas envolvendo a Emissora estão
disponíveis dos Itens 4.3 a 4.6 do Formulário de Referência da Emissora.
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10.2.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMISSORA

Identificação da Emissora

Travessia

Securitizadora

S.A., inscrita

no

CNPJ/MF sob o nº 26.609.050/0001-64, com
seus atos constitutivos arquivados na JUCESP
sob o NIRE nº 35.300.498.119.

Registro na CVM

Registro de companhia aberta perante a CVM,
concedido em 09 de fevereiro de 2017, sob o nº
02408-2.

Sede

Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto
43, sala 05, República, CEP 01037-001, Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo.

Diretoria de Relações com Investidores

A Sr. Luis Philipe Camano Passos é a responsável
por

essa

Diretoria

de

Relações

com

Investidores, localizada na Sede da Emissora, e
pode ser contatado por meio do telefone (11)
2663-8532, e endereço de correio eletrônico
luis.passos@grupotravessia.com.

Auditores Independentes

4

Partners

Auditores

Independentes

Sociedade Simples, inscrito no CPNJ/MF sob o
nº 18.596.945/0001-83.

Jornais nos quais divulga informações

As informações referentes à Emissora são
divulgadas no Jornal “O dia” e Diário Oficial.

Website na Internet

www.grupotravessia.com
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco.)
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11. INFORMAÇÕES RELATIVAS À EMS E À DEVEDORA

11.1.

DEVEDORA

A 3Z Realty (anteriormente ACS Incorporação S.A.) é uma sociedade anônima de capital fechado
que tem por objeto social, nos termos de seu Estatuto Social: (a) compra e venda de imóveis,
desmembramento e loteamento de terrenos, incorporações imobiliários, construção de imóveis
destinados a venda, e a prestação de serviços de consultorias em assuntos relativos ao mercado
imobiliário, (b) pesquisa, lavra, beneficiamento e comércio de minerais, especialmente argilas,
areais, pedras, pedregulhos e cerâmicas, (c) participar como sócia quotista ou acionista em
outras sociedades, e (d) serviços de escritório e apoio administrativo.

A Devedora foi constituída no Brasil em 11 de maio de 2006, com prazo de duração
indeterminado e foi transformada em sociedade anônima de capital fechado em 27 de
novembro de 2014.

Até a presente data, a Devedora possui empreendimentos nas cidades de Campinas, Americana,
Paulínia, Hortolândia, Sumaré, Piracicaba, Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo.
A Devedora lançou desde 2008 aproximadamente 5.000 unidades com VGV superior a R$ 1.500
milhões.

A Devedora não identificou, até o momento, nenhum negócio extraordinário relevante, qual
seja, (i) qualquer aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios da Devedora, (ii) qualquer alteração significativa na forma de
condução dos negócios da Devedora, e/ou (iii) quaisquer contratos relevantes celebrados pela
Devedora e/ou suas controladas não diretamente relacionados com suas atividades
operacionais.

Estrutura Administrativa da Devedora

A administração da 3Z Realty é realizada por um Conselho de Administração comporto por 5
(cinco) membros, residentes no país ou não, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis
a qualquer tempo, com um mandato unificado de 1 (um) ano, sendo permitida reeleição.
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O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente 1 (uma) vez por bimestre e,
extraordinariamente sempre que necessário. Dentre as atribuições do Conselho de
Administração, encontram-se:
(a)

estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia e
de suas subsidiárias;

(b)

convocar a Assembleia Geral, observado o disposto no Estatuto Social;

(c)

eleger e destituir os diretores e os membros de qualquer comitê da Companhia e de
suas subsidiárias, e definir suas atribuições específicas, observado o disposto no
Estatuto Social e no acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia;

(d)

fixar a remuneração dos diretores e dos membros de qualquer comitê da Companhia,
observadas as bases globais aprovadas pela Assembleia Geral;

(e)

fiscalizar a gestão dos diretores e dos membros dos comitês da Companhia,
examinando, a qualquer tempo, os livros, documentos e papéis da Companhia,
solicitando informações sobre contratos, acordos e quaisquer outros instrumentos
celebrados ou em vias de celebração;

(f)

manifestar-se sobre as demonstrações financeiras, o relatório da administração e as
contas da Diretoria, bem como sobre propostas para a destinação do lucro líquido e
distribuição de dividendos;

(g)

declarar dividendos intercalares e intermediários à conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, ou em outro
balanço intermediário;

(h)

aprovar o pagamento de juros sobre capital próprio;

(i)

aprovar qualquer plano de negócios da Companhia e suas revisões ou alterações;

(j)

aprovar qualquer orçamento da Companhia e suas revisões ou alterações;

(k)

aprovar qualquer investimento ou despesa (i) não prevista no orçamento anual, cujo
valor, individual ou agregado, exceda a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou (ii) cujo valor,
individual ou agregado, exceda em 5% (cinco por cento) o valor originalmente aprovado
no orçamento anual;

(l)

aprovar a celebração, alteração ou rescisão de qualquer contrato ou assunção de
qualquer obrigação cujo valor, individual ou agregado, exceda a R$ 100.000,00 (cem
mil reais), ressalvado o disposto na alínea (n) abaixo;

(m)

aprovar a aquisição, alienação, locação, arrendamento, cessão, transferência ou
constituição de quaisquer ônus sobre qualquer bem, móvel ou imóvel, ativo ou direito
da Companhia, cujo valor, individual ou agregado, exceda a R$ 100.000,00 (cem mil
reais), exceto se especificamente previsto no orçamento anual aprovado;
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(n)

aprovar a celebração de contratos financeiros e outros instrumentos de dívida,
incluindo a emissão de notas promissórias (commercial papers) ou outros títulos de
dívida, para distribuição pública ou privada, no Brasil ou no exterior, bem como a
celebração, alteração ou rescisão de contratos de abertura de crédito, mútuos,
empréstimos, financiamento, arrendamento mercantil, leasing, leasing back (com ou
sem alienação fiduciária de bens), compror, vendor, desconto de recebíveis ou créditos,
adiantamentos ou outras formas de concessão de crédito ou qualquer outro tipo de
operação financeira ou série de operações financeiras relacionadas (incluindo hedge,
swap, FINIMP, etc.), (i) cujo valor exceda a R$ 100.000,00 (cem mil reais), (ii) cujos
encargos financeiros não se enquadrem na política comercial, financeira e de
endividamento aprovada pelo Conselho de Administração, ou (iii) resulte em um dos
seguintes indicadores, calculados de acordo com os princípios contábeis geralmente
aceitos no Brasil, baseados na Lei nº 6.404/1976 e nas regras e regulamentações da
CVM, conforme aplicável, e com observância dos critérios contábeis do IFRS
(International Financial Reporting Standards): (A) dívida líquida / EBITDA acima de 1,0x,
(B) EBITDA / despesas financeiras abaixo de 3,0x, ou (C) dívida líquida / (dívida líquida
+ patrimônio líquido) acima de 25% (vinte e cinco por cento);

(o)

aprovar a celebração de qualquer contrato, acordo ou negócio, de qualquer natureza,
com Partes Relacionadas;

(p)

aprovar a concessão de qualquer garantia, real ou fidejussória, incluindo avais, salvo a
constituição de alienação fiduciária de veículos no curso normal dos negócios da
Companhia;

(q)

aprovar a aquisição, subscrição, oneração ou alienação de qualquer participação direta
em qualquer outra sociedade ou consórcio, inclusive por meio da criação de qualquer
afiliada, bem como a celebração, aditamento ou rescisão de acordo de acionistas,
acordos de sócios ou acordos semelhantes de qualquer sociedade na qual a Companhia
detiver participação direta;

(r)

assumir obrigações em benefício de terceiros, exonerar terceiros do cumprimento de
obrigações, prática de atos gratuitos ou de favor e renúncia de direitos, salvo renúncias
no curso normal dos negócios da Companhia e de acordo com a política comercial e
financeira aprovada pelo Conselho de Administração;

(s)

aprovar qualquer operação e a celebração de qualquer contrato, acordo ou negócio fora
do curso normal das atividades da Companhia e de suas subsidiárias diretas;

(t)

aprovar a propositura de qualquer ação judicial ou medida administrativa envolvendo
valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou que possa ter efeito adverso
significativo para as atividades da Companhia e de suas subsidiárias;
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(u)

celebrar qualquer acordo ou transação para evitar ou encerrar qualquer litígio
envolvendo valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

(v)

aprovar a criação, alteração ou cancelamento de qualquer política de compensação ou
planos de benefício dos empregados ou administradores, incluindo benefícios indiretos,
bônus, distribuição de lucros e programas de incentivo à remuneração, que não
contemplados no orçamento anual;

(w)

dar cumprimento a qualquer plano de opção de ações porventura aprovado pela
Assembleia Geral, aprovar, alterar ou extinguir plano de participação nos lucros ou
instrumento similar atribuível aos diretores da Companhia, conforme determinado pela
Assembleia Geral, observado o disposto no Estatuto Social;

(x)

aprovar qualquer alteração às práticas e políticas contábeis, exceto conforme exigido
por lei;

(y)

aprovar as políticas comercial, financeira e de endividamento, incluindo requisitos,
termos e condições mínimos e limites para a contratação de operações comerciais e
financeiras (incluindo, no caso da atividade de locação de veículos, preços, prazos,
condições e retorno sobre capital esperado);

(z)

aprovar as normas de procedimento ou regimentos internos relativos a reorganizações
substanciais na estrutura e funcionamento da Companhia;

(aa)

analisar e discutir os relatórios periódicos, de modo a acompanhar ou verificar o
cumprimento das metas e objetivos fixados;

(bb)

aprovar a abertura ou encerramento de filiais, agências ou escritórios;

(cc)

suspensão das atividades de qualquer linha ou divisão de negócios da Companhia ou de
qualquer subsidiária que não esteja prevista no plano de negócios e no orçamento
anual;

(dd)

definir todo e qualquer voto da Companhia, de suas subsidiárias e seus respectivos
representantes nas assembleias gerais, reuniões ou assembleias de sócios ou quaisquer
órgãos da administração ou comitês de suas subsidiárias;

(ee)

escolha das instituições financeiras ou empresas de assessoria responsáveis pela
coordenação de operações societárias ou de mercado de capitais incluindo oferta
pública inicial de ações da Companhia e emissão ou reestruturação de dívida da
Companhia;

(ff)

escolher e destituir os auditores independentes da Companhia; e

(gg)

deliberar sobre qualquer outra matéria submetida à apreciação do Conselho de
Administração pela Diretoria.
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A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo 3 (três) diretores, sendo 1 (um)
Diretor Presidente e os demais sem designação específica, todos residentes no país, acionistas
ou não, eleitos pelo Conselho de Administração, ou mesmo em Assembleia Geral em caráter
excepcional, para um mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição.
Ao Diretor Presidente compete administrar os negócios da Devedora e fazer com que sejam
observados o Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração. Também cabe ao
Diretor Presidente conduzir e coordenar as atividades dos outros Diretores no âmbito dos
deveres e atribuições a eles atribuídos, convocando e presidindo as reuniões de Diretoria.
A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário via convocação pelo Diretor Presidente. As
deliberações serão lavradas em ata e sempre que produzirem efeitos perante terceiros os seus
extratos deverão ser arquivados na Junta Comercial.
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração
no último exercício social, seguem, nos termos da tabela abaixo, o percentual de participação
nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período:
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHEIRO
Carlos Eduardo Sanchez

100%

Leonardo Sanchez Secundino

100%

Marcus Vinicius Sanchez Secundino

100%

Luiz Carlos Borgonovi

100%

Israel Domingos Bacas

100%

Seguem abaixo, tabelas contendo a remuneração reconhecida no resultado dos 2 (dois) últimos
exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do Conselho de Administração e
da Diretoria da Devedora:

Remuneração incorrida no Exercício Social corrente em 31/12/2016 (em R$)
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Não remunerado pela Devedora

1.719.477,00

Remuneração prevista para o Exercício Social corrente em 31/12/2017 (em R$)
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Não remunerado pela Devedora

1.269.886,52
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Composição Acionária
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é de R$
112.000.000,00 (cento e doze milhões de reais) dividindo-se em 112.000.000 (cento e doze
milhões) de ações ordinárias nominativas, conforme disposto no quadro abaixo:
Acionista

% Capital Social

Ações ordinárias

Carlos Eduardo Sanchez

75,00%

84.000.000

Leonardo Sanchez Secundino

12,5%

14.000.000

Marcus Vinicius Sanchez Secundino

12,5%

14.000.000

Cada ação ordinária confere a seu respectivo titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.
O capital social poderá ser aumentando, mediante deliberação da Assembleia Geral, que será
competente para fixar o preço de emissão, bem como as demais condições de emissão, inclusive
o prazo de integralização.
Na subscrição de ações e de quaisquer valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por
ações, os acionistas terão direito de preferência na proporção do número das ações já
possuídas. Havendo sobras, os demais acionistas, dentro do prazo estipulado em Assembleia
Geral ou reunião do Conselho de Administração, conforme o caso, terão preferência para a
subscrição das respectivas proporções, observados os termos e condições estabelecidos em
acordos de acionistas arquivados na sede da Devedora.
A Devedora não possui, na presente data, quaisquer valores mobiliários emitidos no Brasil que
não sejam ações.
Transações com Partes Relacionadas
Em relação às transações com partes relacionadas que, segundo as normas contábeis, devam
ser divulgadas nas demonstrações financeiras individuais ou consolidadas da Devedora e que
tenham sido celebradas no último exercício social ou estejam em vigor no exercício social
corrente, com exceção das operações realizadas entre a Devedora e as sociedades em que esta
detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social, a Devedora informa as
seguintes transações:
Ativo (em R$ mil)
Valimog Empreend. Imob. Ltda.

10.050

Roberto Marinho Empr Imob Ltda.

3.248

ICS Eng, Arquit e Constr Ltda.

3.230

Passivo (em R$ mil)

ACS Franz Emp. Imob. Ltda.

9.407

ACS Barão Emp. Imob. Ltda.

7.681

ACS Sigma Emp. Imob. Ltda.

7.440

118

ACS Santa Clara Emp. Imob. Ltda.

6.879

EMS S.A.

127.377

Carlos Eduardo Sanchez

5.020

Outros

6.364

49.353

Total

22.892

213.157

Experiência da Devedora em Operações de Securitização
A Devedora não possui expediência prévia em operações de securitização.
Capitalização da Devedora
A tabela a seguir apresenta, na coluna “Efetivo”, a capitalização total da Devedora com base
nas demonstrações financeiras da Devedora relativas ao trimestre encerrado em 31 de
dezembro de 2016, e, na coluna “Ajustado”, a capitalização total da Devedora ajustada para
refletir os recursos que a Devedora estima receber com a Oferta e a emissão das Debêntures,
no montante de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e após a dedução
das comissões e despesas que a Devedora estima serem devidas no âmbito da Oferta, conforme
previstas na seção “Demonstrativo dos Custos da Oferta”.
Em 31 de dezembro de 2016
Efetivo

Ajustado
(Em milhares de R$)

Informações Financeiras
Empréstimos e Financiamentos – Circulante ......

123.425

123.425

Obrigações por Aquisição de Bens – Circulante .....

44.995

44.995

Debêntures – Circulante ................................

0

0

Empréstimos e Financiamentos – Não Circulante ...

127.625

127.625

Obrigações por Aquisição de Bens - Não Circulante

-

-

Debêntures - Não Circulante ........................

0

250.000

296.045

546.045

Total do Patrimônio Líquido .......................

92.813

92.813

(1)

388.858

638.858

Total de Empréstimos e Financiamentos,
Obrigações por Aquisição de Bens e Debêntures

Total da Capitalização
(1)

............................

O Total da Capitalização corresponde à soma do total de empréstimos e financiamentos, obrigações por aquisição de bens, debêntures e do total do

patrimônio líquido.

Os dados acima deverão ser lidos em conjunto com as demonstrações financeiras e informações
trimestrais da Devedora e respectivas notas explicativas, incorporados a este Prospecto por
referência.
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Índices Financeiros

Os recursos líquidos que a Devedora estima receber com a emissão das Debêntures (após a
dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta, conforme previstas na seção
“Demonstrativo dos Custos da Oferta”) não apresentarão, na data em que a Devedora receber
tais recursos líquidos, qualquer impacto: (i) nos índices de atividade de giro de estoque, de
prazo médio de recebimento, de prazo médio de pagamento ou de giro de ativos permanentes;
(ii) nos índices de endividamento de cobertura de juros ou de cobertura de pagamentos fixos
referentes às demonstrações de resultado de exercício dos últimos 12 (doze) meses; ou (iii) nos
índices de lucratividade de margem bruta, de margem operacional, de margem líquida, de
retorno sobre patrimônio líquido, de lucro por ação ou de índice de preço por lucro referentes
às demonstrações de resultado de exercício dos últimos 12 (doze) meses.
Por outro lado, com relação: (i) aos índices de liquidez de capital circulante líquido, índice de
liquidez corrente ou índice de liquidez seco; (ii) ao índice de atividade de giro do ativo total;
(iii) ao índice de endividamento geral; e (iv) ao índice de lucratividade de retorno sobre ativo
total, os recursos líquidos que a Devedora estima receber com a emissão das Debêntures (após
dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta, conforme previstas na seção
“Demonstrativo dos Custos da Oferta”), de forma individualizada, impactarão, na data em que
a Devedora receber tais recursos, tais índices de acordo com a tabela abaixo.
A tabela abaixo apresenta, na coluna “Efetivo”, os índices referidos no parágrafo imediatamente
anterior calculados com base nas demonstrações financeiras da Devedora relativas ao trimestre
encerrado em 31 de dezembro de 2016, e, na coluna “Ajustado”, esses mesmos índices ajustados
para refletir os recursos líquidos que a Devedora estima receber com a Oferta e a emissão das
Debêntures, no montante de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e após a
dedução das comissões e despesas que a Devedora estima serem devidas no âmbito da Oferta,
conforme previstas na seção “Demonstrativo dos Custos da Oferta”.
Em 31 de dezembro de 2016
Efetivo

Ajustado(2)

(Em milhares de R$)
Índices de Liquidez
Capital Circulante Líquido(1) ..........................

179.712

179.712

Índice de Liquidez Corrente(2) .........................

1,99

1,99

(3)

0,86

0,86

17,6%

17,6%

50,7%

93,5%

(22,2%)

(22,2%)

Índice de Liquidez Seco .............................
Índice de Atividade
Giro do Ativo Total(4) ..................................
Índice de Endividamento
Endividamento Geral(5) ................................
Índice de Lucratividade
Retorno Sobre Ativo Total(6) ..........................
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(1)

O índice de liquidez de capital circulante líquido corresponde à subtração do ativo circulante pelo passivo circulante da Devedora. Apresenta se existe folga

nos ativos de curto prazo em relação aos passivos de curto prazo.
(2)

O índice de liquidez corrente corresponde ao quociente da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante da Devedora.

(3)

O índice de liquidez seco corrente corresponde ao quociente da divisão: (i) do resultado da subtração dos estoques de terrenos e imóveis a comercializar

do ativo circulante pelo (ii) passivo circulante da Devedora.
(4)

O índice de atividade de giro do ativo total corresponde ao quociente da divisão da receita de venda de bens e/ou serviços dos últimos 12 meses pelo ativo

total da Devedora. Quanto maior seu valor melhor, pois indica que determinada companhia é eficiente em usar seus ativos para gerar receita.
(5)

O índice de endividamento geral corresponde ao quociente da divisão: (i) do resultado da soma dos empréstimos e financiamentos, obrigações por aquisição

de bens e debêntures no circulante e dos empréstimos e financiamentos, obrigações por aquisição de bens e debêntures no não circulante; pelo (ii) ativo total
da Devedora. Indica o percentual dos ativos que determinada companhia financia com capital de terceiros.
(6)

O índice de lucratividade de retorno sobre ativo total corresponde ao quociente da divisão do lucro (prejuízo) líquido dos últimos 12 meses pelo ativo total

da Devedora. Mostra a capacidade de geração de receita operacional dos ativos de uma companhia depois dos impostos e alavancagem.

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, o endividamento da Devedora era o
seguinte:

Exercício Social

Soma do Passivo Circulante e

31/12/2016

11.2.

Não Circulante (em R$)
489.866

Tipo de índice
Endividamento

Índice de
endividamento
5,37

EMS

Mercado de Atuação
A EMS é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 1964 e que, em conjunto
com suas controladas, tem por objeto social a fabricação, comercialização, importação e
exportação de produtos próprios e de terceiros, farmacêuticos, alopáticos, alimentícios,
dietéticos, insumos farmacêuticos e drogas para praticamente todas as áreas da medicina. Uma
empresa 100% brasileira com o maior portfólio do país, de acordo com a tabela abaixo, e
exportações para diversos continentes, o que inclui, mas não se limita à América Latina, Europa
e África. A sede social está localizada na cidade de Hortolândia, estado de São Paulo, fazendo
parte do Grupo NC e utilizando-se dos seus recursos administrativos, operacionais, financeiros
e tecnológicos. A sede social está localizada na cidade de Hortolândia, estado de São Paulo,
fazendo parte do Grupo NC e utilizando-se dos seus recursos administrativos, operacionais,
financeiros e tecnológicos.
A EMS foi a primeira a produzir e a comercializar genéricos para o consumidor brasileiro, em
2000, e a comprovar a confiabilidade e segurança desses medicamentos. Os genéricos mudaram
o perfil do mercado farmacêutico nacional. Promoveram a maior concorrência entre os produtos
e elevaram a qualidade dos processos de fabricação. Para a população, ampliaram a
oportunidade de escolha e a oferta de preços mais competitivos (conforme informações
disponíveis no site da Anvisa, com base no Relatório de Medicamentos Genéricos Registrados Atualizado até o Diário Oficial da União de 31 de março de 2017).
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Continuará sendo um dos principais focos da empresa nos próximos anos. O Grupo NC,
controlador da EMS, investe consistentemente em genéricos de grande complexidade, em
inovação incremental e é uma das acionistas da empresa coligada Bionovis, de medicamentos
biotecnológicos.
A EMS foi a empresa farmacêutica nacional, em 2005, na exportação de medicamentos para o
continente europeu. Desde 2006, mantém acordo técnico-científico com um dos renomados
laboratórios de pesquisa do mundo - o MonteResearch, na Itália, visando o intercâmbio de
conhecimento e tecnologia.

Com mais de 50 anos de atuação, a EMS ocupa a liderança no segmento de medicamentos
genéricos desde o ano de 2013, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos
Genéricos (PróGenéricos), com base em dados da IMS Health (12 meses móveis até março de
2016).
As vendas de genéricos atingiram R$ 5,8 bilhões em 2015, incremento de 7,7% em relação a
2014, conforme dados divulgados pela PróGenéricos com base nos indicadores PPP - Pharmacy
Purchase Price, da IMS Health que considera o preço de aquisição dos medicamentos pelos
consumidores nas farmácias, incluindo todos os descontos praticados pela cadeia (indústrias,
distribuidores e varejo).
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Os medicamentos genéricos foram criados há quase duas décadas pela Lei nº 9.787 de 1999, já
representando cerca de 30% das vendas totais de medicamentos, em unidades, segundo a
PróGenéricos.

E há espaço para crescimento uma vez que em países em que o mercado da categoria é mais
maduro, os genéricos respondem por mais de 50% das vendas no varejo. Segundo a IMS Health,
nos Estados Unidos a participação dos genéricos é de 80% e na Alemanha 66%.

Os genéricos são remédios que contém o mesmo fármaco (principio ativo), na mesma dose e
forma farmacêutica, administrados por via e com a mesma indicação terapêutica do
medicamento de referência. Eles passam, obrigatoriamente, por testes de bioequivalência pela
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para comprovação de sua qualidade. Os
genéricos são produtos que tiveram a sua patente expirada e passaram a ser fabricados por
outros laboratórios. Os medicamentos genéricos são oficialmente, no mínimo, 35% mais baratos
que os remédios de referência. Na venda ao consumidor são em média 60% mais baratos,
segundo PróGenéricos.
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O processo de envelhecimento da população, com o aumento da expectativa de vida, deverá
também ser um dos impulsionadores da indústria farmacêutica dos próximos anos. Das dez
maiores farmacêuticas do País, seis são protagonistas no segmento de genéricos, tendo em vista
a categoria responder por parte significativa do faturamento dessas companhias.

Breve Histórico
O Grupo NC surgiu em 1950 quando Emiliano Sanchez inaugurou a Farmácia Santa Catarina. Já
a EMS foi constituída por Emiliano, no Brasil, com prazo de duração indeterminado, em 09 de
janeiro de 1964, construindo a sua primeira fábrica em São Bernardo do Campo, no Estado de
São Paulo, em 1970. Em 1989, após o falecimento do patriarca e fundador da EMS, os seus
filhos, Nanci e Carlos Sanchez, assumem os negócios. A Fiadora foi transformada em sociedade
por ações de capital fechado em 27 de dezembro de 2002.
No ano de 1999 foi implantado o complexo industrial de Hortolândia, também no Estado de São
Paulo, onde está localizado o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, inaugurado no ano de
2002 e a robotizada unidade de embalagem de medicamentos sólidos, que passou a operar no
ano de 2013.
Atualmente a EMS controla as seguintes empresas:


CPM Concessionária Paulista de Medicamentos S.A.



EMS Sigma Pharma Ltda.



Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.



Luxbiotech Farmacêutica Ltda.
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A CPM Concessionária Paulista está localizada em Américo Brasiliense, no Estado de São Paulo,
atuando na gestão e manutenção da Indústria Farmacêutica de Américo Brasiliense (IFAB) de
titularidade da Fundação para o “Remédio Popular”, vinculada a Secretária do Estado de São
Paulo, por meio de uma concessão de 15 anos para desenvolver o conhecimento do Governo
quanto a tecnologia de patentes e atuar no fornecimento de medicamentes genéricos.
Tanto a EMS Sigma Pharma Ltda. quando a Legrand Pharma estão localizadas em Hortolândia,
no Estado de São Paulo, atuando na fabricação e comercialização de medicamentos similares e
genéricos no âmbito nacional. Cada controlada possui atualmente apenas uma linha de
produção, adquirindo da EMS S.A. os demais produtos para revenda.
A Luxbiotech está localizada em Hortolândia, no Estado de São Paulo, atuando na fabricação e
comercialização de dermacosméticos de última geração com a marca Underskin.
Porte atual - Big Pharma
A EMS é líder do mercado farmacêutico brasileiro, com R$ 2,9 bilhões em receita líquida
consolidada em 2016 (2015 - R$ 2,3 bilhões). A geração de caixa operacional totalizou R$ 499
milhões em 2016 (2015 - R$ 347 milhões), com baixa alavancagem financeira. A dívida líquida
totalizou R$ 82 milhões em 2016 (2015 – R$ 30 milhões). Estes indicadores foram retirados das
demonstrações financeiras auditadas pelos Auditores Independentes da EMS no exercício
encerrado de 2016 (conforme dados da IMS Health, considerando o último faturamento
consolidado, incluindo R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) de sua subsidiária
Integral Legrand Pharma).
A EMS foi a primeira empresa a obter registro de genéricos no Brasil, em 2000. Com mais de 80
patentes pelo mundo a EMS desenvolve medicamentos focados em especialidades como dor,
ginecologia, cardiologia e oncologia (conforme informações disponíveis no site da Anvisa, com
base no Relatório de Medicamentos Genéricos Registrados - Atualizado até o Diário Oficial da
União de 31 de março de 2017).
A EMS está entre os maiores laboratórios em preferência prescritiva no Brasil, tendo uma força
de vendas com aproximadamente 1.500 propagandistas médicos no Brasil, sendo o 7º (sétimo)
maior faturamento de medicamentos prescritos, conforme dados da IMS Health.
O seu foco em inovação está em quatro frentes: inovação radical, inovação incremental,
medicamentos biológicos e genéricos de alta complexidade. No mercado americano a Brace
Pharma (empresa coligada) é seu grande diferencial competitivo. Empresa fundada em 2013 no
Estado de Maryland, a Brace Pharma busca trazer terapias inovadoras aos pacientes. A proposta
é registar terapias inovadoras nos Estados Unidos para aprovação do FDA e, na sequência,
submetê-las ao registro e aprovação de agências regulatórias no Brasil e na América Latina.
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A Fiadora não identificou, até o momento, nenhum negócio extraordinário relevante, qual seja,
(i) qualquer aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios da Devedora, (ii) qualquer alteração significativa na forma de
condução dos negócios da Devedora, e/ou (iii) quaisquer contratos relevantes celebrados pela
Devedora e/ou suas controladas não diretamente relacionados com suas atividades
operacionais.
Destaques Financeiros
Apresentamos abaixo informações financeiras selecionadas da EMS:

Exercícios sociais encerrados em 31 de Dezembro de
(em reais mil, exceto % e índice)

2014

2015

AH%4

2016

AH%4

2.921.361

26,8%

309.067

85,3%

Receita Líquida

2.240.734

2.303.593

2,8%

Lucro Líquido

465.390

166.773

(64,2%)

EBITDA Ajustado1
Margem EBITDA Ajustada
Adição de Imobilizado e intangíel
(CAPEX)

654.971

312.833

29,2%

13,6%

88.206

(52,2%)

484.696

54,4%

16,6%

52.270

67.670

(40,7%)

29,5%

Em 31 de Dezembro de
(em reais mil, exceto % e índice)
Empréstimos e Financiamentos
(circulante)
Empréstimos e Financiamentos (não
circulante)
Dívida Líquida2

2014

2015

AH%4

2016

54.929

48.381

(11,9%)

48.897

111.151

103.406
[]

(7,0%)

111.431

(14.963)

29.988

0,1%
7,8%

81.742

Dív. Líquida/EBITDA Ajustado

1

AH%4

-

O EBITDA Ajustado é uma métrica não contábil divulgada pela Fiadora que consiste no ajuste

ao lucro líquido das despesas2(receitas) de imposto de renda e contribuição social corrente e
diferido, da adição ou exclusão do resultado financeiro líquido, adição da depreciação e
amortização e outros itens julgados não-recorrentes reconhecidos no resultado do exercício ou
do período.
2

A dívida líquida corresponde aos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante),

deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras (não circulante).
A dívida líquida não é uma medida de desempenho financeiro reconhecida pelas práticas
contábeis adotadas no Brasil e nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(International Financial Reporting Standards – “IFRS”), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (“IASB”), e não possui significado padrão. Outras companhias podem calcular
a sua dívida líquida de forma distinta não havendo, desta forma, comparação entre as
divulgações. Saldo negativo significa que o caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras é maior que o saldo de empréstimos e financiamentos.
4

O termo “AH” constante nas colunas da tabela acima significa “Análise Horizontal”.
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Abaixo, encontra-se descrito o nível de endividamento da Fiadora, no exercício social findo em
31 de dezembro de 2016:

Exercício Social

Soma do Passivo Circulante
e Não Circulante (em R$)

31/12/2016

1.143.492

Índice de

Tipo de índice

endividamento

Endividamento

1,30

Estrutura Societária
O capital social subscrito e integralizado é composto por 20.000.000 (vinte milhões) de ações
ordinárias com valor nominal de R$ 11,0854 cada uma, distribuídas como segue:

Acionistas

% Capital Social

Ações ordinárias

NC Participações S.A.

99,00%

19.800.000

Germed Farmacêutica Ltda.

1,00%

200.000

Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Aos titulares
das ações será atribuído, em cada exercício, um dividendo mínimo de 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro líquido, calculado nos termos da legislação societária brasileira.
A Devedora não possui, na presente data, quaisquer valores mobiliários emitidos no Brasil que
não sejam ações.
A EMS pertence ao Grupo NC, criado no ano de 2014. Abaixo, o organograma apresentando a
EMS e a 3Z Realty na estrutura societária do Grupo NC
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(**)

NCPAR FIP

CES 75%
LSS 12,50%
MVSS 12,50%

BRASIL

EXTERIOR
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(**)

LSS 100%

CES 100%

Saltmont FIP 73,20%
Saltriver FIP 12,20%
Global Energy FIP 12,20%
EMS S/A 2,40%

GRONIN PHARMA
PARTICIPAÇÕES S/A

(**)

SALTRIVER FIP

SALTMONT FIP

RINPLUS S/A

NC Part. 50%
Difare (Eq uador) 50%

(**)

MVSS 100%

GLOBAL ENERGY FIP

EMS SIGMA PHARMA LTDA

EMS100%

NC Participações 100%

EMS S/A 99% - NC Participações 1%

MONTERESEARCH SRL

EMS S/A 99% - NC Participções 1%

CPM CONCESSIONÁRIA PAULISTA
DE MEDICAMENTOS S/A

NC Participações 25% - Outros 75%

NORMANDIE ADM. BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA

NOVAMED FAB. DE PROD.
FARMACÊUTICOS LTDA

EMS S/A

LEGRAND FARMA IND.
FARMACÊUTICA LTDA

RIO BIO PHARMACEUTICALS LLC

NC INVESTIMENTOS LTDA

Lorraine Adm. Bens e Part. S/A Ltda 99,96%
NC Participações 0,04%

INNOVEREN PHARMA S/A

NC Participações 99%
Pessoas Físicas 1%

LORRAINE ADM. BENS E PART.
S/S LTDA

INNOVEREN Pharma S/A 95%
Pessoas Físicas 5%

BRACE PHARMACEUTICALS LLC

EMS S/A 99% - NC Participações 1%

AUVERGNE ADM. BENS E
PARTICIPAÇÕES S/A
CES 75% - LSS 12,50% - MVSS - 12,50%

SPE's (*)
C/ Terceiros

SPE's (*)
Controladas

3Z Realty Desenv. Imob. S/A 99%
Auvergne Adm. Bens e Part. Ltda 1%

3Z REALTY CORRETORA DE BENS
IMOBILIÁRIOS LTDA

3Z Realty Desenv. Imob. S/A 99%
Lorraine Adm. Bens e Part. S/A Ltda0,75%
Normandie Ad m. Bens e Part. Ltda 0,25%

ICS ENG. ARQ. E CO NST. LTDA.

3Z Realty Desenv. Imob. S/A 99%
SDA Adm. e Desen v. Imob.0,75%
Capital Emp reendimento s e Part. 0,25%

3Z REALTY URBANISMO I

CES 75% - LSS 12,50% - MVSS - 12,50%

(**) Ver Estrutura Societária página 2/2

(*) Participação variável caso a caso

MEDICINA DIAGN ÓSTICA

AGROPECUÁR IA

IM OBILIÁRIO

HOLDING

FARMA

Página 1/2

3Z REALTY DESENV. IMOBILIÁRIO
S/A

Legenda:
Acionistas Grupo NC:
CES – Carlos Eduardo Sanchez
LSS – Leonardo Sanchez Secundino
MVSS – Marcos Vinícius Sanchez Secundino
FIP – Fundo de Investimento em Participação

Auvergne Adm. Bens e Part. Ltda 1%
3Z Realty Empreend. Urbanisticos Ltda
99%

3Z REALTY URBANISMO II

Lorraine Adm. Bens e Part. S/A Ltda 50%
Auvergne Adm. Bens e Part. Ltda 50%

3Z REALTY EMPREEND.
URBANISTICOS LTDA.

SNELLOG ARMAZÉNS GERAIS
LOGISTICA LTDA
NC Invest - 99% NC Participações 1%

CES 75% - LSS 12,50% - MVSS - 12,50%

LAFIMAN DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.
NC Invest - 99% NC Participações 1%

LUXBIOTECH FARMACÊUTICA
LTDA

UNIDI - UNIDADE DE DIAGNÓST ICO
MÉDICO EM RADIOLOGIA E
INTERVENÇÃO EM TERAPIA LTDA.
Clintech Part. – 99,99% Outros 0,01%

EMS S/A 99% - NC Participações 1%

EMS100%

CES 99,99% - LSS / MVSS 0,01%

BOURGOGNE ADM. BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA

MVSS

CLINTECH PARTICIPAÇÕES S/A.
NC Invest – 50% Outros 50%

CES 0,02% - LSS 49,99% - MVSS 49,99%

CES 75% - LSS 12,50% - MVSS 12,50%

LSS

NC Participações 99%
GERMED Farm. Lda (Portugal) 1%

Saltmont Empreed. Ltda 51%
Saltriver Empreend. Ltda 49%

BIONOVIS S/A

GERMED FARMACÊUTICA LTDA

NC PARTICIPAÇÕES S/A
Saltmont Empreed. Ltda 51%
Saltriver Empreend. Ltda 49%

SALTRIVER EMPR. E
PARTICIPAÇÕES LTDA
CES 49% - LSS 25,50% - MVSS 25,50%

SALTMONT EMPR. E
PARTICIPAÇÕES LTDA
CES 99,99% - LSS / MVSS 0,01%

GERMED FARM. LDA (Portugal)

AGROPECUÁRIA CANOA
LTDA.
CES 50,008%
LSS 24,996%
MVSS 24,996%

CES

Estrutura Societária Grupo NC
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BRASIL

NCPAR FIP

(***)

NC Com un icações S/A 84,14%
Outro s 15,86%

TV Coligadas Santa Catarina S.A.

CES 75%
LSS 12,50%
MVSS 12,50%

NCE R Compl. E ól ico Corredor Se nande s S.A. 99,99%
NCE R 0,01%

NCER Eólica Corredor do Senandes II S.A.

(***)

NCER Eólica Corredor do Senandes IV S.A.
NCE R Compl. E ól ico Corredor Senandes S.A. 99,99%
NCE R 0,01%

NCE R 0,01%

(***)

NCE R 0,01%

NCE R Compl. E ól ico Corredor Senandes S.A. 99,99%

NCER Eólica Vento Aragano I S.A.

LS Broadca st Pa rti cipa ções S.A. 100 %

Rádio Atlântica FM de F lorianópolis Ltd a.

NCE R Compl. E ól ico Corredor Senandes S.A. 99,99%

NC E nergi as Renováveis A lternati vas S .A. 100%

NCER Complexo Eólico Corredor do
Senandes S.A.

S altm ont FIP 75%
S altriver FI P 12,50%
Global Energy F IP 12,50%

NC Energias Renováveis Alternativas S.A.

(***)

NCER Eólica Corredor do Senandes III S.A.

(***)

N C Com uni caç ões S/A 100 %

N C Com uni caç ões S/A 100 %

(***)

Rádio Atlântica FM de Blumenau Ltda.

Rádio Itapema FM de Flo rianópolis Ltda.

(***)

LS BROACAST PARTICIPAÇÕES S/A
Saltriver FIP 99,99%
LSS 0,01%

NC BROADCAST PARTICIPAÇÕES S/A
Saltmont FIP 99,99%
CES 0,01%

LSS

Rádi o I tapema FM de Fl orian ópol is Ltda.
LS Broadca st Pa rti cipa ções S.A. 100 %

LSS 100%

CES 100%

NC Com un icações S/A
NC Broad cast 99,99%
CES 0,01%

SALTRIVER FIP

SALTMONT FIP

Cia Catari nense de Rád io de Televi são
LS Broad cast Parti cipaçõ es S.A. 95,57%
Outro s 4,43%

CES

(***)

Rádi o Atlân ti ca F M d e Bl um en au L td a.
LS Broadca st Pa rti cipa ções S.A. 100 %

Estrutura Societária Grupo NC

Televisão Chapecó S/A
M S Broa dca st Partici pações S /A 87,65%
Outro s 12,35%

(***)
(****)

(***)

RBS TV Crici úm a L td a.
MS Bro adcast P arti cip ações S /A 100%

MVSS

(***)
(****)

M S Broa dca st Partici pações S /A 100 %

RBS – Empresa Catarinense de
Comunicação Ltda.

(***)

Rádi o Ci dade FM de Cri ciú ma Ltda.
M S Broa dca st Partici pações S /A 100 %

MS BROACAST PARTICIPAÇÕES S/A
Global Energy FIP 99,99%
MVSS 0,01%

MVSS 100%

GLOBAL ENERGY FIP

S altm ont F IP 75%
S altriver FI P 12,50%
Gl obal E nergy FIP 12,50%

NOVA QUIMICA FARMACÊUTICA
S/A

(****) Aguardando assentimento prévio do Conselho de Defesa
Nacional

(***) Aguardando anuência do Ministério das Comunicações

ENER GIA EÓ LICA

AGROPECUÁR IA

TV, RÁDIO e JORNAL

HOLDING

FARMA

Legenda:
CES – Carlos Eduardo Sanchez
LSS – Leonardo Sanchez Secundino
MVSS – Marcos Vinícius Sanchez Secundino
FIP – Fundo de Investimento em Participação

S altm ont F IP 51%
S altriver FI P 24,50%
Gl obal E nergy FIP 24,50%

AGRICOLA MONTE CARMELO S/A

(***)

Diário da Manhã Ltda.
M S Broa dca st Partici pações S /A 100 %
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Estrutura Administrativa
A Fiadora será administrada por uma Diretoria, com mandato de 1 (um) ano, permitida a
reeleição. A Diretoria deverá ser composta obrigatoriamente por 1 (um) Diretor Presidente e
por 1 (um) Diretor Vice-Presidente de Controladoria. Opcionalmente, a Diretoria também
poderá ser composta por 1 (um) Diretor Vice-Presidente de Mercado, 1 (um) Diretor VicePresidente Técnico Científico, 1 (um) Diretor Vice-Presidente de Marketing, 1 (um) Diretor VicePresidente Jurídico e de Gestão de Riscos Corporativos, 1 (um) Diretor Vice-Presidente de
Operações e 1 (um) Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos. Os Diretores poderão ser
acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral.
Caso não ocorra nova Assembleia Geral para eleição dos membros da Diretoria, a mesma
permanece válida por tempo indeterminado até que haja nova Assembleia Geral, nos termos
do Artigo150, parágrafo 4º, da Lei no 6.404/1976.
A Fiadora não possui Conselho de Administração ou Conselho Fiscal instalados.
Seguem abaixo, tabelas contendo a remuneração reconhecida no resultado dos 2 (dois) últimos
exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do Conselho de Administração e
da Diretoria da Fiadora:

Remuneração incorrida no Exercício Social corrente em 31/12/2016 (em R$)
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Não aplicável

4.665.719,47

Remuneração prevista para o Exercício Social corrente em 31/12/2017 (em R$)
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Não aplicável

7.501.236,38

Transações com Partes Relacionadas
Em relação às transações com partes relacionadas que, segundo as normas contábeis, devam
ser divulgadas nas demonstrações financeiras individuais ou consolidadas da Fiadora e que
tenham sido celebradas no último exercício social ou estejam em vigor no exercício social
corrente, com exceção das operações realizadas entre a Fiadora e as sociedades em que esta
detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social, a Fiadora informa as seguintes
transações:
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Germed Farmacêutica
Ltda
Legrand Pharma Ind.
Farm Ltda.

Ativo
(em mil R$)
17.161

Passivo
(em mil R$)
128.035

Receita
(em mil R$)
285.008

Custo
(em mil R$)
54.451

2.692

7.906

333.236

1.911

7.675

119.987

119

175.090

103.442

511.702

Nova Química
Farmacêutica S.A.
Novamed Fabric Prod.
Farm Ltda.
CPM Concessionária
Paul Med. S.A.

45.683

Lorraine Adm. Bens e
Partic. Ltda.

11.943

EMS Sigma Pharma
Ltda.
ACS Incorporação S.A.
Outros
Total

12.517
127.377
14.077

8.360

3.116

218.933

339.583

844.789

568.183

Riscos de decisões desfavoráveis envolvendo a EMS
Em 2016, o Ministério Público Federal instaurou inquérito no qual a EMS é citada, para a
investigação de suposto pagamento indevido referente à campanha eleitoral do ex-senador,
Delcídio do Amaral, para o governo do Mato Grosso do Sul, em 2014.
No âmbito de sua delação premiada, o então senador Delcídio do Amaral afirmou que Edinho
Silva, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, o orientou a usar a EMS para pagar dívidas
de sua campanha por meio de empresas de publicidade com as quais Delcídio do Amaral possuía
débitos.
Por sua vez, a EMS, por meio de seus advogados, esclareceu através de petição que não havia
nenhum acordo/contrato firmado com referidas empresas de publicidade, nem realizou
qualquer pagamento referente a tais notas, de forma a não ter financiado a campanha eleitoral
de Delcídio do Amaral direta ou indiretamente.
Até a data deste Prospecto não houve relatório ou qualquer decisão com relação ao caso. Na
atual fase do inquérito, não há, na opinião dos advogados que patrocinam a causa, provas de
autoria e materialidade do delito, uma vez que, conforme esclarecido pelo próprio ex-senador
em sua delação premiada as notas não foram pagas.
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12. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS NA OFERTA
12.1.

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O COORDENADOR LÍDER

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e ao relacionamento no curso normal dos
negócios, não há qualquer relação ou vínculo societário entre as partes. Não há conflitos de
interesse entre as partes desta seção.
12.2.

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E A DEVEDORA

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e ao relacionamento no curso normal dos
negócios, não há qualquer relação ou vínculo societário entre as partes. Não há conflitos de
interesse entre as partes desta seção.
12.3.

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E A EMS

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e ao relacionamento no curso normal dos
negócios, não há qualquer relação ou vínculo societário entre as partes. Não há conflitos de
interesse entre as partes desta seção.
12.4.
RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA, O AGENTE FIDUCIÁRIO E A INSTITUIÇÃO
CUSTODIANTE
Além dos serviços relacionados à presente Oferta e ao relacionamento no curso normal dos
negócios, não há qualquer relação ou vínculo societário entre as partes. Não há conflitos de
interesse entre as partes desta seção.
12.5.

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS AUDITORES INDEPENDENTES

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e ao relacionamento no curso normal dos
negócios, não há qualquer relação ou vínculo societário entre as partes. Não há conflitos de
interesse entre as partes desta seção.
12.6.

RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E A EMS

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e ao relacionamento no curso normal dos
negócios, não há qualquer relação ou vínculo societário entre as partes. Não há conflitos de
interesse entre as partes desta seção.
12.7.

RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E A DEVEDORA

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e ao relacionamento no curso normal dos
negócios, não há qualquer relação ou vínculo societário entre as partes. Não há conflitos de
interesse entre as partes desta seção.
12.8.

POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSES ENTRE AS PARTES

Além das operações entre as partes responsáveis pela estruturação, coordenação e distribuição
da presente Oferta, descritas na Seção “Relacionamento entre as Partes Envolvidas na
Operação”, e pelo fato da Debenturista Inicial, da Devedora e da Fiadora pertencerem ao
mesmo grupo econômico, não há outras potenciais situações que podem ensejar conflito de
interesses.
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lew. PENTÁGONO
DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO
PREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO III DA INSTRUÇÃO CVM 414

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição
financeira com sede na Avenida das Américas, n° 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303
e 304, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu
Estatuto Social, (doravante denominada simplesmente "Agente Fiduciário"), na
qualidade de agente fiduciário dos Certificados de Recebíveis Imobiliários das 1a e 2'
Séries da 1a emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente), da TRAVESSIA
SECURITIZADORA S.A., companhia aberta com registro perante a CVM n° 24082, com
sede na Rua Conselheiro Crispiniano, n° 105, conjunto 43, sala 05, República, CEP
01037-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
26.609.050/0001-64 ("Emissora"), distribuídos publicamente pelo BANCO BTG
PACTUAL S.A., instituição financeira, com sede na Praia de Botafogo, n° 501, 6° andar,
Torre Corcovado, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 30.306.284/0001-45
("Coordenador Líder") DECLARA, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM") n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e da
Instrução da CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, para todos
os fins e efeitos, que verificou a legalidade e a ausência de vícios da operação que
contemplou a Emissão e a Oferta, além de ter agido com diligência para verificar a
veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas pela
Emissora no Prospecto Preliminar da Oferta dos CRI e no Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários das ia e 2 Séries da

ia

Emissão de Certificados de

Recebíveis Imobiliários da Travessia Securitizadora S.A.

São Paulo, 18 de outubro de 2017.

PENTÁGONO S.A. DISTRWbIDORÂ DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Cámila de Souza Agente Fiduciário
Procuradora

Centro Empresa al Barreshopping - Av. a Américas 4.200. Ict 88, si. 302, 303 e 304 - 22640 102 • Rla de Janeiro • Tel. 21 3385.4565 • Fax, 21 3385.4)046
Ouvidoria: 0800 282 8605 I www.pentagonotrustee.com.br
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES,
NÃO CONVERSÍVEL EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM 2
(DUAS) SÉRIES, DA 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

I – PARTES:

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, as partes:

3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., sociedade por ações com sede na Avenida José de
Souza Campos, nº 753, Térreo, Bairro Cambuí, CEP 13025-320, na Cidade de Campinas, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.145.855/0001-12, com seus atos constitutivos registrados
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 35300473884, neste ato
representada na forma de seu Estatuto Social (“Emissora”);

ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada com sede na
Avenida José de Souza Campos, nº 753, Térreo, Sala 19, Bairro Cambuí, CEP 13025-320, na Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.713.739/0001-06, neste ato
devidamente representada na forma de seu Contrato Social (“Debenturista Inicial”); e

EMS S.A., sociedade por ações com sede na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, Km 08,
Chácara Assay, CEP 13186-481, na Cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 57.507.378/0003-65, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Fiadora”).

(sendo a Emissora, a Debenturista Inicial e a Fiadora denominadas, conjuntamente, como “Partes” e,
individual e indistintamente, como “Parte”)

RESOLVEM celebrar este “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia
Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.” (“Escritura”), de
acordo com as seguintes cláusulas e condições.
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II – CLÁUSULAS:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – AUTORIZAÇÕES SOCIETÁRIAS

1.1.

Autorizações Societárias: A presente Escritura é firmada com base na deliberação da

Assembleia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 17 de outubro de 2017 (“Ata de AGE da
Emissora”), nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo (“JUCESP”), em [•] de [•] de 2017, sob o nº [•].

1.1.1.

A Fiança (conforme definida abaixo) outorgada pela Fiadora no âmbito desta

Escritura é aprovada com base na Assembleia Geral Extraordinária da Fiadora realizada em
17 de outubro de 2017 (“Ata de AGE da Fiadora”), registrada na JUCESP, em [•] de [•] de
2017, sob o nº [•].

2. CLÁUSULA SEGUNDA – REQUISITOS

2.1.

Requisitos: A 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversível em ações, da

espécie quirografária, com garantia fidejussória, em 2 (duas) séries, da Emissora (“Emissão” e
“Debêntures”, respectivamente), será feita com observância dos seguintes requisitos:

2.1.1.

Dispensa de Registro na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e na Associação

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”): A presente
Emissão se constitui de uma colocação privada de Debêntures, nos termos do artigo 52 e
seguintes da Lei das Sociedades por Ações, não estando, portanto, sujeita ao registro de
distribuição na CVM e na ANBIMA.

2.1.2.

Arquivamento, Publicação e Arquivamento da Publicação da Ata de AGE da

Emissora: A Ata de AGE da Emissora será devidamente arquivada na JUCESP, publicada no
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Todo Dia” (em conjunto, “Jornais de
Publicação da Emissora”), nos termos do artigo 62, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações,
sendo que as publicações da Ata de AGE da Emissora nos Jornais de Publicação da Emissora
deverão ser devidamente arquivadas na JUCESP.
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2.1.3.

Arquivamento, Publicação e Arquivamento da Publicação da Ata de AGE da Fiadora:

A Ata de AGE da Fiadora será devidamente arquivada na JUCESP, publicada no Diário Oficial
do Estado de São Paulo e no jornal “Todo Dia”, sendo que as publicações da Ata de AGE da
Fiadora no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Todo Dia” deverão ser
devidamente arquivadas na JUCESP.

2.1.4.

Inscrição desta Escritura e do Aditamento da Escritura na JUCESP: Esta Escritura e

seus eventuais aditamentos, bem como o Aditamento da Escritura (conforme definido
abaixo) serão arquivados na JUCESP, conforme disposto no artigo 62, inciso II e seu
parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações.

2.1.5.

Registro desta Escritura e do Aditamento da Escritura nos Cartórios de Títulos e

Documentos na sede das Partes: Esta Escritura e seus eventuais aditamentos, bem como o
Aditamento da Escritura (conforme definido abaixo), deverão, às expensas da Emissora, ser
registradas nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e da Cidade de
Hortolândia, Estado de São Paulo, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados desta data,
encaminhando à Debenturista uma via original no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados
da data do efetivo registro.

2.1.6.

Registro para Colocação e Negociação: A colocação das Debêntures será realizada

de forma privada exclusivamente para a Debenturista Inicial, sem a intermediação de
quaisquer instituições, sejam elas integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários ou não, e não contará com qualquer forma de esforço de venda perante o
público em geral, sendo expressamente vedada a negociação das Debêntures em bolsa de
valores ou em mercado de balcão organizado.

2.1.7.

Cessão

e

Transferência

das

Debêntures:

As

Debêntures

serão

subscritas,

inicialmente, pela Debenturista Inicial e, imediatamente após a subscrição pela Debenturista
Inicial, a totalidade das Debêntures será cedida para a TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.,
companhia aberta com registro perante a CVM nº 24.082, com sede na Rua Conselheiro
Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República, CEP 01037-001, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.609.050/0001-64 (“Securitizadora”),
nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos, Transferência de
3
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Debêntures e Outras Avenças” a ser celebrado entre a Emissora, a Debenturista Inicial, a
Fiadora e a Securitizadora, na data em que as Debêntures forem subscritas pela
Debenturista Inicial (“Contrato de Cessão”). Sendo assim, as Partes reconhecem que, para
todos os fins e efeitos desta Escritura, após a celebração do Contrato de Cessão, passará a
designar única e exclusivamente a Securitizadora como “Debenturista”.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

3.1.

Objeto Social da Emissora: De acordo com o Estatuto Social da Emissora, seu objeto social

compreende (i) a compra e venda de imóveis, desmembramento e loteamento de terrenos,
incorporações imobiliárias, construção de imóveis destinados à venda e prestação de serviços de
consultorias em assuntos relativos ao mercado imobiliário; (ii) a pesquisa, lavra, beneficiamento e
comércio de minerais, especialmente argilas, areais, pedras, pedregulhos e cerâmicas; (iii) a
participação como sócia quotista ou acionista em outras sociedades; e (iv) serviços de escritório e
apoio administrativo.

3.2.

Número da Emissão: A presente Emissão constitui a 1ª (primeira) Emissão de Debêntures da

Emissora.

3.3.

Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão é de, inicialmente, R$ 250.000.000,00

(duzentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo), sendo que o
valor a ser atribuído às Debêntures da 1ª série (“Debêntures da 1ª Série”), e às Debêntures da 2ª
série (“Debêntures da 2ª Série” e, em conjunto com as Debêntures da 1ª Série, “Valor Total da
Emissão”) será apurado em procedimento de coleta de intenções de investimento, a ser conduzido
pela instituição intermediária líder da Oferta (conforme definida abaixo), em sistema de vasos
comunicantes, sendo certo que a quantidade de Debêntures de uma das séries deverá ser abatida da
quantidade de Debêntures total da Emissão, definindo, portanto, a quantidade de Debêntures a ser
alocada na outra série (“Sistema de Vasos Comunicantes”).

3.3.1.

Uma vez realizado o procedimento de coleta de intenções de investimento pela

instituição intermediária líder da Oferta (conforme definida abaixo), o qual definirá: (i) o
valor dos Juros Remuneratórios das Debêntures da 1ª Série (conforme definida abaixo) e o
valor dos Juros Remuneratórios das Debêntures da 2ª Série (conforme definida abaixo), e,
consequentemente, o Valor Total da Emissão para fins do montante final da Oferta
4
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(conforme definida abaixo); (ii) a quantidade de Debêntures a serem emitidas; e (iii) a
definição da quantidade de Debênture a ser alocada em cada uma das séries, por meio do
Sistema de Vasos Comunicantes (“Procedimento de Bookbuilding”), esta Escritura deverá ser
aditada, na forma do Anexo IV a esta Escritura, bem como deverá ser registrada na JUCESP e
nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Campinas, Estado de São
Paulo, da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e da Cidade de Hortolândia, Estado de
São Paulo, conforme previsto no item 2.1.4 e 2.1.5 acima (“Aditamento da Escritura”).

3.4.

Número de Séries: A Emissão será realizada em até 2 (duas) séries. A existência e a

quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da Emissão serão definidas quando da
apuração do resultado do Procedimento de Bookbuilding, por meio do Sistema de Vasos
Comunicantes.

3.5.

Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos captados pela Emissora serão utilizados

exclusivamente e integralmente para investimento, diretamente ou através de suas Controladas ou
Coligadas (conforme definidas abaixo), neste último caso por meio de: (i) aumento de capital social;
(ii) adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC; ou (iii) mútuo, para a aquisição e/ou
desenvolvimento e/ou construção e/ou expansão e/ou incorporação e/ou urbanismo e/ou
participação

dos

empreendimentos

imobiliários

descritos

no

Anexo

I

a

esta

Escritura

(“Empreendimentos Imobiliários”).

3.5.1.

Os recursos serão utilizados pela Emissora até a Data de Vencimento (conforme

definida abaixo) e conforme cronograma de obras de cada um dos Empreendimentos
Imobiliários.

3.5.2.

A

porcentagem

destinada

a

cada

Empreendimento

Imobiliário,

conforme

estabelecido na tabela constante no Anexo I a esta Escritura, poderá ser alterada
(permanecendo a totalidade dos recursos investida nos Empreendimentos Imobiliários
listados no Anexo I a esta Escritura), caso o cronograma de obras ou a necessidade de caixa
de cada Empreendimento Imobiliário seja alterada após a integralização das Debêntures,
sendo que, neste caso, esta Escritura e o “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários
da 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Travessia
Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”) a ser celebrado entre a Securitizadora e a
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição
5
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financeira com sede na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304,
Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário dos CRI (conforme definido
abaixo) (“Agente Fiduciário”), deverão ser aditados, de forma a prever o novo percentual
para cada Empreendimento Imobiliário. Referidas alterações poderão ser realizadas, nos
termos aqui previstos, sem a necessidade de realização de assembleia geral de titulares dos
CRI.

3.5.3.

A Emissora deverá encaminhar para a Securitizadora e para o Agente Fiduciário,

semestralmente, a partir da Data de Emissão (conforme definida abaixo) e até a: (i)
destinação total dos recursos obtidos pela Emissora; ou (ii) Data de Vencimento (conforme
definida abaixo), o que ocorrer primeiro, um relatório acerca da aplicação dos recursos
obtidos com a Emissão, nos termos do Anexo II a esta Escritura (“Relatório Semestral”),
informando o valor total destinado até a data de envio do referido relatório, e enviar os
respectivos comprovantes de destinação dos recursos das Debêntures.

3.5.4.

Mediante o recebimento do Relatório Semestral, o Agente Fiduciário será

responsável por verificar, com base no Relatório Semestral, o cumprimento da destinação
dos recursos assumida pela Emissora, sendo que referida obrigação se extinguirá quando da
comprovação, pela Emissora, da utilização da totalidade dos recursos obtidos com a emissão
das Debêntures, conforme destinação dos recursos prevista no item 3.5 acima.
3.5.5.

Ressalta-se que, excetuados os recursos obtidos com a emissão das Debêntures, os

Empreendimentos Imobiliários não receberam quaisquer recursos oriundos de alguma outra
captação por meio da emissão de CRI lastreado em debêntures de emissão da Emissora.

3.6.

Vinculação à Emissão de CRI: As Debêntures serão vinculadas às 1ª e 2ª séries da 1ª emissão

de Certificado de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora (“CRI”), por meio da celebração do Termo
de Securitização, sendo certo que os CRI serão objeto de emissão e oferta pública de distribuição,
nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada e em vigor
(“Oferta”).

3.6.1.

Em vista da vinculação mencionada no item 3.6 acima, a Emissora tem ciência e

concorda que, uma vez ocorrida a transferência das Debêntures prevista no item 2.1.7
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acima, em razão do regime fiduciário a ser instituído pela Securitizadora, na forma do artigo
9º da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada e em vigor, todos e
quaisquer recursos devidos à Securitizadora, em decorrência de sua titularidade das
Debêntures, estarão expressamente vinculados aos pagamentos a serem realizados pelos
investidores dos CRI e não estarão sujeitos a qualquer tipo de compensação com obrigações
da Debenturista Inicial.

4. CLÁUSULA QUARTA – CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

4.1.

Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data da emissão das Debêntures será o

dia 01 de novembro de 2017 (“Data de Emissão”).

4.2.

Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de

emissão da Emissora, escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas ou certificados.

4.3.

Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária e contarão com a garantia fidejussória

outorgada pela Fiadora, conforme previsto no item 5.1 abaixo.

4.4.

Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures da 1ª Série terão prazo de vencimento de 3

(três) anos contados da Data de Emissão, vencendo em 29 de outubro de 2020 (“Data de Vencimento
das Debêntures da 1ª Série”), e as Debêntures da 2ª Série terão prazo de vencimento de 5 (cinco)
anos contados da Data de Emissão, vencendo em 28 de outubro de 2022 (“Data de Vencimento das
Debêntures da 2ª Série” e, em conjunto com a Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série,
“Data de Vencimento”).

4.5.

Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 (mil

reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”).

4.6.

Quantidade de Debêntures Emitidas: A existência e a quantidade de Debêntures a ser

alocada em cada série da Emissão serão definidas quando da apuração do resultado do Procedimento
de Bookbuilding, por meio do Sistema de Vasos Comunicantes.

4.7.

Atualização das Debêntures: As Debêntures não terão o seu Valor Nominal Unitário

atualizado.
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4.8.

Juros Remuneratórios das Debêntures da 1ª Série: A partir da primeira Data de

Integralização (conforme definida abaixo), as Debêntures da 1ª Série farão jus a uma remuneração,
calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidente
sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, a partir da
primeira Data de Integralização (conforme definida abaixo) ou Data de Pagamento dos Juros
Remuneratórios (conforme definida abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do
seu efetivo pagamento, equivalente a uma taxa a ser definida por meio do Procedimento de
Bookbuilding, sendo, no máximo, 101,50% (cento e um inteiros e cinquenta centésimos por cento),
da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, extragrupo, expressa na forma de percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”) (segmento CETIP
UTVM) no informativo diário disponível em sua página de internet (www.cetip.com.br) (“Taxa DI”),
de acordo com a fórmula abaixo (“Juros Remuneratórios das Debêntures da 1ª Série”):

J = VNe x (Fator DI - 1)

onde:

J:

valor dos Juros Remuneratórios das Debêntures da 1ª Série devida no final de cada

Período de Capitalização (conforme definido abaixo), calculado com 8 (oito) casas decimais sem
arredondamento;

VNe:

Valor Nominal Unitário na Data de Integralização (conforme definida abaixo), ou saldo

do Valor Nominal Unitário após a data da última amortização, ou incorporação, se houver,
informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

FatorDI:

produtório das Taxas DI com uso de percentual aplicado a partir da data de início de

cada Período de Capitalização, inclusive, até a data de cálculo do pagamento dos Juros
Remuneratórios das Debêntures da 1ª Série, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:
n DI

Fator DI   1
k 1

 TDIk  p 
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onde:

nDI:

número total de Taxas DI, sendo “nDI” um número inteiro;

k:

corresponde ao número de ordem das Taxas DI, variando de 1 até nDI;

p:

a ser definido por meio do Procedimento de Bookbuilding, sendo, no máximo, 101,50%

(cento e um inteiros e cinquenta centésimos por cento);
TDI k :

taxa DI, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com

arredondamento, apurada da seguinte forma:

 DI
TDIk   k
 100

1

1
252

1

onde:

DI k :

Taxa DI, de ordem k, divulgada pela B3 (segmento CETIP UTVM), considerando sempre a Taxa

DI divulgada no dia útil anterior à data de cálculo, utilizada com 2 (duas) casas decimais.

4.9.

Juros Remuneratórios das Debêntures da 2ª Série: A partir da primeira Data de

Integralização (conforme definida abaixo), as Debêntures da 2ª Série farão jus a uma remuneração,
calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidente
sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, a partir da
primeira Data da Integralização (conforme definida abaixo) ou Data de Pagamento dos Juros
Remuneratórios (conforme definida abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do
seu efetivo pagamento, equivalente a uma taxa a ser definida por meio do Procedimento de
Bookbuilding, sendo, no máximo, 102,00% (cento e dois inteiros por cento), da variação acumulada
da Taxa DI, de acordo com a fórmula abaixo (“Juros Remuneratórios das Debêntures da 2ª Série” e,
em conjunto com os Juros Remuneratórios das Debêntures da 1ª Série, “Juros Remuneratórios”):

J = VNe x (Fator DI - 1)
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onde:

J:

valor dos Juros Remuneratórios das Debêntures da 2ª Série devida no final de cada

Período de Capitalização (conforme definido abaixo), calculado com 8 (oito) casas decimais sem
arredondamento;

VNe:

Valor Nominal Unitário na Data de Integralização (conforme definida abaixo), ou saldo

do Valor Nominal Unitário após a data da última amortização, ou incorporação, se houver,
informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

FatorDI:

produtório das Taxas DI com uso de percentual aplicado a partir da data de início de

cada Período de Capitalização, inclusive, até a data de cálculo do pagamento dos Juros
Remuneratórios das Debêntures da 2ª Série, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:
n DI

Fator DI   1
k 1

 TDIk  p 

onde:

nDI:

número total de Taxas DI, sendo “nDI” um número inteiro;

k:

corresponde ao número de ordem das Taxas DI, variando de 1 até nDI;

p:

a um spread a ser definido por meio do Procedimento de Bookbuilding, a ser aplicado

sobre a Taxa DI, sendo, no máximo, 102,00% (cento e dois inteiros por cento);
TDI k :

taxa DI, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com

arredondamento, apurada da seguinte forma:

 DI
TDIk   k
 100

1

1
252

1

onde:
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DI k :

Taxa DI, de ordem k, divulgada pela B3 (segmento CETIP UTVM), considerando sempre a Taxa

DI divulgada no dia útil anterior à data de cálculo, utilizada com 2 (duas) casas decimais.

Observações:

O fator resultante da expressão (1 + TDIk x p) será considerado com 16 (dezesseis) casas decimais,
sem arredondamento.

Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk x p), sendo que, a cada fator diário acumulado,
trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim
por diante até o último considerado.

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com 8 (oito) casas
decimais, com arredondamento.

As Taxas DI deverão ser utilizadas considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela
entidade responsável pelo seu cálculo.

4.9.1.

Excepcionalmente, na primeira Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das

Debêntures deverá ser capitalizado aos Juros Remuneratórios um prêmio de remuneração
equivalente ao produtório do Fator DI de 2 (dois) Dias Úteis que antecedem a Data de
Integralização (“Prêmio”). Para efeito do cálculo do Prêmio deverão ser utilizadas as Taxas
DI divulgadas no 1º (primeiro) e no 2º (segundo) Dias Úteis imediatamente anteriores à data
da primeira integralização dos CRI (exemplo: para a integralização no dia [•], serão
utilizadas as Taxas DI divulgadas nos dias [•] pela B3 (segmento CETIP UTVM), pressupondose que todos os dias entre [•] são Dias Úteis).

4.9.2.

A Emissora deverá realizar os pagamentos oriundos das Debêntures nas Datas de

Pagamento dos Juros Remuneratórios (conforme definida abaixo) ou na Data de Vencimento,
conforme o caso, até as 12:00 horas, na conta corrente nº 27.018-2, agência 8499, Banco
Itaú, de titularidade da Securitizadora (“Conta Centralizadora”), sem prejuízo das
obrigações de pagamento assumidas pela Emissora nos termos desta Escritura, a
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Securitizadora se compromete a enviar à Emissora, via correio eletrônico: (i) até às 16:00
horas do Dia Útil imediatamente anterior a cada uma das Datas de Pagamento dos Juros
Remuneratórios (conforme definida abaixo) ou Data de Vencimento, conforme o caso
(considerando o horário local da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo), o valor a ser
pago pela Emissora na Conta Centralizadora a título de Juros Remuneratórios e/ou de
amortização do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, devidos na Data de Pagamento dos
Juros Remuneratórios (conforme definida abaixo) imediatamente subsequente ou na Data de
Vencimento, conforme o caso; e (ii) até as 10:00 horas de cada uma das Datas de Pagamento
dos Juros Remuneratórios (conforme definida abaixo) ou Data de Vencimento, conforme o
caso, (considerando o horário local da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo) o valor
exato a ser pago na Conta Centralizadora a título de Juros Remuneratórios e/ou de
Amortização do Valor Nominal Unitário (conforme definido abaixo), conforme o caso,
devidos na respectiva Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios (conforme definida
abaixo) ou Data de Vencimento, conforme o caso. A ausência de envio de referida
notificação pela Securitizadora, ou o seu envio tardio: (i) não eximirá a Emissora do dever
de realizar os pagamentos na data em que forem devidos; e (ii) autorizará a Emissora a
utilizar, para fins do pagamento, seus próprios cálculos.

4.9.3.

O período de capitalização dos Juros Remuneratórios (“Período de Capitalização”)

é, para o primeiro Período de Capitalização, o período que se inicia na Data de
Integralização (conforme definida abaixo) (inclusive) e termina na primeira Data de
Pagamento dos Juros Remuneratórios (conforme definida abaixo) (exclusive) e, para os
demais Períodos de Capitalização, o intervalo de tempo que se inicia na Data de Pagamento
dos Juros Remuneratórios (conforme definida abaixo) imediatamente anterior (inclusive), e
termina na Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios (conforme definida abaixo)
subsequente (exclusive). Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de
continuidade, até a Data de Vencimento, resgate antecipado ou vencimento antecipado,
conforme o caso.

4.9.4.

No caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI na data de pagamento de

qualquer obrigação pecuniária da Emissora relativa às Debêntures e decorrentes desta
Escritura, inclusive os Juros Remuneratórios, será aplicada, em sua substituição, a última
Taxa DI divulgada pelo número de dias necessários até a data do cálculo, não sendo devidas
quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da Emissora quanto por parte do titular
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das Debêntures, quando da divulgação posterior da Taxa DI que seria aplicável.

4.9.5.

Na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa DI por mais de 5

(cinco) Dias Úteis consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação ou
no caso de impossibilidade de aplicação da Taxa DI às Debêntures ou aos CRI por proibição
legal ou judicial, a Securitizadora deverá, em até 2 (dois) Dias Úteis contados: (i) do
primeiro dia em que a Taxa DI não tenha sido divulgada pelo prazo superior a 5 (cinco) Dias
Úteis; ou (ii) do primeiro dia em que a Taxa DI não possa ser utilizada por proibição legal ou
judicial, deliberar, em conformidade com a regulamentação aplicável, sobre o novo
parâmetro de remuneração das Debêntures e/ou dos CRI a ser aplicado, observado que, por
se tratar de operação estruturada para emissão dos CRI, a decisão da Securitizadora deverá
ser tomada única e exclusivamente conforme o decidido em assembleia geral de titulares
dos CRI (“Titulares dos CRI”) convocada para deliberar sobre referido assunto. Até a
deliberação desse novo parâmetro de remuneração, a última Taxa DI divulgada será utilizada
na apuração do FatorDI quando do cálculo de quaisquer obrigações previstas nesta Escritura
e no Termo de Securitização, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Emissora e
a Securitizadora, bem como entre a Securitizadora e os Titulares dos CRI, quando da
deliberação do novo parâmetro de remuneração para as Debêntures.

4.9.6.

Caso não haja acordo sobre a nova taxa de juros referencial dos Juros

Remuneratórios entre a Emissora e a Securitizadora, na qualidade de titular das Debêntures,
a Emissora deverá resgatar antecipadamente as Debêntures, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos contados da data em da assembleia, pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido dos
Juros Remuneratórios devida até a data do efetivo resgate, calculada pro rata temporis, a
partir da Data de Integralização (conforme definida abaixo) ou da última Data de Pagamento
dos Juros Remuneratórios (conforme definida abaixo), o que ocorrer por último. As
Debêntures, uma vez resgatadas antecipadamente nos termos deste item, serão canceladas
pela Emissora. Nesta alternativa, para o cálculo dos Juros Remuneratórios, para cada dia do
período em que ocorra a ausência de taxas, será utilizada a última Taxa DI divulgada
oficialmente.

4.9.7.

Caso a Taxa DI volte a ser divulgada antes da realização da assembleia geral,

ressalvada a hipótese de extinção ou inaplicabilidade por disposição legal ou determinação
judicial, referida assembleia não será mais realizada e a Taxa DI, a partir de sua divulgação,
13
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voltará a ser utilizada para o cálculo dos Juros Remuneratórios desde o dia de sua
indisponibilidade.

4.10.

Pagamento dos Juros Remuneratórios: O pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado

semestralmente, nas datas previstas na tabela abaixo (“Data de Pagamento dos Juros
Remuneratórios”).

Datas

de

Pagamento

dos

Datas

de

Pagamento

dos

Juros

Remuneratórios

das

Juros

Remuneratórios

das

Debêntures da 1ª Série

4.11.

Debêntures da 2ª Série

1

27/04/2018

1

27/04/2018

2

30/10/2018

2

30/10/2018

3

29/04/2019

3

29/04/2019

4

30/10/2019

4

30/10/2019

5

29/04/2020

5

29/04/2020

6

29/10/2020

6

29/10/2020

7

29/04/2021

8

28/10/2021

9

28/04/2022

10

28/10/2022

Amortização do Valor Nominal Unitário: O pagamento do Valor Nominal Unitário das

Debêntures da 1ª Série será realizado na Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série, e o
pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série será realizado semestralmente, a
partir do 48º (quadragésimo oitavo) mês (inclusive) contado da Data de Emissão, conforme tabela
abaixo (“Amortização do Valor Nominal Unitário”):

Amortização das Debêntures
da 2ª Série

% de amortização

1

27/04/2018

0,00000%

2

30/10/2018

0,00000%

3

29/04/2019

0,00000%

4

30/10/2019

0,00000%
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5

29/04/2020

0,00000%

6

29/10/2020

0,00000%

7

29/04/2021

0,00000%

8

28/10/2021

33,34000%

9

28/04/2022

50,00000%

10

28/10/2022

100,00000%

4.12. Local de Pagamento: Os pagamentos devidos pela Emissora em favor da Securitizadora em
decorrência desta Emissão serão efetuados mediante depósito na Conta Centralizadora.

4.12.1. Os tributos incidentes sobre esta Escritura ou relacionados ao Contrato de Cessão ou
sobre os pagamentos devidos aos Titulares de CRI, deverão ser integralmente pagos pela
Emissora e/ou pela Fiadora incluindo, sem limitação, todos os custos de tributação
incidentes sobre quaisquer pagamentos devidos à Securitizadora, ou aos Titulares de CRI,
conforme o caso, em decorrência desta Escritura. Neste sentido, referidos pagamentos
deverão ser acrescidos dos valores atuais e futuros correspondentes a quaisquer tributos que
sobre eles incidam, venham a incidir ou sejam entendidos como devidos, inclusive, sem
limitação, aos valores correspondentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, Contribuição ao Programa de Integração Social
e Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/COFINS e o Imposto sobre Operações
Financeiras – IOF, conforme aplicável. Da mesma forma, caso, por força de norma ou
determinação de autoridade, a Emissora, a Debenturista Inicial, a Fiadora e/ou a
Securitizadora, conforme o caso, tenham que reter ou deduzir, de quaisquer pagamentos
feitos exclusivamente no âmbito desta Escritura, do Contrato de Cessão ou dos CRI quaisquer
tributos e/ou taxas, a Emissora e/ou a Fiadora deverão acrescer a tais pagamentos valores
adicionais de modo que a Securitizadora e os Titulares de CRI recebam os mesmos valores
que seriam por eles recebidos caso nenhuma retenção ou dedução fosse realizada. Para
tanto, a Emissora e a Fiadora desde já reconhecem ser pecuniária a obrigação aqui prevista,
e declaram serem líquidos, certos e exigíveis todos e quaisquer valores que vierem a ser
apresentados contra si pela Securitizadora, pertinentes a esses tributos e, nos termos desta
Escritura, os quais deverão ser liquidados, pela Emissora e/ou pela Fiadora por ocasião da
sua apresentação pela Securitizadora, sob pena de vencimento antecipado desta Escritura. A
Emissora não se responsabilizará por eventuais atrasos ou falhas da Securitizadora no
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repasse de pagamentos efetuados pela Emissora aos Titulares de CRI, não sendo exigível
qualquer acréscimo por qualquer tributo incidente aos Titulares de CRI.

4.13.

Prorrogação dos Prazos: Para os fins desta Escritura, considera-se “Dia Útil” todo dia que

não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional na República Federativa do Brasil.

4.13.1. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer
obrigação por quaisquer das Partes até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se na data de
vencimento da respectiva obrigação não houver expediente comercial ou bancário na Cidade
de São Paulo, no Estado de São Paulo.

4.14.

Encargos Moratórios: Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no

pagamento de qualquer quantia devida à Debenturista, os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa
moratória, não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido e juros de mora
calculados desde a data de inadimplemento (exclusive) até a data do efetivo pagamento (inclusive),
bem como à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sobre o montante assim devido,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das
despesas incorridas para cobrança (em conjunto, “Encargos Moratórios”).

4.15.

Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão integralizadas pelo seu Valor

Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios, contada desde a primeira Data de
Integralização (conforme definida abaixo) (inclusive) até cada Data de Integralização (conforme
definida abaixo) (exclusive).

4.15.1. As Debêntures tornar-se-ão subscritas pela Debenturista Inicial mediante a
formalização da presente Escritura, a inscrição da titularidade no livro próprio da Devedora,
e a assinatura dos boletins de subscrição, nos termos das minutas constantes do Anexo III a
esta Escritura (“Boletins de Subscrição”). Nos termos a serem definidos no Contrato de
Cessão, a Debenturista Inicial deverá, na mesma data em que subscrever as Debêntures,
transferi-las em sua totalidade à Securitizadora, incluindo a obrigação de integralização,
sendo certo que as Debêntures serão integralizadas à vista em moeda corrente nacional,
parcial ou totalmente, na medida em que os CRI forem integralizados (sendo qualquer data
em que forem integralizadas parcial ou totalmente as Debêntures, uma “Data de
Integralização”).
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4.16.

Repactuação: Não haverá repactuação das Debêntures.

4.17.

Publicidade: Todos os atos, anúncios, avisos e decisões decorrentes desta Emissão que, de

qualquer forma, vierem a envolver interesses da Debenturista, deverão ser obrigatoriamente
publicados nos Jornais de Publicação da Emissora.

4.18.

Comprovação de Titularidade das Debêntures: Para todos os fins de direito, a titularidade

das Debêntures será comprovada pela inscrição do titular das Debêntures no Livro de Registro de
Debêntures Nominativas. A Emissora se obriga a promover a inscrição da Debenturista Inicial e da
Securitizadora no Livro de Registro de Debêntures Nominativas da Devedora em prazo não superior a
10 (dez) Dias Úteis a contar da assinatura da presente Escritura e da transferência das Debêntures,
por força do Contrato de Cessão, respectivamente. Para fins de comprovação do cumprimento da
obrigação aqui descrita quanto à inscrição da Securitizadora, a Emissora deverá, dentro do prazo
acima mencionado, apresentar à Securitizadora, cópia autenticada da página do Livro de Registro de
Debêntures Nominativas da Devedora que contenha a inscrição do nome da Debenturista Inicial como
detentora das Debêntures.

4.19.

Liquidez e Estabilização: Não será constituído fundo de manutenção de liquidez ou firmado

contrato de garantia de liquidez ou estabilização de preço para as Debêntures.

4.20.

Resgate Antecipado e Amortização Antecipada: Não será permitido o resgate antecipado e a

amortização antecipada das Debêntures.

5. CLÁUSULA QUINTA – FIANÇA

5.1.

Fiança: Em garantia do fiel e integral (i) cumprimento de todas as obrigações, pecuniárias e

não pecuniárias, assumidas pela Emissora nos termos desta Escritura (na Data de Pagamento dos
Juros Remuneratórios ou na ocorrência de um dos Eventos de Vencimento Antecipado (conforme
definidos abaixo)), bem como o pagamento de todas as despesas relacionadas à Emissão (conforme
definida no Termo de Securitização), conforme previsto nos documentos da operação; e (ii)
cumprimento de todas as obrigações, pecuniárias (o que inclui a obrigação de recomposição do Fundo
de Despesas (conforme definido no Contrato de Cessão)) e não pecuniárias, assumidas pela Emissora
e pela Debenturista Inicial no âmbito do Contrato de Cessão (“Obrigações Garantidas”), a Fiadora
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DOCS - 741349v1

185

comparece nesta Escritura, como fiadora, principal pagadora e solidariamente responsável, de forma
irrevogável e irretratável, pelo pagamento pontual, quando devido, nos termos do artigo 275 e
seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada e em vigor (“Código Civil
Brasileiro”), de todas as Obrigações Garantidas (“Fiança”).

5.1.1.

Caso a Emissora deixe de pagar e/ou cumprir qualquer uma das Obrigações

Garantidas quando devidas, a Securitizadora, como beneficiária da garantia, poderá dirigirse direta e imediatamente contra a Fiadora para cobrar o pagamento dos valores então
devidos diretamente da Fiadora, sem ter que primeiro exaurir quaisquer medidas contra a
Emissora.

5.1.2.

A Fiança garante incondicionalmente que as Obrigações Garantidas serão pagas

e/ou cumpridas exatamente de acordo com os termos previstos nesta Escritura,
independentemente de qualquer lei, regulamento ou ordem atualmente em vigor ou que
venha a vigorar no futuro em qualquer jurisdição que afete qualquer dos termos ou direitos
da Securitizadora em relação à mesma.

5.1.3.

A Fiadora renuncia expressamente aos benefícios previstos nos seguintes artigos do

Código Civil Brasileiro: artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 829, 830,
834, 835, 837, 838 e 839, e artigos 130, II, e artigo 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015, conforme alterada e em vigor (“Código de Processo Civil Brasileiro”). A
responsabilidade da Fiadora, nos termos desta Escritura, será absoluta e incondicional
independentemente de:

(i)

qualquer invalidade ou inexequibilidade com relação a esta Escritura;

(ii)

qualquer alteração no momento, forma ou local de pagamento de, ou em qualquer

outra condição de todas ou qualquer das Obrigações Garantidas ou quaisquer outras
alterações ou renúncias ou qualquer consentimento para agir de modo diverso das mesmas;

(iii)

qualquer outra circunstância que possa de qualquer outra forma constituir uma

defesa disponível à ou uma liberação da Emissora com relação às Obrigações Garantidas, ou
da Fiadora com relação à Fiança objeto desta Escritura, e não será afetada por qualquer
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concessão, acordo (inclusive a falência) ou qualquer plano de reorganização que afete a
Emissora;

(iv)

qualquer extensão de prazo ou acordo entre a Securitizadora e a Emissora; ou

(v)

qualquer novação ou não exercício de qualquer direito da Securitizadora contra a

Emissora.

5.1.4.

Durante o prazo de vigência das Debêntures, a Fiadora obriga-se a pagar todos os

valores que forem exigidos pela Securitizadora no mesmo Dia Útil em que tais valores seriam
exigidos da Emissora, independentemente do envio de notificação da Securitizadora neste
sentido. Os pagamentos serão realizados pela Fiadora fora do sistema da B3 (segmento CETIP
UTVM) e diretamente a favor da Securitizadora.

5.1.5.

Os pagamentos descritos no item acima deverão ser realizados mediante depósito

na Conta Centralizadora, em moeda corrente nacional, e não poderão ser objeto de
compensação ou exceção pela Fiadora e deverão ser feitos sem dedução de quaisquer
retenções de tributos, taxas ou contribuições de qualquer natureza incidentes ou que
venham a incidir sobre o pagamento de qualquer valor devido sob a Fiança.

5.1.6.

Caso a Fiadora deixe de pagar qualquer valor sob a Fiança nos prazos aqui

estabelecidos, a Fiadora ficará imediatamente constituída em mora, independentemente de
qualquer notificação judicial ou extrajudicial e deverá pagar desde a data do
inadimplemento até a data do seu efetivo pagamento, sobre o referido valor não pago, os
mesmos Encargos Moratórios, incluindo, mas não limitado, às multas, juros de mora e
atualizações, devidos nos termos desta Escritura.

5.1.7.

A Fiadora se sub-rogará no crédito detido pela Securitizadora contra a Emissora na

proporção das Obrigações Garantidas, observando sempre o disposto no artigo 350 do Código
Civil Brasileiro. Na hipótese de sub-rogação prevista neste item, o exercício do direito de
crédito sub-rogado ficará subordinado ao cumprimento integral das Obrigações Garantidas
com a satisfação integral do crédito da Securitizadora, sendo certo que os créditos objeto da
sub-rogação serão considerados subordinados para todos os efeitos, inclusive para os fins do
artigo 83, inciso (viii), alínea “a” da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, conforme
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alterada e em vigor. Não obstante, caso haja o pagamento, pela Emissora, das Obrigações
Garantias, e em momento posterior ocorra a afetação judicial de tais recursos já quitados, a
Fiadora compromete-se a, desde já, ressarcir a Securitizadora no montante afetado das
Obrigações Garantidas.

5.1.8.

Para fins do item acima, ressalta-se que a sub-rogação aqui prevista está limitada

única e exclusivamente ao crédito detido pela Securitizadora contra a Emissora na proporção
das Obrigações Garantidas e não alcançará, em hipótese alguma, os titulares dos CRI.

5.1.9.

A Fiadora deverá indenizar, defender e isentar a Securitizadora e cada um de seus

conselheiros, diretores, agentes, representantes e afiliadas, de e contra todas e quaisquer
reclamações,

litígios,

obrigações,

julgamentos,

danos,

penalidades,

perdas,

responsabilidades, tributos, custos ou despesas de qualquer natureza ou espécie, incluindo
honorários e despesas de consultores devidamente comprovados, que vierem a ser impostos
ao, incorridos por ou fixados contra a Securitizadora de qualquer forma relacionados ou
decorrentes da celebração ou cumprimento da Fiança ou a ela relacionado, exceto na
hipótese comprovada de dolo da Securitizadora ou de seus conselheiros, diretores, agentes,
representantes e afiliadas, conforme decisão judicial transitada em julgado.

5.1.10. A Fiança é prestada no âmbito desta Escritura independentemente de quaisquer
outras garantias que a Securitizadora tenha recebido ou venham a receber. A Fiança poderá
ser excutida e exigida pela Securitizadora, agindo conforme o disposto nesta Escritura,
quantas vezes for necessária até o cumprimento de todas as Obrigações Garantidas.

5.1.11. Nenhuma objeção ou oposição da Emissora será admitida ou invocada pela Fiadora
com o fim deste escusar-se do cumprimento de suas obrigações perante a Securitizadora no
âmbito desta Escritura.

5.1.12. A Fiança entrará em vigor na data de celebração desta Escritura, permanecendo
válida e vigente em todos os seus termos até a data do pagamento integral das Obrigações
Garantidas, não podendo ser extinta ou alterada antes deste prazo. A Fiadora desde já
reconhece como prazo determinado, para fins do artigo 835 do Código Civil Brasileiro, a data
do pagamento integral das Obrigações Garantidas.
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5.1.13. Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pela Securitizadora, dos prazos
para execução da Fiança não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda de qualquer direito ou
faculdade aqui prevista.

6. CLÁUSULA SEXTA – VENCIMENTO ANTECIPADO

6.1.

Eventos de Vencimento Antecipado: Observado o disposto nesta Escritura, as obrigações da

Emissora

constantes

dos

instrumentos

relacionados

à

Emissão

poderão

ser

declaradas

antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis, independentemente de aviso, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, na ocorrência de qualquer dos eventos estabelecidos abaixo
(cada um, um “Evento de Vencimento Antecipado”):

(i)

não pagamento, pela Emissora e/ou pela Fiadora, de qualquer obrigação pecuniária

relacionada às Debêntures na respectiva data de pagamento prevista, não sanada no prazo de até 2
(dois) Dias Úteis contados da data do respectivo vencimento;

(ii)

descumprimento pela Emissora e/ou pela Fiadora de qualquer obrigação não pecuniária

relacionada às Debêntures estabelecida nesta Escritura e nos demais documentos de emissão dos CRI,
não sanada no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de comunicação do referido
descumprimento, sendo que o prazo previsto nesta alínea não se aplica às obrigações para as quais
tenha sido estipulado prazo específico;

(iii)

(a) decretação de falência da Emissora e/ou da Fiadora, incluindo de qualquer de suas

controladas, conforme definição de controle prevista no artigo 116, da Lei das Sociedades por Ações
(“Controladas” ou “Controlada”) ou de qualquer de seus controladores, conforme definição de
controle prevista no artigo 116, da Lei das Sociedades por Ações (“Controladores” ou “Controlador”);
(b) pedido de autofalência da Emissora e/ou da Fiadora, de suas Controladas ou de qualquer de seus
Controladores; (c) pedido de falência da Emissora e/ou da Fiadora, de qualquer de suas Controladas
ou de qualquer de seus Controladores formulado por terceiros não elidido através de depósito
judicial ou contestação no prazo legal; (d) pedido de recuperação judicial ou de recuperação
extrajudicial da Emissora e/ou da Fiadora, de qualquer de suas Controladas ou de qualquer de seus
Controladores, independentemente do deferimento do respectivo pedido; ou (e) liquidação,
dissolução ou extinção da Emissora e/ou da Fiadora, de qualquer de suas Controladas;
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(iv)

realização de qualquer operação societária de incorporação ou incorporação de ações

envolvendo a Emissora e/ou a Fiadora (em qualquer caso sendo incorporada ou incorporadora), fusão
ou cisão da Emissora e/ou da Fiadora, sem a prévia e expressa aprovação dos Titulares dos CRI
reunidos em assembleia geral de Titulares dos CRI convocada para esta finalidade, exceto (a) por
operações realizadas entre Controladas da Emissora e/ou da Fiadora; (b) por operações realizadas
pela Emissora, pelas Controladas da Emissora e/ou pela Fiadora com terceiros, desde que a Emissora
e a Fiadora ou sociedades resultantes das operações não deixem de ser controladas, direta ou
indiretamente (o que inclui o controle via quotas de fundos de investimento), por Leonardo Sanchez
Secundino, Marcus Vinicius Sanchez Secundino e Carlos Eduardo Sanchez ou seus respectivos
descendentes, (c) se for obtida a prévia e expressa aprovação dos Titulares dos CRI, observado o
disposto no item 12.8.1. do Termo de Securitização (“Waiver dos Titulares dos CRI”); ou (d) caso não
seja obtido o Waiver dos Titulares dos CRI nos termos da alínea “c” deste inciso, seja realizada uma
oferta de resgate antecipado dos CRI, observado o procedimento disposto no Termo de Securitização,
sem prejuízo do previsto no §1º do artigo 231 da Lei nº 6.404/76;

(v)

caso a Emissora e a Fiadora deixem de ser controladas, direta ou indiretamente (o que inclui

o controle via quotas de fundos de investimento), por Leonardo Sanchez Secundino, Marcus Vinicius
Sanchez Secundino e Carlos Eduardo Sanchez ou seus respectivos descendentes;

(vi)

redução de capital social da Emissora e/ou da Fiadora com outra finalidade que não a

absorção de prejuízos ou ajustes de natureza contábil;

(vii)

cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência a terceiros, pela Emissora

e/ou pela Fiadora, das obrigações a serem assumidas nesta Escritura e nos documentos relacionados
à emissão dos CRI;

(viii)

comprovação de que qualquer das declarações prestadas pela Emissora e/ou pela Fiadora

nesta Escritura e nos documentos relacionados à emissão dos CRI provaram-se falsas, incorretas ou
enganosas;

(ix)

inadimplemento, pela Emissora e/ou pela Fiadora ou por qualquer de suas Controladas, de

qualquer obrigação pecuniária não relacionada à emissão dos CRI e não sanada até o término do
prazo de cura eventualmente existente, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), atualizado mensalmente, a partir da Data de Emissão dos
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CRI (conforme definida no Termo de Securitização) pela variação positiva do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(“IPCA/IBGE”) (ou seu contravalor em outras moedas) observado que, exclusivamente para
obrigações pecuniárias decorrentes de contratos não-financeiros, incluindo execuções fiscais e
contratos de prestação de serviços, não será considerado como um Evento de Vencimento
Antecipado, nos termos deste item, inadimplemento que a Emissora e/ou a Fiadora e/ou qualquer
Controlada esteja comprovadamente contestando de boa-fé;

(x)

decretação de vencimento antecipado de qualquer dívida da Emissora e/ou da Fiadora ou de

qualquer de suas Controladas, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), atualizado mensalmente, a partir da Data de Emissão dos CRI
(conforme definida no Termo de Securitização) pela variação positiva do IPCA/IBGE (ou seu
contravalor em outras moedas);

(xi)

protesto legítimo de títulos contra a Emissora e/ou a Fiadora, cujo valor, unitário ou

agregado, seja igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), atualizado mensalmente,
a partir da Data de Emissão dos CRI (conforme definida no Termo de Securitização), pela variação
positiva do IPCA/IBGE (ou seu contravalor em outras moedas), exceto se, no prazo de até 30 (trinta)
dias contados da data do protesto, tiver sido comprovado à Securitizadora que: (a) o protesto foi
efetuado por erro ou má-fé de terceiro; (b) o protesto foi cancelado; ou (c) o valor do(s) título(s)
protestado(s) foi depositado em juízo;

(xii)

descumprimento de qualquer decisão judicial transitada em julgado de natureza

condenatória contra a Emissora e/ou a Fiadora, em valor, individual ou agregado, na data que for
estipulada na referida decisão, igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) corrigido
anualmente pelo IPCA/IBGE, ou seu equivalente em outra moeda;

(xiii)

alienação, pela Fiadora ou por qualquer de suas respectivas Controladas, de ativos fixos

operacionais não ociosos que possam resultar em redução de geração de caixa em montante superior
a 10% (dez por cento) do EBITDA (conforme definido abaixo) tendo como base a última demonstração
financeira;
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(xiv)

caso sejam, sem a autorização dos Titulares de CRI reunidos em assembleia geral, realizadas

quaisquer alterações nesta Escritura e nos demais documentos relacionados à emissão dos CRI pela
Emissora, pela Debenturista Inicial e/ou pela Fiadora;

(xv)

aplicação dos recursos oriundos da Emissão em destinação diversa da descrita no item 3.5

acima;

(xvi)

alteração do objeto social da Emissora e/ou da Fiadora, conforme disposto em seu estatuto

social, que altere substancialmente as atividades atualmente praticadas e exclusivamente
relacionadas;

(xvii)

distribuição pela Emissora e/ou pela Fiadora de dividendos, pagamento de juros sobre o

capital próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos a seus acionistas, caso a Emissora
e/ou da Fiadora estejam em mora com qualquer de suas obrigações estabelecidas nesta Escritura e
nos demais documentos relacionados à emissão dos CRI, ressalvado, entretanto, o pagamento do
dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações;

(xviii)

não observância, pela Fiadora, do seguinte índice financeiro, com base nos demonstrativos

financeiros auditados consolidados da Fiadora, a serem apurados com base no exercício social
encerrado em cada ano, sendo a primeira apuração com base no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017: Dívida Líquida/EBITDA igual ou inferior a 3,25;

(xix)

não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações, concessões,

subvenções, alvarás ou licenças, inclusive as ambientais, exigidas pelos órgão competentes para o
regular exercício das atividades desenvolvidas pela Emissora e/ou pela Fiadora que afete de forma
adversa o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Emissora e/ou pela Fiadora, exceto se,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar (a) da data em que a Emissora deveria ter providenciado
a respectiva renovação; ou (b) da data do respectivo cancelamento, revogação ou suspensão, a
Emissora e/ou a Fiadora comprove ter realizado tempestivamente protocolo com efeitos similares ou
ter obtido provimento jurisdicional ou administrativo autorizando a regular continuidade das
atividades da Emissora e/ou da Fiadora até a renovação ou obtenção da referida concessão,
subvenção, alvará, licença ou autorização; e

(xx)

invalidade, nulidade ou inexequibilidade desta Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão
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ou da Fiança, incluindo qualquer de suas disposições.

6.1.1.

Para fins deste item 6.1 acima, (i) “EBITDA” significa: sigla em inglês para “Earnings

before interest, taxes, depreciation and amortization”, calculado pelo ajuste ao lucro
líquido das despesas (receitas) de imposto de renda e contribuição social corrente e
diferido, da adição ou exclusão do resultado financeiro líquido e adição da depreciação e
amortização; e (ii) “Dívida Líquida" corresponde à soma dos saldos dos empréstimos,
financiamentos e outras dívidas financeiras onerosas classificadas no passivo circulante e
exigível de longo prazo da Companhia (consolidado), não incluindo avais, fianças e demais
garantias prestadas em benefício de empresas não consolidadas nas demonstrações
financeiras auditadas, menos caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras.

6.1.2.

A ocorrência de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado indicados nas

alíneas (i), (iii), (iv), (v), (ix), (x), (xiv), (xvii) e (xviii) do item 6.1 acima acarretará o
vencimento antecipado automático das Debêntures, sendo que a Securitizadora deverá
declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir
o pagamento do que for devido. Na ciência da ocorrência de quaisquer dos demais eventos
não indicados acima, a Securitizadora deverá convocar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados
da data em que tomar conhecimento do evento, uma assembleia geral de Titulares dos CRI
para deliberar sobre a não declaração do vencimento antecipado das Debêntures, sendo
que, ou caso não haja quórum suficiente para a instalação e deliberação da assembleia geral
dos Titulares dos CRI, observado o disposto no Termo de Securitização, deverá ser observado
o procedimento descrito no item 6.1.3 abaixo.

6.1.3.

Caso ocorra o vencimento antecipado automático das Debêntures ou venha a ser

declarado o vencimento antecipado não automático das Debêntures, conforme o disposto no
item 6.1.2 acima, a Emissora obriga-se a efetuar o pagamento do Valor Nominal Unitário ou
do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido, conforme o caso, dos Juros
Remuneratórios, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização, ou
última Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme o caso, e de quaisquer
outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura, em até 5
(cinco) Dias Úteis contados do recebimento, pela Emissora, de comunicação por escrito a ser
enviada pela Securitizadora à Emissora por meio de carta protocolada no endereço
constante do item 9.1 abaixo, sob pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao
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pagamento dos Encargos Moratórios.

6.2.

Valor de Vencimento Antecipado: O pagamento a ser feito pela Emissora, caso seja

declarada antecipadamente vencida alguma hipótese de Evento de Vencimento Antecipado, deverá
ser calculado pelo saldo do Valor Nominal Unitário, incluindo os Juros Remuneratórios, na data do
efetivo pagamento, para os Eventos de Vencimento Antecipado que tenham ocorrido por culpa ou
dolo da Emissora e/ou da Fiadora, multiplicado pela duration remanescente do CRI (“Valor de
Vencimento Antecipado”).

6.2.1.

A Emissora desde já reconhece líquido e certo, para os fins do artigo 784 do Código

de Processo Civil Brasileiro, o Valor de Vencimento Antecipado, calculado na forma prevista
no item acima.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA E DA FIADORA

7.1.

Obrigações Adicionais da Emissora e da Fiadora: Observadas as demais obrigações previstas

nesta Escritura, enquanto o saldo devedor das Debêntures não for integralmente pago, a Emissora e a
Fiadora obrigam-se, solidariamente, a:

(i)

fornecer à Securitizadora:

a.

dentro do prazo estabelecido por legislação ou regulamentação vigente ou em até 3

(três) Dias Úteis após a data de sua efetiva divulgação, o que ocorrer primeiro: (i) cópia de
suas demonstrações financeiras completas relativas ao respectivo exercício social encerrado,
acompanhadas de parecer dos auditores independentes; e (ii) se expressamente solicitado,
declaração de um Diretor da Emissora e da Fiadora atestando o cumprimento das obrigações
constantes nesta Escritura;

b.

dentro de 5 (cinco) Dias Úteis, qualquer informação que razoavelmente lhe venha a

ser solicitada e exclusivamente para os fins de proteção dos interesses da Debenturista sob
esta Emissão, permitindo que a Debenturista (ou o auditor independente por este contratado
a suas expensas), através de seus representantes legalmente constituídos e previamente
indicados, tenha acesso aos seus livros e registros contábeis, bem como, no prazo de até 5
(cinco) Dias Úteis contados da data da solicitação, qualquer informação relevante para a
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presente Emissão que lhe venha a ser solicitada, desde que já sejam públicos e/ou desde
que sua divulgação à Debenturista não seja vedada por dever de confidencialidade legal ou
contratualmente estabelecido em relação à Emissora;

c.

dentro de 5 (cinco) Dias Úteis após sua realização, notificação da convocação de

qualquer assembleia geral de acionistas e, prontamente, fornecer cópias de todas as atas de
todas as assembleias gerais de acionistas, bem como a data e ordem do dia da assembleia a
se realizar;

d.

informações a respeito de qualquer dos eventos indicados no item 6.1 acima

imediatamente após a sua ocorrência; e

e.

semestralmente, a partir da primeira Data de Integralização das Debêntures, enviar

o Relatório Semestral, conforme previsto no item 3.5.3 acima.

(ii)

proceder à adequada publicidade dos dados econômico-financeiros, nos termos exigidos pela

Lei das Sociedades por Ações, promovendo a publicação das suas demonstrações financeiras, nos
termos exigidos pela legislação e regulamentação em vigor;

(iii)

arcar com todos os custos decorrentes da distribuição e manutenção das Debêntures e dos

CRI, incluindo, mas não se limitando: (a) a todos os custos relativos ao registro dos CRI na B3
(segmento CETIP UTVM); (b) ao registro e a publicação dos atos necessários à Emissão, tais como esta
Escritura, seus eventuais aditamentos, incluindo o Aditamento da Escritura, da Ata de AGE da
Emissora e da Ata de AGE da Fiadora; (c) as despesas com a contratação dos prestadores de serviço
contratados pela Debenturista em função da emissão dos CRI, tais como Agente Fiduciário,
custodiante, banco liquidante, escriturador e agência classificadora de risco, bem como as
instituições intermediárias contratadas para distribuir os CRI no mercado primário; e (d) as despesas
mencionadas no Termo de Securitização;

(iv)

manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo com os

princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil;

(v)

não realizar operações fora de seu objeto social, observadas as disposições estatutárias,

legais e regulamentares em vigor;
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(vi)

notificar a Securitizadora sobre qualquer ato ou fato que possa causar interrupção ou

suspensão das atividades da Emissora, bem como sobre a ocorrência de qualquer um dos Eventos de
Vencimento Antecipado, na mesma data de conhecimento do evento;

(vii)

manter seus bens adequadamente segurados, conforme práticas usualmente adotadas pela

Emissora e/ou pela Fiadora;

(viii)

cumprir, em todos os aspectos, todas as leis, regras, regulamentos e ordens aplicáveis em

qualquer jurisdição na qual realize negócios ou possua ativos;

(ix)

efetuar recolhimento de quaisquer tributos ou contribuições que incidam ou venham a

incidir sobre a Emissão e que sejam de responsabilidade da Emissora e/ou da Fiadora a elas
atribuídas nesta Escritura ou nos documentos da emissão dos CRI;

(x)

manter válidas e eficazes todas as declarações contidas nesta Escritura até a data da

subscrição e integralização dos CRI, e a manter a Securitizadora informada de qualquer ato ou fato
que possa afetar a validade de qualquer das referidas declarações, adotando as medidas cabíveis
para sanar ou evitar a invalidade da declaração;

(xi)

cumprir tempestivamente todas as obrigações do Contrato de Cessão;

(xii)

informar em até 3 (três) Dias Úteis do conhecimento ou em prazo inferior, caso o prazo para

a resposta assim exija, à Securitizadora de qualquer ato, ação, procedimento ou processo que possa,
de qualquer forma, afetar ou alterar os documentos da emissão dos CRI; e

(xiii)

adotar, conforme a legislação brasileira, medidas e ações destinadas a evitar, mitigar ou

corrigir danos socioambientais, à segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados em
razão de seu objeto social.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS DECLARAÇÕES DA EMISSORA E DA FIADORA

8.1.

Declarações da Emissora e da Fiadora: A Emissora e a Fiadora declaram e garantem à

Debenturista, na data da assinatura desta Escritura, que:
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(i)

possuem plena capacidade e legitimidade para celebrar esta Escritura, realizar todas as

operações aqui previstas e cumprir todas as obrigações aqui assumidas, tendo tomado todas as
medidas de natureza societária e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração,
para implementar todas as operações nela previstas e cumprir todas as obrigações nela assumidas;

(ii)

esta Escritura é validamente celebrada e constitui obrigação legal, válida, vinculante e

exequível, de acordo com os seus termos;

(iii)

a celebração desta Escritura e o cumprimento de suas obrigações: (a) não violam qualquer

disposição contida em seus documentos societários; (b) não violam qualquer lei, regulamento,
decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais estejam vinculadas; e (c) não exigem qualquer
consentimento, ação ou autorização de qualquer natureza;

(iv)

estão aptas a cumprir as obrigações previstas nesta Escritura e agirão em relação a mesma

de boa-fé e com lealdade;

(v)

não dependem economicamente da outra Parte, exceto pelas operações intragrupo, que

incluem contratos de mútuo entre a Devedora e/ou Fiadora e/ou sociedades do Grupo Econômico;

(vi)

não se encontram em estado de necessidade ou sob coação para celebrar esta Escritura e/ou

quaisquer contratos e/ou compromissos a ela relacionados e/ou tem urgência de contratar;

(vii)

as discussões sobre o objeto contratual desta Escritura foram feitas, conduzidas e

implementadas por sua livre iniciativa;

(viii)

são sujeitos de direito com experiência em contratos semelhantes a esta Escritura;

(ix)

foram informadas e avisadas de todas as condições e circunstâncias envolvidas na

negociação objeto desta Escritura e que poderiam influenciar sua capacidade de expressar sua
vontade;

(x)

são sociedades devidamente constituídas e em funcionamento de acordo com a legislação e

regulamentação em vigor;
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(xi)

os representantes legais ou mandatários que assinam esta Escritura têm poderes e/ou se

encontram legitimamente outorgados para assumir em nome da Emissora e da Fiadora as obrigações
estabelecidas nesta Escritura;

(xii)

as declarações, informações e fatos contidos nesta Escritura em relação à Emissora e à

Fiadora são verdadeiras e não são enganosas, incorretas ou inverídicas;

(xiii)

as informações da Emissora e da Fiadora relativas ao último exercício social encerrado ou ao

imediatamente anterior, em todo os seus aspectos relevantes, representam corretamente a posição
patrimonial e financeira da Emissora e da Fiadora e foram devidamente elaboradas em conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil;

(xiv)

está cumprindo, em todos os seus aspectos relevantes, as leis, regulamentos, normas

administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à
condução de seus negócios;

(xv)

não há qualquer ação judicial, processo administrativo ou arbitral, inquérito ou outro tipo

de investigação governamental, que seja de conhecimento da Emissora e/ou da Fiadora, que possa
vir a causar impacto adverso relevante na Emissora e/ou na Fiadora, em sua condição financeira,
exceto por aqueles já publicamente informados em notas explicativas constantes nas demonstrações
financeiras auditadas da Emissora e/ou da Fiadora;

(xvi)

cada uma de suas Controladas foi devidamente constituída e é uma sociedade limitada ou

sociedade por ações, conforme o caso, existente de acordo com as respectivas leis de suas
respectivas jurisdições, com plenos poderes e autoridade para ser titular, arrendar e operar suas
propriedades e para conduzir seus negócios;

(xvii)

esta Escritura consubstancia-se em relação contratual regularmente constituída e válida,

sendo absolutamente verdadeiros todos os termos e valores nele indicados, exceto que sua execução
poderá estar limitada por leis relativas à falência, insolvência, recuperação, liquidação ou leis
similares afetando a execução de direitos de credores em geral, e tal obrigação não esteja
subordinada a qualquer outra dívida da Emissora e/ou da Fiadora, que não aquelas que gozem de
preferência exclusivamente por força de qualquer exigência prevista em lei;
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(xviii)

nenhum

registro,

consentimento,

autorização,

aprovação,

licença,

ordem

de,

ou

qualificação junto a qualquer autoridade governamental ou órgão regulatório é exigido para o
cumprimento pela Emissora e/ou pela Fiadora de suas obrigações nos termos desta Escritura ou aos
demais instrumentos à esta relacionados;

(xix)

as demonstrações financeiras referentes (a) aos exercícios encerrados em 2015 e 2016

apresentam de maneira adequada a situação financeira da Fiadora nas aludidas datas, e (b) ao
exercício encerrado em 2016 apresenta de maneira adequada a situação financeira da Emissora em
aludida data. Tais informações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis
geralmente aceitos no Brasil, que foram aplicados de maneira consistente nos períodos envolvidos, e
desde a data das demonstrações financeiras mais recentes, não houve nenhum impacto adverso
relevante na situação financeira e nos resultados operacionais em questão, não houve qualquer
operação envolvendo a Emissora e/ou a Fiadora, fora do curso normal de seus negócios, que seja
relevante para a Emissora e/ou a Fiadora;

(xx)

estão em cumprimento das leis e regulamentos ambientais a elas aplicáveis, exceto com

relação àquelas leis e regulamentos que estejam sendo contestados de boa-fé pela Emissora e/ou
pela Fiadora ou para as quais a Emissora e/ou pela Fiadora possuam provimento jurisdicional vigente
autorizando sua não observância;

(xxi)

estão devidamente autorizadas e possuem todos os alvarás, licenças, autorizações ou

aprovações exigíveis ao seu funcionamento foram regularmente obtidas e encontram-se vigentes;

(xxii)

não omitiram ou omitirão nenhum fato, de qualquer natureza, que sejam de seu

conhecimento e que possam resultar em alteração substancial na situação econômico-financeira ou
jurídica da Emissora e/ou da Fiadora;

(xxiii)

manterão os seus bens adequadamente segurados, conforme práticas correntes de mercado;

(xxiv)

observam a legislação em vigor, em especial a legislação trabalhista, previdenciária e

ambiental, para que: (a) não utilizem, direta ou indiretamente, trabalho em condições análogas às
de escravo ou trabalho infantil; (b) os trabalhadores da Emissora e/ou da Fiadora estejam
devidamente registrados nos termos da legislação em vigor; (c) cumpram as obrigações decorrentes
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dos respectivos contratos de trabalho e da legislação trabalhista e previdenciária em vigor; (d)
cumpram a legislação aplicável à proteção do meio ambiente, bem como à saúde e segurança
públicas; (e) detenham todas as permissões, licenças, autorizações e aprovações necessárias para o
exercício de suas atividades, em conformidade com a legislação ambiental aplicável; (f) tenham
todos os registros necessários, em conformidade com a legislação civil e ambiental aplicável;

(xxv)

não há procedimentos administrativos ou ações judiciais, pessoais ou reais, de qualquer

natureza, contra a Emissora e/ou a Fiadora, em qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar
as Debêntures;

(xxvi)

cumprirá todas as obrigações assumidas nos termos desta Escritura;

(xxvii)

não estão se utilizando desta Escritura para ocultar ou dissimular a natureza, origem,

localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes,
direta ou indiretamente, de infração penal, nos termos da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998,
conforme alterada e em vigor; e

(xxviii) tem plena ciência e concorda integralmente com a forma de divulgação e apuração da Taxa
DI, e a forma de cálculo dos Juros Remuneratórios foi acordada por sua livre vontade, em
observância ao princípio da boa-fé.

8.1.1.

A Emissora e a Fiadora obrigam-se a comunicar a Debenturista, em até 02 (dois)

Dias Uteis, caso alguma das declarações aqui prestadas se tornem total ou parcialmente
inverídicas, incorretas e incompletas.

9. CLÁUSULA NONA – NOTIFICAÇÕES

9.1.

Comunicações: As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes nos termos desta

Escritura deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:

Se para a Emissora:
3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Avenida José de Souza Campos, nº 753, Térreo, Bairro Cambuí
CEP 13025-320, Campinas - SP
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At.: Leopoldo Bruggen / Rafael Urbano / Priscila Silva
Tel.: (19) 3515-7803 / (19) 3515-2564 / (19) 3515-2511
E-mail:

leopoldo.silva@3zrealty.com.br

/

rafael.urbano@3zrealty.com.br

/

priscila.silva@3zrealty.com.br

Se para a Debenturista Inicial:
ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida José de Souza Campos, nº 753, Térreo, Sala 19, Bairro Cambuí
CEP 13025-320, Campinas - SP
At.: Leopoldo Bruggen/ Rafael Urbano/ Priscila Silva
Tel.: (019) 3515-2500
E-mail:

leopoldo.silva@3zrealty.com.br

/

rafael.urbano@3zrealty.com.br

/

priscila.silva@3zrealty.com.br

Se para a Fiadora:
EMS S.A.
Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, Km 08, Chácara Assay
CEP 13186-481, Hortolândia – SP
At.: Renata Alves/ Marco Tanure
Tel.: (019) 3887-8972 / (019) 3887-6929
E-mail: renata.alves@gruponc.net.br/ marco.tanure@ems.com.br

Se para a Securitizadora (após a transferência das Debêntures):
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República
CEP 01037-001, São Paulo - SP
At.: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Tel.: (11) 2663-8532
E-mail: vinicius.stopa@grupotravessia.com
Website: www.grupotravessia.com

9.1.1.

Todas as comunicações decorrentes desta Escritura serão consideradas eficazes

quando entregues pessoalmente à pessoa a ser notificada, mediante protocolo ou “aviso de
recebimento” expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou mediante o
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envio de um e-mail para os endereços indicados acima com “aviso de entrega”.

9.2.

Direitos das Partes: Os direitos de cada Parte previstos nesta Escritura: (i) são cumulativos

com outros direitos previstos em lei, a menos que expressamente excluídos; e (ii) só admitem
renúncia por escrito e específica. A tolerância e as concessões recíprocas terão caráter eventual e
transitório e não configurarão, em qualquer hipótese, renúncia, transigência, remição, perda,
modificação, redução ou ampliação de qualquer direito, faculdade, privilégio, prerrogativa ou
poderes conferidos a qualquer das Partes nos termos desta Escritura, assim como, quando havidas, o
serão, expressamente, sem o intuito de novar as obrigações previstas nesta Escritura.

9.3.

Invalidade de Disposições: Se qualquer disposição desta Escritura for considerada inválida

e/ou ineficaz, as Partes deverão envidar seus melhores esforços para substituí-la por outra de
conteúdo similar e com os mesmos efeitos. A eventual invalidade e/ou ineficácia de uma ou mais
cláusulas não afetará as demais disposições desta Escritura.

9.4.

Acordo entre as Partes: Esta Escritura constitui o único e integral acordo entre as Partes com

relação aos assuntos aqui tratados, substituindo todos os outros documentos, cartas, memorandos ou
propostas entre as Partes, bem como os entendimentos orais mantidos entre as mesmas, anteriores à
presente data.

9.5.

Irrevogabilidade e Irretratabilidade: As Partes celebram esta Escritura em caráter

irrevogável e irretratável, obrigando-se ao seu fiel, pontual e integral cumprimento por si e por seus
sucessores e cessionários, a qualquer título.

9.6.

Renúncia: Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente

Escritura, desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito,
faculdade ou remédio que caiba à Debenturista em razão de qualquer inadimplemento da Emissora
prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma
renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou
modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura ou precedente
no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

9.7.

Custos de Registro: Todos e quaisquer custos incorridos em razão do registro desta Escritura

e seus eventuais aditamentos, e dos atos societários relacionados a esta Emissão, nos registros
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competentes, serão de responsabilidade exclusiva da Emissora.

9.8.

Independência das Disposições da Escritura: Caso qualquer das disposições ora aprovadas

venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não
afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituírem a disposição
afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

9.9.

Título Executivo Extrajudicial: Toda e qualquer quantia devida a qualquer das Partes por

força desta Escritura poderá ser cobrada via processo de execução, visto que as Partes, desde já,
reconhecem tratar-se de quantia líquida e certa, atribuindo ao presente a qualidade de título
executivo extrajudicial, nos termos e para os efeitos do artigo 784, incisos I e II, do Código de
Processo Civil Brasileiro.

9.10.

Aprovação dos Titulares dos CRI: Fica desde já dispensada a realização de assembleia geral

dos Titulares dos CRI para deliberar sobre: (i) a correção de erros materiais, seja ele um erro
grosseiro, de digitação ou aritmético; (ii) alterações a quaisquer documentos da operação já
expressamente permitidas nos termos do(s) respectivo(s) documento(s) da operação, o que inclui,
mas não se limita ao Aditamento da Escritura e ao eventual aditamento desta Escritura de Emissão
de forma a prever o novo percentual para cada Empreendimento Imobiliário, observado o disposto na
item 3.5.2 acima; (iii) alterações a quaisquer documentos da operação em razão de exigências
formuladas pela CVM, pela ANBIMA ou pela B3 (segmento CETIP UTVM); ou (iv) em virtude da
atualização dos dados cadastrais das Partes, tais como alteração na razão social, endereço e
telefone, entre outros, desde que as alterações ou correções referidas nos itens acima, não possam
acarretar qualquer prejuízo à Debenturista ou qualquer alteração no fluxo das Debêntures, e desde
que não haja qualquer custo ou despesa adicional para à Debenturista.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO

10.1.

Lei Aplicável: Esta Escritura é regida pelas Leis da República Federativa do Brasil.

10.2.

Foro: Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único

competente para dirimir todo litígio ou controvérsia originária ou decorrente desta Escritura, com
renúncia a qualquer outro, por mais especial que seja.
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Estando assim, as partes, certas e ajustadas, firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias de
igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

São Paulo, [●] de [●] de 2017.

[O restante da página foi intencionalmente deixado em branco]
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(Página de Assinaturas 01/03 do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia
Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.”, celebrado em [●]
de [●] de 2017, entre a 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A., a ACS Pitangueiras
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a EMS S.A.)

3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Emissora

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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(Página de Assinaturas 02/03 do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia
Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.”, celebrado em [●]
de [●] de 2017, entre a 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A., a ACS Pitangueiras
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a EMS S.A.)

ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Debenturista Inicial

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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(Página de Assinaturas 03/03 do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia
Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.”, celebrado em [●]
de [●] de 2017, entre a 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A., a ACS Pitangueiras
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a EMS S.A.)

EMS S.A.
Fiadora

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

Testemunhas:

__________________________________

__________________________________

Nome:

Nome:

RG:

RG:

CPF:

CPF:
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208

MATRÍCULA

89.062 DO 1º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

127.721 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
TAUBATÉ

135.149 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

ENDEREÇO

CAMPINAS –
RODOVIA
ADHEMAR
DE
BARROS,
116

TAUBATÉ –
ESTRADA
MUNICIPAL
DOS
REMÉDIOS
/ ESTRADA
MUNICIPAL
DE
ITAPECERIC
A

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA E
/ AVENIDA
D Nº 96 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

DENOMINAÇÃO

ARBORAIS

VALE DOS
CRISTAIS

VIVA VISTA
ARAUCÁRIA

VIVA VISTA
PANORAMA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.371.269/0001-40)

ACS URBANISMO I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
19.521.203/0001-51

ACS ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
12.122.667/0001-46

SPE/CNPJ

30/06/2018

CONCLUSÃO ATÉ

30/06/2018

CONCLUSÃO ATÉ

ENTREGA DEZ DE 2019

LANÇTO OUT 2017

CRONOGRAMA
ESTIMADO

19.800

29.300

24.600

(R$)

INVESTIMENTO
PREVISTO

ANEXO I – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

7,9%

11,7%

9,8%

CONSTRUÇÃO

URBANISMO

URBANISMO

% DA
FINALIDADE
CAPTAÇÃO

40
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ACS JATOBÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.048.368/0001-95

ACS GAMA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.842.633/0001-63

MATRÍCULA
231.321 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS/SP

MATRÍCULAS:860
30 E 37.869 DO
2º OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS
MATRÍCULA
181.054 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS.

CAMPINAS –
GLEBA 03 –
FAZENDA
CUSCUZEIR
O (PROX.
PUC E
SHOPPING
BANDEIRAS
)

CAMPINAS –
RODOVIA
DA RHODIA
KM 12 –
BARÃO
GERALDO

CAMPINAS –
AVENIDA
DA
ABOLIÇÃO,
Nº 1000

AMÉRICA
RESIDÊNCIA

CUSCUZEIRO

BARÃO
GERALDO

PATEO
ABOLIÇÃO

CNPJ
20.441.284/0001-69

ACS ITAPARICA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..

ACS ARAÇÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
14.827.443/0001-65

MATRÍCULA
115.993 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS/SP

CAMPINAS –
RUA SANTA
RITA DO
PASSA
QUATRO,
575.

MAIS CASA
BRANCA

ACS TUCUMÃ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
12.564.232/0001-51

MATRÍCULA
126.742 DO 1º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SANTO ANDRÉ

SANTO
ANDRÉ –
RUA
PANAMÁ
131

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

31/12/2020

CONCLUSÃO ATÉ

INICIO 1º SEM 2018

31/12/2020

CONCLUSÃO ATÉ

INICIO 1º SEM 2018

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

3.700

8.000

10.700

14.273

10.441

1,5%

3,2%

4,3%

5,7%

4,2%

CONSTRUÇÃO

URBANISMO

DESENVOLVIM
ENTO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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ACS BETA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.848.667/0001-65

MATRÍCULA
119.778 DO 1º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO
BERNARDO DO
CAMPO

MATRICULA
135.145 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

MATRÍCULA
135.146 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

SÃO
BERNARDO
DO CAMPO
– RUA FREI
GASPAR
931

SUMARÉ –
AVENIDA C
Nº20 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

SUMARÉ
AVENIDA A
Nº330 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

VIVA VISTA
RECANTO

TERRACES

VIVA VISTA
PAISAGEM

VIVA VISTA
MIRANTE

VIVA VISTA MIRANTE
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.204/0001-98.

VIVA VISTA PAISAGEM
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.243.564/0001-58

VIVA VISTA RECANTO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
18.167.443/0001-37

MATRÍCULA
135.144 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

SUMARÉ –
AVENIDA B
Nº380 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

2.953

4.025

4.683

7.520

1,2%

1,6%

1,9%

3,0%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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MATRÍCULA
138.440 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

MATRÍCULA
135.147 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

MATRÍCULA
135.157 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

MATRÍCULA
140.169 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

SUMARÉ –
AVENIDA C
Nº 17 DO
LOTEAMEN
TO
RESIDENCIA
L VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA

SUMARÉ AVENIDA A
Nº475 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA

SUMARÉAVENIDA E
Nº 160 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA

SUMARÉ –
AVENIDA B
Nº 180 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA.

VIVA VISTA
BRISA

VIVA VISTA
SOLAR

VIVA VISTA
ALAMEDA

VIVA VISTA
COLINA

VIVA VISTA COLINA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.167.409/0001-62

VIVA VISTA ALAMEDA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
18.167.363/0001-81

VIVA VISTA SOLAR
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
17.171.152/0001-50

VIVA VISTA BRISA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.267/0001-44

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

1.217

2.727

2.637

1.874

0,5%

1,1%

1,1%

0,8%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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ACS INGÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.048.376/0001-31)

ACS INGÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.048.376/0001-31

91.358 DO 1º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

40.724 DO 2º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

51.360, 39.267,
47.354 E 85.522,
TODAS DO 10º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO
PAULO

CAMPINAS ESTRADA
MUNICIPAL
CAMPINAS –
MOGI MIRIM
– KM 56

JAGUARIÚN
AESTRADA
MUNICIPAL
DE
JAGUARIÚN
A – JGR 171

SÃO PAULO
– CAPITAL –
RUA
GIRASSOL,
110, 114 E
128

VILA TOSCANA

ALPHACASAS

KALORÉ
(PARCERIA/AQ
UISIÇÃO
TERRENO)

GIRASSOL

ACS ALPHA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
11.806.182/0001-09)

VALIMOG
EMPRENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
08.545.689/0001-14

MATRÍCULA
78.522 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE MOGI
MIRIM.

MOGI MIRIM
ESTRADA
VICINAL
SENADOR
ANDRÉ
FRANCO
MONTORO.

VIVA VISTA
ENCANTO

VIVA VISTA ENCANTO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.253/0001-20

MATRÍCULA
135.153 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
AVENIDA E
Nº 95 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA.

LANÇTO. INÍCIO 2019

LANÇTO. INÍCIO 2019

LANÇTO 2º SEM 2018

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

8.000

25.000

15.000

1.851

1.373

3,2%

10,0%

6,0%

0,7%

0,5%

DESENVOLVIM
ENTO

PARTICIPAÇÃ
O

DESENVOLVIM
ENTO

URBANISMO

CONSTRUÇÃO
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EM NEGOCIAÇÃO

MATRÍCULA
106.893 DO 2º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS.

135.155 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.154 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

AV. JOSÉ
DE SOUZA
CAMPOS,
753,
CAMPINAS.

CAMPINAS –
FAZENDA
SANTANA,
RODOVIA
DOM
PEDRO I E
A ESTRADA
VELAS DAS
CONTENDA
S

SUMARÉ –
LOTE 04 DA
QUADRA F –
DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA F
DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

PROJETO
ANGELINA

FAZENDA
SANTANA

VIVA VISTA
AROMA

VIVA VISTA
HARMONIA

ACS URBANISMO I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
19.521.203/0001-51)

ACS JAGUARIUNA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
11.836.243/0001-80)

CNPJ
08.145.855/0001-12

3Z REALTY
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA

CNPJ
20.441.324/0001-72

ACS ANGELINA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIO LTDA

(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020

(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020

LANÇTO. INÍCIO 2021

LANÇTO 2º SEM 2018

2.000

2.000

15.000

20.000

0,8%

0,8%

6,0%

8,0%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

URBANISMO

DESENVOLVIM
ENTO
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135.134,
135.135, 135.136
E 135.137,
TODAS DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.142 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.148 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.150 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTES 01,
02, 03 E 04
DA QUADRA
B DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA,
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA C
DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA.

SUMARÉ LOTE 02 DA
QUADRA E
DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

SUMARÉ
LOTE 04 DA
QUADRA E
DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

VIVA VISTA
PLAZA

VIVA VISTA
PASSEIO

VIVA VISTA
VEREDA

VIVA VISTA
CERRADO

VIVA VISTA PLAZA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
19.092.383/0001-01)

VIVA VISTA
HARMONIA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
18.167.391/0001-07)

VIVA VISTA AROMA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
18.167.424/0001-00)

ACS ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
12.122.667/0001-46)

(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020

(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020

(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020

(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020

2.000

2.000

2.000

1.326

0,8%

0,8%

0,8%

0,5%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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135.156 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 05 DA
QUADRA F
DO
LOTEAMEN
TO
RESIDENCIA
L VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA.

SUMARÉ LOTE 02 DA
QUADRA G
DO
LOTEAMEN
TO
RESIDENCIA
L VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA.

VIVA VISTA
PANORAMA

VIVA VISTA
POMAR

VIVA VISTA
BOSQUE

135.158 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.151 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 05
DA QUADRA
E DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTADISTRITO
DE NOVA
VENEZA.

VIVA VISTA CERRADO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.371.288/0001-76)

VIVA VISTA VEREDA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
18.371.288/0001-76)

VIVA VISTA PASSEIO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
17.812.903/0001-70)

(30 MESES OBRA)

(LANÇAMENTO 2020

(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020

(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020

1.000

1.000

2.000

0,4%

0,4%

0,8%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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ANEXO II - MODELO DE RELATÓRIO SEMESTRAL

RELATÓRIO SEMESTRAL ACERCA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA EMISSÃO

3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., sociedade por ações com sede na Avenida José de
Souza Campos, nº 753, Térreo, Bairro Cambuí, CEP 13025-320, na Cidade de Campinas, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.145.855/0001-12, com seus atos constitutivos registrados
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 35300473884, neste ato
representada na forma de seu Estatuto Social (“Emissora”), vem, por meio do presente, declarar
que, no período compreendido entre [●] a [●], transferiu R$ [●] ([●]) dos recursos relativos à 1ª
(primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie Quirografária, com
Garantia Fidejussória, em 2 (Duas) Séries da Emissora, sendo certo que até a presente data foi
subscrito o valor de R$ [●] ([●]), conforme documento societário anexo a este relatório:

Denominação
[●]

Endereço
[●]

Matrícula

CNPJ/MF

[●]

[●]

% lastro
[●]

Valor gasto
[●]

Adicionalmente, encaminhamos anexo o cronograma de evolução de obras nos Empreendimentos
Imobiliários.

São Paulo, [●] de [●] de 2017.

3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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ANEXO III – MINUTA BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS DEBÊNTURES

DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEL EM
DATA: [•]

AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM 2
(DUAS) SÉRIES, DA 1ª EMISSÃO DA 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO

Via

Nº: 01

IMOBILIÁRIO S.A.

Para os fins deste boletim de subscrição (“Boletim de Subscrição”), adotam-se as definições constantes
no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversível em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 3Z
Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.”, celebrado em [●] de [●] de 2017 (“Escritura de Emissão”).
EMISSORA
3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., sociedade por ações com
sede na Avenida José de Souza Campos, nº 753, Térreo, Bairro Cambuí, CEP
13025-320, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no

Emissora:

CNPJ/MF sob o nº 08.145.855/0001-12, com seus atos constitutivos
registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”)
sob o nº 35300473884.

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
Valor
Dados da Emissão

Série

Qtd.

Nominal

Valor Nominal Global

Unitário
Local

Data
Emissão:

São
Paulo

Emissão

–

SP

01/11/2017
Vencimento:

1ª

1ª

[●]

R$ [●] ([●])

R$ [●] ([●])

29/10/2020

FORMA DE PAGAMENTO
AMORTIZAÇÃO
Atualização
Monetária

JUROS REMUNERATÓRIOS
Forma de Pagamento

Taxa Efetiva

Forma de Pagamento
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O primeiro pagamento dos Juros
Remuneratórios será realizado em
Não há.

Na Data de Vencimento

[●]% ([●] por

27/04/2018 e os demais pagamentos

cento)

nos semestres seguintes, sendo o
último

pagamento

na

Data

de

Vencimento.
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
Forma:

Nominativa.

Garantias:

Fiança outorgada pela EMS S.A., sociedade por ações com sede na Rodovia
Jornalista Francisco Aguirre Proença, Km 08, Chácara Assay, CEP 13186-481,
na Cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
57.507.378/0003-65.

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR
Nome ou Denominação Social:

CPF/MF ou CNPJ/MF:

ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

18.713.739/0001-06

Endereço:

Nº

Complemento:

Avenida José de Souza Campos

753

Térreo, Sala 19

Bairro:

Cidade:

UF:

País:

Cambuí

Campinas

SP

Brasil

DEBÊNTURES SUBSCRITAS
QUANTIDADE [●] ([●])
FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
Conforme o item 4.15. da Escritura de Emissão, as Debêntures serão integralizadas pelo seu Valor
Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios, contada desde a primeira Data de Integralização
(inclusive) até cada Data de Integralização (exclusive).

ADESÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES
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Condições:

O Subscritor, neste ato, declara, em caráter irrevogável e irretratável, em relação à 1ª (primeira)
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia
fidejussória, em 2 (duas) séries da emissora, para os devidos fins que conhece, está de acordo e por isso
adere a todas as disposições constantes deste Boletim de Subscrição e da Escritura de Emissão, a qual
foi firmada com base na deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Emissora realizada em [●]
de [●] de 2017 (“Ata de AGE da Emissora”), nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”).

As Debêntures ora subscritas serão, nesta data, transferidas para a TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.,
companhia aberta com registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 24082, com sede
na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República, CEP 01037-001, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.609.050/0001-64(“Securitizadora”) nos
termos do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos, Transferência de Debêntures e
Outras Avenças”.

São Paulo - SP, [●] de [●] de 2017.

______________________________________________________________
ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Subscritor

__________________________________________
3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Emissora

Testemunhas:

__________________________________________

__________________________________________

Nome:

Nome:

RG:

RG:
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CPF/MF:

CPF/MF:
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DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEL EM
DATA: [•]

AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM 2
(DUAS) SÉRIES, DA [●]ª EMISSÃO DA 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO

Via

Nº: 01

IMOBILIÁRIO S.A.

Para os fins deste boletim de subscrição (“Boletim de Subscrição”), adotam-se as definições constantes
no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversível em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 3Z
Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.”, celebrado em [●] de [●] de 2017 (“Escritura de Emissão”).
EMISSORA
3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., sociedade por ações com
sede na Avenida José de Souza Campos, nº 753, Térreo, Bairro Cambuí, CEP
13025-320, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no

Emissora:

CNPJ/MF sob o nº 08.145.855/0001-12, com seus atos constitutivos
registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”)
sob o nº 35300473884.

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
Valor
Dados da Emissão

Série

Qtd.

Nominal

Valor Nominal Global

Unitário
Local

Data

Emissão

Emissão:

São
Paulo

–

SP

01/11/2017
Vencimento:

1ª

2ª

[●]

R$ [●] ([●])

R$ [●] ([●])

28/10/2022

FORMA DE PAGAMENTO
AMORTIZAÇÃO
Atualização
Monetária
Não há.

JUROS REMUNERATÓRIOS
Forma de Pagamento

Taxa Efetiva

Forma de Pagamento

Semestralmente, a partir do

[●]% ([●] por

O primeiro pagamento dos Juros

48º (quadragésimo oitavo)

cento)

Remuneratórios será realizado em
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mês (inclusive) contado da

27/04/2018 e os demais pagamentos

Data de Emissão.

nos semestres seguintes, sendo o
último

pagamento

na

Data

de

Vencimento.
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
Forma:

Nominativa.

Garantias:

Fiança outorgada pela EMS S.A., sociedade por ações com sede na Rodovia
Jornalista Francisco Aguirre Proença, Km 08, Chácara Assay, CEP 13186-481,
na Cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
57.507.378/0003-65.

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR
Nome ou Denominação Social:

CPF/MF ou CNPJ/MF:

ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

18.713.739/0001-06

Endereço:

Nº

Complemento:

Avenida José de Souza Campos

753

Térreo, Sala 19

Bairro:

Cidade:

UF:

País:

Cambuí

Campinas

SP

Brasil

DEBÊNTURES SUBSCRITAS
QUANTIDAD
E

[●] ([●])

FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
Conforme o item 4.15. da Escritura de Emissão, as Debêntures serão integralizadas pelo seu Valor
Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios, contada desde a primeira Data de Integralização
(inclusive) até cada Data de Integralização (exclusive).

ADESÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES
Condições:

O Subscritor, neste ato, declara, em caráter irrevogável e irretratável, em relação à 1ª (primeira)
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia
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fidejussória, em 2 (duas) séries da emissora, para os devidos fins que conhece, está de acordo e por isso
adere a todas as disposições constantes deste Boletim de Subscrição e da Escritura de Emissão, a qual
foi firmada com base na deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Emissora realizada em [●]
de [●] de 2017 (“Ata de AGE da Emissora”), nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”).

As Debêntures ora subscritas serão, nesta data, transferidas para a TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.,
companhia aberta com registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 24082, com sede
na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República, CEP 01037-001, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.609.050/0001-64 (“Securitizadora”)
nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos, Transferência de Debêntures
e Outras Avenças”.

São Paulo - SP, [●] de [●] de 2017.

______________________________________________________________
ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Subscritor

__________________________________________
3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Emissora

Testemunhas:

__________________________________________

__________________________________________

Nome:

Nome:

RG:

RG:

CPF/MF:

CPF/MF:
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ANEXO IV – MINUTA DO PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA
1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEL EM AÇÕES, DA ESPÉCIE
QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 3Z

REALTY

DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO
DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEL EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM
GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

I – PARTES:

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, as partes:

3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., sociedade por ações com sede na Avenida José de
Souza Campos, nº 753, Térreo, Bairro Cambuí, CEP 13025-320, na Cidade de Campinas, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.145.855/0001-12, com seus atos constitutivos registrados
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 35300473884, neste ato
representada na forma de seu Estatuto Social (“Emissora”);

ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada com sede na
Avenida José de Souza Campos, nº 753, Térreo, Sala 19, Bairro Cambuí, CEP 13025-320, na Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.713.739/0001-06, neste ato
devidamente representada na forma de seu Contrato Social (“Debenturista Inicial”); e

EMS S.A., sociedade por ações com sede na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, Km 08,
Chácara Assay, CEP 13186-481, na Cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 57.507.378/0003-65, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Fiadora”).

(sendo a Emissora, a Debenturista Inicial e a Fiadora denominadas, conjuntamente, como “Partes” e,
individual e indistintamente, como “Parte”)

II – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

A)

em [●] de [●] de 2017, as Partes celebraram o “Instrumento Particular de Escritura da 1ª
56
DOCS - 741349v1

224

(primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie Quirografária, com
Garantia Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.”
(“Escritura de Emissão”), por meio do qual a Emissora emitiu, inicialmente, 250.000 (duzentas e
cinquenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com
garantia fidejussória, em 2 (duas) séries (“Debêntures”), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00
(mil reais), na data de emissão, qual seja, 01 de novembro de 2017, totalizando, inicialmente, R$
250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”), as quais foram
subscritas pela Debenturista Inicial; e

B)

as Partes desejam celebrar este instrumento para alterar os itens 3.3., 3.4., 4.6., 4.8. e 4.9.

da Escritura de Emissão.

RESOLVEM celebrar este “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª
(primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie Quirografária, com
Garantia Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.” (“Primeiro
Aditamento”), de acordo com as seguintes cláusulas e condições.

III – CLÁUSULAS:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – TERMOS DEFINIDOS

1.1.

Termos Definidos: Os termos definidos e expressões utilizadas neste Primeiro Aditamento e

aqui não definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DESTE PRIMEIRO ADITAMENTO

2.1.

Valor Total da Emissão: As Partes resolvem alterar o item 3.3. da Escritura de Emissão, o

qual passará a vigorar com a seguinte redação:

“3.3.

Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão é de R$ [●] ([●]), na Data de

Emissão (conforme definida abaixo), sendo R$ [●] ([●]) referentes às Debêntures da 1ª série
(“Debêntures da 1ª Série”), e R$ [●] ([●]) referentes às Debêntures da 2ª série (“Debêntures
da 2ª Série” e, em conjunto com as Debêntures da 1ª Série, “Valor Total da Emissão”),
conforme apurado no procedimento de coleta de intenções de investimento realizado pela
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instituição intermediária líder da Oferta (conforme definida abaixo), o qual definiu: (i) o
valor dos Juros Remuneratórios das Debêntures da 1ª Série (conforme definida abaixo) e o
valor dos Juros Remuneratórios das Debêntures da 2ª Série (conforme definida abaixo), e,
consequentemente, o Valor Total da Emissão para fins do montante final da Oferta
(conforme definida abaixo); (ii) a quantidade de Debêntures a serem emitidas; e (iii) a
definição da quantidade de Debênture a ser alocada em cada uma das séries, por meio do
Sistema de Vasos Comunicantes (“Procedimento de Bookbuilding”).”

2.1.1.

2.2.

Adicionalmente, as Partes desejam excluir o item 3.3.1. da Escritura de Emissão.

Número de Séries: As Partes desejam alterar o item 3.4. da Escritura de Emissão, o qual

passará a vigorar com a seguinte redação:

“3.4.

Número de Séries: A Emissão será realizada em 2 (duas) séries. A existência e a

quantidade de Debêntures alocada na Emissão foram definidas por meio do Procedimento
de Bookbuilding.”

2.3.

Quantidade de Debêntures Emitidas: As Partes desejam alterar o item 4.6. da Escritura de

Emissão, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

“4.6.

Quantidade de Debêntures Emitidas: Serão emitidas [●] ([●]) Debêntures, sendo [●]

([●]) Debêntures da 1ª Série e [●] ([●]) Debêntures da 2ª Série.”

2.4.

Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série: As Partes desejam alterar o item

4.8. da Escritura de Emissão, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

“4.8.

Juros Remuneratórios das Debêntures da 1ª Série: A partir da primeira Data de

Integralização (conforme definida abaixo), as Debêntures da 1ª Série farão jus a uma
remuneração, calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias
Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso, a partir da primeira Data de Integralização (conforme definida
abaixo) ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios (conforme definida abaixo)
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento,
equivalente a [●]% ([●]) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos
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Interfinanceiros de um dia, extra-grupo, expressa na forma de percentual ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP
S.A. – MERCADOS ORGANIZADOS (“CETIP”) no informativo diário disponível em sua página
de internet (www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis, de acordo com a fórmula abaixo (“Juros Remuneratórios das Debêntures da 1ª
Série”):

(...)

p:

2.5.

[●]% ([●] por cento); (...)”

Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série: As Partes desejam alterar o item

4.9. da Escritura de Emissão, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

“4.9.

Juros Remuneratórios das Debêntures da 2ª Série: A partir da primeira Data de

Integralização (conforme definida abaixo), as Debêntures da 2ª Série farão jus a uma
remuneração, calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias
Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso, a partir da primeira Data da Integralização (conforme definida
abaixo) ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios (conforme definida abaixo)
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento,
equivalente a [●]% ([●])da Taxa DI, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, de
acordo com a fórmula abaixo (“Juros Remuneratórios das Debêntures da 2ª Série” e, em
conjunto

com

os

Juros

Remuneratórios

das

Debêntures

da

1ª

Série,

“Juros

Remuneratórios”):

(...)

p:

[●]% ([●] por cento); (...)”

3. CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÕES

3.1.

Ratificações: Todos os demais termos e condições da Escritura de Emissão que não foram

expressamente alterados por meio deste Primeiro Aditamento permanecem em pleno vigor.
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4. CLÁUSULA QUARTA - REGISTRO DESTE PRIMEIRO ADITAMENTO

4.1.

Inscrição deste Primeiro Aditamento na JUCESP: Este Primeiro Aditamento será arquivado na

JUCESP, conforme disposto no parágrafo 3º, no artigo 62, da Lei das Sociedades por Ações.

4.2.

Registro deste Primeiro Aditamento nos Cartórios de Títulos e Documentos na sede das

Partes: Este Primeiro Aditamento deverá, às expensas da Emissora, ser registrado nos Cartórios de
Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, da Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo e da Cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, em até 5 (cinco) Dias
Úteis contados desta data, encaminhando à Debenturista uma via original no prazo de até 5 (cinco)
Dias Úteis contados da data do efetivo registro.

5. CLÁUSULA QUINTA - REGISTRO DESTE PRIMEIRO ADITAMENTO

5.1.

Irrevogabilidade e Irretratabilidade: As Partes celebram este Primeiro Aditamento em

caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se ao seu fiel, pontual e integral cumprimento por si e
por seus sucessores e cessionários, a qualquer título.

5.2.

Título Executivo Extrajudicial: As Partes, desde já, reconhecem tratar-se de quantia líquida

e certa, atribuindo a este Primeiro Aditamento a qualidade de título executivo extrajudicial, nos
termos e para os efeitos do artigo 784, incisos I e II, do Código de Processo Civil Brasileiro.

5.3.

Lei Aplicável: Esta Escritura é regida pelas Leis da República Federativa do Brasil.

5.4.

Foro: Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único

competente para dirimir todo litígio ou controvérsia originária ou decorrente deste Primeiro
Aditamento, com renúncia a qualquer outro, por mais especial que seja.

Estando assim, as partes, certas e ajustadas, firmam este Primeiro Aditamento, em 3 (três) vias de
igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

São Paulo, [●] de [●] de 2017.
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[O restante da página foi intencionalmente deixado em branco]
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(Página de Assinaturas 01/03 do “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª
(primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie Quirografária, com
Garantia Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.”,
celebrado em [●] de [●] de 2017, entre a 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A., a ACS
Pitangueiras Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a EMS S.A.)

3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Emissora

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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(Página de Assinaturas 02/03 do “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª
(primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie Quirografária, com
Garantia Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.”,
celebrado em [●] de [●] de 2017, entre a 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A., a ACS
Pitangueiras Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a EMS S.A.)

ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Debenturista Inicial

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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(Página de Assinaturas 03/03 do “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª
(primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie Quirografária, com
Garantia Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.”,
celebrado em [●] de [●] de 2017, entre a 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A., a ACS
Pitangueiras Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a EMS S.A.)

EMS S.A.
Fiadora

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

Testemunhas:

__________________________________

__________________________________

Nome:

Nome:

RG:

RG:

CPF:

CPF:
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ANEXO 7

MINUTA DA ESCRITURA DE EMISSÃO DE CCI

233

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMISSÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FRACIONÁRIAS,
SEM GARANTIA REAL IMOBILIÁRIA SOB A FORMA ESCRITURAL
I – PARTES:
Pelo presente instrumento particular, as partes:
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A., companhia aberta com registro perante a Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 24082, com sede na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala
05, República, CEP 01037-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 26.609.050/0001-64, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
(“Emissora”);
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira
com sede na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da
Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Instituição
Custodiante”); e
3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., sociedade por ações com sede na Avenida José
de Souza Campos, nº 753, Térreo, Bairro Cambuí, CEP 13025-320, na Cidade de Campinas, Estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.145.855/0001-12, e com seus atos constitutivos
registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 35.2.20642451, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Devedora”).
(a Emissora, Instituição Custodiante e a Devedora, quando mencionados em conjunto,
simplesmente como “Partes” e, individual e indistintamente, como “Parte”)
RESOLVEM, neste ato, o “Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário
Fracionárias sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural” (“Escritura de Emissão”),
mediante as seguintes cláusulas e condições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES
1.1.

Definições: Para os fins desta Escritura de Emissão, adotam-se as seguintes definições,

sem prejuízo daquelas que forem estabelecidas no corpo desta Escritura de Emissão:
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“B3 (segmento CETIP UTVM)”: A B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (segmento CETIP UTVM),
instituição devidamente autorizada pelo BACEN para a prestação
de serviços de custódia escritural de ativos e liquidação
financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 230, 11º andar,
CEP 20031-170;
“Características das CCI”:

Características das CCIs mencionadas na Cláusula 3 e no Anexo I à
presente Escritura de Emissão;

“CCI 1”:

01 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário fracionária emitida pela
Emissora sob a forma escritural, sem garantia real imobiliária,
nos termos da presente Escritura de Emissão, para representar a
integralidade das Debêntures da 1ª série;

“CCI 2”:

01 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário fracionária emitida pela
Emissora sob a forma escritural, sem garantia real imobiliária,
nos termos da presente Escritura de Emissão, para representar a
integralidade das Debêntures da 2ª série;

“CCIs”:

Quando mencionadas em conjunto, a CCI 1 e a CCI 2;

“Contrato de Cessão”:

O “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos,
Transferência de Debêntures e Outras Avenças” celebrado entre
a Debenturista Inicial, a Emissora, na qualidade de cessionária, a
Devedora e a EMS, por meio do qual a Debenturista Inicial cedeu
a totalidade das debêntures à Emissora;

“Créditos Imobiliários”:

Totalidade dos valores previstos na Escritura de Emissão de
Debêntures que deverão ser pagos pela Devedora, incluindo o
Valor

Nominal

Unitário,

a

Remuneração

das

Debêntures

(conforme definidos na Escritura de Emissão de Debêntures), bem
como todos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pela
Devedora por força das Debêntures, e a totalidade dos
respectivos acessórios, tais como encargos moratórios, multas,
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penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários, e
demais encargos contratuais e legais previstos nos termos da
Escritura de Emissão de Debêntures;
“Data de Emissão”:

O dia 01 de novembro de 2017;

“Debenturista Inicial”:

A ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
sociedade limitada com sede na Avenida José de Souza Campos,
nº 753, Térreo, Sala 19, Bairro Cambuí, CEP 13025-320, na Cidade
de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
18.713.739/0001-06;

“Devedora”:

A 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., sociedade
por ações com sede na Avenida José de Souza Campos, nº 753,
Térreo, Bairro Cambuí, CEP 13025-320, na Cidade de Campinas,
Estado

de

São

Paulo,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

nº

08.145.855/0001-12;
“Dia(s) Útil(eis)”:

Todo dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado
nacional na República Federativa do Brasil;

“Documentos

Quando mencionados em conjunto, a Escritura de Emissão das

Comprobatórios”:

Debêntures, o Contrato de Cessão e a presente Escritura de
Emissão;

“EMS” ou “Fiadora”:

A EMS S.A., sociedade por ações com sede na Rodovia Jornalista
Francisco Aguirre Proença, Km 08, Chácara Assay, CEP 13186901, na Cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 57.507.378/0003-65;

“Escritura de Emissão das O “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão
Debêntures”:

de Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie
Quirografária, com Garantia Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da
3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.” celebrado em [dia]
de [mês] de 2017, entre a Devedora, a Debenturista Inicial e a
EMS;
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“Debêntures”:

A Emissão pela Devedora, de [●] ([●]) Debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia
fidejussória outorgada pela Fiadora em favor do titular das
Debêntures, em 2 (duas) séries, sendo [●] ([●]) debênture da 1ª
série (“Debênture da 1ª Série”) e [●] ([●]) debênture da 2ª série
(“Debênture da 2ª Série” e, em conjunto com a Debênture da 1ª
Série, “Debêntures”), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00
(mil reais), na data de emissão, qual seja 01 de novembro de
2017 (“Valor Nominal Unitário das Debêntures” e “Data de
Emissão das Debêntures”, respectivamente), totalizando R$ [•]
([•]), sendo R$ [•] ([•]) referentes à Debênture da 1ª Série, e R$
[•] ([•]) referentes à Debênture da 2ª Série (“Valor Total da
Emissão

das

Debêntures”)

por

meio

da

celebração

do

“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, com Garantia Fidejussória, em Duas Séries, da 3Z
Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.”, celebrado entre a
Devedora, na qualidade de emissora, a Debenturista Inicial, na
qualidade de Debenturista, e a Fiadora, cujos recursos líquidos
captados pela Devedora decorrentes das Debêntures emitidas
serão utilizados integralmente para investimento, direto ou
indireto, nos Empreendimentos Imobiliários descritos no Anexo I
da Escritura de Emissão de Debêntures, sendo certo que as
Debêntures foram subscritas, inicialmente, pela Debenturista
Inicial e, posteriormente, transferidas para a Emissora, na
qualidade de cessionária nos termos do Contrato de Cessão,
celebrado entre a Debenturista Inicial, a Emissora, na qualidade
de cessionária e a Devedora;
“Sistema de Negociação”:

A B3 (segmento CETIP UTVM) ou qualquer outra câmara que
mantenha sistemas de registro e liquidação financeira de títulos
privados, seja autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e venha a ser contratada para a negociação das CCIs; e

“Titular das CCIs”:

O titular das CCIs, pleno ou fiduciário, a qualquer tempo.
4
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO
2.1.

Objeto: Pela presente Escritura de Emissão, a Emissora emite as CCI, conforme as

características descritas na Cláusula Terceira abaixo e no Anexo I a esta Escritura de Emissão,
para representar a totalidade dos Créditos Imobiliários decorrentes das Debêntures, os quais são
de titularidade da Emissora, adquiridas nos termos do Contrato de Cessão.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – CARACTERÍSTICAS DAS CCI
3.1.

Valor da Emissão: O valor total de emissão das CCIs é de R$ [•] ([•]), que corresponde à

integralidade do saldo devedor dos Créditos Imobiliários apurado na respectiva data de emissão
das Debêntures.
3.1.1.

A não colocação da integralidade dos CRI gerará a redução do Valor Nominal

Unitário das Debêntures, na medida do valor não integralizado dos CRI, sendo a
respectiva mudança de valor refletida nas CCI.
3.2.

Quantidade: A Emissora, neste ato, emite [•] ([•]) CCI fracionárias, para representar os

Créditos Imobiliários.
3.3.

Prazos e Data de Vencimento: O prazo e a data de vencimento das CCI, representativa

dos Créditos Imobiliários, estão especificados no Anexo I a esta Escritura de Emissão.
3.4.

Condição da Emissão e Custódia: As CCI são fracionárias, representativas da totalidade

dos Créditos Imobiliários, e é emitida sem garantia real imobiliária, sob a forma escritural, e a
presente Escritura de Emissão será custodiada junto à Instituição Custodiante.
3.4.1.

Sem prejuízo das demais disposições constantes desta Escritura de Emissão, a

Instituição Custodiante será responsável pelo lançamento dos dados e informações das
CCIs no Sistema de Negociação, considerando as informações encaminhadas pela
Emissora, em planilha no formato excel, no layout informado pela Instituição
Custodiante, contendo todas as informações necessárias para registro no Sistema de
Negociação.
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3.4.2.

A Instituição Custodiante não será responsável pela realização dos pagamentos

devidos ao Titular das CCI, assumindo apenas a obrigação de acompanhar a titularidade
das CCIs ora emitida, mediante o recebimento de declaração de titularidade emitida pela
B3 (segmento CETIP UTVM) e enviada pelo credor à Instituição Custodiante. Nenhuma
imprecisão na informação ora mencionada em virtude de atrasos na disponibilização da
informação pela B3 (segmento CETIP UTVM) gerará qualquer ônus ou responsabilidade
adicional para a Instituição Custodiante.
3.5.

Série e Número: As CCI terá a série e o número indicados no Anexo I à presente Escritura

de Emissão.
3.6.

Sistema de Negociação: Para fins de negociação, as CCI serão registradas no Sistema de

Negociação.
3.6.1.

Toda e qualquer transferência das CCIs deverá, necessariamente, sob pena de

nulidade do negócio, ser efetuada através do Sistema de Negociação.
3.6.2.

Sempre que houver troca de titularidade das CCI, o Titular das CCIs anterior

deverá comunicar à Instituição Custodiante a negociação realizada, informando,
inclusive, os dados cadastrais do novo Titular das CCI.
3.7.

Vencimento Final: As CCI terão o vencimento final indicado no Anexo I a esta Escritura de

Emissão.
3.8.

Local de Pagamento: Os Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, deverão ser pagos

pela Devedora no local e forma estabelecidos na Escritura de Emissão de Debêntures.
3.9.

Demais Características: As demais características das CCIs estão previstas no Anexo I

desta Escritura de Emissão.
3.10.

Encargos Moratórios: Os encargos moratórios são aqueles discriminados na Escritura de

Emissão das Debêntures, conforme descrito no Anexo I desta Escritura de Emissão.
3.11.

Atualização Monetária: Os Créditos Imobiliários não serão objeto de atualização

monetária, observado, no entanto, os índices e critérios convencionados nas Debêntures para
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remuneração do seu Valor Nominal Unitário, conforme descrito no Anexo I desta Escritura de
Emissão.
3.12.

Vencimento Antecipado dos Créditos Imobiliários: Os Créditos Imobiliários poderão ser

considerados antecipadamente vencidos, e desde logo exigíveis, na forma e na ocorrência de
qualquer uma das hipóteses previstas na Escritura de Emissão das Debêntures.
3.13.

Guarda dos Documentos Comprobatórios: A Instituição Custodiante será responsável, pela

custódia de 1 (uma) via original desta Escritura de Emissão. Deverá a Emissora disponibilizar à
Instituição Custodiante futuros aditamentos desta Escritura de Emissão, no prazo de até 10 (dez)
Dias Úteis da respectiva assinatura. A Emissora permanecerá responsável pela guarda da Escritura
de Emissão de Debêntures e seus eventuais aditamentos.
3.14.

Compensação: Os pagamentos referentes aos Créditos imobiliários não são passíveis de

compensação com eventuais créditos da Devedora e o não pagamento dos Créditos Imobiliários no
prazo acordado poderá ser cobrado pela Emissora e eventuais sucessores e cessionários pela via
executiva, nos termos do artigo 784 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada
(“Código de Processo Civil Brasileiro”).
3.15.

Dívida Líquida e Certa: Os Créditos imobiliários constituem dívida líquida certa e exigível

da Devedora e o não pagamento destes no prazo acordado poderá ser cobrado pela Emissora e
eventuais sucessores e cessionários pela via executiva, nos termos do disposto no artigo 784 do
Código de Processo Civil Brasileiro.
4. CLÁUSULA QUARTA – EMISSÃO SEM GARANTIA REAL IMOBILIÁRIA
4.1.

Emissão sem Garantia Real Imobiliária: Conforme previsto nas Debêntures, as CCI são

emitidas sem garantia real imobiliária, nos termos do § 3º do artigo 18 da Lei nº 10.931, de 02 de
agosto de 2004, conforme alterada (“Lei nº 10.931/2004”).
5. CLÁUSULA QUINTA – DESPESAS E TRIBUTOS
5.1.

Despesas relacionadas à Emissão das CCIs: São de responsabilidade da Devedora todas as

despesas relativas ao registro e a custódia desta Escritura de Emissão, sendo certo que os
pagamentos devidos à Instituição Custodiante deverão ser arcados pela Securitizadora, ainda que
posteriormente reembolsadas pela Devedora.
7
DOCS - 739035v1

241

5.1.1.

Para o registro e implantação das CCIs na B3 (segmento CETIP UTVM) e para a

custódia da presente Escritura de Emissão pela Instituição Custodiante, a remuneração
devida pela Devedora à Instituição Custodiante e/ou reembolsadas à Emissora, serão a
seguinte:
(i)

pela implantação e registro das CCI, será devida parcela única no valor de R$

3.000,00 (três mil reais), a ser paga até o 5º (quinto) Dia Útil a contar da data de
integralização dos CRI; e
(ii)

pela custódia das CCI, serão devidas parcelas semestrais no valor de R$ 1.750,00

(um mil, setecentos e cinquenta reais), a ser paga até o 5º (quinto) Dia Útil a contar da
data de integralização dos CRI, e as demais na mesma data dos semestres subsequentes
atualizadas pela variação acumulada do IGP-M, ou na falta deste, ou ainda na
impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do
primeiro pagamento, calculadas pro rata die, se necessário.
5.1.2.

Os valores mencionados no item 5.1.1 acima serão acrescidos dos seguintes

impostos: ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao
Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), IRRF (Imposto de
Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a
remuneração da Instituição Custodiante, nas alíquotas vigentes na data de cada
pagamento.

5.1.3.

Em caso de mora no pagamento de quaisquer despesas no âmbito desta Escritura

de Emissão, os débitos relativos a tais despesas em atraso ficarão sujeitos à multa
moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito à atualização
monetária pelo IGP-M, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier
a substituí-lo, incidente desde a data de inadimplência até a data do efetivo pagamento,
calculado pro rata die.
5.1.4.

O pagamento da remuneração da Instituição Custodiante será feito mediante

depósito na conta corrente a ser indicada por esta no momento oportuno, servindo o
comprovante do depósito como prova de quitação do pagamento.
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5.1.5.

A remuneração da Instituição Custodiante prevista nesta cláusula não inclui

despesas consideradas necessárias ao exercício da função de instituição custodiante,
registradora e negociadora das CCIs durante a implantação e vigência de tais serviços, as
quais serão arcadas pela Devedora e/ou reembolsadas à Emissora, mediante pagamento
das respectivas faturas acompanhadas dos respectivos comprovantes. Tais faturas serão
emitidas diretamente em nome da Devedora e/ou reembolsadas à Emissora. As despesas
aqui mencionadas incluem publicações em geral, notificações, viagens, transporte,
alimentação e estadias, custos incorridos em contatos telefônicos relacionados à
emissão, extração de certidões, despesas cartorárias, fotocópias, digitalizações, envio de
documentos, despesas com especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, entre
outros. No entanto, todos as despesas deverão ser, sempre que possível, previamente
autorizadas pela Devedora.
5.2.

Despesas Relacionadas aos Créditos Imobiliários: Todas as demais despesas referentes aos

Créditos Imobiliários, tais como cobrança, realização, administração e liquidação dos Créditos
Imobiliários, serão de responsabilidade da Devedora e/ou reembolsadas à Emissora, sendo certo
que também serão de responsabilidade da Devedora, as demais despesas ali não previstas.
5.2.1.

Além das despesas mencionadas no 5.2 acima, são despesas de responsabilidade

da Devedora a contratação de especialistas, advogados, auditores ou fiscais, bem como
as despesas com procedimentos legais incorridas para resguardar os interesses do Titular
da CCI.
5.3.

Tributos: Os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre as CCI e/ou sobre os

Créditos Imobiliários serão arcados pela parte que, de acordo com a legislação vigente à época,
seja contribuinte ou responsável por tais tributos, ressalvado o disposto na Escritura de Emissão
de Debêntures.
6. CLÁUSULA SÉXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1.

Novação: A eventual tolerância ou concessão das Partes e/ou do Titular das CCIs no

exercício de qualquer direito que lhes for conferido não importará alteração contratual ou
novação, nem os impedirá de exercer, a qualquer momento, todos os direitos que lhes são
assegurados nesta Escritura de Emissão ou na lei.
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6.2.

Nulidade, Invalidade ou Ineficácia: A nulidade, invalidade ou ineficácia de qualquer

disposição contida nesta Escritura de Emissão não prejudicará a validade e eficácia das demais,
que serão integralmente cumpridas, obrigando-se as Partes a envidar os seus melhores esforços
para, validamente, obter os mesmos efeitos da avença que tiver sido nulificada/anulada,
invalidada ou declarada ineficaz.
6.3.

Caráter Irrevogável e Irretratável: A presente Escritura de Emissão é firmada em caráter

irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e seus sucessores a qualquer título ao seu integral
cumprimento.
6.4.

Título Executivo: Para fins de execução dos Créditos Imobiliários, as CCI, nos termos do

artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 20 da Lei nº 10.931/04, é considerada
como título executivo extrajudicial, exigível de acordo com as cláusulas e condições pactuadas na
Escritura de Emissão das Debêntures, ressalvadas as hipóteses em que a lei determine
procedimento especial, judicial ou extrajudicial, para a satisfação dos Créditos Imobiliários.
6.5.

Veracidade da Documentação: A Instituição Custodiante não será obrigada a efetuar

nenhuma verificação de veracidade nas deliberações societárias e em atos da administração da
Emissora ou ainda em qualquer documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha
sido encaminhado pela Emissora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisões.
Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração destes documentos, que
permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da
legislação aplicável. Adicionalmente, não será, ainda, obrigação da Instituição Custodiante a
verificação da regular constituição e formalização do crédito, nem, tampouco, qualquer
responsabilidade pela sua adimplência.
6.5.1.

A atuação da Instituição Custodiante limitar-se-á, tão somente, a verificar o

preenchimento dos requisitos formais relacionados às obrigações estabelecidas na
presente Escritura de Emissão, nos termos da legislação aplicável. A Instituição
Custodiante não será responsável por verificar a suficiência, validade, qualidade,
veracidade ou completude das informações técnicas e financeiras constantes de qualquer
documento que lhe seja enviado com o fim de informar, complementar, esclarecer,
retificar ou ratificar as informações da presente Escritura de Emissão e dos demais
documentos da operação.
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6.6.

Aditamento: Qualquer aditamento ou alteração a esta Escritura de Emissão somente será

válido se formalizado por meio de instrumento escrito e devidamente firmado por todas as
Partes.
6.7.

Comunicações: As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes nos termos

desta Escritura de Emissão, as CCI deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:
Para a Emissora:
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República
CEP 01037-001, São Paulo - SP
At.: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Tel.: (11) 2663-8532
E-mail: vinicius.stopa@grupotravessia.com
Para a Instituição Custodiante:
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304
CEP 22640-102 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ
At., Nathalia Machado Loureiro / Marco Aurélio Ferreira / Marcelle Motta Santoro
Tel.: (21) 3385-4565
E-mail: registros@pentagonotrustee.com.br
6.7.1. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou
com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
por fax, e-mail ou por telegrama nos endereços acima. Cada parte deverá comunicar à
outra a mudança de seu endereço.
7. CLÁUSULA SÈTIMA– LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO
7.1.

Legislação Aplicável: Os termos e condições deste instrumento devem ser interpretados

de acordo com a legislação vigente na República Federativa do Brasil.
7.2.

Foro: Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único

competente para dirimir todas e quaisquer questões ou litígios oriundos deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
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São Paulo, [dia] de [mês] de 2017.
[O restante da página foi intencionalmente deixado em branco]
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(Página de assinaturas 1/3 do “Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito
Imobiliário Fracionárias, sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural”, celebrado entre
a Travessia Securitizadora S.A., a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a
3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.)

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
Emissora

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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(Página de assinaturas 2/3 do “Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito
Imobiliário Fracionárias, sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural”, celebrado entre
a Travessia Securitizadora S.A., a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a
3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.)

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Instituição Custodiante

Nome:
Cargo:
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(Página de assinaturas 3/3 do “Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito
Imobiliário Fracionárias, sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural”, celebrado entre
a Travessia Securitizadora S.A., a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a
3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.)

3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Devedora

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

Testemunhas:

Nome:

Nome:

RG:

RG:

CPF:

CPF:
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1ª

NÚMERO

1

01037-001

CIDADE

São Paulo

UF

22640-102

CIDADE

Rio de Janeiro

UF

CEP

13025-320

CIDADE

São Paulo

UF

ENDEREÇO: Avenida José de Souza Campos, nº 753, Térreo, Bairro Cambuí

CNPJ/MF: 08.145.855/0001-12

RAZÃO SOCIAL: 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

3. DEVEDORA

CEP

SP

RJ

ENDEREÇO: Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca

CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38

RAZÃO SOCIAL: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

CEP

SP

FRACIONÁRIA

ENDEREÇO: Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República

CNPJ/MF: 26.609.050/0001-64

TIPO DE CCI

São Paulo, 01 de novembro de 2017.

LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

RAZÃO SOCIAL: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1. EMISSORA

SÉRIE

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – CCI

ANEXO I “A” - CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS CCI 1
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ACS ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
12.122.667/0001-46

89.062 DO 1º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

127.721 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
TAUBATÉ

CAMPINAS –
RODOVIA
ADHEMAR DE
BARROS, 116

TAUBATÉ –
ESTRADA
MUNICIPAL
DOS
REMÉDIOS /
ESTRADA
MUNICIPAL
DE
ITAPECERICA

ARBORAIS

VALE DOS CRISTAIS

ACS URBANISMO I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
19.521.203/0001-51

SPE/CNPJ

MATRÍCULA

ENDEREÇO

DENOMINAÇÃO

6. IDENTIFICAÇÂO DOS IMÓVEIS:

5. VALOR DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS: R$ [●] ([●])

[●] de 2017, no valor de R$ [●] ([●]).

30/06/2018

CONCLUSÃO
ATÉ

ENTREGA DEZ
DE 2019

LANÇTO OUT
2017

CRONOGRAMA
ESTIMADO

29.300

24.600

(R$)

INVESTIMENTO
PREVISTO

11,7%

9,8%

% DA
CAPTAÇÃO

URBANISMO

URBANISMO

FINALIDADE

Quirografária, com Garantia Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.” firmada em [●] de

“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie

4. TÍTULO

DOCS - 739035v1
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ACS TUCUMÃ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
12.564.232/0001-51

MATRÍCULA
126.742 DO 1º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SANTO
ANDRÉ
MATRÍCULA
115.993 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS/SP
MATRÍCULA
231.321 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS/SP
MATRÍCULAS:86030
E 37.869 DO 2º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

SANTO
ANDRÉ – RUA
PANAMÁ 131

CAMPINAS –
RUA SANTA
RITA DO
PASSA
QUATRO,
575.

CAMPINAS –
GLEBA 03 –
FAZENDA
CUSCUZEIRO
(PROX. PUC
E SHOPPING
BANDEIRAS)

CAMPINAS –
RODOVIA DA
RHODIA KM
12 – BARÃO
GERALDO

VIVA VISTA
ARAUCÁRIA

MAIS CASA BRANCA

AMÉRICA RESIDÊNCIA

CUSCUZEIRO

BARÃO GERALDO

ACS JATOBÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.048.368/0001-95

CNPJ
20.441.284/0001-69

ACS ITAPARICA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..

ACS ARAÇÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
14.827.443/0001-65

VIVA VISTA
PANORAMA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.371.269/0001-40)

135.149 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA E /
AVENIDA D
Nº 96 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

31/12/2020

CONCLUSÃO
ATÉ

INICIO 1º SEM
2018

31/12/2020

CONCLUSÃO
ATÉ

INICIO 1º SEM
2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

30/06/2018

CONCLUSÃO
ATÉ

8.000

10.700

14.273

10.441

19.800

3,2%

4,3%

5,7%

4,2%

7,9%

URBANISMO

DESENVOLVIMENTO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

DOCS - 739035v1
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ACS BETA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.848.667/0001-65

MATRÍCULA
119.778 DO 1º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO
BERNARDO DO
CAMPO

MATRICULA
135.145 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

MATRÍCULA
135.146 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

SÃO
BERNARDO
DO CAMPO –
RUA FREI
GASPAR 931

SUMARÉ –
AVENIDA C
Nº20 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

SUMARÉ
AVENIDA A
Nº330 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

VIVA VISTA RECANTO

TERRACES

VIVA VISTA PAISAGEM

VIVA VISTA MIRANTE

VIVA VISTA MIRANTE
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.204/0001-98.

VIVA VISTA PAISAGEM
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.243.564/0001-58

VIVA VISTA RECANTO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
18.167.443/0001-37

MATRÍCULA
135.144 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

SUMARÉ –
AVENIDA B
Nº380 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

PATEO ABOLIÇÃO

ACS GAMA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.842.633/0001-63

MATRÍCULA
181.054 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS.

CAMPINAS –
AVENIDA DA
ABOLIÇÃO,
Nº 1000

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

2.953

4.025

4.683

7.520

3.700

1,2%

1,6%

1,9%

3,0%

1,5%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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MATRÍCULA
138.440 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

MATRÍCULA
135.147 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

MATRÍCULA
135.157 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

MATRÍCULA
140.169 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

SUMARÉ –
AVENIDA C
Nº 17 DO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA

SUMARÉ AVENIDA A
Nº475 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA

SUMARÉAVENIDA E Nº
160 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA

SUMARÉ –
AVENIDA B Nº
180 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

VIVA VISTA BRISA

VIVA VISTA SOLAR

VIVA VISTA ALAMEDA

VIVA VISTA COLINA

VIVA VISTA COLINA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.167.409/0001-62

VIVA VISTA ALAMEDA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
18.167.363/0001-81

VIVA VISTA SOLAR
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
17.171.152/0001-50

VIVA VISTA BRISA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.267/0001-44

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

1.217

2.727

2.637

1.874

0,5%

1,1%

1,1%

0,8%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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ACS INGÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.048.376/0001-31)

ACS INGÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.048.376/0001-31

91.358 DO 1º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

40.724 DO 2º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS
51.360, 39.267,
47.354 E 85.522,
TODAS DO 10º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO
PAULO

CAMPINAS ESTRADA
MUNICIPAL
CAMPINAS –
MOGI MIRIM –
KM 56

JAGUARIÚNA
- ESTRADA
MUNICIPAL
DE
JAGUARIÚNA
– JGR - 171

SÃO PAULO –
CAPITAL –
RUA
GIRASSOL,
110, 114 E
128

VILA TOSCANA

ALPHACASAS

KALORÉ
(PARCERIA/AQUISIÇÃO
TERRENO)

GIRASSOL

ACS ALPHA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
11.806.182/0001-09)

VALIMOG
EMPRENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
08.545.689/0001-14

MATRÍCULA 78.522
DO OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE MOGI
MIRIM.

MOGI MIRIM
ESTRADA
VICINAL
SENADOR
ANDRÉ
FRANCO
MONTORO.

VIVA VISTA ENCANTO

VIVA VISTA ENCANTO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.253/0001-20

MATRÍCULA
135.153 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
AVENIDA E Nº
95 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

LANÇTO.
INÍCIO 2019

LANÇTO.
INÍCIO 2019

LANÇTO 2º
SEM 2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

8.000

25.000

15.000

1.851

1.373

3,2%

10,0%

6,0%

0,7%

0,5%

DESENVOLVIMENTO

PARTICIPAÇÃO

DESENVOLVIMENTO

URBANISMO

CONSTRUÇÃO
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EM NEGOCIAÇÃO

MATRÍCULA
106.893 DO 2º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS.

135.155 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.154 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

AV. JOSÉ DE
SOUZA
CAMPOS,
753,
CAMPINAS.

CAMPINAS –
FAZENDA
SANTANA,
RODOVIA
DOM PEDRO I
E A ESTRADA
VELAS DAS
CONTENDAS

SUMARÉ –
LOTE 04 DA
QUADRA F –
DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

PROJETO ANGELINA

FAZENDA SANTANA

VIVA VISTA AROMA

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA F
DO
VIVA VISTA HARMONIA LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.
ACS URBANISMO I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
19.521.203/0001-51)

ACS JAGUARIUNA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
11.836.243/0001-80)

CNPJ
08.145.855/0001-12

3Z REALTY
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA

CNPJ
20.441.324/0001-72

ACS ANGELINA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIO LTDA

(30 MESES
OBRA)

LANÇAMENTO
2020

(30 MESES
OBRA)

LANÇAMENTO
2020

LANÇTO.
INÍCIO 2021

LANÇTO 2º
SEM 2018

2.000

2.000

15.000

20.000

0,8%

0,8%

6,0%

8,0%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

URBANISMO

DESENVOLVIMENTO
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VIVA VISTA AROMA LANÇAMENTO
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
(CNPJ/MF Nº
18.167.424/0001-00)

135.142 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.148 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.150 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA C
DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA.

SUMARÉ LOTE 02 DA
QUADRA E
DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

SUMARÉ
LOTE 04 DA
QUADRA E
DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

VIVA VISTA PASSEIO

VIVA VISTA VEREDA

VIVA VISTA CERRADO

LANÇAMENTO
VIVA VISTA PLAZA
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
CNPJ/MF Nº
19.092.383/0001-01)

LANÇAMENTO
VIVA VISTA
2020
HARMONIA SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
(CNPJ/MF Nº
18.167.391/0001-07)

(30 MESES
OBRA)

VIVA VISTA PLAZA

LANÇAMENTO
2020

ACS ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
12.122.667/0001-46)

SUMARÉ –
LOTES 01,
135.134, 135.135,
02, 03 E 04
135.136 E 135.137,
DA QUADRA
TODAS DO
B DO
CARTÓRIO DE
LOTEAMENTO
REGISTRO DE
VIVA VISTA,
IMÓVEIS DE
DISTRITO
SUMARÉ
NOVA
VENEZA.

2.000

2.000

2.000

1.326

0,8%

0,8%

0,8%

0,5%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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135.156 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.158 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 05 DA
QUADRA F
DO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

SUMARÉ LOTE 02 DA
QUADRA G
DO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

VIVA VISTA
PANORAMA

VIVA VISTA POMAR

Correspondentes a [•]% ([•]) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI –

Juros Remuneratórios

24
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As Debêntures não terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado.

Atualização Monetária

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

R$ [•] ([•]).

0,4%

0,4%

0,8%

Valor de Principal

1.000

1.000

2.000

1.093 (mil e noventa e três) dias.

VIVA VISTA CERRADO (LANÇAMENTO
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
CNPJ/MF Nº
18.371.288/0001-76)

VIVA VISTA VEREDA LANÇAMENTO
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
(CNPJ/MF Nº
18.371.288/0001-76)

VIVA VISTA PASSEIO LANÇAMENTO
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
CNPJ/MF Nº
17.812.903/0001-70)

Prazo Total

CONDIÇÕES DE EMISSÃO

VIVA VISTA BOSQUE

135.151 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 05 DA
QUADRA E
DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTADISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

259

de

Pagamento

da Parcela única na Data de Vencimento.

extrajudicial, além das despesas incorridas para cobrança.

assim devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou

(inclusive), bem como à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sobre o montante

calculados desde a data de inadimplemento (exclusive) até a data do efetivo pagamento

compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido e juros de mora

qualquer quantia devida, os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa moratória, não

Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento de

Juros Remuneratórios
Vencimento.

1
2
3
4
5

Datas de Pagamento dos Juros
Remuneratórios das Debêntures
da 1ª Série
27/04/2018
30/10/2018
29/04/2019
30/10/2019
29/04/2020
25
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os demais pagamentos nos semestres seguintes, sendo o último pagamento na Data de

Periodicidade de Pagamento dos O primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado em 27 de abril de 2018 e

Amortização

Periodicidade

Encargos Moratórios:

Será admitido a realização de oferta de resgate antecipado, nos termos da Escritura de

Oferta de Resgate Antecipado
Emissão das Debêntures.

29/10/2020.

Data de Vencimento

diariamente pela B3 (Segmento CETIP UTVM).

ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas

Depósitos Interfinanceiros de um dia, extra-grupo, expressa na forma de percentual ao

260

Na forma descrita na Escritura de Emissão das Debêntures.
Fiança outorgada pela EMS.

Garantias

29/10/2020

Local de Pagamento

6
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2ª

NÚMERO

2

01037-001

CIDADE

São Paulo

UF

22640-102

CIDADE

Rio de Janeiro

UF

CEP

13025-320

CIDADE

São Paulo

UF

ENDEREÇO: Avenida José de Souza Campos, nº 753, Térreo, Bairro Cambuí

CNPJ/MF: 08.145.855/0001-12

RAZÃO SOCIAL: 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

3. DEVEDORA

CEP

SP

RJ

ENDEREÇO: Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca

CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38

RAZÃO SOCIAL: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

CEP

SP

FRACIONÁRIA

ENDEREÇO: Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República

CNPJ/MF: 26.609.050/0001-64

TIPO DE CCI

São Paulo, 01 de novembro de 2017.

LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

RAZÃO SOCIAL: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1. EMISSORA

SÉRIE

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – CCI

ANEXO I “B” - CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS CCI 2

DOCS - 739035v1
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ACS ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
12.122.667/0001-46

89.062 DO 1º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

127.721 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
TAUBATÉ

CAMPINAS –
RODOVIA
ADHEMAR DE
BARROS, 116

TAUBATÉ –
ESTRADA
MUNICIPAL
DOS
REMÉDIOS /
ESTRADA
MUNICIPAL
DE
ITAPECERICA

ARBORAIS

VALE DOS CRISTAIS

ACS URBANISMO I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
19.521.203/0001-51

SPE/CNPJ

MATRÍCULA

ENDEREÇO

DENOMINAÇÃO

6. IDENTIFICAÇÂO DOS IMÓVEIS:

5. VALOR DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS: R$ [●] ([●])

[●] de 2017, no valor de R$ [●] ([●]).

30/06/2018

CONCLUSÃO
ATÉ

ENTREGA DEZ
DE 2019

LANÇTO OUT
2017

CRONOGRAMA
ESTIMADO

29.300

24.600

(R$)

INVESTIMENTO
PREVISTO

11,7%

9,8%

% DA
CAPTAÇÃO

URBANISMO

URBANISMO

FINALIDADE

Quirografária, com Garantia Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.” firmada em [●] de

“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie

4. TÍTULO

DOCS - 739035v1
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ACS TUCUMÃ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
12.564.232/0001-51

MATRÍCULA
126.742 DO 1º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SANTO
ANDRÉ
MATRÍCULA
115.993 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS/SP
MATRÍCULA
231.321 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS/SP
MATRÍCULAS:86030
E 37.869 DO 2º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

SANTO
ANDRÉ – RUA
PANAMÁ 131

CAMPINAS –
RUA SANTA
RITA DO
PASSA
QUATRO,
575.

CAMPINAS –
GLEBA 03 –
FAZENDA
CUSCUZEIRO
(PROX. PUC
E SHOPPING
BANDEIRAS)

CAMPINAS –
RODOVIA DA
RHODIA KM
12 – BARÃO
GERALDO

VIVA VISTA
ARAUCÁRIA

MAIS CASA BRANCA

AMÉRICA RESIDÊNCIA

CUSCUZEIRO

BARÃO GERALDO

ACS JATOBÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.048.368/0001-95

CNPJ
20.441.284/0001-69

ACS ITAPARICA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..

ACS ARAÇÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
14.827.443/0001-65

VIVA VISTA
PANORAMA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.371.269/0001-40)

135.149 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA E /
AVENIDA D
Nº 96 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

31/12/2020

CONCLUSÃO
ATÉ

INICIO 1º SEM
2018

31/12/2020

CONCLUSÃO
ATÉ

INICIO 1º SEM
2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

30/06/2018

CONCLUSÃO
ATÉ

8.000

10.700

14.273

10.441

19.800

3,2%

4,3%

5,7%

4,2%

7,9%

URBANISMO

DESENVOLVIMENTO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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ACS BETA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.848.667/0001-65

MATRÍCULA
119.778 DO 1º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO
BERNARDO DO
CAMPO

MATRICULA
135.145 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

MATRÍCULA
135.146 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

SÃO
BERNARDO
DO CAMPO –
RUA FREI
GASPAR 931

SUMARÉ –
AVENIDA C
Nº20 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

SUMARÉ
AVENIDA A
Nº330 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

VIVA VISTA RECANTO

TERRACES

VIVA VISTA PAISAGEM

VIVA VISTA MIRANTE

VIVA VISTA MIRANTE
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.204/0001-98.

VIVA VISTA PAISAGEM
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.243.564/0001-58

VIVA VISTA RECANTO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
18.167.443/0001-37

MATRÍCULA
135.144 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

SUMARÉ –
AVENIDA B
Nº380 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

PATEO ABOLIÇÃO

ACS GAMA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.842.633/0001-63

MATRÍCULA
181.054 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS.

CAMPINAS –
AVENIDA DA
ABOLIÇÃO,
Nº 1000

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

2.953

4.025

4.683

7.520

3.700

1,2%

1,6%

1,9%

3,0%

1,5%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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MATRÍCULA
138.440 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

MATRÍCULA
135.147 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

MATRÍCULA
135.157 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

MATRÍCULA
140.169 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

SUMARÉ –
AVENIDA C
Nº 17 DO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA

SUMARÉ AVENIDA A
Nº475 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA

SUMARÉAVENIDA E Nº
160 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA

SUMARÉ –
AVENIDA B Nº
180 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

VIVA VISTA BRISA

VIVA VISTA SOLAR

VIVA VISTA ALAMEDA

VIVA VISTA COLINA

VIVA VISTA COLINA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.167.409/0001-62

VIVA VISTA ALAMEDA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
18.167.363/0001-81

VIVA VISTA SOLAR
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
17.171.152/0001-50

VIVA VISTA BRISA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.267/0001-44

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

1.217

2.727

2.637

1.874

0,5%

1,1%

1,1%

0,8%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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ACS INGÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.048.376/0001-31)

ACS INGÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.048.376/0001-31

91.358 DO 1º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

40.724 DO 2º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS
51.360, 39.267,
47.354 E 85.522,
TODAS DO 10º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO
PAULO

CAMPINAS ESTRADA
MUNICIPAL
CAMPINAS –
MOGI MIRIM –
KM 56

JAGUARIÚNA
- ESTRADA
MUNICIPAL
DE
JAGUARIÚNA
– JGR - 171

SÃO PAULO –
CAPITAL –
RUA
GIRASSOL,
110, 114 E
128

VILA TOSCANA

ALPHACASAS

KALORÉ
(PARCERIA/AQUISIÇÃO
TERRENO)

GIRASSOL

ACS ALPHA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
11.806.182/0001-09)

VALIMOG
EMPRENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
08.545.689/0001-14

MATRÍCULA 78.522
DO OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE MOGI
MIRIM.

MOGI MIRIM
ESTRADA
VICINAL
SENADOR
ANDRÉ
FRANCO
MONTORO.

VIVA VISTA ENCANTO

VIVA VISTA ENCANTO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.253/0001-20

MATRÍCULA
135.153 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
AVENIDA E Nº
95 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

LANÇTO.
INÍCIO 2019

LANÇTO.
INÍCIO 2019

LANÇTO 2º
SEM 2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

8.000

25.000

15.000

1.851

1.373

3,2%

10,0%

6,0%

0,7%

0,5%

DESENVOLVIMENTO

PARTICIPAÇÃO

DESENVOLVIMENTO

URBANISMO

CONSTRUÇÃO
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EM NEGOCIAÇÃO

MATRÍCULA
106.893 DO 2º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS.

135.155 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.154 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

AV. JOSÉ DE
SOUZA
CAMPOS,
753,
CAMPINAS.

CAMPINAS –
FAZENDA
SANTANA,
RODOVIA
DOM PEDRO I
E A ESTRADA
VELAS DAS
CONTENDAS

SUMARÉ –
LOTE 04 DA
QUADRA F –
DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

PROJETO ANGELINA

FAZENDA SANTANA

VIVA VISTA AROMA

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA F
DO
VIVA VISTA HARMONIA LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.
ACS URBANISMO I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
19.521.203/0001-51)

ACS JAGUARIUNA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
11.836.243/0001-80)

CNPJ
08.145.855/0001-12

3Z REALTY
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA

CNPJ
20.441.324/0001-72

ACS ANGELINA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIO LTDA

(30 MESES
OBRA)

LANÇAMENTO
2020

(30 MESES
OBRA)

LANÇAMENTO
2020

LANÇTO.
INÍCIO 2021

LANÇTO 2º
SEM 2018

2.000

2.000

15.000

20.000

0,8%

0,8%

6,0%

8,0%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

URBANISMO

DESENVOLVIMENTO
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VIVA VISTA AROMA LANÇAMENTO
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
(CNPJ/MF Nº
18.167.424/0001-00)

135.142 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.148 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.150 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA C
DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA.

SUMARÉ LOTE 02 DA
QUADRA E
DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

SUMARÉ
LOTE 04 DA
QUADRA E
DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

VIVA VISTA PASSEIO

VIVA VISTA VEREDA

VIVA VISTA CERRADO

LANÇAMENTO
VIVA VISTA PLAZA
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
CNPJ/MF Nº
19.092.383/0001-01)

LANÇAMENTO
VIVA VISTA
2020
HARMONIA SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
(CNPJ/MF Nº
18.167.391/0001-07)

(30 MESES
OBRA)

VIVA VISTA PLAZA

LANÇAMENTO
2020

ACS ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
12.122.667/0001-46)

SUMARÉ –
LOTES 01,
135.134, 135.135,
02, 03 E 04
135.136 E 135.137,
DA QUADRA
TODAS DO
B DO
CARTÓRIO DE
LOTEAMENTO
REGISTRO DE
VIVA VISTA,
IMÓVEIS DE
DISTRITO
SUMARÉ
NOVA
VENEZA.

2.000

2.000

2.000

1.326

0,8%

0,8%

0,8%

0,5%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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135.156 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.158 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 05 DA
QUADRA F
DO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

SUMARÉ LOTE 02 DA
QUADRA G
DO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

VIVA VISTA
PANORAMA

VIVA VISTA POMAR

1.822 (mil, oitocentos e vinte e dois) dias.
R$ [•] ([•]).

Valor de Principal

VIVA VISTA CERRADO (LANÇAMENTO
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
CNPJ/MF Nº
18.371.288/0001-76)

VIVA VISTA VEREDA LANÇAMENTO
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
(CNPJ/MF Nº
18.371.288/0001-76)

VIVA VISTA PASSEIO LANÇAMENTO
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
CNPJ/MF Nº
17.812.903/0001-70)

Prazo Total

8. CONDIÇÕES DE EMISSÃO

VIVA VISTA BOSQUE

135.151 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 05 DA
QUADRA E
DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTADISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

1.000

1.000

2.000

0,4%

0,4%

0,8%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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Correspondentes a [•]% ([•]) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI –

Juros Remuneratórios

Amortização

Periodicidade

de

Encargos Moratórios:

Pagamento

Será admitido a realização de oferta de resgate antecipado, nos termos da Escritura de

Oferta de Resgate Antecipado

27/04/2018
30/10/2018
29/04/2019
30/10/2019

1
2
3
4

da 2ª Série

Amortização das Debêntures

Emissão, conforme tabela abaixo:

0,00000%

0,00000%

0,00000%

0,00000%

% de Amortização

36
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da Semestralmente, a partir do 48º (quadragésimo oitavo) mês (inclusive) contado da Data de

extrajudicial, além das despesas incorridas para cobrança.

assim devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou

(inclusive), bem como à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sobre o montante

calculados desde a data de inadimplemento (exclusive) até a data do efetivo pagamento

compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido e juros de mora

qualquer quantia devida, os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa moratória, não

Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento de

Emissão das Debêntures.

28/10/2022.

Data de Vencimento

diariamente pela B3 (Segmento CETIP UTVM).

ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas

Depósitos Interfinanceiros de um dia, extra-grupo, expressa na forma de percentual ao

As Debêntures não terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado.

Atualização Monetária

271

29/10/2020
29/04/2021
28/10/2021
28/04/2022
28/10/2022

6
7
8
9
10
100,00000%

50,00000%

33,34000%

0,00000%

0,00000%

0,00000%

Local de Pagamento

Juros Remuneratórios

27/04/2018
30/10/2018
29/04/2019
30/10/2019
29/04/2020
29/10/2020
29/04/2021
28/10/2021
28/04/2022
28/10/2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Debêntures da 2ª Série

Remuneratórios

Juros

Pagamento

de

Datas

Na forma descrita na Escritura de Emissão das Debêntures.

Vencimento.

das

dos

37
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os demais pagamentos nos semestres seguintes, sendo o último pagamento na Data de

Periodicidade de Pagamento dos O primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado em 27 de abril de 2017 e

29/04/2020

5
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Garantias

Fiança outorgada pela EMS.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS, TRANSFERÊNCIA DE
DEBÊNTURES E OUTRAS AVENÇAS

I – PARTES:

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, as partes:

ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada com sede na
Avenida José de Souza Campos, nº 753, Térreo, Sala 19, Bairro Cambuí, CEP 13025-320, na Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.713.739/0001-06, neste ato
devidamente representada na forma de seu Contrato Social (“Cedente”);

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A., companhia aberta com registro perante a Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 24082, com sede na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05,
República, CEP 01037-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 26.609.050/0001-64, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Cessionária”); e

3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., sociedade por ações com sede na Avenida José de
Souza Campos, nº 753, Térreo, Bairro Cambuí, CEP 13025-320, na Cidade de Campinas, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.145.855/0001-12, neste ato representada na forma de seu
Estatuto Social (“Devedora”).

(sendo a Cedente, a Cessionária e a Devedora denominadas, conjuntamente, como “Partes” e,
individual e indistintamente, como “Parte”)

e, ainda, na qualidade de interveniente anuente:

EMS S.A., sociedade por ações com sede na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, Km 08,
Chácara Assay, CEP 13186-481, na Cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 57.507.378/0003-65, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Interveniente
Anuente”).

II – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

1
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A.

a Devedora emitiu, inicialmente, 250.000 (duzentas e cinquenta mil) debêntures simples,

com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja 01 de novembro
de 2017 (“Valor Nominal Unitário” e “Data de Emissão”, respectivamente), totalizando, inicialmente,
R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), de acordo com os termos e condições
definidos no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversível em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em 2 (Duas) Séries,
da 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.” celebrado em [●] de [●] de 2017, entre a Devedora,
a Cedente e a Interveniente Anuente (“Escritura de Emissão das Debêntures”), as quais contaram
com garantia fidejussória outorgada pela Interveniente Anuente em favor do titular das Debêntures;

B.

em [●] de [●] de 2017, foi celebrado o “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de

Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie
Quirografária, com Garantia Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 3Z Realty Desenvolvimento
Imobiliário S.A.”, por meio do qual a Escritura de Emissão de Debêntures foi aditada para prever a
emissão, pela Devedora, de [●] ([●]) debêntures simples, sendo [●] ([●]) debêntures da 1ª série
(“Debêntures da 1ª Série”) e [●] ([●]) debêntures da 2ª série (“Debêntures da Segunda Série” e, em
conjunto com as Debêntures da 1ª Série, “Debêntures”), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00
(mil reais), na Data de Emissão, totalizando R$ [●] ([●]) (“Aditamento Escritura de Emissão das
Debêntures”);

C.

as Debêntures foram subscritas, nesta data, pela Cedente, não tendo sido ainda

integralizadas;

D.

a Cessionária é uma companhia securitizadora devidamente autorizada pela CVM para

desenvolver essa atividade, nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme
alterada e em vigor (“Lei nº 9.514/97”), e da Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004,
conforme alterada e em vigor (“Instrução CVM nº 414/04”);

E.

como premissa para a emissão das Debêntures, ficou estabelecido que a titularidade, os

direitos e as obrigações das Debêntures seriam transferidos para a Cessionária;

F.

a Cessionária, por sua vez, emitirá 2 (duas) Cédulas de Crédito Imobiliário Fracionárias

(“CCIs”), de forma a representar os valores previstos na Escritura de Emissão das Debêntures que
deverão ser pagos pela Devedora, incluindo o Valor Nominal Unitário, os Juros Remuneratórios
2
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(conforme definidos na Escritura de Emissão das Debêntures e no Aditamento da Escritura de Emissão
das Debêntures), bem como todos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Devedora por
força das Debêntures, e a totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos moratórios,
multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários, e demais encargos contratuais e
legais previstos nos termos da Escritura de Emissão das Debêntures (“Créditos Imobiliários”), por
meio do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário
Fracionárias, sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural” (“Escritura de Emissão de
CCIs”), celebrado com a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS,
instituição financeira com sede na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e
304, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 17.343.682/0001-38 (“Instituição Custodiante”);

G.

a Cessionária, ao adquirir os Créditos Imobiliários, representados pelas CCIs, os vinculará aos

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão da Cessionária (“CRI”), os quais
serão objeto de oferta pública de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada e em vigor (“Oferta” e “Instrução CVM nº 400/03”,
respectivamente), conforme condições estabelecidas no “Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Travessia
Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”) celebrado, nesta data, entre a Cessionária e a
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, acima qualificada, na
qualidade de agente fiduciário da emissão dos CRI (“Agente Fiduciário”);

H.

os CRI serão distribuídos no mercado pelo BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira,

com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar,
Torre Corcovado, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.284/0001-45, na qualidade de
instituição intermediária líder da Oferta (“Coordenador Líder”), nos termos do “Instrumento
Particular de Contrato de Distribuição Pública, Sob Regime de Melhores Esforços de Colocação, dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão da Travessia Securitizadora
S.A.” celebrado, nesta data, entre o Coordenador Líder, a Cessionária e a Devedora (“Contrato de
Distribuição”); e

I.

as Partes dispuseram de tempo e condições adequadas para a avaliação e discussão de todas

as cláusulas deste instrumento, cuja celebração, execução e extinção são pautadas pelos princípios
da igualdade, probidade, lealdade e boa-fé.
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RESOLVEM celebrar este “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos, Transferência
de Debêntures e Outras Avenças” (“Contrato”), mediante as seguintes cláusulas e condições.

III – CLÁUSULAS:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DESTE CONTRATO

1.1.

Objeto: Este Contrato tem por objeto a cessão onerosa, nesta data, em caráter irrevogável e

irretratável, pela Cedente à Cessionária, da titularidade das Debêntures, livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus, gravames ou restrições de qualquer natureza, exceto pela obrigação de
integralização das Debêntures, passando a Cessionária a ser a nova debenturista das Debêntures,
assumindo, dentre outros direitos e obrigações, o dever de integralização das Debêntures (“Cessão”).

1.2.

Formalização da Transferência: A transferência das Debêntures é formalizada por meio

deste Contrato e por meio das devidas inscrições no Livro de Registro de Debêntures Nominativas e
no Livro de Transferência de Debêntures Nominativas da Devedora, realizados em prazo não superior
a 10 (dez) Dias Úteis a contar da assinatura da Escritura de Emissão das Debêntures e da
transferência das Debêntures, por força deste Contrato, sendo certo que nesta data as Partes
reconhecem, em caráter irrevogável e irretratável, que todos os direitos e obrigações decorrentes
das Debêntures, inclusive a plena titularidade das Debêntures e o dever de integralização destas,
passam a ser detidos e de responsabilidade unicamente pela Cessionária, restando a Cessionária
automaticamente sub-rogada em todos os direitos, garantias, privilégios, preferências e/ou
prerrogativas conferidas por e/ou oriundos das Debêntures.

1.3.

Emissão dos CRI: A Cessão destina-se a viabilizar a emissão dos CRI, de modo que as

Debêntures serão vinculadas aos CRI até o seu vencimento e resgate. Considerando essa motivação, é
essencial que as Debêntures mantenham seu curso e sua conformação estabelecidos na Escritura de
Emissão das Debêntures e neste Contrato, sendo certo que eventual alteração dessas características
interfere no lastro dos CRI.

1.3.1.

Em virtude da emissão dos CRI, a Devedora obriga-se a arcar com todas as despesas

incorridas pela Cessionária, sendo certo que caso a Cessionária venha a arcar com qualquer
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despesa, a Devedora deverá reembolsá-la em até 10 (dez) dias contados da respectiva
solicitação, desde que devidamente compradas.

1.4.

Pagamento das Debêntures: Durante a vigência dos CRI, os pagamentos das Debêntures,

conforme datas de pagamento e condições estabelecidas na Escritura de Emissão das Debêntures,
serão depositados diretamente em conta corrente de titularidade da Cessionária mantida junto ao
Banco Itaú, agência 8499, conta corrente nº 27.018-2 (“Conta Centralizadora”).

1.5.

Patrimônio Separado dos CRI: Os pagamentos recebidos em relação às Debêntures serão

computados e integrarão o lastro dos CRI até sua data de pagamento integral. Todos e quaisquer
recursos relativos aos pagamentos das Debêntures e a Conta Centralizadora serão expressamente
vinculados aos CRI por força do regime fiduciário constituído pela Cessionária, em conformidade com
o Termo de Securitização, não estando sujeitos a qualquer tipo de retenção, desconto ou
compensação com ou em decorrência de outras obrigações da Cessionária. Nesse sentido, as
Debêntures e a Conta Centralizadora:

(i)

constituirão patrimônio separado dos CRI, não se confundindo com o patrimônio da

Cessionária em qualquer hipótese;

(ii)

permanecerão segregadas do patrimônio da Cessionária até o pagamento integral dos CRI;

(iii)

destinar-se-ão exclusivamente ao pagamento dos CRI a que estejam vinculados;

(iv)

estarão isentas de qualquer ação ou execução promovida por credores da Cessionária;

(v)

não poderão ser utilizadas na prestação de garantias e não poderão ser excutidos por

quaisquer credores da Cessionária, por mais privilegiados que sejam; e

(vi)

somente responderão pelas obrigações decorrentes dos CRI a que estejam vinculados.

1.6.

Coobrigação: Nos termos do artigo 296 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme

alterada e em vigor (“Código Civil Brasileiro”), a Cedente responderá, solidariamente, pelo
pagamento das Debêntures, assumindo a qualidade de coobrigada e responsabilizando-se pelo
respectivo pagamento (“Coobrigação”).
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1.6.1.

Em razão da Coobrigação, a Cedente estará obrigada a adimplir quaisquer parcelas

inadimplidas das Debêntures até o limite necessário para o pagamento de todas as
obrigações

relativas

aos

CRI

conforme

previsto

no

Termo

de

Securitização,

independentemente da promoção de qualquer medida, judicial ou extrajudicial, para a
cobrança das Debêntures, respondendo solidariamente com a Interveniente Anuente em
relação ao pagamento das Debêntures.

1.6.2.

A Cedente deverá cumprir todas as suas obrigações decorrentes da Coobrigação

mediante depósito na Conta Centralizadora, em moeda corrente nacional, sem qualquer
contestação ou compensação, líquidas de quaisquer taxas, impostos, despesas, retenções
e/ou responsabilidades, presentes ou futuras, e acrescidas dos encargos e despesas
incidentes, com antecedência, de no mínimo, 2 (dois) Dias Úteis contados de cada data de
pagamento dos CRI, independentemente do envio ou recebimento de qualquer notificação
e/ou comunicação enviada pela Cessionária.

1.6.3.

Ocorrendo o pagamento, pela Cedente, de quaisquer valores referentes aos Créditos

Imobiliários Debêntures, em favor da Cessionária, por força da Coobrigação, a Cedente, com
a realização do respectivo pagamento, ficará automática e irrevogavelmente sub-rogada nos
direitos de credora da Cessionária, estritamente com relação aos valores pagos a título de
cumprimento da Coobrigação, podendo adotar todas as medidas administrativas e/ou
judiciais pertinentes, contra a Interveniente Anuente, para a satisfação de seu crédito. Fica
estabelecido ainda que tal sub-rogação somente será eficaz após a liquidação integral do
valor dos CRI.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DA CESSÃO E DAS CONDIÇÕES PRECEDENTES

2.1.

Valor da Cessão: Pela aquisição das Debêntures, a Cessionária pagará à Devedora, por conta

e ordem da Cedente o valor de R$ [●] ([●]), sendo R$ [●] ([●]) referentes às Debêntures da 1ª Série e
R$ [●] ([●]) referentes às Debêntures da 2ª Série (“Valor da Cessão”).

2.1.1.

O pagamento do Valor da Cessão será realizado pela Cessionária à Devedora, por

conta e ordem da Cedente, em uma única parcela, na conta corrente nº [•], agência [•], no
Banco [•] de sua titularidade (“Conta de Livre Movimentação da Devedora”), na data de
6
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integralização total de cada CRI (caso tal integralização tenha ocorrido até às 16:00 horas,
inclusive) ou no Dia Útil imediatamente posterior (caso tal integralização tenha ocorrido
após às 16:00 horas, exclusive), sem a incidência de quaisquer remunerações, encargos ou
penalidades. O pagamento referido somente será realizado se satisfeitas todas as Condições
Precedentes (conforme definidas abaixo).

2.2.

Condições Precedentes: O pagamento do Valor da Cessão à Devedora, por conta e ordem da

Cedente, está condicionado, nos termos do artigo 125 do Código Civil Brasileiro, à implementação
das seguintes condições precedentes (“Condições Precedentes”):

(i)

celebração dos Documentos da Oferta (conforme definidos no Termo de Securitização),

entendendo-se como tal a sua assinatura pelas respectivas partes envolvidas, bem como a verificação
dos poderes dos representantes legais dessas partes e eventuais aprovações necessárias para tanto;

(ii)

apresentação do comprovante do registro deste Contrato nos Cartórios de Registro de Títulos

e Documentos da Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, da Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo e da Cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo;

(iii)

apresentação do comprovante do registro da Escritura de Emissão das Debêntures e do

Aditamento da Escritura de Emissão das Debêntures na Junta Comercial de São Paulo (“JUCESP”); e
(b) do comprovante do registro da Escritura de Emissão das Debêntures e do Aditamento da Escritura
de Emissão das Debêntures nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e da Cidade de
Hortolândia, Estado de São Paulo;

(iv)

apresentação do comprovante do registro da ata de Assembleia Geral Extraordinária da

Devedora realizada em 17 de outubro de 2017 e da ata de Assembleia Geral Extraordinária da
Interveniente Anuente realizada em 17 de outubro de 2017 na JUCESP, bem como o comprovante de
publicação de tais atos societários nos jornais de divulgação da Devedora e da Interveniente
Anuente;

(v)

liquidação financeira da Oferta, mediante subscrição e integralização, pelo(s) investidor(es),

dos CRI;
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(vi)

cumprimento pela Devedora de todas as condições precedentes estabelecidas no Contrato

de Distribuição;

(vii)

apresentação de cópia simples do Livro de Registro de Debêntures Nominativas da Devedora,

de forma a comprovar que a Cedente é a única titular das Debêntures; e

(viii)

apresentação de cópia simples do Livro de Transferência de Debêntures Nominativas da

Devedora e do Livro de Registro de Debêntures Nominativas da Cedente, de forma a formalizar a
Cessão aqui prevista.

2.2.1.

Exceto se de outra forma acordado por escrito entre as Partes, caso as Condições

Precedentes não sejam atendidas em sua integralidade até a Data de Integralização
(conforme definida abaixo), o presente Contrato de Cessão não mais vinculará as Partes,
sem qualquer obrigação pecuniária para qualquer das Partes, ocasião em que a titularidade
das Debêntures será transferida novamente para a Cedente.

2.2.2.

Caso o não atendimento de alguma das Condições Precedentes seja de

responsabilidade e/ou decorra de qualquer ato e/ou omissão da Devedora e/ou da Cedente,
a Devedora ficará obrigada a reembolsar as despesas que já tiverem sido incorridas pela
Cessionária, desde que devidamente comprovadas.

2.2.3.

Para fins deste Contrato, “Data de Integralização” significa qualquer data em que

as Debêntures forem integralizadas parcial ou totalmente.

2.3.

Quitação: Após o recebimento total do Valor da Cessão será dada plena e geral quitação pela

Cedente, em conjunto com a Devedora, à Cessionária referente à obrigação de pagamento do Valor
da Cessão, sendo que o comprovante das Transferências Eletrônicas Diretas será prova de quitação
do Valor da Cessão.

2.4.

Posição Contratual: O presente negócio jurídico representa a assunção, pela Cessionária, da

posição contratual da Cedente na qualidade de titular das Debêntures e dos direitos e obrigações
oriundos da Escritura de Emissão das Debêntures, incluindo, sem limitação, a obrigação de
integralizá-las.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – MULTA INDENIZATÓRIA

3.1.

Multa Indenizatória: A Cedente e a Interveniente Anuente responderão, de forma solidária,

pela legitimidade, existência, validade, eficácia e exigibilidade das Debêntures, de modo que a
Cedente e a Interveniente Anuente pagarão à Cessionária a Multa Indenizatória (conforme definida
abaixo), caso ocorra qualquer um dos seguintes eventos (“Eventos de Multa Indenizatória”):

(i)

a legitimidade, existência, validade, eficácia ou exigibilidade das Debêntures seja

contestada pela Cedente e pela Interveniente Anuente, bem como por suas controladas ou
controladoras; e

(ii)

a ilegitimidade, inexistência, invalidade, ineficácia ou inexigibilidade das Debêntures seja

reconhecida, no todo ou em parte por decisão judicial e/ou administrativa, que não tenha sido
revertida em prazo suficiente para que mantenha o fluxo de pagamentos dos CRI conforme prazos
previstos no Termo de Securitização, sob qualquer fundamento.

3.1.1.

Ocorrendo qualquer um dos Eventos de Multa Indenizatória, a Cedente e a

Interveniente Anuente se obrigam, desde logo, em caráter irrevogável e irretratável, a pagar
à Cessionária multa compensatória, a título de indenização na forma dos artigos 408 a 416
do Código Civil Brasileiro, cujo valor será equivalente ao saldo devedor do Valor Nominal
Unitário da totalidade dos CRI, acrescido dos respectivos Juros Remuneratórios calculados
pro rata temporis desde a primeira Data de Pagamento os Juros Remuneratórios das
Debêntures ou a última Data de Pagamento os Juros Remuneratórios dos CRI, conforme o
caso (“Multa Indenizatória”).

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS DECLARAÇÕES

4.1.

Declarações de Parte a Parte: Cada uma das Partes declara e garante à outra Parte nesta

data que:

(i)

possui plena capacidade e legitimidade para celebrar este Contrato, realizar todos os

negócios jurídicos aqui previstos e cumprir todas as obrigações aqui assumidas, tendo tomado todas
as medidas de natureza societária e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua
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celebração, implementar todas as operações nele previstas e cumprir todas as obrigações nele
assumidas, que serão tratadas de boa-fé e com lealdade;

(ii)

cumprirá com todas as suas obrigações previstas neste Contrato;

(iii)

este Contrato é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e

exequível de acordo com os seus termos e não há qualquer fato impeditivo à celebração deste
Contrato;

(iv)

a celebração deste Contrato e o cumprimento de suas obrigações: (a) não violam qualquer

disposição contida em seus documentos societários; (b) não violam qualquer lei, regulamento,
decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais esteja vinculada; (c) não exigem qualquer
outro consentimento, ação ou autorização de qualquer natureza, exceto pelos registros previstos no
item 2.2 acima; e (d) não infringem qualquer contrato, compromisso ou instrumento público ou
particular que sejam parte;

(v)

os representantes legais ou mandatários que assinam este Contrato têm poderes estatutários

e/ou legitimamente outorgados para assumir em seu nome as obrigações estabelecidas neste
Contrato;

(vi)

as discussões sobre o objeto contratual deste Contrato foram feitas, conduzidas e

implementadas por sua livre iniciativa;

(vii)

foi informada e avisada de todas as condições e circunstâncias envolvidas na negociação

objeto deste Contrato e que poderiam influenciar sua capacidade de expressar sua vontade e foi
assistida por assessores legais na sua negociação;

(viii)

as declarações e garantias prestadas neste Contrato são verdadeiras, corretas e precisas em

todos os seus aspectos relevantes na data deste Contrato e nenhuma delas omite qualquer fato
relacionado ao seu objeto, omissão essa que resultaria na falsidade de tal declaração ou garantia;

(ix)

tem conhecimento e experiência em finanças e negócios, bem como em operações

semelhantes a esta, suficientes para avaliar os riscos e o conteúdo deste negócio e é capaz de
assumir tais obrigações, riscos e encargos; e
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(x)

todos os mandatos outorgados nos termos deste Contrato o foram como condição do negócio

ora contratado, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos dos artigos 683 e 684 do Código
Civil Brasileiro.

4.2.

Declarações da Cedente sobre as Debêntures: A Cedente declara, ainda, nesta data que:

(i)

não se encontra impedida de realizar a transferência das Debêntures objeto deste Contrato,

a qual inclui, de forma integral, todos os direitos, ações e prerrogativas, incluindo, sem limitação, o
dever de integralizar; e

(ii)

as Debêntures consubstanciam-se em relações jurídicas regularmente constituídas, válidas e,

após os devidos arquivamentos e publicações, conforme aplicável, do ato societário e da Escritura de
Emissão das Debêntures, eficazes, sendo absolutamente verdadeiros todos os seus termos, valores e
anexos nestes indicados.

4.3.

Declaração da Cessionária: A Cessionária declara e garante, na data de assinatura deste

Contrato e na data do pagamento do Valor da Cessão, que:

(i)

é companhia securitizadora de créditos devidamente registrada na CVM nos termos da

Instrução CVM nº 414/04 e em funcionamento de acordo com a legislação e regulamentação em
vigor;

(ii)

todos os alvarás, licenças, autorizações ou aprovações necessárias ao seu funcionamento

foram regularmente obtidos e encontram-se atualizados;

(iii)

está devidamente autorizada a celebrar este Contrato e obteve todas as licenças e

autorizações necessárias à celebração deste Contrato, tendo sido satisfeitos todos os requisitos
contratuais, legais e estatutários necessários para tanto;

(iv)

a celebração deste Contrato: (a) não viola qualquer disposição contida em seus documentos

societários; (b) não viola qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, a
que esteja vinculada; e (c) não exige consentimento, ação ou autorização de qualquer natureza que
não tenha sido obtida;
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(v)

os representantes legais ou mandatários que assinam este Contrato têm poderes estatutários

e/ou legitimamente outorgados para assumir as obrigações estabelecidas neste Contrato;

(vi)

está ciente que assume, neste ato, a posição de única titular das Debêntures, o dever de

integralizar que lhe foi transferido com este Contrato;

(vii)

cumprirá com todas as obrigações assumidas nos termos deste Contrato; e

(viii)

a celebração deste Contrato e o cumprimento das obrigações aqui previstas não infringem

qualquer obrigação anteriormente assumida pela Cessionária.

4.4.

Declarações Inverídicas, Incorretas ou Incompletas: A Parte obriga-se a comunicar a outra

Parte, em até 2 (dois) Dias Uteis, caso alguma das declarações aqui prestadas se tornem total ou
parcialmente inverídicas, incorretas ou incompletas.

4.5.

Anuência da Devedora: A Devedora assina o presente Contrato anuindo integralmente, de

forma irrevogável e irretratável, com todos os seus termos e condições.

5. CLÁUSULA QUINTA – FIANÇA

5.1.

Fiança: Em garantia do fiel e integral (i) cumprimento de todas as obrigações, pecuniárias e

não pecuniárias, assumidas pela Devedora nos termos da Escritura de Emissão das Debêntures (na
Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios ou na ocorrência de um dos Eventos de Vencimento
Antecipado (conforme definidos na Escritura de Emissão das Debêntures)), bem como o pagamento
de todas as despesas relacionadas à Emissão (conforme definida no Termo de Securitização),
conforme previsto nos documentos da operação; e (ii) cumprimento de todas as obrigações,
pecuniárias (o que inclui a obrigação de recomposição do Fundo de Despesas (conforme definido
abaixo)) e não pecuniárias, assumidas pela Devedora e pela Cedente no âmbito deste Contrato
(“Obrigações Garantidas”), a Interveniente Anuente comparece neste Contrato, como fiadora,
principal pagadora e solidariamente responsável, de forma irrevogável e irretratável, pelo
pagamento pontual, quando devido, nos termos do artigo 275 e seguintes do Código Civil Brasileiro,
de todas as Obrigações Garantidas (“Fiança”).
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5.1.1.

Caso a Cedente e/ou a Devedora deixem de cumprir qualquer uma das Obrigações

Garantidas, a Cessionária poderá dirigir-se direta e imediatamente contra a Interveniente
Anuente para cobrar o pagamento dos valores então devidos diretamente da Interveniente
Anuente, sem ter que primeiro exaurir quaisquer medidas contra a Cedente e/ou a
Devedora.

5.1.2.

A Fiança garante incondicionalmente que as Obrigações Garantidas serão cumpridas

exatamente de acordo com os termos previstos neste Contrato, independentemente de
qualquer lei, regulamento ou ordem atualmente em vigor ou que venha a vigorar no futuro
em qualquer jurisdição que afete qualquer dos termos ou direitos da Cessionária em relação
à mesma.

5.1.3.

A Interveniente Anuente renuncia expressamente aos benefícios previstos nos

seguintes artigos do Código Civil Brasileiro: artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821,
824, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839, e artigos 130, II, e artigo 794 da Lei nº 13.105,
de 16 de março de 2015, conforme alterada e em vigor (“Código de Processo Civil
Brasileiro”). A responsabilidade da Interveniente Anuente, nos termos deste Contrato, será
absoluta e incondicional independentemente de:

(i)

qualquer invalidade ou inexequibilidade com relação a este Contrato;

(ii)

qualquer alteração no momento, forma ou local de pagamento de, ou em qualquer

outra condição de todas ou qualquer das Obrigações Garantidas ou quaisquer outras
alterações ou renúncias ou qualquer consentimento para agir de modo diverso das mesmas;

(iii)

qualquer outra circunstância que possa de qualquer outra forma constituir uma

defesa disponível à ou uma liberação da Cedente e/ou da Devedora com relação às
Obrigações Garantidas, ou da Interveniente Anuente com relação à Fiança objeto deste
Contrato, e não será afetada por qualquer concessão, acordo (inclusive a falência) ou
qualquer plano de reorganização que afete a Cedente e/ou a Devedora;

(iv)

qualquer extensão de prazo ou acordo entre a Cessionária e a Cedente e/ou a

Devedora; ou
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(v)

qualquer novação ou não exercício de qualquer direito da Cessionária contra a

Cedente e/ou a Devedora.

5.1.4.

Durante a vigência deste Contrato, a Interveniente Anuente obriga-se a pagar todos

os valores que forem exigidos pela Cessionária, em até 1 (um) Dia Útil contado a partir de
comunicação, por escrito, enviada pela Cessionária à Interveniente Anuente informando a
falta de pagamento na respectiva data de pagamento. Os pagamentos serão realizados pela
Interveniente Anuente fora do sistema da B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”)
(segmento CETIP UTVM) e diretamente a favor da Cessionária.

5.1.5.

Os pagamentos descritos no item acima deverão ser realizados mediante depósito

na Conta Centralizadora, em moeda corrente nacional, e não poderão ser objeto de
compensação ou exceção pela Interveniente Anuente e deverão ser feitos sem dedução de
quaisquer retenções de tributos, taxas ou contribuições de qualquer natureza incidentes ou
que venham a incidir sobre o pagamento de qualquer valor devido sob a Fiança.

5.1.6.

Caso a Interveniente Anuente deixe de pagar qualquer valor sob a Fiança nos prazos

aqui estabelecidos, a Interveniente Anuente ficará imediatamente constituída em mora,
independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial e deverá pagar desde a
data do inadimplemento até a data do seu efetivo pagamento, sobre o referido valor não
pago incluindo, mas não limitado, às multas, juros de mora e atualizações, devidos nos
termos deste Contrato.

1.1.1.

A Interveniente Anuente se sub-rogará no crédito detido pela Cessionária contra a

Cedente e/ou a Devedora na proporção das Obrigações Garantidas, observando sempre o
disposto no artigo 350 do Código Civil Brasileiro. Na hipótese de sub-rogação prevista neste
item, o exercício do direito de crédito sub-rogado ficará subordinado ao cumprimento
integral das Obrigações Garantidas com a satisfação integral do crédito da Cessionária,
sendo certo que os créditos objeto da sub-rogação serão considerados subordinados para
todos os efeitos, inclusive para os fins do artigo 83, inciso (viii), alínea “a” da Lei nº 11.101,
de 09 de fevereiro de 2005, conforme alterada e em vigor. Para fins deste item, ressalta-se
que a sub-rogação aqui prevista está limitada única e exclusivamente ao crédito detido pela
Cessionária contra a Devedora na proporção das Obrigações Garantidas e não alcançará, em
hipótese alguma, os titulares dos CRI.
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5.1.7.

A Interveniente Anuente deverá indenizar, defender e isentar a Cessionária e cada

um de seus conselheiros, diretores, agentes, representantes e afiliadas, de e contra todas e
quaisquer reclamações, litígios, obrigações, julgamentos, danos, penalidades, perdas,
responsabilidades, tributos, custos ou despesas de qualquer natureza ou espécie, incluindo
honorários e despesas de consultores devidamente comprovados, que vierem a ser impostos
ao, incorridos por ou fixados contra a Cessionária de qualquer forma relacionados ou
decorrentes da celebração ou cumprimento da Fiança ou a ela relacionado, exceto na
hipótese comprovada de dolo da Cessionária ou de seus conselheiros, diretores, agentes,
representantes e afiliadas, conforme decisão judicial transitada em julgado.

5.1.8.

A Fiança é prestada no âmbito deste Contrato independentemente de quaisquer

outras garantias que a Cessionária tenha recebido ou venham a receber. A Fiança poderá ser
excutida e exigida pela Cessionária, agindo conforme o disposto neste Contrato, quantas
vezes for necessária até o cumprimento de todas as Obrigações Garantidas.

5.1.9.

Nenhuma objeção ou oposição da Cedente e/ou da Devedora será admitida ou

invocada pela Fiadora com o fim deste escusar-se do cumprimento de suas obrigações
perante a Cessionária no âmbito deste Contrato.

5.1.10. A Fiança entrará em vigor na data de celebração deste Contrato, permanecendo
válida e vigente em todos os seus termos até a data do pagamento integral das Obrigações
Garantidas. A Interveniente Anuente desde já reconhece como prazo determinado, para fins
do artigo 835 do Código Civil Brasileiro, a data do pagamento integral das Obrigações
Garantidas.

5.1.11. Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pela Cessionária, dos prazos
para execução da Fiança não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda de qualquer direito ou
faculdade aqui prevista.

6. CLÁUSULA SEXTA – FUNDO DE DESPESAS

6.1.

Fundo de Despesas: Para a constituição do fundo de despesas, a Cessionária reterá, do Valor

da Cessão, o valor equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o pagamento das despesas
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ordinárias dos próximos 3 (três) meses contados da Data de Emissão, referentes à estruturação,
implementação e manutenção da Oferta que tenham sido assumidas pela Devedora (“Fundo de
Despesas”).

6.1.1.

A Devedora e/ou a Fiadora, conforme o caso, desde já, obriga-se a recompor o

Fundo de Despesas de acordo com as despesas previstas pela Cessionária para os próximos 3
(três) meses, sempre que seja constatado que o valor depositado no Fundo de Despesas
esteja abaixo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (“Valor Mínimo do Fundo de Despesas”). A
recomposição do Fundo de Despesas deverá ser feita pela Devedora e/ou pela Fiadora,
conforme o caso, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da notificação da Cessionária nesse
sentido.

6.1.2.

Os recursos do Fundo de Despesas estarão abrangidos pela instituição do regime

fiduciário dos CRI e integrarão o Patrimônio Separado (conforme definido no Termo de
Securitização).

6.1.3.

Caso, após o cumprimento integral das obrigações assumidas pela Devedora nos

documentos relacionados aos CRI ainda existam recursos no Fundo de Despesas, tais recursos
deverão ser liberados, líquido de tributos, pela Cessionária à Devedora na conta corrente nº
[●], agência [●], banco [●], de titularidade da Devedora, em até 3 (três) Dias Úteis contados
da data do cumprimento integral das obrigações assumidas pela Devedora nos documentos
relacionados aos CRI.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - COMUNICAÇÕES

7.1.

Comunicações: Todas as comunicações entre as Partes serão consideradas válidas a partir do

seu recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que as Partes venham a indicar, por
escrito, durante a vigência deste Contrato:

Se para a Cedente:
ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida José de Souza Campos, nº 753, Térreo, Sala 19, Bairro Cambuí
CEP 13025-320, Campinas - SP
At.: Leopoldo Bruggen/ Rafael Urbano/ Priscila Silva
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Tel.: (019) 3515-2500
E-mail:

leopoldo.silva@3zrealty.com.br

/

rafael.urbano@3zrealty.com.br

/

priscila.silva@3zrealty.com.br

Se para a Cessionária:
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República
CEP 01037-001, São Paulo - SP
At.: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Tel.: (11) 2663-8532
E-mail: vinicius.stopa@grupotravessia.com
Website: www.grupotravessia.com

Se para a Devedora:
3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Avenida José de Souza Campos, nº 753, Térreo, Bairro Cambuí
CEP 13025-320, Campinas - SP
At.: Leopoldo Bruggen / Rafael Urbano / Priscila Silva
Tel.: (19) 3515-7803 / (19) 3515-2564 / (19) 3515-2511
E-mail:

leopoldo.silva@3zrealty.com.br

/

rafael.urbano@3zrealty.com.br

/

priscila.silva@3zrealty.com.br

Se para a Interveniente Anuente:
EMS S.A.
Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, Km 08, Chácara Assay
CEP 13186-481, Hortolândia – SP
At.: Renata Alves/ Marco Tanure
Tel.: (019) 3887-8972 / (019) 3887-6929
E-mail: renata.alves@gruponc.net.br/ marco.tanure@ems.com.br/

7.1.1.

As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou

com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira de Correios, por fax, e-mail
ou por telegrama nos endereços acima.
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8. CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1.

Renúncia: Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes deste Contrato,

desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou
remédio que caiba à Cessionária em razão de qualquer inadimplemento da Devedora prejudicará tais
direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos
ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer
outras obrigações assumidas pela Devedora e pela Cedente neste Contrato ou precedente no tocante
a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

8.2.

Custos de Registro: Todos e quaisquer custos incorridos em razão do registro deste Contrato

e seus eventuais aditamentos, e dos atos societários relacionados a esta Emissão, nos registros
competentes, serão de responsabilidade exclusiva da Devedora.

8.3.

Irrevogabilidade: Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando

as Partes e seus sucessores a qualquer título.

8.4.

Direitos das Partes: Os direitos de cada Parte previstos neste Contrato: (i) são cumulativos

com outros direitos previstos em lei, a menos que expressamente excluídos; e (ii) só admitem
renúncia por escrito e específica. A tolerância e as concessões recíprocas terão caráter eventual e
transitório e não configurarão, em qualquer hipótese, renúncia, transigência, remição, perda,
modificação, redução ou ampliação de qualquer direito, faculdade, privilégio, prerrogativa ou
poderes conferidos a qualquer das Partes nos termos deste Contrato, assim como, quando havidas, o
serão, expressamente, sem o intuito de novar as obrigações previstas neste Contrato.

8.5.

Invalidade de Disposições: Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inválida

e/ou ineficaz, as Partes deverão envidar seus melhores esforços para substituí-la por outra de
conteúdo similar e com os mesmos efeitos. A eventual invalidade e/ou ineficácia de uma ou mais
cláusulas não afetará as demais disposições do presente Contrato.

8.6.

Acordo entre as Partes: O presente Contrato constitui o único e integral acordo entre as

Partes com relação aos assuntos aqui tratados, substituindo todos os outros documentos, cartas,
memorandos ou propostas entre as Partes, bem como os entendimentos orais mantidos entre as
mesmas, anteriores à presente data.
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8.7.

Despesas: A Cedente obriga-se a arcar com as Despesas do Patrimônio Separado (conforme

definido no Termo de Securitização), bem como aquelas decorrentes da Oferta Pública, incluindo,
mas não se limitando, aos custos para registro perante a B3 (segmento CETIP UTVM), emissão,
custódia e registro das CCIs, honorários de agente fiduciário, honorários do escriturador, banco
liquidante, honorários de assessoria legal, agência de classificação de risco dos CRI, remuneração dos
coordenadores da oferta e despesas com emissão e registro dos Documentos da Oferta (conforme
definidos no Termo de Securitização), conforme seja o caso (“Despesas”).

8.8.

Título Executivo Extrajudicial: Toda e qualquer quantia devida a qualquer das Partes por

força deste Contrato poderá ser cobrada via processo de execução, visto que as Partes, desde já,
reconhecem tratar-se de quantia líquida e certa, atribuindo ao presente a qualidade de título
executivo extrajudicial, nos termos e para os efeitos do artigo 784 da Lei nº 13.105, de 16 de março
de 2015, conforme alterada.

8.9.

Tutela Específica: As obrigações de fazer e de não fazer previstas neste Contrato serão

exigíveis, se não houver estipulação de prazo específico, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis contados do
recebimento da respectiva notificação enviada pela Parte prejudicada. Será facultada à Parte
prejudicada ainda a adoção das medidas judiciais necessárias, tais como (i) tutela específica; ou (ii)
obtenção do resultado prático equivalente, por meio das medidas a que se refere o artigo 536, do
Código de Processo Civil Brasileiro, além de pedido de ressarcimento de danos morais e patrimoniais
nos termos da lei.

8.10.

Validade, Legalidade e Exequibilidade: Se uma ou mais disposições contidas neste Contrato

forem consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis em qualquer aspecto das leis aplicáveis, a
validade, legalidade e exequibilidade das demais disposições não serão afetadas ou prejudicadas a
qualquer título.

8.11.

Sucessão: O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e suas

disposições obrigam as Partes e seus sucessores ou cessionários a qualquer título.

8.12.

Cessão: Fica vedada a cessão e/ou transferência deste Contrato e/ou de qualquer direito ou

obrigação dele decorrente pelas Partes, sem a prévia e expressa anuência das outras Partes.
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8.13.

Registro do Contrato: A Devedora deverá, às suas expensas, registrar este Contrato nos

Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, da
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e da Cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, em até 5
(cinco) Dias Úteis contados dessa data, encaminhando à Cessionária uma via original deste Contrato
devidamente registrado no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do efetivo registro.

8.14.

Aditamentos: Toda e qualquer modificação, alteração ou aditamento ao presente Contrato

somente será válido se feito por instrumento escrito, assinado por todas as Partes e registrado nos
Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, da
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e da Cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, às
expensas exclusivas da Devedora. A Devedora compromete-se a enviar à Cessionária 1 (uma) via
registrada de eventual aditamento a este Contrato à Cessionária, devidamente registrado, em até 5
(cinco) Dias Úteis contados da data da sua celebração.

8.15.

Dias Úteis: Para os fins deste Contrato, considera-se “Dia Útil” todo dia que não seja sábado,

domingo ou feriado declarado nacional na República Federativa do Brasil.

9. CLÁUSULA NONA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO

9.1.

Legislação Aplicável: Os termos e condições deste Contrato devem ser interpretados de

acordo com a legislação vigente na República Federativa do Brasil.

9.2.

Foro: Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único

competente para dirimir todas e quaisquer questões ou litígios oriundos deste Contrato, renunciandose expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam este Contrato em 4 (quatro) vias de
igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, [●] de [●] de 2017.

[O restante da página foi intencionalmente deixado em branco]
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(Página de assinatura 1/4 do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos,
Transferência de Debêntures e Outras Avenças” celebrado em [●] de [●] de 2017, entre a ACS
Pitangueiras Empreendimentos Imobiliários Ltda., a Travessia Securitizadora S.A., a 3Z Realty
Desenvolvimento Imobiliário S.A. e a EMS S.A.)

ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Cedente

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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(Página de assinatura 2/4 do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos,
Transferência de Debêntures e Outras Avenças” celebrado em [●] de [●] de 2017, entre a ACS
Pitangueiras Empreendimentos Imobiliários Ltda., a Travessia Securitizadora S.A., a 3Z Realty
Desenvolvimento Imobiliário S.A. e a EMS S.A.)

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
Cessionária

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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(Página de assinatura 3/4 do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos,
Transferência de Debêntures e Outras Avenças” celebrado em [●] de [●] de 2017, entre a ACS
Pitangueiras Empreendimentos Imobiliários Ltda., a Travessia Securitizadora S.A., a 3Z Realty
Desenvolvimento Imobiliário S.A. e a EMS S.A.)

3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Devedora

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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(Página de assinatura 4/4 do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos,
Transferência de Debêntures e Outras Avenças” celebrado em [●] de [●] de 2017, entre a ACS
Pitangueiras Empreendimentos Imobiliários Ltda., a Travessia Securitizadora S.A., a 3Z Realty
Desenvolvimento Imobiliário S.A. e a EMS S.A.)

EMS S.A.
Devedora

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

Testemunhas:

Nome:

Nome:

RG:

RG:

CPF/MF:

CPF/MF:
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ANEXO 9

MINUTA DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO
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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – CRI
DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta – CNPJ/MF nº 26.609.050/0001-64
Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República
CEP 01037-001, São Paulo - SP
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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
Pelo presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários (“Termo de Securitização”):
I – PARTES:
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A., companhia aberta com registro perante a CVM nº 24.082, com
sede na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República, CEP 01037-001, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.609.050/0001-64, neste
ato devidamente representada na forma de seu Estatuto Social (“Emissora”, “Companhia” ou
“Securitizadora”); e
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira
com sede na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca,
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.343.682/0001-38, neste ato devidamente representada na forma de seu Estatuto Social (“Agente
Fiduciário”).
(adiante designados em conjunto a Emissora e o Agente Fiduciário como “Partes” e, isoladamente,
como “Parte”)
As Partes firmam o presente Termo de Securitização, para vincular os Créditos Imobiliários,
representados pelas CCIs, aos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das 1ª e 2ª séries da 1ª
emissão da Emissora, de acordo com o artigo 8º da Lei nº 9.514/97, a Instrução CVM nº 414/04, a
Instrução CVM nº 400/03 e as cláusulas abaixo redigidas.
II – CLÁUSULAS:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES
1.1.

Definições: Para os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as seguintes definições,

sem prejuízo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente:
“3Z Realty” ou “Devedora”: Significa a 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.,
sociedade por ações, com sede na Cidade de Campinas, Estado de
São Paulo, na Avenida José de Souza Campos, nº 753, Térreo,
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Bairro Cambuí, CEP: 13025-320, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.145.855/0001-12;
“Agência Classificadora de Significa a STANDARD & POOR’S RATINGS DO BRASIL LTDA.,
Risco”:

sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, conjunto 181
e 182, Pinheiros, CEP 05426-100, inscrita no CNPJ/MF sob nº
02.295.585/0001-40;

“Agente

Fiduciário”

ou Significa a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E

“Instituição Custodiante”:

VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na
Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e
304, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38;

“Assembleia Geral”:

Significa a assembleia geral descrita na Cláusula Doze deste Termo
de Securitização;

“B3

(Segmento

CETIP Significa a B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”) (Segmento

UTVM)”:

CETIP UTVM), instituição devidamente autorizada pelo BACEN para
a prestação de serviços de custódia escritural de ativos e
liquidação financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 230,
11º andar, CEP 20031-170;

“BACEN”:

Banco Central do Brasil;

“Banco Liquidante”:

Significa o ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira com sede
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo
Setúbal, CEP 04344-902, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04;

“CCIs”:

Significam as 2 (duas) Cédulas Crédito Imobiliário Fracionárias
emitidas pela Emissora, por meio da Escritura de Emissão CCIs, de
forma

a

representar

os

Créditos

Imobiliários,

as

quais

encontram-se descritas no Anexo I deste Termo de Securitização;
“CETIP 21”:

Significa o módulo de negociação CETIP 21, administrado e
operacionalizado pela B3 (Segmento CETIP UTVM);

“Código Civil Brasileiro”:

Significa a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme
alterada;

“Condições Precedentes”:

Significam as condições previstas no item 2.2. do Contrato de
Cessão que devem ser previamente atendidas, para que a
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Devedora faça jus ao pagamento do Valor da Cessão pela Emissora,
por conta e ordem da Debenturista Inicial;
“Conta Centralizadora”:

Significa a conta corrente de nº 27.018-2, agência 8499, do Banco
Itaú, de titularidade da Emissora, na qual serão recebidos os
Créditos Imobiliários;

“Contrato de Cessão”:

Significa o “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de
Créditos, Transferência de Debêntures e Outras Avenças”
celebrado entre a Debenturista Inicial, na qualidade de cedente
das Debêntures, a Emissora, na qualidade de cessionária, a
Devedora e a EMS, por meio do qual a Debenturista Inicial cedeu a
totalidade das Debêntures à Emissora;

“Contrato de Distribuição”:

Significa o “Instrumento Particular de Contrato de Distribuição
Pública, Sob Regime de Melhores Esforços de Colocação, dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª e 2ª Séries da 1ª
Emissão da Travessia Securitizadora S.A.” celebrado em 18 de
outubro de 2017, entre a Emissora, o Coordenador Líder, a
Devedora e a EMS;

“Coobrigação
Debenturista Inicial”:

da Significa a obrigação solidária da Debenturista Inicial pelo
pagamento das Debêntures representadas integralmente pelas
CCIs, assumindo a qualidade de coobrigada e responsabilizando-se
pelo respectivo pagamento, obrigação esta assumida no âmbito do
Contrato de Cessão;

“Coordenador Líder”:

Significa o BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com
escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º a 15º
andares, Itaim Bibi, CEP 04538- 133, na Cidade de São Paulo,
Estado

de

São

Paulo,

inscrito

no

CNPJ/MF

sob

o

nº

30.306.294/0002-26;
“Créditos Imobiliários”:

Significam todos os valores previstos na Escritura de Emissão das
Debêntures que deverão ser pagos pela Devedora, incluindo o Valor
Nominal Unitário, os juros remuneratórios das Debêntures
(conforme definidos na Escritura de Emissão das Debêntures), bem
como todos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pela
Devedora por força das Debêntures, e a totalidade dos respectivos
acessórios, tais como encargos moratórios, multas, penalidades,
indenizações, despesas, custas, honorários, e demais encargos
contratuais e legais previstos nos termos da Escritura de Emissão
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das Debêntures;
“CRI em Circulação”, para Significa a totalidade dos CRI em circulação no mercado, excluídos
fins de quórum:

aqueles que a Emissora, a Devedora, a Debenturista Inicial e a EMS
eventualmente possuam em tesouraria; os que sejam de
titularidade de empresas ligadas à Emissora, à Devedora, à
Debenturista Inicial e à EMS, assim entendidas as empresas que
sejam

subsidiárias,

coligadas,

controladas,

direta

ou

indiretamente, empresas sob controle comum ou qualquer de seus
diretores, conselheiros, acionistas ou pessoa que esteja em
situação de conflito de interesses, para fins de determinação de
quórum em assembleias;
“CRI”:

Significam os certificados de recebíveis imobiliários da 1ª e 2ª
séries da 1ª emissão da Emissora, emitidos com lastro nos Créditos
Imobiliários, nos termos dos artigos 6º a 8º da Lei nº 9.514/97;

“Custo de Administração”:

Significa a remuneração mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizado anualmente, pelo IPCA/IBGE, ou na sua falta, pelo
índice que vier a substituí-lo, a partir da Data de Emissão,
calculado pro rata die, se necessário, acrescido dos valores dos
tributos que incidem sobre a prestação desses serviços (pagamento
com gross up), tais como: (i) ISS, (ii) PIS; e (iii) COFINS,
excetuando-se o imposto de renda de responsabilidade da fonte
pagadora, bem como outros tributos que venham a incidir sobre o
Custo de Administração, sendo certo que serão acrescidos aos
pagamentos valores adicionais, de modo que a Securitizadora
receba os mesmos valores que seriam recebidos caso nenhum dos
impostos elencados neste item fosse incidente;

“CVM”:

Significa a Comissão de Valores Mobiliários;

“Data de Emissão”:

Significa o dia 01 de novembro de 2017;

“Data de Integralização”:

Significa a data em que ocorrer a efetiva integralização de cada
CRI;

“Data de Vencimento dos CRI Significa o dia 03 de novembro de 2020;
da 1ª Série”:
“Data de Vencimento dos CRI Significa o dia 01 de novembro de 2022;
da 2ª Série”:
“Debêntures da 1ª Série”:

Significam [●] ([●]) debêntures simples, não conversíveis em ação,
da espécie quirografária, com garantia fidejussória, da 1ª
5
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(primeira) série, com valor nominal unitário de R$ [●] ([●]);
“Debêntures da 2ª Série”:

Significam [●] ([●]) debêntures simples, não conversíveis em ação,
da espécie quirografária, com garantia fidejussória, da 2ª
(segunda) série, com valor nominal unitário de R$ [●] ([●]);

“Debêntures”:

Significam as 2 (duas) debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em 2
(duas) séries emitidas pela 3Z Realty, por meio da Escritura de
Emissão das Debêntures;

“Debenturista Inicial”:

Significa a ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., sociedade limitada com sede na Avenida José de Souza
Campos, nº 753, Térreo, Sala 19, Bairro Cambuí, CEP 13025-320, na
Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 18.713.739/0001-06, na qualidade de Debenturista Inicial da
Escritura de Emissão das Debêntures;

“Despesas

do

Patrimônio Significam as despesas que serão arcadas pela Devedora, conforme

Separado”:

previsto no Contrato de Cessão;

“Dia(s) Útil(eis)”:

Significa todo dia que não seja sábado, domingo ou feriado
declarado nacional na República Federativa do Brasil;

“Documentos da Operação”: Significam

os

seguintes

documentos,

quando

mencionados

conjuntamente: (i) a Escritura de Emissão das CCIs; (ii) o Contrato
de Cessão; (iii) Escritura de Emissão das Debêntures; (iv) este
Termo de Securitização; (v) o Contrato de Distribuição; (vi) os
Boletins de Subscrição; (vii) o Prospecto Preliminar; (viii) o
Prospecto Definitivo; (ix) o Anúncio de Início; (x) o Anúncio de
Encerramento; e (xi) o Aviso ao Mercado;
“Emissão”:

Significa a presente emissão dos CRI, a qual constitui a 1ª e a 2ª
séries da 1ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da
Emissora;

“Emissora”
“Securitizadora”:

ou Significa a TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A., companhia aberta
com registro perante a CVM nº 24082, com sede na Rua Conselheiro
Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República, CEP
01037-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 26.609.050/0001-64;

“Empreendimentos

Significam os empreendimentos imobiliários cujos recursos obtidos

Imobiliários”:

com a emissão das Debêntures serão destinados, direta ou
indiretamente, pela Devedora, conforme elencados no Anexo I da
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Escritura de Emissão das Debêntures;
“EMS” ou “Fiadora”:

Significa a EMS S.A., sociedade por ações com sede na Rodovia
Jornalista Francisco Aguirre Proença, Km 08, Chácara Assay, CEP
13186-481, na Cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 57.507.378/0003-65;

“Escritura de Emissão das Significa o “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira)
Debêntures”:

Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em 2 (Duas)
Séries, da 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.” celebrado
entre a Devedora, a Debenturista Inicial e a EMS, por meio do qual
a Devedora emitiu as Debêntures;

“Escritura de Emissão de Significa o “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de
CCIs”:

Cédulas de Crédito Imobiliário Fracionárias, sem Garantia Real
Imobiliária sob a Forma Escritural” celebrado entre a Emissora e a
Instituição Custodiante, por meio do qual a Emissora emitiu as
CCIs;

“Escriturador”:

Significa a ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., com sede na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, CEP 04538-132,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 61.194.353/0001-64;

“Eventos

de

Indenizatória”:
“Eventos

de

Antecipado”:

Multa Significam os eventos que ensejarão o pagamento da Multa
Indenizatória, de acordo com o Contrato de Cessão;

Vencimento Significam os eventos descritos no item 6.1. da Escritura de
Emissão das Debêntures, os quais ensejarão o vencimento
antecipado das Debêntures mediante o pagamento, pela Devedora,
do saldo do valor nominal unitário das Debêntures, acrescido dos
juros remuneratórios das Debêntures, calculados pro rata temporis
desde a primeira data de integralização, ou última data de
pagamento dos juros remuneratórios das Debêntures, conforme o
caso, conforme previsto na Escritura de Emissão das Debêntures;

“Fiança”:

Significa a garantia fidejussória outorgada pela EMS para garantir o
fiel

e

integral

cumprimento

das

Obrigações

Garantidas,

obrigando-se como fiadora, principal pagadora e solidariamente
responsável por tais obrigações;
“EBITDA”

Significa sigla em inglês para “Earnings before interest, taxes,
depreciation and amortization”, calculado pelo ajuste ao lucro
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líquido das despesas (receitas) de imposto de renda e contribuição
social corrente e diferido, da adição ou exclusão do resultado
financeiro líquido e adição da depreciação e amortização;
“Fundo de Despesas”:

Significa o fundo a ser constituído pela Emissora mediante a
retenção de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) do Valor da Cessão,
valor equivalente ao pagamento das despesas ordinárias dos
próximos 3 (três) meses, a ser informado pela Securitizadora,
contados da data de verificação, referentes à estruturação,
implementação e manutenção da Oferta que tenham sido
assumidas pela 3Z Realty. Tais recursos não serão investidos em
nenhum ativo;

“IGP-DI/FGV”:

Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas;

“IGP-M/FGV”:

Índice Geral de Preços ao Mercado, divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas;

“Instrução CVM nº 308/99”:

Significa a Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999, conforme
alterada;

“Instrução CVM nº 400/03”:

Significa a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada;

“Instrução CVM nº 414/04”:

Significa a Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004,
conforme alterada;

“Instrução CVM nº 480/09”:

Significa a Instrução CVM nº 480 de 07 de dezembro de 2009,
conforme alterada;

“Instrução CVM nº 505/11”:

Significa a Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011,
conforme alterada;

“Instrução CVM nº 539/13”:

Significa a Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013,
conforme alterada;

“Instrução CVM nº 583/16”:

Significa a Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016;

“Investidores” ou “Titulares Significam os investidores que venham a subscrever e integralizar
dos CRI”:

os CRI da presente Oferta;

“IPCA/IBGE”:

Significa o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

“JUCESP”:

Significa a Junta Comercial do Estado de São Paulo;

“Juros Remuneratórios”:

Significam os juros remuneratórios que os Titulares dos CRI farão
jus, a serem definidos em Procedimento de Bookbuilding,
correspondentes a uma taxa a ser definida no Procedimento de
8
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Bookbuilding, sendo, no máximo, 101,50% (cento e um inteiros e
cinquenta centésimos por cento) ao ano, da variação acumulada da
Taxa DI, para os CRI da 1ª Série, e, no máximo, 102,00% (cento e
dois inteiros por cento) ao ano, da variação acumulada da Taxa DI,
para os CRI da 2ª Série, calculados de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidente
sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI;
“Lei nº 10.931/04”:

Significa a Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme
alterada;

“Lei nº 11.076/04”:

Significa a Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada;

“Lei nº 6.385/76”:

Significa a Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme
alterada;

“Lei nº 6.404/76” ou “Lei Significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
das Sociedades por Ações”:

alterada;

“Lei nº 8.981/95”:

Significa a Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme
alterada;

“Lei nº 9.514/97”:

Significa a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme
alterada;

“MDA”:

Significa o Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e
operacionalizado pela B3 (Segmento CETIP UTVM);

“Medida

Provisória

nº Significa a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;

2.158-35/01”:
“Multa Indenizatória”:

Significa o pagamento pela Debenturista Inicial e pela EMS, em
caráter irrevogável e irretratável, à Emissora, de multa
compensatória, a título de indenização na forma dos artigos 408 a
416 do Código Civil Brasileiro, cujo valor será equivalente ao valor
correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal Unitário da
totalidade dos CRI, acrescido dos Juros Remuneratórios calculados
pro rata temporis desde a primeira data de integralização ou a
última Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI,
conforme o caso;

“Obrigações Garantidas”:

Significam

as

seguintes

obrigações,

quando

mencionadas

conjuntamente: (i) cumprimento de todas as obrigações,
pecuniárias e não pecuniárias, assumidas pela Devedora no âmbito
da Escritura de Emissão das Debêntures (na data de pagamento dos
9
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juros remuneratórios das Debêntures ou na ocorrência de um dos
Eventos de Vencimento Antecipado das Debêntures), bem como o
pagamento de todas as despesas relacionadas à Emissão, conforme
previsto nos Documentos da Operação; e (ii) cumprimento de todas
as obrigações, pecuniárias (o que inclui a obrigação de
recomposição do Fundo de Despesas) e não pecuniárias, assumidas
pela Devedora e pela Debenturista Inicial no âmbito do Contrato de
Cessão;
“Oferta de Resgate

Significa a oferta de resgate antecipado facultativo dos CRI, a

Antecipado”

exclusivo critério da Devedora, a ser feita pela Devedora na forma
do subitem 6.3.3. abaixo;

“Oferta”:

Significa a distribuição pública dos CRI no montante de,
inicialmente, até R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta
milhões de reais), nos termos da Instrução CVM nº 400/03,
observado que referido valor poderá ser aumentado em
decorrência do exercício da Opção de Lote Suplementar e da
Opção de Lote Adicional;

“Patrimônio Separado”:

Significa o patrimônio constituído, após a instituição do Regime
Fiduciário, pelos Créditos Imobiliários, pela Fiança e pelo Fundo de
Despesas, o qual não se confunde com o patrimônio comum da
Emissora e se destina exclusivamente à liquidação dos CRI a que
está afetado, bem como ao pagamento dos respectivos custos de
administração e obrigações fiscais;

“Período de Capitalização”: Significa o período que se inicia: (i) a partir da primeira Data da
Integralização dos CRI (inclusive) e termina na primeira Data de
Pagamento dos Juros Remuneratórios (exclusive), no caso do
primeiro Período de Capitalização; e (ii) na Data de Pagamento dos
Juros Remuneratórios imediatamente anterior (inclusive), no caso
dos demais Períodos de Capitalização, e termina na Data de
Pagamento dos Juros Remuneratórios do respectivo período
(exclusive), tudo conforme as datas na coluna “Datas de
Pagamento dos CRI” da tabela constante neste Termo de
Securitização. Cada Período de Capitalização sucede o anterior
sem solução de continuidade, até a Data de Vencimento, resgate
antecipado ou vencimento antecipado, conforme o caso;
“Pessoas Vinculadas”:

Significa os Investidores que sejam (i) Controladores ou,
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administradores ou empregados da Emissora, da Devedora ou de
outras pessoas vinculadas à Emissão ou à Oferta, bem como seus
cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º grau; (ii) Controladores ou administradores de
qualquer

das

Instituições

Participantes

da

Oferta;

(iii)

empregados, operadores e demais prepostos de qualquer das
Instituições Participantes da Oferta diretamente envolvidos na
estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem
serviços a qualquer das Instituições Participantes da Oferta; (v)
demais

profissionais

que

mantenham,

com

qualquer

das

Instituições Participantes da Oferta, contrato de prestação de
serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou
de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades
Controladas,

direta

ou

indiretamente,

por

qualquer

das

Instituições Participantes da Oferta; (vii) sociedades Controladas,
direta ou indiretamente por pessoas vinculadas a qualquer das
Instituições Participantes da Oferta desde que diretamente
envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos
menores das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix)
clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a
pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por
terceiros não vinculados;
“Prazo de Colocação”:

Significa o prazo para a conclusão da Oferta que será de até 180
(cento e oitenta) dias contados da disponibilização do Anúncio de
Início;

“Preço de Integralização”:

Significa o preço de integralização dos CRI correspondente ao Valor
Nominal Unitário do CRI acrescidos dos Juros Remuneratórios;

“Regime Fiduciário”:

Significa o regime fiduciário instituído pela Emissora sobre os
Créditos Imobiliários representados pelas CCIs, sobre o Fundo de
Despesas e sobre a Fiança, bem como todos e quaisquer direitos,
garantias,

privilégios,

preferências,

prerrogativas

e

ações

inerentes aos Créditos Imobiliários, tais como multas, juros,
penalidades, indenizações e demais acessórios eventualmente
devidos, originados dos Créditos Imobiliários, do Fundo de
Despesas, da Fiança e da Conta Centralizadora, na forma do artigo
9º da Lei nº 9.514/97, não se prestando à constituição de garantias
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ou à execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais
privilegiados que sejam, e só responderão pelas obrigações
inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, o disposto no artigo
76 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001;
“Relatório Semestral”:

Significa o relatório a ser enviado pela 3Z Realty ao Agente
Fiduciário, semestralmente, a partir da Data de Emissão e até a: (i)
destinação total dos recursos obtidos pela 3Z Realty; ou (ii) Data de
Vencimento das Debêntures, o que ocorrer primeiro, acerca da
aplicação dos recursos obtidos com a emissão das Debêntures, nos
termos do Anexo II da Escritura de Emissão das Debêntures;

“Resgate

Antecipado Significa o resgate antecipado compulsório da totalidade dos CRI, a

Compulsório Integral”:

ser realizado pela Emissora na ocorrência de um Evento de Multa
Indenizatória, na forma prevista neste Termo de Securitização;

“Resolução CMN nº 4.373”:

Significa a resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014,
conforme alterada;

“Sistema

de

Vasos Significa o sistema de alocação das Debêntures em cada uma das

Comunicantes”:

séries, a qual será definida após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, em que a quantidade de Debêntures de uma das
séries é abatida da quantidade total de Debêntures, definindo,
portanto, a quantidade de Debêntures alocada na outra série;

“Taxa

DI”

ou

“Taxa Significam as taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros -

DI-Over”:

DI de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e
divulgada pela B3 (Segmento CETIP UTVM), no informativo diário
disponível em sua página na internet (www.cetip.com.br);

“Termo de Securitização”:

Significa o presente Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários;

“Valor da Cessão”:

Significa o valor equivalente a R$ [●] ([●]) a ser pago pela Emissora
à Devedora, por conta e ordem da Debenturista Inicial, pela
aquisição e integralização das Debêntures, nos termos do Contrato
de Cessão;

“Valor

de

Vencimento Significa o valor equivalente ao saldo devedor do Valor Nominal

Antecipado”:

Unitário, incluindo os Juros Remuneratórios, na data do efetivo
pagamento;

“Valor Mínimo do Fundo de Significa o valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
Despesa”:
12
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“Valor Nominal Unitário”:

É o valor nominal unitário de cada CRI, correspondente a
R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão; e

“Valor Total da Emissão”:

Significa o valor de, inicialmente, R$ 250.000.000,00 (duzentos e
cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão, observado que
referido valor poderá ser aumentado por meio do exercício da
Opção de Lote Suplementar e da Opção de Lote Adicional.

“Waiver dos Titulares dos

Significa a prévia e expressa aprovação de Titulares dos CRI que

CRI”

representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos
CRI em Circulação, ou em segunda convocação, os Titulares dos CRI
representando, no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um)
dos Titulares dos CRI presentes, para aprovar a realização de
qualquer operação societária de incorporação ou incorporação de
ações envolvendo a Devedora e/ou a Fiadora (em qualquer caso
sendo incorporada ou incorporadora), fusão ou cisão da Devedora
e/ou da Fiadora, exceto (a) por operações realizadas entre
Controladas da Devedora e/ou da Fiadora; (b) por operações
realizadas pela Devedora, pelas Controladas da Devedora e/ou
pela Fiadora com terceiros, desde que a Devedora e a Fiadora ou
sociedades resultantes das operações não deixem de ser
controladas, direta ou indiretamente (o que inclui o controle via
quotas de fundos de investimento), por Leonardo Sanchez
Secundino, Marcus Vinicius Sanchez Secundino e Carlos Eduardo
Sanchez ou seus respectivos descendentes, observado o disposto no
item 12.8.1. deste Termo de Securitização;

2. CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
2.1.

Vinculação dos Créditos Imobiliários: A Emissora realiza neste ato, em caráter irrevogável e

irretratável, a vinculação da totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pelas CCIs, aos CRI
de sua 1ª emissão, 1ª e 2ª séries, conforme as características descritas na Cláusula Terceira abaixo.
2.2.

Valor Nominal: A Emissora declara que, pelo presente Termo de Securitização, foram

vinculados à presente Emissão os Créditos Imobiliários, de sua titularidade, com valor nominal
global de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), em 01 de novembro de 2017,
devidamente identificados no Anexo I deste Termo de Securitização.
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2.2.1.

Os Créditos Imobiliários, vinculados aos CRI pelo presente Termo de Securitização,

encontram-se representados pelas CCIs, emitidas pela Emissora sob a forma escritural, na
forma da Lei nº 10.931/04, e encontram-se descritas no Contrato de Cessão.
2.2.2.

As CCIs foram emitidas sem garantia real imobiliária e a Escritura de Emissão de

CCIs encontra-se devidamente custodiada junto à Instituição Custodiante, nos termos do
artigo 18, §4º, da Lei nº 10.931/04, conforme modelo de declaração previsto no Anexo V a
este Termo de Securitização.
2.2.3.

O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio deste Termo de

Securitização, será registrado na Instituição Custodiante, nos termos do artigo 23,
parágrafo único, da Lei nº 10.931/04.
2.3.

Valor da Cessão: Pela cessão dos Créditos Imobiliários e das CCIs que os representa, a

Emissora pagará à Devedora, o Valor da Cessão, na forma e condições estabelecidas no Contrato de
Cessão.
2.4.

Titularidade dos Créditos Imobiliários: A titularidade dos Créditos Imobiliários foi adquirida

pela Emissora por meio da celebração do Contrato de Cessão e mediante negociação das CCIs
efetuada através da B3 (Segmento CETIP UTVM), conforme o caso.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - IDENTIFICAÇÃO DOS CRI E DA FORMA DE DISTRIBUIÇÃO
3.1.

Características do CRI: O CRI, objeto da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos

Créditos Imobiliários, possui as seguintes características:
(i)

Emissão: 1ª;

(ii)

Séries: Os CRI serão emitidos em até 2 (duas) séries, em sistema de vasos comunicantes,

conforme apurado no Procedimento de Bookbuilding, correspondentes a 1ª e 2ª séries da 1ª emissão
de CRI da Emissora;
(iii)

Quantidade de CRI: Inicialmente, até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) CRI, sendo que

a quantidade de CRI a ser emitida, bem como a alocação dos CRI em cada uma das séries será
decidida em comum acordo entre a Devedora, a Emissora e o Coordenador Líder após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding. Adicionalmente, a quantidade de CRI poderá ser aumentada em
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virtude do exercício da Opção de Lote Adicional e do exercício da Opção de Lote Suplementar;
(iv)

Valor Total da Oferta: Inicialmente, até R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta

milhões de reais), na Data de Emissão, observado que o valor total da Oferta poderá ser aumentado
em virtude do exercício da Opção de Lote Adicional e do exercício da Opção de Lote Suplementar;
(v)

Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão;

(vi)

Forma e Comprovação de Titularidade: Os CRI serão emitidos sob a forma nominativa e

escritural. Serão reconhecidos como comprovante de titularidade: (a) o extrato de posição de
custódia expedido pela B3 (Segmento CETIP UTVM), em nome do respectivo titular dos CRI; ou (b) o
extrato emitido pelo Escriturador, a partir de informações que lhe forem prestadas com base na
posição de custódia eletrônica constante da B3 (Segmento CETIP UTVM), considerando que a
custódia eletrônica do CRI esteja na B3 (Segmento CETIP UTVM). Os CRI que não estiverem
eletronicamente custodiados na B3 (Segmento CETIP UTVM) terão sua titularidade comprovada pelo
registro efetuado pelo Escriturador;
(vii)

Prazo e Data de Vencimento: Os CRI da 1ª Série terão prazo total de 3 (três) anos

contados a partir da Data de Emissão, equivalente a 1.098 (um mil e noventa e oito) dias e, portanto,
vencerão em 03 de novembro de 2020, e os CRI da 2ª Série terão prazo total de 5 (cinco) anos
contados a partir da Data de Emissão, equivalente a 1.826 (um mil, oitocentos e vinte e seis) dias e,
portanto, vencerão em 01 de novembro de 2022, ressalvadas as hipóteses de vencimento
antecipado previstas neste Termo de Securitização;
(viii)

Amortização dos CRI da 1ª Série: O Valor Nominal Unitário dos CRI da 1ª Série será

amortizado na data de vencimento dos CRI da 1ª Série, qual seja, 03 de novembro de 2020;
(ix)

Amortização dos CRI da 2ª Série: O Valor Nominal Unitário dos CRI da 2ª Série será

amortizado semestralmente, a partir do 48º (quadragésimo oitavo) mês contado da Data de Emissão,
ou seja, a partir de 01 de novembro de 2021, de acordo com os valores e datas indicados na tabela
constante no item 5.3 deste Termo de Securitização;
(x)

Juros Remuneratórios dos CRI da 1ª Série: Os CRI da 1ª Série farão jus a uma

remuneração calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis
decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme
o caso, a partir da primeira Data de Integralização ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios
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imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento, equivalente a [●]%
([●] por cento), conforme definido em Procedimento de Bookbuilding, sendo, no máximo, 101,50%
(cento e um inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, da variação acumulada da Taxa DI,
calculados conforme fórmula constante no item 5.1 abaixo;
(xi)

Juros Remuneratórios dos CRI da 2ª Série: Os CRI da 2ª Série farão jus a uma

remuneração calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis
decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme
o caso, a partir da primeira Data de Integralização ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento, equivalente a um
percentual da variação acumulada da Taxa DI, equivalente a [●]% ([●] por cento), conforme
definido em Procedimento de Bookbuilding, sendo, no máximo, 102,00% (cento e dois inteiros por
cento) ao ano, da variação acumulada da Taxa DI, calculados conforme fórmula constante no item
5.1 abaixo;
(xii)

Pagamento dos Juros Remuneratórios: Os valores relativos aos Juros Remuneratórios,

tanto dos CRI da 1ª Série quanto dos CRI da 2ª Série, deverão ser pagos semestralmente, a partir de
02 de maio de 2018, conforme tabela prevista no item 5.2 abaixo;
(xiii)

Regime Fiduciário: Será instituído, pela Emissora, regime fiduciário sobre os Créditos

Imobiliários, as CCIs, o Fundo de Despesas e a Fiança, na forma do artigo 9º da Lei nº 9.514/97,
segregando-os do patrimônio comum da Emissora, até o pagamento integral dos CRI, para
constituição do Patrimônio Separado;
(xiv)

Patrimônio Separado: O patrimônio constituído, após a instituição do Regime Fiduciário:

(i) pelos Créditos Imobiliários; (ii) pelas CCIs; (iii) pela Fiança; e (iv) pelo Fundo de Despesas. Este
patrimônio não se confunde com o patrimônio da Emissora e se destina exclusivamente à liquidação
dos CRI a que estiver afetado, destacados do patrimônio da Emissora, destinando-se
especificamente à liquidação dos CRI e das demais obrigações relativas ao regime fiduciário
instituído, na forma do artigo 11 da Lei nº 9.514/97;
(xv)

Garantias: Com exceção do Regime Fiduciário, os CRI não contam com qualquer garantia

ou coobrigação da Emissora. Não obstante o acima disposto, a Fiadora outorgou Fiança para o
cumprimento das Obrigações Garantidas;
(xvi)

Sistema de Registro e Liquidação Financeira: B3 (Segmento CETIP UTVM);
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(xvii)

Data de Emissão: 01 de novembro de 2017;

(xviii)

Local de Emissão: São Paulo, SP;

(xix)

Classificação de Risco: brAA (sf), atribuída pela Standard & Poor’s;

(xx)

Código ISIN dos CRI da 1ª Série: BRTSSACRI018;

(xxi)

Código ISIN dos CRI da 2ª Série: BRTSSACRI026; e

(xxii)

Riscos: Conforme item 17.1 abaixo.

3.2.

Distribuição e Negociação: Os CRI serão depositados: (i) para distribuição no mercado

primário por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3 (Segmento CETIP UTVM), sendo
a liquidação financeira realizada por meio da B3 (Segmento CETIP UTVM); e (ii) para negociação no
mercado secundário, por meio do CETIP 21, administrado e operacionalizado pela B3 (Segmento
CETIP UTVM), sendo a liquidação financeira dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos
CRI realizada por meio da B3 (Segmento CETIP UTVM).
3.2.1.

Os CRI serão emitidos na forma nominativa e escritural e sua titularidade será

comprovada por extrato emitido pela B3 (Segmento CETIP UTVM) enquanto estiverem
eletronicamente custodiados na B3 (Segmento CETIP UTVM). Os CRI que não estiverem
eletronicamente custodiados na B3 (Segmento CETIP UTVM) terão sua titularidade
comprovada pelo registro efetuado pelo Escriturador.
3.3.

Oferta Pública: Os CRI serão objeto de distribuição pública, em conformidade com a

Instrução CVM nº 414/04 e a Instrução CVM nº 400/03, nos termos do Contrato de Distribuição.
3.3.1.

A Emissora e o Coordenador Líder iniciarão a Oferta após: (i) a concessão do

registro definitivo da Oferta perante a CVM; (ii) a disponibilização do Anúncio de Início; e
(iii) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos investidores.
3.3.2.

Os CRI serão distribuídos publicamente aos investidores, não existindo reservas

antecipadas, nem fixação de lotes máximos ou mínimos. O Coordenador Líder, com
anuência da Emissora, organizará a colocação dos CRI perante os Investidores da Oferta,
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podendo levar em conta suas relações com clientes e outras considerações de natureza
comercial ou estratégica.
3.3.3.

O prazo máximo de colocação dos CRI será de até 180 (cento e oitenta) dias

contados a partir da data da divulgação do Anúncio de Início, observado, no entanto, o
disposto no Contrato de Distribuição.
3.3.4.

Os CRI serão submetidos à apreciação da Agência Classificadora de Risco, sendo

que o relatório de classificação de risco será atualizado anualmente, a partir da Data de
Emissão até o vencimento dos CRI.
3.3.5.

Caberá aos Investidores o pagamento das seguintes despesas: (i) as que forem

relativas à custódia e à liquidação dos CRI subscritos, que deverão ser pagas diretamente
pelos Investidores à instituição financeira contratada para prestação destes serviços; e (ii)
pagamento dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre a distribuição de seus
rendimentos e eventual ganho de capital, conforme a regulamentação em vigor.
3.4.

Escrituração: Os CRI serão registrados pela Emissora, para fins de custódia eletrônica e de

liquidação financeira de eventos de pagamentos na B3 (Segmento CETIP UTVM), conforme o caso,
para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário na B3 (Segmento CETIP
UTVM).
3.4.1.

Os CRI serão emitidos sob a forma nominativa e escritural. Serão reconhecidos

como comprovante de titularidade: (i) o extrato de posição de custódia expedido pela B3
(Segmento CETIP UTVM) em nome do respectivo Titular dos CRI; ou (ii) o extrato emitido
pelo Escriturador, a partir de informações que lhe forem prestadas com base na posição de
custódia eletrônica constante da B3 (Segmento CETIP UTVM), considerando que a custódia
eletrônica do CRI esteja na B3 (Segmento CETIP UTVM).
3.5.

Banco Liquidante: O Banco Liquidante será contratado pela Emissora para operacionalizar o

pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares de CRI,
executados por meio do sistema da B3 (Segmento CETIP UTVM), conforme o caso.
3.5.1.

Caso ocorra o rebaixamento da nota de classificação de risco corporativo, vigente

à época da realização da Oferta, do Banco Liquidante, no qual foi aberta a Conta
Centralizadora, atribuída por agência de classificação de risco, a Emissora poderá, de
comum acordo com a Devedora, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de divulgação
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do referido rebaixamento, transferir a Conta Centralizadora para outra instituição
financeira, cuja nota de classificação de risco corporativo seja, no mínimo, igual a do
Banco Liquidante à época da realização da Oferta.
3.5.2.

Na ocorrência da hipótese prevista no parágrafo acima, deverá ser celebrado

aditamento ao presente Termo de Securitização, para substituir o Banco Liquidante pela
instituição financeira escolhida pela Emissora, de comum acordo com a Devedora, para
manter a Conta Centralizadora, ficando desde já acordado a dispensa da realização de
Assembleia Geral para a celebração do referido aditamento.
3.5.3.

Com exceção dos casos acima previstos, deverá ser convocada Assembleia Geral

para que seja deliberada a contratação de novo banco liquidante.
3.6.

Custódia: Para os fins do parágrafo quarto do artigo 18 da Lei nº 10.931/04, uma via original

da Escritura de Emissão de CCI e de seus eventuais aditamentos deverão ser custodiados pela
Instituição Custodiante.
4. CLÁUSULA QUARTA – SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI
4.1.

Integralização dos CRI: Os CRI serão subscritos no mercado primário e integralizados pelo

Preço de Integralização. O Preço de Integralização será pago à vista em moeda corrente nacional,
no ato da subscrição dos CRI, de acordo com os procedimentos estabelecidos pela B3 (Segmento
CETIP UTVM): (i) nos termos do respectivo Boletim de Subscrição; e (ii) para prover recursos a serem
destinados pela Emissora.
4.2.

Forma de Integralização: A integralização será realizada via B3 (Segmento CETIP UTVM).

4.3.

Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI

serão utilizados pela Emissora para o pagamento do Valor da Cessão, nos termos do Contrato de
Cessão.
4.3.1.

Os recursos líquidos obtidos pela Devedora com a emissão das Debêntures serão

destinados pela Devedora, até a data de vencimento das Debêntures, diretamente ou
através de suas Controladas ou Coligadas, neste último caso por meio de: (i) aumento de
capital social; (ii) adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC; ou (iii) mútuo,
para a aquisição e/ou desenvolvimento e/ou construção e/ou expansão e/ou incorporação
e/ou urbanismo e/ou participação em Empreendimentos Imobiliários, nos termos do objeto
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social da Devedora, conforme descritos na tabela abaixo:

DENOMINAÇÃO

ENDEREÇO

MATRÍCULA

CRONOGRAMA
ESTIMADO

SPE/CNPJ

ARBORAIS

CAMPINAS –
RODOVIA
ADHEMAR
DE BARROS,
116

89.062 DO 1º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

ACS ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
12.122.667/0001-46

VALE DOS
CRISTAIS

TAUBATÉ –
ESTRADA
MUNICIPAL
DOS
REMÉDIOS /
ESTRADA
MUNICIPAL
DE
ITAPECERIC
A

127.721 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
TAUBATÉ

ACS URBANISMO I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
19.521.203/0001-51

VIVA VISTA
ARAUCÁRIA

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA E /
AVENIDA D
Nº 96 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

135.149 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA
PANORAMA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.371.269/0001-40)

MAIS CASA
BRANCA

SANTO
ANDRÉ –
RUA
PANAMÁ
131

MATRÍCULA
126.742 DO 1º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SANTO ANDRÉ

ACS TUCUMÃ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
12.564.232/0001-51

AMÉRICA
RESIDÊNCIA

CAMPINAS –
RUA SANTA
RITA DO
PASSA
QUATRO,
575.

MATRÍCULA
115.993 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS/SP

CUSCUZEIRO

CAMPINAS –
GLEBA 03 –
FAZENDA
CUSCUZEIR
O (PROX.
PUC E
SHOPPING
BANDEIRAS
)

MATRÍCULA
231.321 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS/SP

LANÇTO OUT 2017

INVESTIMENTO
PREVISTO
(R$)

% DA
FINALIDADE
CAPTAÇÃO

24.600

9,8%

URBANISMO

29.300

11,7%

URBANISMO

19.800

7,9%

CONSTRUÇÃO

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

10.441

4,2%

CONSTRUÇÃO

ACS ARAÇÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
14.827.443/0001-65

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

14.273

5,7%

CONSTRUÇÃO

ACS ITAPARICA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..

INICIO 1º SEM 2018
10.700

4,3%

CNPJ
20.441.284/0001-69

DESENVOLVIM
ENTO

31/12/2020

ENTREGA DEZ DE 2019

CONCLUSÃO ATÉ
30/06/2018

CONCLUSÃO ATÉ
30/06/2018

CONCLUSÃO ATÉ
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CAMPINAS –
RODOVIA
DA RHODIA
KM 12 –
BARÃO
GERALDO

MATRÍCULAS:
86.030 E 37.869
DO 2º OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

ACS JATOBÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.048.368/0001-95

PATEO
ABOLIÇÃO

CAMPINAS –
AVENIDA
DA
ABOLIÇÃO,
Nº 1000

MATRÍCULA
181.054 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS.

ACS GAMA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.842.633/0001-63

VIVA VISTA
RECANTO

SUMARÉ –
AVENIDA B
Nº380 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

MATRÍCULA
135.144 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

TERRACES

SÃO
BERNARDO
DO CAMPO
– RUA FREI
GASPAR
931

BARÃO
GERALDO

INICIO 1º SEM 2018
CONCLUSÃO ATÉ

8.000

3,2%

URBANISMO

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

3.700

1,5%

CONSTRUÇÃO

VIVA VISTA RECANTO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
18.167.443/0001-37

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

7.520

3,0%

CONSTRUÇÃO

MATRÍCULA
119.778 DO 1º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO
BERNARDO DO
CAMPO

ACS BETA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.848.667/0001-65

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

4.683

1,9%

CONSTRUÇÃO

VIVA VISTA
PAISAGEM

SUMARÉ –
AVENIDA C
Nº20 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

MATRICULA
135.145 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA PAISAGEM
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.243.564/0001-58

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

4.025

1,6%

CONSTRUÇÃO

VIVA VISTA
MIRANTE

SUMARÉ
AVENIDA A
Nº330 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

MATRÍCULA
135.146 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

VIVA VISTA MIRANTE
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.204/0001-98.

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

2.953

1,2%

CONSTRUÇÃO

VIVA VISTA
BRISA

SUMARÉ –
AVENIDA C
Nº 17 DO
LOTEAMEN
TO
RESIDENCIA
L VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA

MATRÍCULA
138.440 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

VIVA VISTA BRISA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.267/0001-44

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

1.874

31/12/2020

0,8%

CONSTRUÇÃO
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VIVA VISTA
SOLAR

SUMARÉ
-AVENIDA A
Nº475 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA

MATRÍCULA
135.147 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA SOLAR SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
17.171.152/0001-50

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

2.637

1,1%

CONSTRUÇÃO

VIVA VISTA
ALAMEDA

SUMARÉAVENIDA E
Nº 160 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA

MATRÍCULA
135.157 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA ALAMEDA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
18.167.363/0001-81

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

2.727

1,1%

CONSTRUÇÃO

VIVA VISTA
COLINA

SUMARÉ –
AVENIDA B
Nº 180 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA.

MATRÍCULA
140.169 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

VIVA VISTA COLINA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.167.409/0001-62

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

1.217

0,5%

CONSTRUÇÃO

VIVA VISTA
ENCANTO

SUMARÉ –
AVENIDA E
Nº 95 –
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA.

MATRÍCULA
135.153 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA ENCANTO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.253/0001-20

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

1.373

0,5%

CONSTRUÇÃO

VILA TOSCANA

MOGI MIRIM
ESTRADA
VICINAL
SENADOR
ANDRÉ
FRANCO
MONTORO.

MATRÍCULA
78.522 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE MOGI
MIRIM.

VALIMOG
EMPRENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
08.545.689/0001-14

CONCLUSÃO ATÉ
31/03/2018

1.851

0,7%

URBANISMO

ALPHACASAS

CAMPINAS ESTRADA
MUNICIPAL
CAMPINAS –
MOGI MIRIM
– KM 56

91.358 DO 1º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

ACS ALPHA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
11.806.182/0001-09)

LANÇTO 2º SEM 2018

15.000

6,0%

DESENVOLVIM
ENTO

KALORÉ
(PARCERIA/AQ
UISIÇÃO
TERRENO)

JAGUARIÚN
AESTRADA
MUNICIPAL
DE
JAGUARIÚN
A – JGR 171

40.724 DO 2º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

ACS INGÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.048.376/0001-31)

LANÇTO. INÍCIO 2019

25.000

10,0%

PARTICIPAÇÃ
O
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51.360, 39.267,
47.354 E 85.522,
TODAS DO 10º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO
PAULO

GIRASSOL

SÃO PAULO
– CAPITAL –
RUA
GIRASSOL,
110, 114 E
128

PROJETO
ANGELINA

AV. JOSÉ
DE SOUZA
CAMPOS,
753,
CAMPINAS.

EM NEGOCIAÇÃO

FAZENDA
SANTANA

CAMPINAS –
FAZENDA
SANTANA,
RODOVIA
DOM PEDRO
IEA
ESTRADA
VELAS DAS
CONTENDA
S

MATRÍCULA
106.893 DO 2º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS.

CNPJ
08.145.855/0001-12

VIVA VISTA
AROMA

SUMARÉ –
LOTE 04 DA
QUADRA F –
DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

135.155 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

ACS JAGUARIUNA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
11.836.243/0001-80)

VIVA VISTA
HARMONIA

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA F
DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

135.154 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

ACS URBANISMO I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
19.521.203/0001-51)

VIVA VISTA
PLAZA

SUMARÉ –
LOTES 01,
02, 03 E 04
135.134,
DA QUADRA 135.135, 135.136
B DO
E 135.137, TODAS
LOTEAMEN DO CARTÓRIO DE
TO VIVA
REGISTRO DE
VISTA,
IMÓVEIS DE
DISTRITO
SUMARÉ
NOVA
VENEZA.

ACS INGÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.048.376/0001-31

ACS ANGELINA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIO LTDA

LANÇTO. INÍCIO 2019

8.000

3,2%

DESENVOLVIM
ENTO

LANÇTO 2º SEM 2018

20.000

8,0%

DESENVOLVIM
ENTO

LANÇTO. INÍCIO 2021

15.000

6,0%

URBANISMO

2.000

0,8%

CONSTRUÇÃO

2.000

0,8%

CONSTRUÇÃO

1.326

0,5%

CONSTRUÇÃO

CNPJ
20.441.324/0001-72

3Z REALTY
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA

ACS ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
12.122.667/0001-46)

LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)
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VIVA VISTA
PASSEIO

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA C
DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA.

135.142 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA AROMA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
18.167.424/0001-00)

VIVA VISTA
VEREDA

SUMARÉ
-LOTE 02
DA QUADRA
E DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

135.148 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA
HARMONIA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
18.167.391/0001-07)

VIVA VISTA
CERRADO

SUMARÉ
LOTE 04 DA
QUADRA E
DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

135.150 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA PLAZA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
19.092.383/0001-01)

VIVA VISTA
PANORAMA

SUMARÉ –
LOTE 05
DA QUADRA
E DO
LOTEAMEN
TO VIVA
VISTADISTRITO
DE NOVA
VENEZA.

135.151 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA PASSEIO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
17.812.903/0001-70)

VIVA VISTA
POMAR

SUMARÉ –
LOTE 05 DA
QUADRA F
DO
LOTEAMEN
TO
RESIDENCIA
L VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA.

135.156 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA VEREDA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
18.371.288/0001-76)

LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)

2.000

0,8%

CONSTRUÇÃO

2.000

0,8%

CONSTRUÇÃO

2.000

0,8%

CONSTRUÇÃO

2.000

0,8%

CONSTRUÇÃO

1.000

0,4%

CONSTRUÇÃO

LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)

LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)
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VIVA VISTA
BOSQUE

SUMARÉ
-LOTE 02
DA QUADRA
G DO
LOTEAMEN
TO
RESIDENCIA
L VIVA
VISTA –
DISTRITO
DE NOVA
VENEZA.

4.3.2.

135.158 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

VIVA VISTA CERRADO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.371.288/0001-76)

(LANÇAMENTO 2020
(30 MESES OBRA)

1.000

0,4%

CONSTRUÇÃO

Os recursos serão utilizados pela Devedora até a Data de Vencimento e conforme

cronograma de obras de cada um dos Empreendimentos Imobiliários.
4.3.3.

A porcentagem destinada a cada Empreendimento Imobiliário, conforme

estabelecido na tabela acima, poderá ser alterada (permanecendo a totalidade dos
recursos investida nos Empreendimentos Imobiliários listados acima), caso o cronograma
de obras ou a necessidade de caixa de cada Empreendimento Imobiliário seja alterada após
a integralização das Debêntures, sendo que, neste caso, a Escritura de Emissão das
Debêntures e este Termo de Securitização deverão ser aditados, de forma a prever o novo
percentual para cada Empreendimento Imobiliário. Referidas alterações poderão ser
realizadas, nos termos aqui previstos, sem a necessidade de realização de Assembleia Geral
de Titulares dos CRI.
4.3.4.

A Devedora deverá encaminhar para a Securitizadora e para o Agente Fiduciário,

semestralmente, a partir da Data de Integralização e até a: (i) destinação total dos
recursos obtidos pela Devedora; ou (ii) Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro, um
relatório acerca da aplicação dos recursos obtidos com a emissão das Debêntures, nos
termos do Anexo II da Escritura de Emissão das Debêntures, informando o valor total
destinado até a data de envio do referido relatório, e enviar os respectivos comprovantes
de destinação dos recursos das Debêntures.
4.3.5.

Mediante o recebimento do Relatório Semestral, o Agente Fiduciário será

responsável por verificar, com base no Relatório Semestral, o cumprimento da destinação
dos recursos assumida pela Devedora, sendo que referida obrigação se extinguirá quando
da comprovação, pela Devedora, da utilização da totalidade dos recursos obtidos com a
emissão das Debêntures.
4.3.6.

Os recursos obtidos pela Devedora com a emissão das Debêntures não terão como
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finalidade o reembolso de quaisquer despesas realizadas anteriormente à Data de Emissão,
mesmo que sejam despesas realizadas no âmbito dos Empreendimentos Imobiliários.
Ressalta-se que, excetuados os recursos obtidos com a emissão das Debêntures, os
Empreendimentos Imobiliários não receberam quaisquer recursos oriundos de alguma outra
captação por meio da emissão de CRI lastreado em debêntures de emissão da Devedora.
5. CLÁUSULA QUINTA - CÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, AMORTIZAÇÃO E SALDO DEVEDOR
5.1.

Juros Remuneratórios, Amortização e Saldo Devedor: Os CRI farão jus a uma remuneração

calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis decorridos,
incidente sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o
caso, a partir da primeira Data da Integralização dos CRI ou Data de Pagamento dos Juros
Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento,
equivalente a uma taxa a ser definida no Procedimento de Bookbuilding, sendo, no máximo,
101,50% (cento e um inteiros e cinquenta centésimos por cento), da variação acumulada da Taxa DI,
para os CRI da 1ª Série, e, no máximo, 102,00% (cento e dois inteiros por cento), da variação
acumulada da Taxa DI, para os CRI da 2ª Série. Os Juros Remuneratórios serão calculados de acordo
com a seguinte fórmula:
J = VNe x (FatorDI – 1)
onde:
J Valor unitário dos Juros Remuneratórios, acumulado no período, calculado com 8 (oito)
casas decimais sem arredondamento, devidos no final de cada Período de Capitalização;
VNe Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI calculado com 8
(oito) casas decimais, sem arredondamento;
FatorDI

Produtório das Taxas DI, com uso de percentual aplicado, calculado com 8

(oito) casas decimais, com arredondamento. O Fator DI é apurado de acordo com a
fórmula:

n DI

Fator DI   1  TDIk  p 
k 1
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onde:
nDI

número total de Taxas DI consideradas em cada Período de Capitalização;

k número de Taxas DI utilizadas, variando de 1 até “nDI”;
p taxa a ser definida no Procedimento de Bookbuilding, sendo, no máximo, 101,50%
(cento e um inteiros e cinquenta centésimos por cento) para os CRI da 1ª Série, e, no
máximo, 102,00% (cento e dois inteiros por cento) para os CRI da 2ª Série;
TDIk Taxa DI, expressa ao dia, calculada com arredondamento de 8 (oito) casas decimais,
apurada conforme fórmula:

TDIk  DIk  1252  1
1

onde:
DIk

Taxa DI, de ordem k, divulgada pela B3 (Segmento CETIP UTVM), considerando

sempre a Taxa DI divulgada no 3º (terceiro) dia útil anterior à data de cálculo, utilizada
com 2 (duas) casas decimais (exemplo: para cálculo dos Juros Remuneratórios no dia 15, a
Taxa DI considerada será a publicada no dia 12 pela B3 (Segmento CETIP UTVM),
pressupondo-se que tanto os dias 12, 13, 14 e 15 são Dias Úteis, e que não houve nenhum
dia não útil entre eles).
Observações:
O fator resultante da expressão [(1 + TDIk x p)] será considerado com 16 (dezesseis) casas
decimais, sem arredondamento, assim como seu produtório.
Efetua-se o produtório dos fatores diários [(1 + TDIk x p)], sendo que, a cada fator diário
acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o
próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado.
A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado
pelo órgão responsável pelo seu cálculo, de acordo com os parâmetros definidos no caderno
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de fórmulas disponível para consulta no site www.cetip.com.br.
Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação
aos CRI, até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, caso o vencimento coincida com um dia
que não seja considerado um Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem
pagos, respeitado o intervalo mínimo, de 2 (dois) Dias Úteis, entre o recebimento dos
Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRI,
não havendo qualquer remuneração dos valores recebidos pela Emissora durante a
prorrogação mencionada.
5.1.1.

No caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI na data de pagamento de

qualquer obrigação pecuniária da Emissora relativa aos CRI, inclusive os Juros
Remuneratórios, será aplicada, em sua substituição, a última Taxa DI divulgada até a data
do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da
Emissora quanto por parte da Devedora, quando da divulgação posterior da Taxa DI que
seria aplicável.
5.1.2.

Na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa DI por mais de 5

(cinco) Dias Úteis consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação ou
no caso de impossibilidade de aplicação da Taxa DI aos CRI por proibição legal ou judicial,
a Emissora, deverá, em até 2 (dois) dias úteis contados: (i) do primeiro dia em que a Taxa
DI não tenha sido divulgada pelo prazo superior a 5 (cinco) Dias Úteis; ou (ii) do primeiro dia
em que a Taxa DI não possa ser utilizada por proibição legal ou judicial, convocar os
Titulares dos CRI e a Devedora para a realização de uma Assembleia Geral, para que os
Titulares dos CRI em conjunto com a Devedora deliberem, em conformidade com a
regulamentação aplicável, sobre a taxa substitutiva.
5.1.3.

Por se tratar de operação estruturada para a presente Emissão dos CRI, a decisão

proferida na Assembleia Geral referida acima deverá ser observada pela Securitizadora, de
forma que a manifestação da Securitizadora em relação à taxa substitutiva deverá ser
tomada pela Securitizadora única e exclusivamente conforme o decidido em Assembleia
Geral convocada para deliberar sobre referido assunto.
5.1.4.

Até a deliberação da taxa substitutiva, a última Taxa DI divulgada será utilizada no

cálculo de quaisquer obrigações previstas no Termo de Securitização, não sendo devidas
quaisquer compensações entre a Devedora e a Securitizadora, bem como entre a
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Securitizadora e os Titulares dos CRI quando da deliberação da taxa substitutiva.
5.1.5.

Caso a Taxa DI volte a ser divulgada antes da realização da Assembleia Geral

referida acima, referida Assembleia Geral não será realizada e a Taxa DI, a partir de sua
divulgação, passará a ser novamente utilizada para o cálculo de quaisquer obrigações
previstas no Termo de Securitização, sendo certo que, até a data de divulgação da Taxa DI
nos termos aqui previstos, a última Taxa DI divulgada será utilizada para o cálculo de
quaisquer obrigações previstas neste Termo de Securitização.
5.2.

Pagamento dos Juros Remuneratórios: O pagamento dos Juros Remuneratórios, tanto dos

CRI da 1ª Série quanto dos CRI da 2ª Série, ocorrerá semestralmente, conforme tabela abaixo:

5.3.

Datas de Pagamento dos Juros

Datas de Pagamento dos Juros

Remuneratórios dos CRI da 1ª

Remuneratórios dos CRI da 2ª

Série

Série

1

02/05/2018

1

02/05/2018

2

01/11/2018

2

01/11/2018

3

02/05/2019

3

02/05/2019

4

01/11/2019

4

01/11/2019

5

04/05/2020

5

04/05/2020

6

03/11/2020

6

03/11/2020

7

03/05/2021

8

01/11/2021

9

02/05/2022

10

01/11/2022

Amortização Ordinária dos CRI: O Valor Nominal Unitário dos CRI da 1ª Série será

amortizado na data de vencimento dos CRI da 1ª Série, qual seja, 03 de novembro de 2020, e o Valor
Nominal Unitário dos CRI da 2ª Série será amortizado semestralmente, a partir do 48º (quadragésimo
oitavo) mês contado da Data de Emissão, ou seja, a partir de 01 de novembro de 2021, de acordo
com a tabela abaixo:
Amortização dos CRI da 2ª Série

% de amortização

1

02/05/2018

0,00000%

2

01/11/2018

0,00000%

3

02/05/2019

0,00000%
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4

01/11/2019

0,00000%

5

04/05/2020

0,00000%

6

03/11/2020

0,00000%

7

03/05/2021

0,00000%

8

01/11/2021

33,34000%

9

02/05/2022

50,00000%

10

01/11/2022

100,00000%

6. CLÁUSULA SEXTA - AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, RESGATE ANTECIPADO COMPULSÓRIO
INTEGRAL DOS CRI OU EVENTOS DE VENCIMENTO ANTECIPADO
6.1.

Amortização Extraordinária: A Emissora não poderá promover voluntariamente a

amortização extraordinária dos CRI vinculados ao presente Termo de Securitização.
6.2.

Resgate Antecipado Compulsório Integral: Os CRI serão objeto de resgate antecipado

compulsório integral na hipótese da ocorrência de um Evento de Multa Indenizatória.
6.2.1.

Nos termos do Contrato de Cessão, são Eventos de Multa Indenizatória:

(i)

a legitimidade, existência, validade, eficácia ou exigibilidade das Debêntures seja

contestada pela Debenturista Inicial e pela EMS, bem como por suas controladas ou
controladoras; e
(ii)

a ilegitimidade, inexistência, invalidade, ineficácia ou inexigibilidade das

Debêntures seja reconhecida, no todo ou em parte por decisão judicial e/ou administrativa,
que não tenha sido revertida em prazo suficiente para que mantenha o fluxo de
pagamentos dos CRI conforme prazos previstos neste Termo de Securitização, sob qualquer
fundamento.
6.2.2.

Na ocorrência de um Evento de Multa Indenizatória, a Debenturista Inicial e a EMS

realizarão o pagamento da Multa Indenizatória.
6.2.3.

Os valores recebidos pela Emissora a título de Multa Indenizatória serão utilizados

para o Resgate Antecipado Compulsório Integral, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis
contados do recebimento dos recursos pela Emissora, e após o pagamento de todas as
despesas do Patrimônio Separado, conforme descrito neste Termo de Securitização.
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6.2.4.

A Emissora deverá comunicar o Agente Fiduciário no prazo de 2 (dois) Dias Úteis

contados: (i) da data de recebimento dos recursos decorrentes da Multa Indenizatória; ou
(ii) da data em que for verificada a ocorrência de um Evento de Multa Indenizatória, o que
for anterior.
6.2.5.

O Resgate Antecipado Compulsório Integral dos CRI alcançará, indistintamente, a

totalidade dos CRI, mediante o pagamento do seu valor unitário na data do evento.
6.2.6.

Ocorrendo qualquer um dos Eventos de Multa Indenizatória, a Debenturista Inicial

e a EMS se obrigam, desde logo, em caráter irrevogável e irretratável, a pagar à Emissora
multa compensatória, a título de indenização na forma dos artigos 408 a 416 do Código Civil
Brasileiro, cujo valor será equivalente ao valor correspondente ao saldo devedor do Valor
Nominal Unitário da totalidade dos CRI, acrescido dos Juros Remuneratórios calculados pro
rata temporis desde a primeira data de integralização ou a última Data de Pagamento dos
Juros Remuneratórios dos CRI, conforme o caso.
6.3.

Eventos de Vencimento Antecipado do CRI: Os CRI serão declarados antecipadamente

vencidos na ocorrência de quaisquer um dos eventos de vencimento antecipado previstos na
Escritura de Emissão das Debêntures.
6.3.1.

São Eventos de Vencimento Antecipado:

(i)

não pagamento, pela Devedora e/ou pela Fiadora, de qualquer obrigação

pecuniária relacionada às Debêntures na respectiva data de pagamento prevista, não
sanada no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da data do respectivo vencimento;
(ii)

descumprimento pela Devedora e/ou pela Fiadora de qualquer obrigação não

pecuniária relacionada às Debêntures estabelecida na Escritura de Emissão das Debêntures
e nos demais documentos de emissão dos CRI, não sanada no prazo de 15 (quinze) dias
contados da data de comunicação do referido descumprimento, sendo que o prazo previsto
nesta alínea não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo
específico;
(iii)

(a) decretação de falência da Devedora e/ou da Fiadora, incluindo de qualquer de

suas Controladas ou de qualquer de seus Controladores; (b) pedido de autofalência da
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Devedora e/ou da Fiadora, de suas Controladas ou de qualquer de seus Controladores; (c)
pedido de falência da Devedora e/ou da Fiadora, de qualquer de suas Controladas ou de
qualquer de seus Controladores formulado por terceiros não elidido através de depósito
judicial ou contestação no prazo legal; (d) pedido de recuperação judicial ou de
recuperação extrajudicial da Devedora e/ou da Fiadora, de qualquer de suas Controladas
ou de qualquer de seus Controladores, independentemente do deferimento do respectivo
pedido; ou (e) liquidação, dissolução ou extinção da Devedora e/ou da Fiadora, de
qualquer de suas Controladas;
(iv)

realização de qualquer operação societária de incorporação ou incorporação de

ações envolvendo a Devedora e/ou a Fiadora (em qualquer caso sendo incorporada ou
incorporadora), fusão ou cisão da Devedora e/ou da Fiadora, sem a prévia e expressa
aprovação dos Titulares dos CRI reunidos em assembleia geral de Titulares dos CRI
convocada para esta finalidade, exceto (a) por operações realizadas entre Controladas da
Devedora e/ou da Fiadora; (b) por operações realizadas pela Devedora, pelas Controladas
da Devedora e/ou pela Fiadora com terceiros, desde que a Devedora e a Fiadora ou
sociedades resultantes das operações não deixem de ser controladas, direta ou
indiretamente (o que inclui o controle via quotas de fundos de investimento), por Leonardo
Sanchez Secundino, Marcus Vinicius Sanchez Secundino e Carlos Eduardo Sanchez ou seus
respectivos descendentes, (c) se for obtida o Waiver dos Titulares dos CRI; ou (d) caso não
seja obtido o Waiver dos Titulares dos CRI nos termos da alínea “c” deste inciso, seja
realizada uma oferta de resgate antecipado dos CRI, observado o procedimento disposto
neste Termo de Securitização, sem prejuízo do previsto no §1º do artigo 231 da Lei nº
6.404/76;
(v)

caso a Devedora e a Fiadora deixem de ser controladas, direta ou indiretamente (o

que inclui o controle via quotas de fundos de investimento), por Leonardo Sanchez
Secundino, Marcus Vinicius Sanchez Secundino e Carlos Eduardo Sanchez ou seus
respectivos descendentes;
(vi)

redução de capital social da Devedora e/ou da Fiadora com outra finalidade que

não a absorção de prejuízos ou ajustes de natureza contábil;
(vii)

cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência a terceiros, pela

Devedora e/ou pela Fiadora, das obrigações a serem assumidas na Escritura de Emissão das
Debêntures e nos documentos relacionados à emissão dos CRI;
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(viii)

comprovação de que qualquer das declarações prestadas pela Devedora e/ou pela

Fiadora na Escritura de Emissão das Debêntures e nos documentos relacionados à emissão
dos CRI provaram-se falsas, incorretas ou enganosas;
(ix)

inadimplemento, pela Devedora e/ou pela Fiadora ou por qualquer de suas

Controladas, de qualquer obrigação pecuniária não relacionada à emissão dos CRI e não
sanada até o término do prazo de cura eventualmente existente, cujo valor, individual ou
agregado, seja igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), atualizado
mensalmente, a partir da Data de Emissão pela variação positiva do IPCA/IBGE (ou seu
contravalor em outras moedas);
(x)

decretação de vencimento antecipado de qualquer dívida da Devedora e/ou da

Fiadora ou de qualquer de suas Controladas, cujo valor, individual ou agregado, seja igual
ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), atualizado mensalmente, a partir da
Data de Emissão pela variação positiva do IPCA/IBGE (ou seu contravalor em outras
moedas);
(xi)

protesto legítimo de títulos contra a Devedora e/ou a Fiadora, cujo valor, unitário

ou agregado, seja igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), atualizado
mensalmente, a partir da Data de Emissão, pela variação positiva do IPCA/IBGE (ou seu
contravalor em outras moedas), exceto se, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
data do protesto, tiver sido comprovado à Emissora que: (a) o protesto foi efetuado por
erro ou má-fé de terceiro; (b) o protesto foi cancelado; ou (c) o valor do(s) título(s)
protestado(s) foi depositado em juízo;
(xii)

descumprimento de qualquer decisão judicial transitada em julgado de natureza

condenatória contra a Devedora e/ou a Fiadora, em valor, individual ou agregado, na data
que for estipulada na referida decisão, igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais) corrigido anualmente pelo IPCA/IBGE, ou seu equivalente em outra moeda;
(xiii)

alienação, pela Fiadora ou por qualquer de suas respectivas Controladas, de ativos

fixos operacionais não ociosos que possam resultar em redução de geração de caixa em
montante superior a 10% (dez por cento) do EBITDA tendo como base a última
demonstração financeira;
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(xiv)

caso sejam, sem a autorização dos Titulares de CRI reunidos em assembleia geral,

realizadas quaisquer alterações na Escritura de Emissão das Debêntures e nos demais
documentos relacionados à emissão dos CRI pela Devedora, pela Debenturista Inicial e/ou
pela Fiadora;
(xv)

aplicação dos recursos oriundos da Emissão em destinação diversa da descrita no

item 3.5. da Escritura de Emissão das Debêntures;
(xvi)

alteração do objeto social da Devedora e/ou da Fiadora, conforme disposto em seu

estatuto social, que altere substancialmente as atividades atualmente praticadas e
exclusivamente relacionadas;
(xvii)

distribuição pela Devedora e/ou pela Fiadora de dividendos, pagamento de juros

sobre o capital próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos a seus acionistas,
caso a Devedora e/ou da Fiadora estejam em mora com qualquer de suas obrigações
estabelecidas na Escritura de Emissão das Debêntures e nos demais documentos
relacionados à emissão dos CRI, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo
obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações;
(xviii)

não observância, pela Fiadora, do seguinte índice financeiro, com base nos

demonstrativos financeiros auditados consolidados da Fiadora, a serem apurados com base
no exercício social encerrado em cada ano, sendo a primeira apuração com base no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017: Dívida Líquida/EBITDA igual ou
inferior a 3,25;
(xix)

não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações,

concessões, subvenções, alvarás ou licenças, inclusive as ambientais, exigidas para o
regular exercício das atividades desenvolvidas pela Devedora e/ou pela Fiadora, exceto se,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de tal não renovação, cancelamento,
revogação ou suspensão, a Devedora e/ou pela Fiadora comprove a existência de
provimento jurisdicional autorizando a regular continuidade das atividades da Devedora
e/ou da Fiadora até a renovação ou obtenção da referida licença ou autorização; e
(xx)

invalidade, nulidade ou inexequibilidade da Escritura de Emissão das Debêntures,

do Contrato de Cessão ou da Fiança, incluindo qualquer de suas disposições.
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6.3.2.

A ocorrência de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado indicados nas

alíneas (i), (iii), (iv), (v), (ix), (x), (xiv), (xvii) e (xviii) do item 6.3.1. acima acarretará o
vencimento antecipado automático das Debêntures, sendo que a Emissora deverá declarar
antecipadamente vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir o
pagamento do que for devido. Na ciência da ocorrência de quaisquer dos demais eventos
não indicados acima, a Emissora deverá convocar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da
data em que tomar conhecimento do evento, uma Assembleia Geral de Titulares dos CRI
para deliberar sobre a não declaração do vencimento antecipado das Debêntures, sendo
que, ou caso não haja quórum suficiente para a instalação e deliberação da Assembleia
Geral dos Titulares dos CRI, observado o disposto neste Termo de Securitização, deverá ser
observado o procedimento descrito no item 6.3.3 abaixo.
6.3.3.

Caso ocorra o vencimento antecipado automático das Debêntures ou venha a ser

declarado o vencimento antecipado não automático das Debêntures, conforme o disposto
no item 6.3.2 acima, a Devedora obriga-se a efetuar o pagamento do Valor Nominal
Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido, conforme o caso,
dos Juros Remuneratórios, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de
Integralização, ou última Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme o caso,
e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Devedora nos termos da
Escritura de Emissão das Debêntures, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento,
pela Devedora, de comunicação por escrito a ser enviada pela Emissora à Devedora, sob
pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos Encargos Moratórios.
6.3.4.

O pagamento a ser feito pela Devedora, caso seja declarada antecipadamente

vencida alguma hipótese de Evento de Vencimento Antecipado, deverá ser calculado pelo
saldo do Valor Nominal Unitário, incluindo os Juros Remuneratórios, na data do efetivo
pagamento, para os Eventos de Vencimento Antecipado que tenham ocorrido por culpa ou
dolo da Devedora e/ou da Fiadora, multiplicado pela duration remanescente do CRI.
6.3.5.

Caso a Devedora e/ou a Fiadora não obtenham o Waiver dos Titulares dos CRI, sem

prejuízo do previsto no §1º do artigo 231 da Lei nº 6.404/76, observado o disposto no item
12.8.1. deste Termo de Securitização, a Devedora deverá realizar uma Oferta de Resgate
Antecipado total dos CRI, endereçada à Emissora e ao Agente Fiduciário, a qual será
operacionalizada da seguinte forma:
(i)

a Devedora solicitará à Emissora que efetive o resgate antecipado da totalidade dos
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CRI, mediante Oferta de Resgate Antecipado, sendo certo que a Devedora deverá garantir
os montantes necessários para a Emissora realizar referido resgate antecipado, bem como
arcar com as despesas incorridas pela mesma com o procedimento para aprovação de
referido resgate;
(ii)

a Emissora, dentro de até 10 (dez) dias após o recebimento de solicitação por escrito

da Devedora, realizará a Oferta de Resgate Antecipado dos CRI, por meio de publicação de
anúncio, devendo tal convocação descrever os termos e condições da Oferta de Resgate
Antecipado dos CRI, incluindo: (a) a data efetiva para pagamento aos Titulares dos CRI; e
(b) demais informações necessárias para tomada de decisão e operacionalização pela
Emissora, para que os Titulares dos CRI se manifestem acerca do resgate antecipado
facultativo dos CRI de que sejam titulares a respeito da sua adesão, ou não, à Oferta de
Resgate Antecipado na forma prevista neste Termo de Securitização;
(iii) a Devedora resgatará somente os CRI cujos titulares tenham se manifestado
favoravelmente ao resgate antecipado facultativo, em até 30 (trinta) dias corridos
contados da publicação do anúncio da Oferta de Resgate Antecipado, nos termos do inciso
“ii” acima e decidirá, a seu exclusivo critério se:
a. será realizado o resgate antecipado dos CRI pela Devedora, na qualidade de
emissora das Debêntures; ou
b. a Devedora indicará alguma parte relacionada para aquisição dos respectivo CRI
no mercado secundário;
(iv)

o valor a ser pago à Emissora a título de resgate antecipado facultativo será

equivalente ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário acrescido dos
Juros Remuneratórios até a data de resgate antecipado, calculado na forma deste Termo
de Securitização.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÕES, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DA EMISSORA
7.1.

Fatos Relevantes: A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca da

Emissão, bem como aqueles relativos à própria Emissora, conforme indicado no item 15.1 abaixo,
assim como prontamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de
comunicação por escrito.
7.2.

Declarações da Emissora: Sem prejuízo das demais declarações expressamente previstas na
36
DOCS - 740762v1

336

regulamentação aplicável, neste Termo de Securitização, nos demais Documentos da Operação, a
Emissora, neste ato declara e garante que:
(i)

é companhia securitizadora de créditos devidamente registrada na CVM nos termos da

Instrução CVM nº 414/04 e em funcionamento de acordo com a legislação e regulamentação em
vigor;
(ii)

todos os alvarás, licenças, autorizações ou aprovações necessárias ao seu funcionamento

foram regularmente obtidos e encontram-se atualizados;
(iii)

está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à celebração

deste Termo de Securitização, à Emissão e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas, tendo
sido satisfeitos todos os requisitos, contratuais, legais e estatutários necessários para tanto;
(i)

a celebração deste Termo de Securitização: (a) não viola qualquer disposição contida em

seus documentos societários; (b) não viola qualquer lei, regulamento, decisão judicial,
administrativa ou arbitral, a que esteja vinculada; e (c) não exige consentimento, ação ou
autorização de qualquer natureza que não tenha sido obtida;
(ii)

os representantes legais ou mandatários que assinam este Termo de Securitização têm

poderes estatutários e/ou legitimamente outorgados para assumir as obrigações estabelecidas
neste Termo de Securitização;
(iii)

a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento das obrigações aqui previstas

não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pela Emissora.
7.2.1.

A Emissora compromete-se a notificar imediatamente os Titulares de CRI e o

Agente Fiduciário caso quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou
parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.
7.3.

Obrigações da Emissora: Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste Termo de

Securitização, a Emissora obriga-se, adicionalmente, a:
(i)

administrar o Patrimônio Separado, mantendo para o mesmo registro contábil próprio e

independente de suas demonstrações financeiras;
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(ii)

informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da própria Emissora diretamente ao

Agente Fiduciário, por meio de comunicação por escrito, bem como aos participantes do mercado,
conforme aplicável, observadas as regras da CVM;
(iii)

fornecer ao Agente Fiduciário os seguintes documentos e informações:
a.

dentro de 10 (dez) Dias Úteis a contar da data em que foram encaminhados, cópias

de todos os seus demonstrativos financeiros e/ou contábeis, auditados ou não, inclusive
dos demonstrativos do Patrimônio Separado, assim como de todas as informações
periódicas e eventuais exigidas pelos normativos da CVM, nos prazos ali previstos,
relatórios, comunicados ou demais documentos que devam ser entregues à CVM, por
qualquer meio, àquela autarquia;
b.

dentro de 10 (dez) Dias Úteis a contar da data em que foram encaminhados, cópias

de todos os documentos e informações, inclusive financeiras e contábeis, fornecidos pela
Devedora dos Créditos Imobiliários e desde que por ela entregue, nos termos da legislação
vigente;
c.

dentro de 10 (dez) Dias Úteis a contar da data em que foram encaminhados,

qualquer informação ou cópia de quaisquer documentos que lhe sejam razoavelmente
solicitados, permitindo que o Agente Fiduciário, por meio de seus representantes
legalmente constituídos e previamente indicados, tenham acesso aos seus livros e registros
contábeis, bem como aos respectivos registros e relatórios de gestão e posição financeira
referentes ao Patrimônio Separado;
d.

dentro de 10 (dez) Dias Úteis da data em que forem publicados, cópias dos avisos

de fatos relevantes e atas de assembleias gerais, reuniões do conselho de administração e
da diretoria da Emissora que, de alguma forma, envolvam o interesse dos Titulares de CRI;
e.

cópia de qualquer notificação judicial, extrajudicial ou administrativa recebida

pela Emissora em até 10 (dez) Dias Úteis contados da data de seu recebimento ou prazo
inferior se assim exigido pelas circunstâncias, desde que atinentes a este CRI; e
f.

cópia autenticada da página do Livro de Registro de Debêntures Nominativas que

contenha a inscrição do nome da Emissora como detentora das Debêntures.
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(iv)

submeter, na forma da lei, suas contas e demonstrações contábeis, inclusive aquelas

relacionadas ao Patrimônio Separado, a exame por empresa de auditoria;
(v)

informar ao Agente Fiduciário, em até 2 (dois) Dias Úteis de seu conhecimento, qualquer

descumprimento pela Devedora e/ou pela Fiadora de suas obrigações constantes em qualquer um
dos Documentos da Operação;
(vi)

efetuar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da apresentação de cobrança pelo Agente

Fiduciário, com recursos do Patrimônio Separado, o pagamento de todas as despesas razoavelmente
incorridas e comprovadas pelo Agente Fiduciário que sejam necessárias para proteger os direitos,
garantias e prerrogativas dos Titulares de CRI ou para a realização de seus créditos. As despesas a
que se refere esta alínea compreenderão, inclusive, as despesas relacionadas com:
a.

publicação de relatórios, publicações em geral, avisos e notificações previstos

neste Termo de Securitização, custas e despesas cartorárias e outras exigidas, ou que
vierem a ser exigidas por lei;
b.

extração de certidões, despesas com conference calls, contatos telefônicos,

fotocópias, digitalizações, envio de documentos;
c.

despesas com viagens, incluindo custos com transporte, hospedagem e

alimentação, quando necessárias ao desempenho das funções; e
d.

eventuais auditorias ou levantamentos periciais que venham a ser imprescindíveis

em caso de omissões e/ou obscuridades nas informações devidas pela Emissora, pelos
prestadores de serviço contratados em razão da Emissão, e/ou da legislação aplicável,
contratação de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou
assessoria legal ao Agente Fiduciário.
(vii)

manter sempre atualizado seu registro de companhia aberta na CVM;

(viii)

manter contratada, durante a vigência deste Termo de Securitização, instituição

financeira habilitada para a prestação do serviço de banco liquidante;
(ix)

não realizar operações fora de seu objeto social, observadas as disposições estatutárias,

legais e regulamentares em vigor;
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(x)

não praticar qualquer ato em desacordo com seu estatuto social, com este Termo de

Securitização e/ou com os demais Documentos da Operação, em especial os que possam, direta ou
indiretamente, comprometer o pontual e integral cumprimento das obrigações assumidas neste
Termo de Securitização;
(xi)

comunicar, em até 3 (três) Dias Úteis, ao Agente Fiduciário, por meio de notificação, a

ocorrência de quaisquer eventos e/ou situações que possam, no juízo razoável do homem ativo e
probo, colocar em risco o exercício, pela Emissora, de seus direitos, garantias e prerrogativas,
vinculados aos bens e direitos integrantes do Patrimônio Separado e que possam, direta ou
indiretamente, afetar negativamente os interesses da comunhão dos titulares de CRI conforme
disposto no presente Termo de Securitização;
(xii)

não pagar dividendos com os recursos vinculados ao Patrimônio Separado;

(xiii)

manter em estrita ordem a sua contabilidade, através da contratação de prestador de

serviço especializado, a fim de atender as exigências contábeis impostas pela CVM às companhias
abertas, bem como efetuar os respectivos registros de acordo com os Princípios Fundamentais da
Contabilidade do Brasil, permitindo ao Agente Fiduciário o acesso irrestrito aos livros e demais
registros contábeis da Emissora;
(xiv)

manter:
a.

válidos e regulares todos os alvarás, licenças, autorizações ou aprovações

necessárias ao regular funcionamento da Emissora, efetuando todo e qualquer pagamento
necessário para tanto;
b.

seus livros contábeis e societários regularmente abertos e registrados na Junta

Comercial de sua respectiva sede social, na forma exigida pela Lei das Sociedades por
Ações, pela legislação tributária e pelas demais normas regulamentares, em local
adequado e em perfeita ordem;
c.

em dia o pagamento de todos os tributos devidos às Fazendas Federal, Estadual ou

Municipal; e
d.

atualizados os registros de titularidade referentes aos CRI que eventualmente não
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estejam vinculados aos sistemas administrados pela B3 (Segmento CETIP UTVM);
(xv)

manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento, diretamente ou por

meio de seus agentes, serviço de atendimento aos Titulares de CRI;
(xvi)

fornecer aos Titulares dos CRI, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis contados do recebimento da

solicitação respectiva, informações relativas aos Créditos Imobiliários;
(xvii)

informar e enviar o organograma com todos os dados financeiros e atos societários

necessários à realização do relatório anual pelo Agente Fiduciário, conforme Instrução CVM nº
583/16, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente
encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para
disponibilização na CVM. O referido organograma do grupo societário da Emissora deverá conter,
inclusive, controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de controle,
no encerramento de cada exercício social;
(xviii)

enviar, em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilização na

CVM do relatório anual, declaração assinada pelo(s) diretor(es) da Emissora, na forma do seu
estatuto social, atestando: (a) que permanecem válidas as disposições contidas nesta Emissão; (b)
não ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado e inexistência de
descumprimento de obrigações da Emissora perante os Titulares dos CRI e o Agente Fiduciário; e (c)
que não foram praticados atos em desacordo com o estatuto social;
(xix)

calcular diariamente, em conjunto com o Agente Fiduciário, o valor unitário dos CRI;

(xx)

informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de qualquer Evento de Multa Indenizatória ou

Evento de Vencimento Antecipado, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis a contar de sua ciência; e
(xxi)

contratar instituição financeira habilitada para a prestação dos serviços de escriturador e

liquidante dos CRI
7.3.1.

Sem prejuízo das demais obrigações legais da Emissora, é obrigatória a elaboração

de:
(i)

balanço refletindo a situação do Patrimônio Separado;
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(ii)

relatório de descrição das despesas incorridas no respectivo período;

(iii)

relatório de custos referentes à defesa dos direitos, garantias e prerrogativas dos

Titulares de CRI, inclusive a título de reembolso ao Agente Fiduciário; e
(iv)

relatório contábil a valor de mercado dos ativos integrantes do Patrimônio

Separado, segregados por tipo e natureza de ativo, observados os termos e as condições
deste Termo de Securitização.
7.4.

Responsabilidade da Emissora: A Emissora se responsabiliza pela exatidão das informações

e declarações prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciário e aos Titulares dos CRI,
ressaltando que analisou diligentemente os Documentos da Operação, para verificação de sua
legalidade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das informações
disponibilizadas ao Titulares dos CRI.
7.4.1.

A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a cuidar

para que as operações que venha a praticar no ambiente B3 (Segmento CETIP UTVM) sejam
sempre amparadas pelas boas práticas de mercado, com plena e perfeita observância das
normas aplicáveis à matéria, isentando o Agente Fiduciário de toda e qualquer
responsabilidade por reclamações, prejuízos, perdas e danos, lucros cessantes e/ou
emergentes a que o não respeito às referidas normas der causa, desde que
comprovadamente não tenham sido gerados por atuação do Agente Fiduciário.
7.5.

Divulgação de Informações: A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciário, na

qualidade de representante dos Titulares dos CRI, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis, todas as
informações relativas aos Créditos Imobiliários de sua competência, desde que devidamente
solicitadas através do envio de notificação prévia.
7.6.

Administração dos Créditos Imobiliários: A administração dos Créditos Imobiliários será

exercida pela Devedora, sujeita às disposições do Contrato de Cessão e deste Termo de
Securitização.
8. CLÁUSULA OITAVA - GARANTIAS
8.1.

Garantias: Com exceção do Regime Fiduciário, os CRI não contam com qualquer garantia ou

coobrigação da Emissora. Não obstante o acima disposto, a EMS outorgou a Fiança para garantir o
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fiel e integral cumprimento das Obrigações Garantidas, obrigando-se como fiadora, principal
pagadora e solidariamente responsável por tais obrigações.
8.1.1.

A garantia fidejussória pode ser afetada pela existência de dívida da EMS, de

natureza fiscais, trabalhistas e com algum tipo de preferência. A análise da garantia
fidejussória, não contempla análise de todo o passivo da EMS.
9. CLÁUSULA NONA - REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO
9.1.

Regime Fiduciário: Na forma dos artigos 9º e 10 da Lei nº 9.514/1997, a Emissora institui

Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários vinculados pelo presente Termo de Securitização,
sobre as CCIs, sobre o Fundo de Despesas e sobre a Fiança.
9.2.

Separação Patrimonial: Os Créditos Imobiliários, as CCIs, o Fundo de Despesas e a Fiança

sob Regime Fiduciário permanecerão separados e segregados do patrimônio comum da Emissora até
o pagamento integral da totalidade dos CRI.
9.3.

Responsabilidade do Patrimônio Separado: Na forma do artigo 11 da Lei nº 9.514/1997, os

Créditos Imobiliários, as CCIs, o Fundo de Despesas e a Fiança estão isentos de qualquer ação ou
execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução
por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão pelas
obrigações inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, o disposto no artigo 76 da Medida
Provisória nº 2.158-35/2001.
9.4.

Administração do Patrimônio Separado: A Emissora administrará ordinariamente, sujeita às

disposições do Contrato de Cessão e deste Termo de Securitização, o Patrimônio Separado,
promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos
de pagamento recebidos na Conta Centralizadora, bem como das parcelas de amortização do
principal, Juros Remuneratórios e demais encargos acessórios.
9.4.1.

A Securitizadora fará jus ao seguinte valor para administrar o Patrimônio

Separado: Remuneração mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado anualmente,
pelo IPCA/IBGE, ou, na sua falta, pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da Data de
Emissão, calculado pro rata die, se necessário;
9.4.1.1.

O Custo de Administração será arcado pela Devedora e será pago
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mensalmente através dos recursos do Patrimônio Separado.
9.4.1.2.

O Custo de Administração continuará sendo devido, mesmo após o

vencimento dos CRI, caso a Securitizadora ainda esteja atuando em nome dos
Titulares de CRI, remuneração esta que será devida proporcionalmente aos meses
de atuação da Securitizadora.
9.4.1.3.

O Custo de Administração será acrescido dos valores dos tributos que

incidem sobre a prestação desses serviços (pagamento com gross up), tais como:
(i) ISS, (ii) PIS; e (iii) COFINS, excetuando-se o imposto de renda de
responsabilidade da fonte pagadora, bem como outros tributos que venham a
incidir sobre o Custo de Administração, sendo certo que serão acrescidos aos
pagamentos valores adicionais, de modo que a Securitizadora receba os mesmos
valores que seriam recebidos caso nenhum dos impostos elencados neste item
fosse incidente.
9.4.1.4.

O pagamento da remuneração prevista neste item ocorrerá sem

prejuízo da remuneração devida a terceiros eventualmente contratados para a
prestação de serviços acessórios àqueles prestados pela Securitizadora.
9.4.2.

Em qualquer reestruturação que vier ocorrer até o pagamento integral das

obrigações deste Termo de Securitização, que envolva elaboração de Aditamentos e/ou
realização de Assembleias Gerais, será devida pela Devedora à Securitizadora uma
remuneração adicional, equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) por hora de trabalho dos
profissionais da Securitizadora dedicados a tais atividades.
9.5.

Responsabilidade da Emissora: A Emissora somente responderá por prejuízos ou por

insuficiência do Patrimônio Separado em caso de descumprimento de disposição legal ou
regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do
mesmo patrimônio, bem como em caso de descumprimento das disposições previstas no Contrato de
Cessão e neste Termo de Securitização e/ou descumprimento de diretriz manifestada pelos
Titulares dos CRI.
9.6.

Responsabilidade da Devedora: A Devedora obriga-se a arcar com todas as despesas

relacionadas com a Emissão do CRI e da Oferta, incluindo, mas não limitando, aos custos
relacionados ao registro dos CRI perante a B3 (Segmento CETIP UTVM), emissão, custódia e registro
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dos Documentos da Operação, honorários relativos aos assessores e remuneração do Coordenador
Líder.
9.7.

Ordem de Alocação de Recursos: Os valores recebidos em razão do pagamento dos Créditos

Imobiliários deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de alocação de recursos, de
forma que cada item somente será pago, caso haja recursos disponíveis após o cumprimento do item
anterior:
(i)

Despesas do Patrimônio Separado;

(ii)

Recomposição do Fundo de Despesas;

(iii)

Eventuais encargos moratórios devidos aos Titulares dos CRI;

(iv)

Juros Remuneratórios dos CRI; e

(v)

Amortização dos CRI.

10. CLÁUSULA DEZ - AGENTE FIDUCIÁRIO
10.1.

Agente Fiduciário: A Emissora nomeia o Agente Fiduciário da Emissão, que formalmente

aceita a nomeação para, nos termos da lei, regulamentação e do presente Termo de Securitização,
representar os interesses da comunhão dos Titulares dos CRI.
10.2.

Declarações do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário declara que:

(i)

aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuições

previstas na legislação específica e neste Termo de Securitização;
(ii)

aceita integralmente este Termo de Securitização, todas suas cláusulas e condições;

(iii)

está devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a cumprir com suas

obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários
para tanto;
(iv)

a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas obrigações aqui
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previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;
(v)

sob as penas da lei, não tem qualquer impedimento legal, para exercer a função que lhe é

conferida, conforme § 3º do artigo 66 da Lei nº 6.404/76;
(vi)

não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas nos artigos 9º,

inciso II, e 10 da Instrução CVM nº 583/16;
(vii)

não tem qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas funções;

(viii)

ter verificado a legalidade e ausência de vícios da operação, além da veracidade,

consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas pela Emissora no presente
Termo; e
(ix)

assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1° do artigo 6 da Instrução CVM nº 583/16,

tratamento equitativo a todos os titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários de eventuais
emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários realizadas pela Emissora em que venha atuar na
qualidade de agente fiduciário.
10.2.1. Além do relacionamento decorrente: (i) da contratação do Agente Fiduciário na
condição de agente fiduciário e de instituição custodiante das CCIs no âmbito das 1ª e 2ª
Séries da 1ª Emissão de CRI da Emissora; (ii) da presente Oferta; e (iii) do eventual
relacionamento comercial no curso normal dos negócios, o Agente Fiduciário não mantém
relacionamento com a Emissora ou outras sociedades de seu grupo econômico que o impeça
de atuar na função de agente fiduciário da presente Emissão.
10.3.

Início das Funções: O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura

deste Termo de Securitização, devendo permanecer no exercício de suas funções até a Data de
Vencimento dos CRI ou até sua efetiva substituição.
10.4.

Obrigações do Agente Fiduciário: São obrigações do Agente Fiduciário:

(i)

exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os Titulares do CRI;
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(ii)

proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRI, empregando no exercício da função

o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus
próprios bens;
(iii)

renunciar à função, na hipótese da superveniência de conflito de interesses ou de qualquer

outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da assembleia para deliberar sobre
a sua substituição;
(iv)

conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções;

(v)

verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas à Fiança

e a consistência das demais informações contidas no presente Termo de Securitização,
diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha
conhecimento;
(vi)

diligenciar junto à Emissora para que este Termo de Securitização e seus eventuais

aditamentos sejam registrados na Instituição Custodiante, adotando, no caso de omissão da
Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei;
(vii)

acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora, alertando os Titulares

dos CRI, no relatório anual, sobre inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;
(viii)

acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado por meio das

informações divulgadas pela Emissora sobre o assunto;
(ix)

opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificações das

condições dos CRI;
(x)

verificar a regularidade da constituição da Fiança, bem como o valor dos bens dados em

garantia, conforme o caso, observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade nos
termos das disposições estabelecidas neste Termo de Securitização;
(xi)

examinar a proposta de substituição de bens dados em garantia, manifestando a sua

opinião a respeito do assunto de forma justificada;

47
DOCS - 740762v1

347

(xii)

intimar a Devedora ou a Fiadora a reforçar a garantia dada, na hipótese de sua

deterioração ou depreciação;
(xiii)

solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões

atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, Varas do
Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública, onde se localiza a sede do estabelecimento principal da
Devedora;
(xiv)

solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa na Emissora ou no Patrimônio

Separado;
(xv)

convocar, quando necessário, a assembleia de Titulares do CRI, através de anúncio

publicado, pelo menos por três vezes, nos órgãos de imprensa onde a Emissora deve efetuar suas
publicações;
(xvi)

comparecer à assembleia de Titulares do CRI a fim de prestar as informações que lhe forem

solicitadas;
(xvii)

manter atualizada a relação dos Titulares dos CRI e seus endereços;

(xviii)

fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo de Securitização,

especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;
(xix)

comunicar aos Titulares dos CRI qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigações

financeiras assumidas neste Termo de Securitização, incluindo obrigações relativas à Fiança e as
cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares do CRI e que estabelecem
condições que não devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequências para os
Titulares do CRI e as providências que pretende tomar a respeito do assunto, no prazo de 7 (sete)
Dias Úteis a contar da sua ciência;
(xx)

adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos

Titulares dos CRI, bem como à realização dos Créditos Imobiliários vinculados ao Patrimônio
Separado, incluindo a execução da Fiança, conforme a ordem deliberada pelos Titulares dos CRI;

48
DOCS - 740762v1

348

(xxi)

exercer, na hipótese de insolvência em relação às obrigações da Emissora contraídas em

razão desta Emissão, conforme ocorrência de qualquer dos eventos previstos no item 11.1.3 abaixo,
a administração do Patrimônio Separado, observado o disposto neste Termo de Securitização;
(xxii)

promover, na forma prevista neste Termo de Securitização, a liquidação do Patrimônio

Separado;
(xxiii)

elaborar anualmente relatório anual e divulgar em sua página na rede mundial de

computadores, em até 04 (quatro) meses após o encerramento do exercício social da Emissora, o
qual deverá conter, no mínimo, (a) cumprimento pela Emissora das suas obrigações de prestação de
informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento; (b)
alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os Titulares do CRI;
(c) comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da Emissora
relacionadas às cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares do CRI e que
estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Emissora; (d) quantidade de CRI
emitidos, quantidade de CRI em Circulação e saldo cancelado no período; (e) resgate, amortização,
repactuação e pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI realizados no período; (f) constituição
e aplicações do Fundo de Despesas, se houver; (g) destinação de recursos captados por meio desta
Emissão, conforme informações prestadas pela Emissora; (h) relação dos bens e valores entregues à
sua administração, quando houver; (i) cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora
ou Devedora no Termo de Securitização; (j) manutenção da suficiência e exequibilidade da Fiança;
(k) existência de outras emissões de CRI, públicas ou privadas, feitas pela Emissora, por sociedade
coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora em que tenha atuado
como agente fiduciário no período, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: (1)
denominação da companhia ofertante; (2) valor da emissão; (3) quantidade de valores mobiliários
emitidos; (4) espécie e garantias envolvidas; (5) prazo de vencimento e taxa de juros; e (6)
inadimplemento financeiro no período; e (l) declaração sobre a não existência de situação de
conflito de interesses que impeça a continuar exercendo a função de Agente fiduciário;
10.4.1. A Emissora obriga-se a, no que lhe for aplicável, tomar todas as providências
necessárias de forma que o Agente Fiduciário possa cumprir suas obrigações acima, quando
aplicável.
10.4.2. No caso de inadimplemento de quaisquer condições da Emissão, o Agente
Fiduciário deverá usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou neste Termo de
Securitização para proteger direitos ou defender interesses dos Titulares dos CRI, nos
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termos do artigo 12 da Instrução CVM 583/16.
10.5.

Remuneração do Agente Fiduciário: Pelo exercício de suas atribuições, o Agente Fiduciário

receberá da Emissora, com recursos decorrentes do Fundo de Despesas, como remuneração pelo
desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo,
parcelas semestrais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo a primeira parcela devida no 5º (quinto)
Dia Útil a contar da data de assinatura deste Termo de Securitização, e as demais parcelas devidas
na mesma data dos semestres subsequentes até o resgate total dos CRI. A primeira parcela será
devida ainda que a operação não seja integralizada, a título de estruturação e implantação.
10.5.1. Caso a Emissora atrase o pagamento da remuneração prevista no item 10.5 acima,
estará sujeita a multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como
a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito
ao reajuste pelo IGP-M/FGV, o qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo
pagamento, calculado pro rata die, se necessário.
10.5.2. A remuneração do Agente Fiduciário acima mencionada será acrescida de (i)
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS); (ii) Programa de Integração Social (PIS);
(iii) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS); (iv) Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); (v) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e
quaisquer outros impostos que venham a incidir diretamente sobre a remuneração do
Agente Fiduciário nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.
10.5.3. As parcelas de remuneração serão atualizadas, anualmente, pelo IGP-M/FGV a
partir da data do primeiro pagamento da remuneração do Agente Fiduciário. Na hipótese
de o IGP-M/FGV ser extinto ou ter sua utilização proibida, deverá ser utilizado o índice que
vier a substituí-lo. Caso não haja um novo índice que venha a substituí-lo, as Partes deverão
acordar um novo índice para fins da atualização das parcelas de remuneração do Agente
Fiduciário.
10.5.4. A remuneração definida no item 10.5 acima, será devida mesmo após o
vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo atividades inerentes
a sua função em relação à Emissão, remuneração essa que será calculada pro rata die.
10.6.

Despesas do Agente Fiduciário: O Patrimônio Separado ressarcirá o Agente Fiduciário de

todas as despesas com cartórios, publicações, notificações, fotocópias, digitalizações, envio de
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documentos, despesas com conference calls, contatos telefônicos, extração de certidões, despesas
de transportes, alimentação, viagens e estadias por ele incorridas, contratação de especialistas,
tais como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciário, desde
que tenha, comprovadamente, incorrido para proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRI
ou para realizar seus créditos. O ressarcimento a que se refere esta cláusula será efetuado em até
5 (cinco) Dias Úteis após a entrega à Emissora de cópia dos documentos comprobatórios das
despesas efetivamente incorridas.
10.7.

Substituição do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses

de impedimento, renúncia, intervenção ou liquidação extrajudicial, devendo ser substituído no
prazo de até 30 (trinta) dias contados da ocorrência de qualquer desses eventos, mediante
deliberação em sede de Assembleia Geral, para que seja eleito o novo Agente Fiduciário.
10.7.1. A Assembleia Geral será convocada pelo Agente Fiduciário a ser substituído,
podendo também ser convocada pelos Titulares de CRI que representem 10% (dez por
cento), no mínimo, dos CRI em Circulação. Se a convocação não ocorrer até 15 (quinze) dias
antes do termo final do prazo referido no item acima, caberá à Emissora efetuá-la. Em
casos excepcionais, a CVM poderá proceder à convocação da Assembleia Geral para escolha
do novo agente fiduciário ou nomear substituto provisório.
10.7.2. A substituição do Agente Fiduciário deve ser encaminhada à CVM, no prazo de 7
(sete) Dias Úteis contados do registro do aditamento ao presente Termo de Securitização
junto à Instituição Custodiante.
10.7.3. O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído, mediante a imediata
contratação de seu substituto a qualquer tempo, pelo voto favorável de Titulares de CRI
que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação,
reunidos em Assembleia Geral.
10.7.4. O Agente Fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os deveres,
atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo de
Securitização.
10.8.

Inadimplemento da Emissora: Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as

administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos
Titulares dos CRI, deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas por estes.
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Tais despesas a serem adiantadas pelos Titulares dos CRI incluem também os gastos com honorários
advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário ou
decorrente de ações contra ele intentadas no exercício de sua função, ou ainda que lhe causem
prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante dos Titulares dos CRI. As eventuais despesas,
depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente
suportadas pelos Titulares dos CRI, bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do
Agente Fiduciário na hipótese da Emissora permanecer em atraso com relação ao pagamento dos CRI
por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos
Titulares dos CRI para cobertura do risco da sucumbência.
10.9.

Outras Despesas: As despesas que forem consideradas como de responsabilidade da

Devedora e/ou da Emissora que venham a ser honradas pelo Patrimônio Separado continuarão como
de responsabilidade destas e deverão ser ressarcidas, podendo ser cobradas pelos Titulares dos CRI
judicial ou extrajudicialmente.
10.9.1. Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente Fiduciário
assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados
pela Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração.
Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos
societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora
elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.
10.9.2. Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem
responsabilidade para os Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para
com os Titulares dos CRI, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das
obrigações assumidas neste Termo, somente serão válidos quando previamente assim
deliberados em assembleia geral dos Titulares dos CRI, salvo em relação aos atos ou
manifestações por parte do Agente Fiduciário que, por exigência legal ou regulamentar,
devem ser praticadas independente de aprovação dos Titulares dos CRI.
10.9.3. O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo
acerca de qualquer fato da Emissão que seja de competência de definição pelos Titulares
de CRI, comprometendo-se a tão-somente agir em conformidade com as instruções que lhe
forem transmitidas pelos Titulares de CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui
qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do
estrito cumprimento das orientações dos Titulares de CRI a ele transmitidas conforme
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definidas pelos mesmos e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de
eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos Titulares de CRI.
A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Instrução CVM nº 583/16, conforme
alterada e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob
qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.
11. CLÁUSULA ONZE - ASSUNÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO
11.1.

Assunção do Patrimônio Separado: Caso seja verificada a ocorrência de qualquer dos

eventos previstos no item 11.1.3 abaixo, o Agente Fiduciário deverá imediatamente assumir a
administração do Patrimônio Separado e convocar uma Assembleia Geral para deliberar sobre
liquidá-lo ou não.
11.1.1. A Assembleia Geral mencionada acima deverá ser convocada, em até 5 (cinco) dias
a contar da data em que o Agente Fiduciário tomar conhecimento da ocorrência de
qualquer dos eventos previstos no item 11.1.3 abaixo.
11.1.2. A Assembleia Geral deverá deliberar pela: (i) liquidação do Patrimônio Separado;
ou (ii) não liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser deliberado a
continuidade da administração do Patrimônio Separado por nova securitizadora ou
nomeação de outra instituição administradora, fixando, em ambos os casos, as condições e
termos para sua administração, bem como sua remuneração.
11.1.3. A critério da Assembleia Geral a ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos
poderá ensejar a liquidação ou não do Patrimônio Separado, conforme os itens abaixo:
(i)

pedido, por parte da Emissora, de qualquer plano de recuperação judicial ou

extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido
requerida ou obtida homologação judicial do referido plano;
(ii)

pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora, e não

devidamente contestado por esta, no prazo legal;
(iii)

decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora;
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(iv)

não pagamento, pela Emissora, das obrigações pecuniárias devidas a qualquer dos

Titulares dos CRI, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados das datas previstas neste Termo
de Securitização, desde que esta tenha recebido os Créditos Imobiliários nos seus
respectivos vencimentos; e
(v)

falta de cumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação não pecuniária

prevista no Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação, desde que não
sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou outro prazo, na hipótese de prazo específico para
cumprimento de tal obrigação ter sido estipulado no Termo de Securitização, contado do
inadimplemento.
11.1.4. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente
comunicada, ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 1 (um) Dia Útil.
11.1.5. Sem prejuízo da assunção imediata da administração do Patrimônio Separado pelo
Agente Fiduciário, a deliberação pela declaração da liquidação do Patrimônio Separado
deverá ser tomada pelos Titulares dos CRI que (a) representem, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação, ou (b) em segunda convocação, e os
Titulares dos CRI representando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos
Titulares dos CRI presentes.
11.1.6. A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência dos
Créditos Imobiliários integrantes do Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário (ou à
instituição administradora que vier a ser aprovada pelos Titulares dos CRI), na qualidade de
representante dos Titulares dos CRI, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da
Emissora decorrente dos CRI. Nesse caso, caberá ao Agente Fiduciário (ou à instituição
administradora que vier a ser aprovada pelos Titulares dos CRI), conforme deliberação dos
Titulares dos CRI: (i) administrar os Créditos Imobiliários que integram o Patrimônio
Separado; (ii) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realização dos
créditos oriundos dos Créditos Imobiliários que lhes foram transferidos; (iii) ratear os
recursos obtidos entre os Titulares dos CRI na proporção de CRI detidos; e (iv) transferir os
créditos oriundos dos Créditos Imobiliários eventualmente não realizados aos Titulares dos
CRI, na proporção de CRI detidos.
12. CLÁUSULA DOZE - DA ASSEMBLEIA GERAL
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12.1.

Assembleia Geral: Os Titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em

assembleia, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares dos CRI.
12.1.1. Ademais, a Emissora se compromete a convocar a Assembleia Geral no caso da
ocorrência de quaisquer um dos Eventos de Vencimento Antecipado.
12.2.

Competência e Convocação: A Assembleia Geral dos titulares dos CRI poderá ser

convocada:
(i)

pelo Agente Fiduciário;

(ii)

pela Emissora;

(iii)

pela CVM; ou

(iv)

por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI.

12.3.

Forma de Convocação: A convocação da Assembleia Geral far-se-á mediante edital

publicado por 3 (três) vezes, com a antecedência de 15 (quinze) dias, para primeira convocação e,
de 8 (oito) dias para a segunda convocação, em um jornal de grande circulação, utilizado pela
Emissora para divulgação de suas informações societárias, sendo que se instalará, em primeira
convocação, com a presença dos titulares que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
mais 1 (um) dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, sendo válida
as deliberações tomadas de acordo com o disposto abaixo, exceto conforme disposto no artigo 14,
§2º da Lei nº 9.514.
12.4.

Presidência da Assembleia Geral: A presidência da Assembleia Geral caberá, de acordo com

quem a tenha convocado, respectivamente ao Titular dos CRI eleito pelos Titulares dos CRI
presentes, ou seu representante, no caso de haver somente pessoas jurídicas.
12.5.

Participação de Terceiros na Assembleia Geral: A Emissora e/ou os Titulares dos CRI

poderão convocar representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar das
Assembleias Gerais, sempre que a presença de qualquer dessas pessoas for relevante para a
deliberação da ordem do dia.
12.6.

Participação do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as
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Assembleias Gerais e prestar aos Titulares dos CRI as informações que lhe forem solicitadas, sendo
certo que deve agir conforme instrução dos Titulares dos CRI nas decisões relativas à administração
e execução da Fiança, caso necessário.
12.7.

Direito de Voto: Cada CRI em Circulação corresponderá um voto, sendo admitida a

constituição de mandatários, observadas as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do artigo
126 da Lei das Sociedades por Ações.
12.8.

Deliberações da Assembleia Geral: Exceto se diversamente previsto neste Termo de

Securitização, as deliberações da Assembleia Geral que (a) representem no mínimo, 65% (sessenta e
cinco por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação, ou (b) em segunda convocação, os Titulares dos
CRI representando, no mínimo 65% (sessenta e cinco por cento) mais 1 (um) dos Titulares dos CRI
presentes, observados os quóruns estabelecidos no Termo de Securitização, serão consideradas
existentes, válidas e eficazes perante a Emissora, bem como obrigarão a Emissora e a todos os
Titulares dos CRI.
12.8.1. Conforme previsto nos incisos (iv) e (xv) do item 6.1. da Escritura de Emissão das
Debêntures, a aprovação de referidas operações/alterações dependerão de aprovação por
Titulares dos CRI que representem (a) em primeira convocação, no mínimo 50% (cinquenta
por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação, ou (b) em segunda convocação, os Titulares
dos CRI representando, no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos Titulares dos
CRI presentes.
12.8.2. As deliberações relativas às alterações: (i) das datas de amortização dos CRI; (ii)
da Data de Vencimento; (iii) dos Eventos de Multa Indenizatória; (iii) dos eventos de
vencimento antecipado previstos na Escritura de Emissão das Debêntures; e (iv) dos
quóruns de deliberação previstos no Termo de Securitização, (a) em primeira convocação
da Assembleia Geral, dependerão de aprovação por Titulares dos CRI que representem, no
mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulação, ou (b) em segunda
convocação, os Titulares dos CRI representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) dos Titulares dos CRI presentes.
12.9.

Regularidade da Assembleia Geral: Independentemente das formalidades previstas na lei e

no Termo de Securitização, será considerada regularmente instalada a Assembleia Geral a que
comparecem todos os Titulares dos CRI, sem prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns
de deliberação estabelecidos neste Termo de Securitização.
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12.10.

Dispensa de Convocação da Assembleia Geral: Fica desde já dispensada a realização de

Assembleia Geral para deliberar sobre: (i) a correção de erros materiais, seja ele um erro grosseiro,
de digitação ou aritmético; (ii) alterações a quaisquer Documentos da Operação já expressamente
permitidas nos termos do(s) respectivo(s) documento(s) da Oferta; (iii) alterações a quaisquer
Documentos da Operação em razão de exigências formuladas pela CVM, pela ANBIMA ou pela B3
(Segmento CETIP UTVM); (iv) em virtude da atualização dos dados cadastrais das partes, tais como
alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que as alterações ou correções
referidas nos itens acima, não possam acarretar qualquer prejuízo aos Titulares do CRI ou qualquer
alteração no fluxo do CRI, e desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional para os
Titulares do CRI; ou (v) a substituição do Banco Liquidante na forma dos itens 3.5.1 e 3.5.2 acima,
observado, no entanto, o disposto no item 3.5.3 acima.
12.10.1. As deliberações tomadas pelos Titulares de CRI em Assembleias Gerais de Titulares
de CRI no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns no Termo de
Securitização, vincularão a Emissora e obrigarão todos os Titulares dos CRI em Circulação,
independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral de Titulares de CRI ou do
voto proferido nas respectivas Assembleias Gerais de Titulares dos CRI.
13. CLÁUSULA TREZE - DAS DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO
13.1.

Despesas do Patrimônio Separado: São despesas do Patrimônio Separado a serem arcadas

pela Devedora conforme previsto no Contrato de Cessão:
(i)

as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração e liquidação do Patrimônio

Separado, inclusive, mas sem se limitar a, o custo de administração e as despesas referentes à sua
transferência na hipótese de o Agente Fiduciário assumir a sua administração;
(ii)

as despesas com prestadores de serviços contratados para a Emissão, tais como Instituição

Custodiante, Agente Fiduciário, agente medidores, avaliadores, empresa de monitoramento de
garantias, Escriturador, Banco Liquidante, câmaras de liquidação onde os CRI estejam registrados
para negociação, Agência Classificadora de Risco;
(iii)

as eventuais despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais

relacionados com procedimentos legais, incluindo sucumbência, incorridas para resguardar os
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interesses dos Titulares dos CRI e realização dos Créditos Imobiliários integrantes do Patrimônio
Separado, não compreendidas as despesas de que trata o item 10.9. acima;
(iv)

as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações

judiciais ajuizadas com a finalidade de resguardar os interesses dos Titulares de CRI e a realização
dos Créditos Imobiliários, bem como em razão da cobrança, realização, administração e liquidação
do Patrimônio Separado;
(v)

honorários, demais verbas e despesas do Agente Fiduciário, bem como demais prestadores

de serviços eventualmente contratados, em razão do exercício de suas funções nos termos deste
Termo de Securitização;
(vi)

remuneração e todas as verbas devidas às instituições financeiras onde se encontrem

abertas as contas correntes integrantes do Patrimônio Separado;
(vii)

despesas com registros e movimentação perante a CVM, B3 (Segmento CETIP UTVM), Juntas

Comerciais e Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, conforme o caso, da documentação
societária da Emissora relacionada aos CRI, a este Termo de Securitização e aos demais Documentos
da Operação, bem como de eventuais aditamentos aos mesmos;
(viii)

despesas com a publicação dos atos necessários à realização de Assembleias Gerais, na

forma da regulamentação aplicável;
(ix)

honorários de advogados, custas e despesas correlatas (incluindo verbas de sucumbência)

incorridas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário na defesa de eventuais processos
administrativos, arbitrais e/ou judiciais propostos contra o Patrimônio Separado;
(x)

honorários e despesas incorridas na contratação de serviços para procedimentos

extraordinários especificamente previstos nos Documentos da Operação e que sejam atribuídos à
Emissora;
(xi)

os tributos incidentes sobre os CRI e/ou sobre os Créditos Imobiliários e a Fiança, que, pela

legislação então em vigor, sejam ou venham a ser devidos pelo Patrimônio Separado;
(xii)

quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que sejam imputados por lei à

Emissora única e exclusivamente em decorrência desta Emissão, e/ou ao Patrimônio Separado e que
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possam afetar adversamente o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações assumidas neste
Termo de Securitização;
(xiii)

as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios,

arbitrados pelo juiz, conforme decisão transitada em julgado da qual não caibam mais recursos,
resultantes, diretamente da Emissão, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas forem
resultantes de inadimplemento ou dolo por parte da Emissora, do Agente Fiduciário, ou de seus
respectivos administradores, empregados, consultores e agentes ou empresas controladas ou
coligadas; e
(xiv)

quaisquer outros honorários, custos e despesas previstos neste Termo de Securitização.
13.1.1. Nos termos do Contrato de Cessão, a Devedora se obrigou a transferir para a Conta
Centralizadora mensalmente o valor referente às Despesas do Patrimônio Separado, a
serem informadas para a Emissora com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência.

13.2.

Insuficiência de Recursos: Em caso de não pagamento das despesas pela Devedora, as

Despesas do Patrimônio Separado serão suportadas pelo Patrimônio Separado e, caso não seja
suficiente, pelos Titulares do CRI.
13.3.

Despesas dos Titulares dos CRI: Constituirão despesas de responsabilidade dos Titulares de

CRI, que não incidem no Patrimônio Separado, os tributos previstos na Cláusula Quatorze abaixo.
13.4.

Fundo de Despesas: Para a constituição do fundo de despesas, a Emissora reterá, do Valor

da Cessão, o valor equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o pagamento das despesas
ordinárias dos próximos 3 (três) meses contados da Data de Emissão, referentes à estruturação,
implementação e manutenção da Oferta que tenham sido assumidas pela Devedora.
13.4.1. A Devedora e/ou a Fiadora, conforme o caso, desde já, obriga-se a recompor o
Fundo de Despesas de acordo com as despesas previstas pela Emissora para os próximos 3
(três) meses, sempre que seja constatado que o valor depositado no Fundo de Despesas
esteja abaixo do Valor Mínimo do Fundo de Despesas. A recomposição do Fundo de Despesas
deverá ser feita pela Devedora e/ou pela Fiadora, conforme o caso, em até 5 (cinco) Dias
Úteis contados da notificação da Emissora nesse sentido.
13.4.2. Os recursos do Fundo de Despesas estarão abrangidos pela instituição do regime
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fiduciário dos CRI e integrarão o Patrimônio Separado.
13.4.3. Caso, após o cumprimento integral das obrigações assumidas pela Devedora nos
documentos relacionados aos CRI ainda existam recursos no Fundo de Despesas, tais
recursos deverão ser liberados, líquido de tributos, pela Emissora à Devedora na conta
corrente nº [•], agência [•], banco [•], de titularidade da Devedora, em até 3 (três) Dias
Úteis contados da data do cumprimento integral das obrigações assumidas pela Devedora
nos documentos relacionados aos CRI.
14. CLÁUSULA QUATORZE - DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS TITULARES DOS CRI
14.1.

Tratamento Tributário: Serão de responsabilidade dos Titulares dos CRI todos os tributos

diretos e indiretos mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores não devem considerar
unicamente as informações contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRI, devendo
consultar seus próprios consultores quanto à tributação específica que sofrerão enquanto Titulares
dos CRI:
(i) Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a certificados
de recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títulos de renda fixa.
A partir de 1º de janeiro de 2005, a tributação de rendimentos destes títulos foi alterada, sendo
estabelecidas alíquotas diversas em razão do tempo de aplicação dos recursos. Assim, os
rendimentos dos certificados dos recebíveis imobiliários serão tributados pelo IRRF às alíquotas de
(i) 22,5% quando os investimentos forem realizados com prazo de até 180 dias; (ii) 20% quando os
investimentos forem realizados com prazo de 181 dias até 360 dias; (iii) 17,5% quando os
investimentos forem realizados com prazo de 361 dias até 720 dias; e (iv) 15% quando os
investimentos forem realizados com prazo superior a 721 dias.
Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificação
como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituição financeira,
sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de títulos, valores
mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento
mercantil ou investidor estrangeiro.
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A remuneração produzida por certificados de recebíveis imobiliários, excetuando-se o ganho de
capital na alienação ou cessão, detidos por investidores pessoas físicas a partir de 1º de janeiro 2005,
fica isenta do imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual) independentemente da
data de emissão do referido certificado. Os ganhos de capital estarão sujeitos ao IRRF conforme as
regras aplicáveis a investidores pessoa física ou pessoa jurídica, no que se refere à tributação de
ganhos de capital.
Os investidores qualificados como pessoas físicas ou pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e
rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável. As
entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua
condição à fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se à tributação pelo IRRF a
qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
em seu artigo 12, parágrafo 1º, estabelece que a imunidade não abrange os rendimentos auferidos
em aplicações financeiras, de renda fixa ou de renda variável. Este dispositivo legal está suspenso
por força de ação direta de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional da Saúde.
O IRRF pago por investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado ou real é
considerado antecipação, gerando o direito à compensação com o IRPJ apurado em cada período de
apuração.
A partir de 1º de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de
recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de
previdência complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada Individual
- FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, haverá dispensa
de retenção do imposto de renda incidente na fonte ou pago em separado.
Também, na hipótese de aplicação financeira em certificados de recebíveis imobiliários realizada
por instituições financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdência
complementar abertas (com recursos não derivados das provisões, reservas técnicas e fundos),
sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades
de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na fonte e do pagamento do imposto.
Nas operações com certificados de recebíveis imobiliários registrados para negociação na B3
(Segmento CETIP UTVM), a retenção do imposto incidente sobre rendimentos e ganhos auferidos por
pessoas físicas ou jurídicas não financeiras titulares de contas individualizadas deve ser efetuada
por meio do próprio sistema.
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Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não financeiras que não
possuírem contas individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas respectivas
contas pela Emissora, cabendo às instituições financeiras titulares das referidas contas a retenção
do e o recolhimento do IRRF.
A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos e ganhos aos investidores
e o recolhimento do IRRF deve ser realizado até o terceiro Dia Útil subsequente ao decêndio de
ocorrência do referido pagamento.
Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como regra
geral, o mesmo tratamento cabível em relação aos rendimentos e ganhos percebidos pelos
residentes no País. Por sua vez, há um regime especial de tributação aplicável aos rendimentos e
ganhos auferidos pelos investidores não residentes cujos recursos adentrarem o país de acordo com
as normas do Conselho Monetário Nacional. Nesta hipótese, os rendimentos auferidos por
investidores estrangeiros estão sujeitos à incidência do imposto de renda, à alíquota de 15%, ao
passo que os ganhos realizados em ambiente bursátil, como a B3 (Segmento CETIP UTVM), são
isentos de tributação. Em relação aos investimentos oriundos de países que não tributem a renda ou
que a tributem por alíquota inferior a 20%, em qualquer situação há incidência do imposto de renda
à alíquota de 25%.
(ii) Imposto sobre Operações Financeiras - IOF
Ainda, com relação aos investidores não-residentes, o Regulamento do IOF determina que o ingresso
de recursos estrangeiros para aplicação nos mercados financeiro e de capitais, na forma
regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional a alíquota do IOF/Câmbio será igual a 0% (zero por
cento). Alertamos, contudo, por se tratar de imposto que exerce importante papel extrafiscal, as
alíquotas poderão ser alteradas de forma automática via Decreto do Poder Executivo.
Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que se aplica a alíquota “zero” do
IOF/Títulos ou Valores Mobiliários, cujo fato gerador será a aquisição, cessão, resgate, repactuação
ou pagamento para liquidação de títulos e valores mobiliários.
(iii) Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS
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A contribuição ao PIS e à COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas jurídicas
ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas auferidas,
independentemente do tipo de atividade exercida e da classificação contábil adotada para tais
receitas.
No tocante à contribuição ao PIS e à COFINS, é importante mencionar que a remuneração conferida
a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários aos investidores pessoas
jurídicas constitui receita financeira. Para as empresa sujeitas ao regime cumulativo (aplicável, via
de regra, para empresas do lucro real), a alteração recente promovida pelo Decreto nº 8.426/2015
revogou o regime de alíquota zero anteriormente vigente e elevou as alíquotas para 0,65% (PIS) e 4%
(COFINS) sobre receitas financeiras auferidas a partir de 1º de julho de 2015.
No caso dos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, porém, tais receitas
financeiras não estão sujeitas à contribuição ao PIS e à COFINS, em razão da revogação do parágrafo
1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98 pela Lei nº 11.941/09, decorrente da anterior declaração de
inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo plenário do Supremo Tribunal Federal – STF.
É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como atividade principal a
exploração de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições financeiras e entidades
assemelhadas, a remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de
recebíveis imobiliários é considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à
tributação pela contribuição ao PIS e pela COFINS, na forma da legislação aplicável à pessoa jurídica
que a auferir.
Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas não há qualquer incidência dos
referidos tributos.
15. CLÁUSULA QUINZE - PUBLICIDADE
15.1.

Local de Publicação dos Fatos e Atos Relevantes: Os fatos e atos relevantes de interesse dos

Titulares dos CRI serão disponibilizados nos prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema
de envio de Informações Periódicas e Eventuais (“IPE”), bem como as convocações para as
respectivas Assembleias Gerais, obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares.
15.1.1. As despesas decorrentes do acima disposto serão pagos pela Emissora com recursos
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adiantados pela Devedora e/ou do Patrimônio Separado.
16. CLÁUSULA DEZESSEIS - DO REGISTRO DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO
16.1.

Registro da Instituição Custodiante: O Termo de Securitização será registrado na Instituição

Custodiante, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 10.931/2004.
17. CLÁUSULA DEZESSETE - DOS RISCOS
17.1.

Fatores de Risco: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser

observados pelo potencial Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado,
rentabilidade, regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à Emissora,
quanto à Devedora, aos Locatários e aos próprios CRI objeto desta Emissão. O potencial investidor
deve ler cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste Termo de Securitização,
bem como consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessário
antes de tomar uma decisão de investimento:
RISCOS RELACIONADOS AO AMBIENTE MACROECONÔMICO
Política Econômica do Governo Federal
A economia brasileira é marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções do
Governo Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito, fiscal e outras para influenciar
a economia do Brasil.
A Emissora não tem controle sobre quais medidas ou políticas que o Governo Federal poderá adotar
no futuro e, portanto, não pode prevê-las. Os negócios, resultados operacionais e financeiros e o
fluxo de caixa da Emissora podem ser adversamente afetados em razão de mudanças na política
pública federal, estadual e/ou municipal, e por fatores como: variação nas taxas de câmbio;
controle de câmbio; índices de inflação; flutuações nas taxas de juros; falta de liquidez nos
mercados doméstico, financeiro e de capitais; racionamento de energia elétrica; instabilidade de
preços; política fiscal e regime tributário; e medidas de cunho político, social e econômico que
ocorram ou possam afetar o País.
Adicionalmente, o Presidente da República tem poder considerável para determinar as políticas
governamentais e atos relativos à economia brasileira e, consequentemente, afetar as operações e
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desempenho financeiro de empresas brasileiras. A incerteza quanto à implementação de mudanças
por parte do Governo Federal nas políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores
no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do
mercado de valores mobiliários brasileiro, sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos
futuros na economia brasileira poderão prejudicar o desempenho da Emissora e respectivos
resultados operacionais.
Dentre as possíveis consequências para a Emissora, ocasionadas por mudanças na política
econômica, pode-se citar: (i) mudanças na política fiscal que tirem, diminuam ou alterem o
benefício tributário aos investidores dos CRI, (ii) mudanças em índices de inflação que causem
problemas aos CRI indexados por tais índices, (iii) restrições de capital que reduzam a liquidez e a
disponibilidade de recursos no mercado, e (iv) variação das taxas de câmbio que afetem de maneira
significativa a capacidade de pagamentos das empresas.
Efeitos da Política Anti-Inflacionária
Historicamente, o Brasil enfrentou índices de inflação consideráveis. A inflação e as medidas do
Governo Federal para combatê-la, combinadas com a especulação de futuras políticas de controle
inflacionário, contribuíam para a incerteza econômica e aumentavam a volatilidade do mercado de
capitais brasileiro. As medidas do Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm
incluído a manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim
a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. Futuras medidas tomadas pelo
Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros, intervenção no mercado de câmbio e ações
para ajustar ou fixar o valor do Real, podem ter um efeito material desfavorável sobre a economia
brasileira e sobre os ativos que lastreiam esta Emissão. Em 1994, foi implementado o plano de
estabilização da moeda (denominado Plano Real). Desde então, no entanto, por diversas razões,
tais como crises nos mercados financeiros internacionais, mudanças da política cambial, eleições
presidenciais, entre outras ocorreram novos “repiques” inflacionários. Por exemplo, a inflação
apurada pela variação do IPCA nos últimos anos vem apresentando oscilações, sendo que em 2009
foi de 4,31%, em 2010 subiu para 5,91%, em 2011 atingiu o teto da meta com 6,5%, recuou em 2012
para 5,84%, fechou 2013 em 5,91%, fechou 2014 em 6,40%, 2015 em 10,67% e 2016 em 6,28%. Até
junho de 2017, a inflação acumulada nos últimos 12 meses se encontrava em 1,18%. A elevação da
inflação poderá reduzir a taxa de crescimento da economia, causando, inclusive, recessão no País,
o que pode afetar adversamente os negócios da Securitizadora, da Devedora e da Cedente,
influenciando negativamente sua capacidade produtiva e de pagamento.
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Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do Real
A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes desvalorizações. No passado, o Governo
Federal implementou diversos planos econômicos e fez uso de diferentes políticas cambiais,
incluindo desvalorizações repentinas, pequenas desvalorizações periódicas (durante as quais a
frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais
e dois mercados de câmbio. As desvalorizações cambiais em períodos de tempo mais recentes
resultaram em flutuações significativas nas taxas de câmbio do Real frente ao Dólar e a outras
moedas. Não é possível assegurar que a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar irá permanecer nos
níveis atuais.
As depreciações do Real frente ao Dólar também podem criar pressões inflacionárias adicionais no
Brasil que podem afetar negativamente a liquidez da Devedora.
Fatores relativos ao Ambiente Macroeconômico Internacional
O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é
influenciado pela percepção de risco do Brasil e de outras economias emergentes e a deterioração
dessa percepção poderá ter um efeito negativo na economia nacional.
Acontecimentos adversos na economia e as condições de mercado em outros países de mercados
emergentes, especialmente da América Latina, poderão influenciar o mercado em relação aos
títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras. Ainda que as condições
econômicas nesses países possam diferir consideravelmente das condições econômicas no Brasil, as
reações dos investidores aos acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito adverso no
valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros.
Além disso, em consequência da globalização, não apenas problemas com países emergentes
afetam o desempenho econômico e financeiro do país como também a economia de países
desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, interferem consideravelmente no mercado
brasileiro.
Assim, em consequência dos problemas econômicos em vários países de mercados desenvolvidos em
anos recentes (como por exemplo, a crise imobiliária nos Estados Unidos da América em 2008), os
investidores estão mais cautelosos na realização de seus investimentos, o que causa uma retração
dos investimentos. Essas crises podem produzir uma evasão de investimentos estrangeiros no Brasil,

66
DOCS - 740762v1

366

fazendo com que as companhias brasileiras enfrentem custos mais altos para captação de recursos,
tanto nacional como estrangeiro.
A restrição do crédito internacional pode causar aumento do custo para empresas que têm receitas
atreladas a moedas estrangeiras, reduzindo a qualidade de crédito de potenciais tomadoras de
recursos através dos CRI, podendo afetar a quantidade de operações da Emissora.
Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de juros
Nos últimos anos, o país tem experimentado uma alta volatilidade nas taxas de juros. Caso ocorra
elevação acentuada das taxas de juros (em 31/10/2017 a taxa SELIC encontra-se em 7,50% a.a.,
conforme dados do BACEN), poderá afetar diretamente o mercado de securitização, pois, em geral,
os investidores têm a opção de alocação de seus recursos em títulos do governo que possuem alta
liquidez e baixo risco de crédito, dado a característica de “risk-free” de tais papéis, de forma que
o aumento acentuado da Taxa SELIC pode desestimular os mesmos investidores a alocar parcela de
seus portfólios em valores mobiliários de crédito privado, como os CRI.
A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios e resultados da Devedora e o preço
dos CRI
O ambiente político do Brasil historicamente influenciou, e continua a influenciar, o desempenho da
economia do país. Crises políticas afetaram, e continuam a afetar, a confiança dos investidores e do
público em geral, o que resultou na desaceleração da economia e no aumento da volatilidade dos
valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras.
Atualmente, os mercados brasileiros estão enfrentando um aumento da volatilidade devido às
incertezas relacionadas com os escândalos de corrupção em curso, os quais estão sendo investigados
pelo Ministério Público Federal nas operações “Lava Jato”, “Zelotes”, “Greenfield” e outras, e ao
impacto dos escândalos sobre a economia e ambiente político brasileiro. Membros do Poder
Executivo e do Poder Legislativo no âmbito municipal, estadual e federal, bem como altos
funcionários de grandes empresas estão sendo processados pelo crime de corrupção.
Como resultado, diversos políticos, incluindo deputados e senadores, e diretores de empresas
estatais e privadas no Brasil renunciaram ou foram presos. Atualmente, políticos e outros
funcionários públicos estão sendo investigados por alegações de conduta antiética e ilegal,
identificadas durante as investigações das operações “Lava Jato”, “Zelotes”, “Greenfield” e outras.

67
DOCS - 740762v1

367

O potencial resultado das investigações sobre o esquema de corrupção é incerto, mas as
investigações já tiveram um impacto negativo sobre a imagem e a reputação das empresas
implicadas e sobre a percepção geral do mercado da economia brasileira. Não podemos prever se
tais alegações levarão a uma maior instabilidade política e econômica ou se novas alegações contra
os funcionários do governo irão surgir no futuro.
Além disso, os tribunais eleitorais brasileiros estão atualmente analisando diversas ações relativas,
entre outros assuntos, a alegações de contribuições para campanhas políticas que não foram
contabilizadas, incluindo contribuições feitas a diversos membros do atual Governo Federal, os
quais são acusados de terem recebido recursos relacionados ao esquema de corrupção sob
investigação na operação “Lava Jato”. Caso algum desses processos confirme o que está sendo
alegado, a eleição presidencial realizada em 2014 pode ser anulada e nova eleição convocada.
O desenrolar de tais casos de conduta antiética pode afetar adversamente os negócios, a condição
financeira e os resultados da Devedora.
Em 26 de outubro de 2014, a Presidente Dilma Rousseff foi reeleita após uma acirrada campanha
eleitoral à Presidência. O segundo mandato da Presidente Dilma Rousseff foi marcado pela
insatisfação de determinados segmentos da população, conforme evidenciado pelos diversos
protestos populares. Essa insatisfação é atribuída a acontecimentos como o agravamento do cenário
econômico (incluindo o aumento da inflação e dos preços dos combustíveis, bem como o aumento
dos índices de desemprego), a percepção de corrupção generalizada (incluindo acusações relativas
ao escândalo de corrupção amplamente noticiado envolvendo a Petrobras), bem como outros
fatores. Além disso, a economia brasileira continua sujeita aos efeitos do resultado do processo de
impeachment que, após julgamento pelo Senado em 31 de agosto de 2016, resultou no
impeachment da então presidente Dilma Rousseff e na posse do vice-presidente, Michel Temer, do
cargo de presidente do Brasil. O presidente do país tem poder para determinar políticas e atos
governamentais relativos à economia brasileira e, consequentemente, afetar as operações e o
desempenho financeiro das empresas, incluindo os da Companhia. O processo de impeachment
afetou e poderá continuar afetando adversamente os mercados brasileiros e preços de negociação
dos valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras, incluindo a Devedora.
Mais recentemente, em maio de 2017, o avanço das investigações conduzidas pela Polícia Federal e
pela Procuradoria Geral da República (“PGR”) aumentou a incerteza em relação às perspectivas
futuras do mercado brasileiro, inclusive com o protocolo de vários pedidos de impeachment contra
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o Presidente Michel Temer, bem como uma denúncia foi apresentada pela PGR posteriormente – que
podem resultar, inclusive, no seu afastamento da Presidência da República –, após alegações de que
o Sr. Michel Temer supostamente endossou o suborno de um político encarcerado. Não podemos
prever se as investigações levarão a mais instabilidade política e econômica ou se haverá novas
alegações contra membros do alto escalão do Governo Federal no futuro. Além disso, não podemos
prever o resultado de nenhuma dessas investigações incluindo seus efeitos sobre a economia
brasileira. A Devedora não é capaz de estimar plenamente o impacto dos acontecimentos políticos
e macroeconômicos globais e brasileiros em seus negócios.
Não podemos prever se as investigações levarão a mais instabilidade política e econômica ou se
haverá novas alegações contra membros do alto escalão do Governo Federal no futuro. Além disso,
não podemos prever o resultado de nenhuma dessas investigações incluindo seus efeitos sobre a
economia brasileira. A Devedora não é capaz de estimar plenamente o impacto dos acontecimentos
políticos e macroeconômicos globais e brasileiros em seus negócios. Além disso, em virtude da atual
instabilidade política, há uma incerteza substancial sobre as políticas econômicas futuras e a
Devedora não pode prever quais políticas serão adotadas pelo governo brasileiro e se essas políticas
afetarão negativamente a economia, os negócios ou condição financeira da Devedora. A
instabilidade política e econômica atual levou a uma percepção negativa da economia brasileira e
um aumento na volatilidade no mercado de valores mobiliários brasileiro, que também podem
afetar adversamente os negócios e os CRI de emissão da Devedora. Qualquer instabilidade
econômica recorrente e incertezas políticas podem afetar adversamente os negócios da Devedora.
FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO SETOR DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização, o que pode acarretar perdas por parte
dos Investidores.
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico acerca da securitização considera
um conjunto de direitos e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou
privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. A Lei n.º 9.514/97, que criou os certificados de
recebíveis imobiliários, foi editada em 1997, entretanto, só houve um volume maior de emissões de
certificados de recebíveis imobiliários nos últimos 10 anos.
A pouca maturidade do mercado de securitização de créditos imobiliários e a falta de tradição e
jurisprudência no mercado de capitais brasileiro em relação a estruturas de securitização em geral
poderá gerar um risco aos Investidores, uma vez que o Poder Judiciário poderá, ao analisar a
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Emissão e interpretar as normas que regem o assunto, proferir decisões desfavoráveis aos interesses
dos Investidores. Ademais, em situações adversas envolvendo os CRI, poderá haver perdas por parte
dos Titulares de CRI em razão do dispêndio de tempo e recursos para execução judicial desses
direitos.
Risco da existência de Credores Privilegiados
A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76,
estabelece que “as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de
patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza
fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são
atribuídos”. Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que “desta forma permanecem
respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu
espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação”.
Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes, inclusive
a Fiança, não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores
fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e
previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora,
tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao
mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os detentores
destes créditos com os detentores dos CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realização dos
Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos Imobiliários não
venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores.
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À EMISSORA
Os 5 (cinco) principais fatores de risco aplicáveis à Emissora são:
Manutenção do Registro perante a CVM
A Emissora atua no mercado como companhia securitizadora de créditos imobiliários, nos termos da
Lei nº 9.514/97, bem como de créditos e direitos creditórios do agronegócio, nos termos da Lei nº
11.076/04, e sua atuação depende do registro de companhia aberta junto à CVM. Caso a Emissora
venha a não atender os requisitos exigidos pelo órgão, em relação a seu registro de companhia
aberta, sua autorização pode ser suspensa ou até mesmo cancelada, o que comprometeria sua
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atuação no mercado de securitização imobiliária e do agronegócio e, portanto, sua atividade
principal.
A Importância de uma Equipe Qualificada
A perda de membros da equipe operacional da Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter
pessoal qualificado poderá ter efeito adverso relevante sobre as atividades, situação financeira e
resultados operacionais da Emissora. O ganho da Emissora provém basicamente da securitização de
recebíveis, que necessita de uma equipe especializada, para prospecção, estruturação e gestão,
com vasto conhecimento técnico, operacional e mercadológico de nossos produtos. Assim, eventual
perda de componentes relevantes da equipe e a incapacidade de atrair novos talentos pode afetar
a capacidade de geração de resultado da Emissora, bem como de gestão dos ativos da Emissora e dos
valores mobiliários por ela emitidos.
Originação de Novos Negócios e Redução na Demanda por Certificados de Recebíveis
A Emissora não origina créditos para securitização, sendo suas emissões realizadas com créditos
adquiridos de terceiros. Portanto, o desenvolvimento das atividades da Emissora depende não
apenas do sucesso na identificação de originadores de créditos, na seleção destes e estruturação de
operações de securitização atrativas e seguras para o mercado de capitais brasileiro, como também
da situação econômica nos setores, imobiliário e do agronegócio. Visto isso, em virtude dos fatores
acima mencionados, a Emissora pode ter dificuldades em identificar os originadores de créditos,
selecionar os créditos e estruturar as operações de securitização. No que se refere aos riscos
relacionados aos investidores, inúmeros fatores podem afetar a demanda dos investidores pela
aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou de Recebíveis do Agronegócio. Caso a
Emissora não consiga identificar projetos de securitização atrativos para o mercado ou, caso a
demanda pela aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou Certificados de Recebíveis do
Agronegócio venha a ser reduzida, a Emissora poderá ser afetada.
Experiência recente com securitização no Brasil
A securitização de créditos imobiliários e do agronegócio são operações recentes no Brasil. A Lei nº
9.514/97, que criou os certificados de recebíveis imobiliários, foi editada em 1997, bem como a Lei
nº 11.076/04, que criou os certificados de recebíveis do agronegócio, foi editada em 2004.
Entretanto, só houve um volume maior de emissões de certificados de recebíveis imobiliários e do
agronegócio nos últimos anos. Além disso, a securitização é uma operação mais complexa do que
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outras emissões de valores mobiliários, já que envolve estruturas jurídicas de segregação dos riscos
da Emissora ou dos devedores dos financiamentos. Em razão da recente experiência com a
securitização no Brasil e das incertezas dela decorrentes, essa modalidade de operação está sujeita
a discussões jurídicas que poderão ter um efeito adverso sobre a Emissora e/ou sobre os setores e
agentes (players) financiados e investidores.
Desconsideração do Regime Fiduciário e do Patrimônio Separado
Apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre cada um dos
créditos imobiliários ou do agronegócio, o artigo 76 da Medida Provisória nº 2.158-35/01, conforme
alterada, determina que as normas que estabelecem a afetação ou a separação, a qualquer título,
de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos em relação aos direitos de natureza
fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são
atribuídos. Portanto, eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e
trabalhistas, poderão afetar tais créditos vinculados às emissões de Certificados de Recebíveis
Imobiliários e do Agronegócio, seja no decurso normal das atividades da Emissora ou num cenário de
falência, de recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora.
FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CRI E À OFERTA
Risco da Distribuição Parcial e de Não Colocação do Montante Mínimo da Oferta:
A Oferta pode vir a ser cancelada caso não seja subscrito o Montante Mínimo da Oferta, equivalente
à 150.000 (cento e cinquenta mil) CRI, totalizando o Montante Mínimo da Oferta de
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).
Ocorrendo a distribuição parcial, os CRI que não foram colocados serão cancelados após o término
do Período de Colocação, o que poderá afetar a liquidez dos CRI detidos pelos Investidores.
Risco da Situação Patrimonial e Financeira da 3Z Realty
Uma vez que a 3Z Realty é a principal pagadora dos Créditos Imobiliários, os Titulares dos CRI estão
sujeitos ao risco de crédito da 3Z Realty, de forma que Titulares de CRI poderão perder total ou
parcialmente seu investimento realizado nos CRI caso a 3Z Realty não tenham recursos suficientes
para honrar com o pagamento dos Créditos Imobiliários.
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Risco da Situação Patrimonial e Financeira da EMS
Uma vez que a EMS pode vir a ser obrigada a arcar com a Coobrigação e com as Obrigações
Garantidas, a realizar ou o pagamento da Multa Indenizatória, os Titulares dos CRI estão sujeitos ao
risco de crédito da EMS. Nesses casos os Titulares de CRI poderão perder total ou parcialmente seu
investimento realizado nos CRI caso a EMS não tenha recurso suficiente para honrar com o
pagamento da Multa Indenizatória.
Risco de Crédito
A Emissora está exposta ao risco de crédito decorrente do não recebimento dos Créditos Imobiliários
que lastreiam os CRI. Essa impontualidade, se reiterada poderá importar no inadimplemento dos CRI
e, consequentemente, impactar a rentabilidade final dos investidores ou até na perda total ou
parcial do investimento realizado pelos Titulares de CRI caso a 3Z Realty não honre com o
pagamento dos Créditos Imobiliários.
Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade
As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos Investidores decorrem direta ou
indiretamente dos pagamentos dos Créditos Imobiliários e/ou da liquidação da Fiança. Os
recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem ocorrer posteriormente às datas previstas
para pagamento de juros e amortizações dos CRI, ou, ainda, não ocorrer, podendo causar
descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI ou, inclusive, impossibilidade da Emissora
efetuar o pagamento de eventuais saldos aos Investidores.
Adicionalmente,

a realização de pré-pagamentos poderá resultar

em dificuldades de

reinvestimentos por parte do Investidor à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI.
Risco do Quórum de deliberação em Assembleia Geral de Titulares dos CRI
As deliberações a serem tomadas em assembleias gerais de Titulares dos CRI são aprovadas por
quóruns qualificados em relação ao CRI. Os Investidores que detenham pequena quantidade de CRI,
apesar de discordarem de alguma deliberação a ser votada em assembleia geral de Titulares dos CRI,
podem ter que aceitar as decisões tomadas pelos detentores da maioria qualificada dos CRI. Como
não há mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência do Titular do CRI em matérias
submetidas à deliberação em assembleia geral, os Investidores poderão ser prejudicados em
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decorrência de deliberações tomadas em desacordo com os seus interesses.
Baixa Liquidez no Mercado Secundário
O mercado secundário de certificados de recebíveis imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez e
não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI que
permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo
desinvestimento. O Investidor que adquirir os CRI poderá encontrar dificuldades para negociá-los no
mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI por todo o prazo
da Emissão.
Eventual Rebaixamento na Classificação de Risco dos CRI Poderá Acarretar Redução de Liquidez dos
CRI para Negociação no Mercado Secundário
Alguns dos principais investidores que adquirem valores mobiliários por meio de ofertas públicas no
Brasil (tais como entidades de previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações
específicas que condicionam seus investimentos em valores mobiliários a determinadas
classificações de risco. Assim, o rebaixamento de classificações de risco obtidas com relação aos CRI
pode obrigar esses investidores a alienar seus CRI no mercado secundário, podendo vir a afetar
negativamente o preço desses CRI e sua negociação no mercado secundário.
Risco referente à Participação das Pessoas Vinculadas no Processo de Bookbuilding
Nos termos da regulamentação em vigor, poderão ser aceitas no Procedimento de Bookbuilding
intenções de investimento de Investidores considerados Pessoas Vinculadas, o que pode promover a
má formação dos Juros Remuneratórios e a redução da liquidez esperada dos CRI no mercado
secundário, uma vez que referidas Pessoas Vinculadas podem optar por manter estes CRI fora de
circulação. A Emissora não tem como garantir que a aquisição dos CRI por Pessoas Vinculadas não
ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão por manter estes CRI fora de circulação.
Riscos relacionados à Fiança da EMS
A EMS, nos termos do Contrato de Cessão e da Escritura de Emissão das Debêntures, constituir-se-á
como fiadora e solidariamente responsável pelo adimplemento dos Créditos Imobiliários. Caso a EMS
deixe de adimplir as obrigações da Fiança, isto poderá afetar negativamente a capacidade da
Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos CRI.
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Riscos relacionados à Tributação dos CRI
Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes no país Titulares de CRI estão
isentos de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte e de declaração de ajuste anual de pessoas
físicas. Porém, tal tratamento tributário tem o intuito de fomentar o mercado de CRI e pode ser
alterado. Eventuais alterações na legislação tributária, eliminando tal isenção, criando ou elevando
alíquotas do imposto de renda incidente sobre os CRI, ou ainda a criação de novos tributos aplicáveis
aos CRI, poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRI esperado pelos Investidores.
Risco da ocorrência de eventos que possam ensejar o inadimplemento ou determinar a antecipação
dos pagamentos
A ocorrência de qualquer evento de Vencimento Antecipado ou Multa Indenizatória acarretará o
pré-pagamento parcial ou total, conforme o caso, dos CRI, podendo gerar dificuldade de
reinvestimento do capital investido pelos investidores à mesma taxa estabelecida para os CRI.
Riscos Relativos à Responsabilização da Emissora por prejuízos ao Patrimônio Separado
Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 12 da Lei 9.514/1997, a totalidade do patrimônio da
Emissora responderá pelos prejuízos que esta causar por descumprimento de disposição legal ou
regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do
Patrimônio Separado. No entanto, o capital social da Emissora é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), que corresponde a pouco menos de 0,02% do total da Emissão. Sendo assim, caso a Emissora
seja responsabilizada pelos prejuízos ao Patrimônio Separado, o patrimônio da Emissora não será
suficiente para indenizar os Titulares dos CRI.
Risco da taxa de juros estipulada nos CRI ser questionada em decorrência da Súmula nº 176 do
Superior Tribunal de Justiça
O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 176, segundo a qual é nula qualquer cláusula
contratual que sujeitar o devedor à taxa de juros divulgada pela B3 (Segmento CETIP UTVM). Em
caso de uma eventual disputa judicial, a Súmula nº 176 poderá ser aplicada pelo Poder Judiciário e
este poderá considerar que a Taxa DI não é válida como fator de remuneração dos CRI.
Eventualmente o Poder Judiciário poderá vir a indicar outro índice para substituir a Taxa DI. Caso
seja indicado um novo índice, este poderá conceder aos titulares dos CRI uma remuneração inferior
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à remuneração inicialmente estabelecida para os CRI.
Risco da 3Z Realty e da EMS serem parte do mesmo Grupo Econômico
A 3Z Realty e a EMS são parte do mesmo grupo econômico, sendo assim os desempenhos financeiros
dessas empresas estão correlacionados, sendo que se uma dessas empresas sofrer algum grande
prejuízo, pode também prejudicar as demais, o que poderá causar a inadimplência do pagamento
dos Créditos Imobiliários.
Risco dos Créditos Imobiliários Serem Alcançados por Terceiros
Os Créditos Imobiliários poderão ser alcançados por obrigações da Devedora, inclusive em
decorrência de credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Devedora e, em alguns casos, por
credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo
econômico da Devedora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra,
concorrerão os detentores destes créditos com os detentores dos CRI, de forma privilegiada, sobre
o produto de realização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência, recuperação judicial, ou
outros procedimentos de natureza similar. Nesta hipótese, é possível que os Créditos Imobiliários
não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles
credores.
18. CLÁUSULA DEZOITO - DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1.

Relatório de Gestão: Sempre que solicitada pelos Titulares dos CRI, a Emissora lhes dará

acesso aos relatórios de gestão dos Créditos Imobiliários vinculados ao presente Termo de
Securitização.
18.2.

Prevalência das Disposições do Termo de Securitização: Na hipótese de qualquer disposição

do presente Termo de Securitização ser julgada ilegal, ineficaz ou inválida, prevalecerão as demais
disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as partes a substituírem a
disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza efeitos semelhantes.
18.3.

Mora: Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida

aos titulares de CRI e não sanada no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após o efetivo recebimento dos
Créditos Imobiliários, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emissora devidamente
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acrescidos da remuneração respectiva, ficarão, desde a data da inadimplência até a data do efetivo
pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e (ii) multa por atraso de 2% (dois por
cento), sem prejuízo de correção monetária, que deverá ocorrer pro rata temporis.
19. CLÁUSULA DEZENOVE - DAS NOTIFICAÇÕES
19.1.

Comunicações: Todos os documentos e as comunicações, sempre feitos por escrito, assim

como os meios físicos que contenham documentos ou comunicações, a serem enviados nos termos
deste Termo de Securitização deverão ser encaminhados para os seguintes endereços:
Para a Emissora
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República
CEP 01037-001, São Paulo - SP
At.: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Tel.: (11) 2663-8532
E-mail: vinicius.stopa@grupotravessia.com
Website: www.grupotravessia.com
Para o Agente Fiduciário
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca
CEP 22640-102, Rio de Janeiro, RJ
At., Nathalia Machado Loureiro / Marco Aurélio Ferreira / Marcelle Santoro
Tel.: (21) 3385-4565
E-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br
Website: www.pentagonotrustee.com.br
19.1.1. Todas as comunicações decorrentes deste Termo de Securitização serão
consideradas eficazes quando entregues pessoalmente ou por meio eletrônico à pessoa a
ser notificada, mediante protocolo ou “aviso de recebimento” expedido pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos.
20. CLÁUSULA VINTE - DO FORO
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20.1.

Foro: As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único

competente para dirimir todo litígio ou controvérsia originária ou decorrente deste Termo de
Securitização, com renúncia a qualquer outro, por mais especial que seja.
O presente Termo de Securitização é firmado em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença de
2 (duas) testemunhas.
São Paulo, [●] de [●] de 2017.
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[Página de assinatura 1/2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários celebrado em [●] de
[●] de 2017 pela Travessia Securitizadora S.A. e pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários.]

_______________________________________________________
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
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[Página de assinatura 2/2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários celebrado em [●] de
[●] de 2017 pela Travessia Securitizadora S.A. e pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários.]

_______________________________________________________
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Testemunhas:
Nome:

Nome:

RG nº:

RG nº:

CPF/MF nº:

CPF/MF nº:
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1ª

NÚMERO

1

01037-001

CIDADE

São Paulo

UF

22640-102

CIDADE

Rio de Janeiro

UF

ENDEREÇO: Avenida José de Souza Campos, nº 753, Térreo, Bairro Cambuí

CNPJ/MF: 08.145.855/0001-12

RAZÃO SOCIAL: 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

3. DEVEDORA

CEP

RJ

ENDEREÇO: Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca

CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38

RAZÃO SOCIAL: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

CEP

SP

FRACIONÁRIA

ENDEREÇO: Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República

CNPJ/MF: 26.609.050/0001-64

TIPO DE CCI

São Paulo, 01 de novembro de 2017.

LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

RAZÃO SOCIAL: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1. EMISSORA

SÉRIE

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – CCI

CCIs

ANEXO I – IDENTIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
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13025-320

CIDADE

São Paulo

UF

SP

127.721 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
TAUBATÉ

TAUBATÉ –
ESTRADA
MUNICIPAL
DOS
REMÉDIOS /
ESTRADA
MUNICIPAL
DE
ITAPECERICA

ARBORAIS

VALE DOS CRISTAIS

MATRÍCULA

89.062 DO 1º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

ENDEREÇO

CAMPINAS –
RODOVIA
ADHEMAR DE
BARROS, 116

DENOMINAÇÃO

6. IDENTIFICAÇÂO DOS IMÓVEIS:

5. VALOR DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS: R$ [●] ([●])

[●] de 2017, no valor de R$ [●] ([●]).

ACS URBANISMO I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
19.521.203/0001-51

ACS ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
12.122.667/0001-46

SPE/CNPJ

30/06/2018

CONCLUSÃO
ATÉ

ENTREGA DEZ
DE 2019

LANÇTO OUT
2017

CRONOGRAMA
ESTIMADO

29.300

24.600

(R$)

INVESTIMENTO
PREVISTO

11,7%

9,8%

% DA
CAPTAÇÃO

URBANISMO

URBANISMO

FINALIDADE

DOCS - 740762v1
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4. TÍTULO

CEP
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ACS TUCUMÃ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
12.564.232/0001-51

MATRÍCULA
126.742 DO 1º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SANTO ANDRÉ
MATRÍCULA
115.993 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS/SP
MATRÍCULA
231.321 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS/SP
MATRÍCULAS:
86.030 E 37.869
DO 2º OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

SANTO
ANDRÉ – RUA
PANAMÁ 131

CAMPINAS –
RUA SANTA
RITA DO
PASSA
QUATRO,
575.

CAMPINAS –
GLEBA 03 –
FAZENDA
CUSCUZEIRO
(PROX. PUC E
SHOPPING
BANDEIRAS)

CAMPINAS –
RODOVIA DA
RHODIA KM
12 – BARÃO
GERALDO

VIVA VISTA
ARAUCÁRIA

MAIS CASA BRANCA

AMÉRICA RESIDÊNCIA

CUSCUZEIRO

BARÃO GERALDO

ACS JATOBÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.048.368/0001-95

CNPJ
20.441.284/0001-69

ACS ITAPARICA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..

ACS ARAÇÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
14.827.443/0001-65

VIVA VISTA
PANORAMA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.371.269/0001-40)

135.149 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA E /
AVENIDA D Nº
96 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

31/12/2020

CONCLUSÃO
ATÉ

INICIO 1º SEM
2018

31/12/2020

CONCLUSÃO
ATÉ

INICIO 1º SEM
2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

30/06/2018

CONCLUSÃO
ATÉ

8.000

10.700

14.273

10.441

19.800

3,2%

4,3%

5,7%

4,2%

7,9%

URBANISMO

DESENVOLVIMENTO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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ACS BETA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.848.667/0001-65

MATRÍCULA
119.778 DO 1º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO
BERNARDO DO
CAMPO

MATRICULA
135.145 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

MATRÍCULA
135.146 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

SÃO
BERNARDO
DO CAMPO –
RUA FREI
GASPAR 931

SUMARÉ –
AVENIDA C
Nº20 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

SUMARÉ
AVENIDA A
Nº330 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

VIVA VISTA RECANTO

TERRACES

VIVA VISTA PAISAGEM

VIVA VISTA MIRANTE

VIVA VISTA MIRANTE
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.204/0001-98.

VIVA VISTA PAISAGEM
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.243.564/0001-58

VIVA VISTA RECANTO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
18.167.443/0001-37

MATRÍCULA
135.144 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

SUMARÉ –
AVENIDA B
Nº380 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

PATEO ABOLIÇÃO

ACS GAMA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.842.633/0001-63

MATRÍCULA
181.054 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS.

CAMPINAS –
AVENIDA DA
ABOLIÇÃO,
Nº 1000

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

2.953

4.025

4.683

7.520

3.700

1,2%

1,6%

1,9%

3,0%

1,5%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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MATRÍCULA
138.440 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

MATRÍCULA
135.147 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

MATRÍCULA
135.157 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

MATRÍCULA
140.169 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

SUMARÉ –
AVENIDA C Nº
17 DO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA

SUMARÉ
-AVENIDA A
Nº475 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA

SUMARÉAVENIDA E Nº
160 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA

SUMARÉ –
AVENIDA B Nº
180 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

VIVA VISTA BRISA

VIVA VISTA SOLAR

VIVA VISTA ALAMEDA

VIVA VISTA COLINA

VIVA VISTA COLINA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.167.409/0001-62

VIVA VISTA ALAMEDA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
18.167.363/0001-81

VIVA VISTA SOLAR SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
17.171.152/0001-50

VIVA VISTA BRISA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.267/0001-44

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

1.217

2.727

2.637

1.874

0,5%

1,1%

1,1%

0,8%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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ACS INGÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.048.376/0001-31)

ACS INGÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.048.376/0001-31

91.358 DO 1º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

40.724 DO 2º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS
51.360, 39.267,
47.354 E 85.522,
TODAS DO 10º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO
PAULO

CAMPINAS ESTRADA
MUNICIPAL
CAMPINAS –
MOGI MIRIM –
KM 56

JAGUARIÚNA
- ESTRADA
MUNICIPAL
DE
JAGUARIÚNA
– JGR - 171

SÃO PAULO –
CAPITAL –
RUA
GIRASSOL,
110, 114 E
128

VILA TOSCANA

ALPHACASAS

KALORÉ
(PARCERIA/AQUISIÇÃO
TERRENO)

GIRASSOL

ACS ALPHA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
11.806.182/0001-09)

VALIMOG
EMPRENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
08.545.689/0001-14

MATRÍCULA
78.522 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE MOGI
MIRIM.

MOGI MIRIM
ESTRADA
VICINAL
SENADOR
ANDRÉ
FRANCO
MONTORO.

VIVA VISTA ENCANTO

VIVA VISTA ENCANTO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.253/0001-20

MATRÍCULA
135.153 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
AVENIDA E Nº
95 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

LANÇTO.
INÍCIO 2019

LANÇTO.
INÍCIO 2019

LANÇTO 2º
SEM 2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

8.000

25.000

15.000

1.851

1.373

3,2%

10,0%

6,0%

0,7%

0,5%

DESENVOLVIMENTO

PARTICIPAÇÃO

DESENVOLVIMENTO

URBANISMO

CONSTRUÇÃO

DOCS - 740762v1
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EM NEGOCIAÇÃO

MATRÍCULA
106.893 DO 2º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS.

135.155 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.154 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

AV. JOSÉ DE
SOUZA
CAMPOS,
753,
CAMPINAS.

CAMPINAS –
FAZENDA
SANTANA,
RODOVIA
DOM PEDRO I
E A ESTRADA
VELAS DAS
CONTENDAS

SUMARÉ –
LOTE 04 DA
QUADRA F –
DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

PROJETO ANGELINA

FAZENDA SANTANA

VIVA VISTA AROMA

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA F DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA HARMONIA
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.
ACS URBANISMO I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
19.521.203/0001-51)

ACS JAGUARIUNA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
11.836.243/0001-80)

CNPJ
08.145.855/0001-12

3Z REALTY
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA

CNPJ
20.441.324/0001-72

ACS ANGELINA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIO LTDA

(30 MESES
OBRA)

LANÇAMENTO
2020

(30 MESES
OBRA)

LANÇAMENTO
2020

LANÇTO.
INÍCIO 2021

LANÇTO 2º
SEM 2018

2.000

2.000

15.000

20.000

0,8%

0,8%

6,0%

8,0%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

URBANISMO

DESENVOLVIMENTO

DOCS - 740762v1
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VIVA VISTA AROMA LANÇAMENTO
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
(CNPJ/MF Nº
18.167.424/0001-00)

135.142 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.148 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.150 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA C
DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA.

SUMARÉ
-LOTE 02 DA
QUADRA E DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

SUMARÉ
LOTE 04 DA
QUADRA E DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

VIVA VISTA PASSEIO

VIVA VISTA VEREDA

VIVA VISTA CERRADO

VIVA VISTA PLAZA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
19.092.383/0001-01)
(30 MESES
OBRA)

LANÇAMENTO
2020

LANÇAMENTO
VIVA VISTA
2020
HARMONIA SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
(CNPJ/MF Nº
18.167.391/0001-07)

(30 MESES
OBRA)

VIVA VISTA PLAZA

LANÇAMENTO
2020

ACS ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
12.122.667/0001-46)

SUMARÉ –
LOTES 01,
135.134,
02, 03 E 04
135.135, 135.136
DA QUADRA B
E 135.137, TODAS
DO
DO CARTÓRIO DE
LOTEAMENTO
REGISTRO DE
VIVA VISTA,
IMÓVEIS DE
DISTRITO
SUMARÉ
NOVA
VENEZA.

2.000

2.000

2.000

1.326

0,8%

0,8%

0,8%

0,5%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

DOCS - 740762v1
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135.156 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.158 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 05 DA
QUADRA F DO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

SUMARÉ
-LOTE 02 DA
QUADRA G
DO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

Correspondentes a [•]% ([•]) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI –

Juros Remuneratórios

DOCS - 740762v1

As Debêntures não terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado.

Atualização Monetária

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

R$ [•] ([•]).

0,4%

0,4%

0,8%

Valor de Principal

1.000

1.000

2.000

1.093 (mil e noventa e três) dias.

VIVA VISTA CERRADO (LANÇAMENTO
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
CNPJ/MF Nº
18.371.288/0001-76)

VIVA VISTA VEREDA LANÇAMENTO
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
(CNPJ/MF Nº
18.371.288/0001-76)

VIVA VISTA PASSEIO LANÇAMENTO
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
CNPJ/MF Nº
17.812.903/0001-70)

Prazo Total

CONDIÇÕES DE EMISSÃO

VIVA VISTA BOSQUE

VIVA VISTA POMAR

135.151 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 05 DA
QUADRA E DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA PANORAMA
VIVA VISTADISTRITO DE
NOVA
VENEZA.
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de

Pagamento

da Parcela única na Data de Vencimento.

das despesas incorridas para cobrança.

independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além

bem como à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sobre o montante assim devido,

desde a data de inadimplemento (exclusive) até a data do efetivo pagamento (inclusive),

compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido e juros de mora calculados

qualquer quantia devida, os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa moratória, não

Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento de

Juros Remuneratórios
Vencimento.

5
6

1
2
3
4

Datas de Pagamento dos
Juros Remuneratórios das
Debêntures da 1ª Série
27/04/2018
30/10/2018
29/04/2019
30/10/2019
29/04/2020
29/10/2020
DOCS - 740762v1

demais pagamentos nos semestres seguintes, sendo o último pagamento na Data de

Periodicidade de Pagamento dos O primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado em 27 de abril de 2018 e os

Amortização

Periodicidade

Encargos Moratórios:

Será admitido a realização de oferta de resgate antecipado, nos termos da Escritura de

Oferta de Resgate Antecipado
Emissão das Debêntures.

29/10/2020.

Data de Vencimento

B3 (Segmento CETIP UTVM).

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela

Depósitos Interfinanceiros de um dia, extra-grupo, expressa na forma de percentual ao ano,
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Na forma descrita na Escritura de Emissão das Debêntures.
Fiança outorgada pela EMS.

Local de Pagamento

Garantias

DOCS - 740762v1
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2ª

NÚMERO

2

01037-001

CIDADE

São Paulo

UF

22640-102

CIDADE

Rio de Janeiro

UF

CEP

13025-320

CIDADE

São Paulo

UF

ENDEREÇO: Avenida José de Souza Campos, nº 753, Térreo, Bairro Cambuí

CNPJ/MF: 08.145.855/0001-12

RAZÃO SOCIAL: 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

3. DEVEDORA

CEP

SP

RJ

ENDEREÇO: Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca

CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38

RAZÃO SOCIAL: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

CEP

SP

FRACIONÁRIA

ENDEREÇO: Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República

CNPJ/MF: 26.609.050/0001-64

TIPO DE CCI

São Paulo, 01 de novembro de 2017.

LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

RAZÃO SOCIAL: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1. EMISSORA

SÉRIE

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – CCI

ANEXO I “B” - CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS CCI 2

DOCS - 740762v1
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ACS ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
12.122.667/0001-46

89.062 DO 1º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

127.721 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
TAUBATÉ

CAMPINAS –
RODOVIA
ADHEMAR DE
BARROS, 116

TAUBATÉ –
ESTRADA
MUNICIPAL
DOS
REMÉDIOS /
ESTRADA
MUNICIPAL
DE
ITAPECERICA

ARBORAIS

VALE DOS CRISTAIS

ACS URBANISMO I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
19.521.203/0001-51

SPE/CNPJ

MATRÍCULA

ENDEREÇO

DENOMINAÇÃO

6. IDENTIFICAÇÂO DOS IMÓVEIS:

5. VALOR DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS: R$ [●] ([●])

[●] de 2017, no valor de R$ [●] ([●]).

30/06/2018

CONCLUSÃO
ATÉ

ENTREGA DEZ
DE 2019

LANÇTO OUT
2017

CRONOGRAMA
ESTIMADO

29.300

24.600

(R$)

INVESTIMENTO
PREVISTO

11,7%

9,8%

% DA
CAPTAÇÃO

URBANISMO

URBANISMO

FINALIDADE

DOCS - 740762v1

Quirografária, com Garantia Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, da 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.” firmada em [●] de

“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie

4. TÍTULO
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ACS TUCUMÃ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
12.564.232/0001-51

MATRÍCULA
126.742 DO 1º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SANTO ANDRÉ
MATRÍCULA
115.993 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS/SP
MATRÍCULA
231.321 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS/SP
MATRÍCULAS:
86.030 E 37.869
DO 2º OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

SANTO
ANDRÉ – RUA
PANAMÁ 131

CAMPINAS –
RUA SANTA
RITA DO
PASSA
QUATRO,
575.

CAMPINAS –
GLEBA 03 –
FAZENDA
CUSCUZEIRO
(PROX. PUC E
SHOPPING
BANDEIRAS)

CAMPINAS –
RODOVIA DA
RHODIA KM
12 – BARÃO
GERALDO

VIVA VISTA
ARAUCÁRIA

MAIS CASA BRANCA

AMÉRICA RESIDÊNCIA

CUSCUZEIRO

BARÃO GERALDO

ACS JATOBÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.048.368/0001-95

CNPJ
20.441.284/0001-69

ACS ITAPARICA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..

ACS ARAÇÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
14.827.443/0001-65

VIVA VISTA
PANORAMA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.371.269/0001-40)

135.149 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA E /
AVENIDA D Nº
96 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

31/12/2020

CONCLUSÃO
ATÉ

INICIO 1º SEM
2018

31/12/2020

CONCLUSÃO
ATÉ

INICIO 1º SEM
2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

30/06/2018

CONCLUSÃO
ATÉ

8.000

10.700

14.273

10.441

19.800

3,2%

4,3%

5,7%

4,2%

7,9%

URBANISMO

DESENVOLVIMENTO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

DOCS - 740762v1
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ACS BETA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.848.667/0001-65

MATRÍCULA
119.778 DO 1º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO
BERNARDO DO
CAMPO

MATRICULA
135.145 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

MATRÍCULA
135.146 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

SÃO
BERNARDO
DO CAMPO –
RUA FREI
GASPAR 931

SUMARÉ –
AVENIDA C
Nº20 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

SUMARÉ
AVENIDA A
Nº330 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

VIVA VISTA RECANTO

TERRACES

VIVA VISTA PAISAGEM

VIVA VISTA MIRANTE

VIVA VISTA MIRANTE
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.204/0001-98.

VIVA VISTA PAISAGEM
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.243.564/0001-58

VIVA VISTA RECANTO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
18.167.443/0001-37

MATRÍCULA
135.144 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

SUMARÉ –
AVENIDA B
Nº380 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

PATEO ABOLIÇÃO

ACS GAMA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.842.633/0001-63

MATRÍCULA
181.054 DO 3º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS.

CAMPINAS –
AVENIDA DA
ABOLIÇÃO,
Nº 1000

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

2.953

4.025

4.683

7.520

3.700

1,2%

1,6%

1,9%

3,0%

1,5%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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MATRÍCULA
138.440 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

MATRÍCULA
135.147 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

MATRÍCULA
135.157 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

MATRÍCULA
140.169 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ.

SUMARÉ –
AVENIDA C Nº
17 DO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA

SUMARÉ
-AVENIDA A
Nº475 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA

SUMARÉAVENIDA E Nº
160 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA

SUMARÉ –
AVENIDA B Nº
180 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

VIVA VISTA BRISA

VIVA VISTA SOLAR

VIVA VISTA ALAMEDA

VIVA VISTA COLINA

VIVA VISTA COLINA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.167.409/0001-62

VIVA VISTA ALAMEDA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
18.167.363/0001-81

VIVA VISTA SOLAR SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ
17.171.152/0001-50

VIVA VISTA BRISA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.267/0001-44

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

1.217

2.727

2.637

1.874

0,5%

1,1%

1,1%

0,8%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

DOCS - 740762v1
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ACS INGÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
18.048.376/0001-31)

ACS INGÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
18.048.376/0001-31

91.358 DO 1º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS

40.724 DO 2º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS
51.360, 39.267,
47.354 E 85.522,
TODAS DO 10º
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO
PAULO

CAMPINAS ESTRADA
MUNICIPAL
CAMPINAS –
MOGI MIRIM –
KM 56

JAGUARIÚNA
- ESTRADA
MUNICIPAL
DE
JAGUARIÚNA
– JGR - 171

SÃO PAULO –
CAPITAL –
RUA
GIRASSOL,
110, 114 E
128

VILA TOSCANA

ALPHACASAS

KALORÉ
(PARCERIA/AQUISIÇÃO
TERRENO)

GIRASSOL

ACS ALPHA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
11.806.182/0001-09)

VALIMOG
EMPRENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
08.545.689/0001-14

MATRÍCULA
78.522 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE MOGI
MIRIM.

MOGI MIRIM
ESTRADA
VICINAL
SENADOR
ANDRÉ
FRANCO
MONTORO.

VIVA VISTA ENCANTO

VIVA VISTA ENCANTO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
17.171.253/0001-20

MATRÍCULA
135.153 DO
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
AVENIDA E Nº
95 –
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

LANÇTO.
INÍCIO 2019

LANÇTO.
INÍCIO 2019

LANÇTO 2º
SEM 2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

CONCLUSÃO
ATÉ
31/03/2018

8.000

25.000

15.000

1.851

1.373

3,2%

10,0%

6,0%

0,7%

0,5%

DESENVOLVIMENTO

PARTICIPAÇÃO

DESENVOLVIMENTO

URBANISMO

CONSTRUÇÃO

DOCS - 740762v1
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EM NEGOCIAÇÃO

MATRÍCULA
106.893 DO 2º
OFICIAL DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
CAMPINAS.

135.155 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.154 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

AV. JOSÉ DE
SOUZA
CAMPOS,
753,
CAMPINAS.

CAMPINAS –
FAZENDA
SANTANA,
RODOVIA
DOM PEDRO I
E A ESTRADA
VELAS DAS
CONTENDAS

SUMARÉ –
LOTE 04 DA
QUADRA F –
DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

PROJETO ANGELINA

FAZENDA SANTANA

VIVA VISTA AROMA

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA F DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA HARMONIA
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.
ACS URBANISMO I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
19.521.203/0001-51)

ACS JAGUARIUNA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
11.836.243/0001-80)

CNPJ
08.145.855/0001-12

3Z REALTY
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA

CNPJ
20.441.324/0001-72

ACS ANGELINA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIO LTDA

(30 MESES
OBRA)

LANÇAMENTO
2020

(30 MESES
OBRA)

LANÇAMENTO
2020

LANÇTO.
INÍCIO 2021

LANÇTO 2º
SEM 2018

2.000

2.000

15.000

20.000

0,8%

0,8%

6,0%

8,0%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

URBANISMO

DESENVOLVIMENTO

DOCS - 740762v1
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VIVA VISTA AROMA LANÇAMENTO
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
(CNPJ/MF Nº
18.167.424/0001-00)

135.142 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.148 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.150 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 03 DA
QUADRA C
DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA.

SUMARÉ
-LOTE 02 DA
QUADRA E DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA.

SUMARÉ
LOTE 04 DA
QUADRA E DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA –
DISTRITO
NOVA
VENEZA

VIVA VISTA PASSEIO

VIVA VISTA VEREDA

VIVA VISTA CERRADO

VIVA VISTA PLAZA SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº
19.092.383/0001-01)
(30 MESES
OBRA)

LANÇAMENTO
2020

LANÇAMENTO
VIVA VISTA
2020
HARMONIA SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
(CNPJ/MF Nº
18.167.391/0001-07)

(30 MESES
OBRA)

VIVA VISTA PLAZA

LANÇAMENTO
2020

ACS ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ/MF Nº
12.122.667/0001-46)

SUMARÉ –
LOTES 01,
135.134,
02, 03 E 04
135.135, 135.136
DA QUADRA B
E 135.137, TODAS
DO
DO CARTÓRIO DE
LOTEAMENTO
REGISTRO DE
VIVA VISTA,
IMÓVEIS DE
DISTRITO
SUMARÉ
NOVA
VENEZA.

2.000

2.000

2.000

1.326

0,8%

0,8%

0,8%

0,5%

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO
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135.156 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

135.158 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 05 DA
QUADRA F DO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

SUMARÉ
-LOTE 02 DA
QUADRA G
DO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL
VIVA VISTA –
DISTRITO DE
NOVA
VENEZA.

Correspondentes a [•]% ([•]) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI –

Juros Remuneratórios

DOCS - 740762v1

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela

Depósitos Interfinanceiros de um dia, extra-grupo, expressa na forma de percentual ao ano,

As Debêntures não terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado.

Atualização Monetária

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

R$ [•] ([•]).

0,4%

0,4%

0,8%

Valor de Principal

1.000

1.000

2.000

1.822 (mil, oitocentos e vinte e dois) dias.

VIVA VISTA CERRADO (LANÇAMENTO
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
CNPJ/MF Nº
18.371.288/0001-76)

VIVA VISTA VEREDA LANÇAMENTO
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
(CNPJ/MF Nº
18.371.288/0001-76)

VIVA VISTA PASSEIO LANÇAMENTO
2020
SPE
EMPREENDIMENTOS
(30 MESES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRA)
CNPJ/MF Nº
17.812.903/0001-70)

Prazo Total

1. CONDIÇÕES DE EMISSÃO

VIVA VISTA BOSQUE

VIVA VISTA POMAR

135.151 DO
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE
IMÓVEIS DE
SUMARÉ

SUMARÉ –
LOTE 05 DA
QUADRA E DO
LOTEAMENTO
VIVA VISTA PANORAMA
VIVA VISTADISTRITO DE
NOVA
VENEZA.
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Amortização

Periodicidade

de

Encargos Moratórios:

Pagamento

Será admitido a realização de oferta de resgate antecipado, nos termos da Escritura de

Oferta de Resgate Antecipado

27/04/2018
30/10/2018
29/04/2019
30/10/2019
29/04/2020
29/10/2020
29/04/2021
28/10/2021

1
2
3
4
5
6
7
8

da 2ª Série

Amortização das Debêntures

Emissão, conforme tabela abaixo:

33,34000%

0,00000%

0,00000%

0,00000%

0,00000%

0,00000%

0,00000%

0,00000%

% de Amortização

DOCS - 740762v1

da Semestralmente, a partir do 48º (quadragésimo oitavo) mês (inclusive) contado da Data de

das despesas incorridas para cobrança.

independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além

bem como à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sobre o montante assim devido,

desde a data de inadimplemento (exclusive) até a data do efetivo pagamento (inclusive),

compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido e juros de mora calculados

qualquer quantia devida, os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa moratória, não

Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento de

Emissão das Debêntures.

28/10/2022.

Data de Vencimento

B3 (Segmento CETIP UTVM).

101

402

28/10/2022

10
100,00000%

50,00000%

29/04/2019
30/10/2019
29/04/2020
29/10/2020
29/04/2021
28/10/2021
28/04/2022
28/10/2022

3
4
5
6
7
8
9
10
Fiança outorgada pela EMS.

30/10/2018

2

Garantias

27/04/2018

1

Debêntures da 2ª Série

Remuneratórios

Juros

Pagamento

de

Datas

Na forma descrita na Escritura de Emissão das Debêntures.

Vencimento.

das

dos

DOCS - 740762v1

demais pagamentos nos semestres seguintes, sendo o último pagamento na Data de

Local de Pagamento

Juros Remuneratórios

Periodicidade de Pagamento dos O primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado em 27 de abril de 2017 e os

28/04/2022

9
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DA EMISSORA
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A., companhia aberta com registro perante a CVM nº 24.082, com
sede na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República, CEP 01037-001, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.609.050/0001-64, neste
ato representada na forma de seu estatuto social (“Emissora”), para fins de atendimento ao
previsto pelo item 15 do anexo III da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 414,
de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, na qualidade de emissora da oferta pública de
distribuição dos certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”) da 1ª e 2ª séries da 1ª emissão da sua
emissão (“Emissão”), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com o BANCO
BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477,
10º a 15º andares, Itaim Bibi, CEP 04538- 133, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26, na qualidade de coordenador líder da distribuição pública
dos CRI, e a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição
financeira com sede na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra
da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário da Emissão, e os assessores legais
contratados no âmbito da Emissão, a legalidade e ausência de vícios da Emissão, além de ter agido
com diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações
prestadas no prospecto da oferta dos CRI e no termo de securitização de créditos imobiliários que
regula os CRI e a Emissão.
São Paulo, [] de [] de 2017.

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
Emissora
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira
com sede na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca,
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, (doravante
denominada simplesmente “Agente Fiduciário”), na qualidade de agente fiduciário dos Certificados
de Recebíveis Imobiliários das 1ª e 2ª Séries da 1ª emissão (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), da
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A., companhia aberta com registro perante a CVM nº 24082, com
sede na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República, CEP 01037-001, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.609.050/0001-64
(“Emissora”), distribuídos publicamente pelo BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira,
com sede na Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar, Torre Corcovado, CEP 22250-040, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 30.306.284/0001-45 (“Coordenador Líder”) DECLARA, nos termos da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e
da Instrução da CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, para todos os fins e
efeitos, que verificou a legalidade e a ausência de vícios da operação que contemplou a Emissão e a
Oferta, além de ter agido com diligência para verificar a veracidade, a consistência, a correção e a
suficiência das informações prestadas pela Emissora no Prospecto Preliminar da Oferta dos CRI e no
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão de Certificados
de Recebíveis Imobiliários da Travessia Securitizadora S.A.
São Paulo, [●] de [●] de 2017.

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Agente Fiduciário
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº 3.477, 10º a 15º andares, Itaim Bibi, CEP 04538- 133, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26, neste ato representada na forma de seu estatuto
social (“Coordenador Líder”), para fins de atendimento ao previsto pelo item 15 do anexo III da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição dos
certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”) das 1ª e 2ª Séries da 1ª emissão (“CRI” e “Emissão”,
respectivamente), da TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A., companhia aberta com registro perante a
CVM nº 24082, com sede na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República,
CEP 01037-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
26.609.050/0001-64 (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), declara, para todos os fins e
efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora, a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na Avenida das Américas, nº
4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário
da Emissão, e os assessores legais contratados no âmbito da Emissão, a legalidade e ausência de
vícios da Emissão, além de ter agido, dentro de suas limitações, por ser instituição que atua
exclusivamente na distribuição de valores mobiliários, com diligência para assegurar a veracidade,
consistência, correção e suficiência das informações prestadas no prospecto da oferta dos CRI e no
termo de securitização de créditos imobiliários que regula os CRI e a Emissão.
São Paulo, [●] de [●] de 2017.

BANCO BTG PACTUAL S.A.
Coordenador Líder
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 4200,
Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Instituição
Custodiante”), na qualidade de instituição custodiante do “Instrumento Particular de Escritura de
Emissão de Cédula de Créditos Imobiliários Fracionárias sem Garantia Real Imobiliária Sob a Forma
Escritural” (“Escritura de Emissão de CCIs”), por meio do qual foram emitidas as Cédulas de Crédito
Imobiliário (“CCIs”), DECLARA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 10.931/04, que
lhe foi entregue para custódia a Escritura de Emissão de CCIs e que as CCI se encontram
devidamente vinculadas aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão
(“CRI” e “Emissão”, respectivamente) da TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A., companhia aberta
com registro perante a CVM nº 24082, com sede na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43,
sala 05, República, CEP 01037-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 26.609.050/0001-64 (“Emissora”), sendo que os CRI foram lastreados pelas CCIs
por meio do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão, firmado entre a Emissora e
a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, acima qualificada, na
qualidade de agente fiduciário dos CRI (“Termo de Securitização”), tendo sido instituído o regime
fiduciário pela Emissora, no Termo de Securitização, sobre as CCIs e os créditos imobiliários que elas
representam, nos termos da Lei nº 9.514/97. Regime fiduciário este ora registrado nesta Instituição
Custodiante, que declara, ainda, que o Termo de Securitização e a Escritura de Emissão de CCIs, por
meio da qual as CCIs foram emitidas, encontram-se, respectivamente, registrado e custodiadas
nesta Instituição Custodiante, nos termos do artigo 18, § 4º e parágrafo único do artigo 23, da Lei nº
10.931/04.
São Paulo, [●] de [●] de 2017.

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Instituição Custodiante
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ANEXO 10

SÚMULA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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Comunicado à Imprensa
16 de outubro de 2017

S&P Global Ratings atribui rating preliminar ‘brAA (sf)’ às 1ª e 2ª
séries da 1ª emissão de CRIs da Travessia Securitizadora S.A.
(Risco EMS S.A.)
Analista principal:
Marcelo Graupen, São Paulo, 55 (11) 3039-9743, marcelo.graupen@spglobal.com
Contato analítico adicional:
Henrique Sznirer, São Paulo, 55 (11) 3039-9723, henrique.sznirer@spglobal.com
Líder do comitê de rating:
Antonio Zellek, Cidade do México, 52 (55) 5081-4484, antonio.zellek@spglobal.com

Resumo
x
x

x

A S&P Global Ratings atribuiu o rating preliminar ‘brAA (sf) às 1ª e 2ª séries da 1ª emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) da Travessia Securitizadora S.A. (Travessia).
As 1ª e 2ª séries da 1ª emissão de CRIs da Travessia serão lastreadas por uma Cédula de
Crédito Imobiliário (CCI) representativa de uma debênture devida pela 3Z Realty
Desenvolvimento Imobiliário S.A , a qual possui a EMS S.A. como a fiadora que garante o
integral cumprimento das obrigações assumidas sobre a debênture.
O rating da 1ª e 2ª séries da 1ª emissão de CRIs a serem emitidos pela Travessia reflete nossa
opinião de crédito sobre a debênture, a qual reflete a qualidade de crédito da EMS S.A. como
sua fiadora.

Ações de Rating
São Paulo (S&P Global Ratings) 16 de outubro de 2017 – A S&P Global Ratings atribuiu hoje o rating
preliminar ‘brAA (sf)’, em sua Escala Nacional Brasil, às 1ª e 2ª séries da 1ª emissão de Certificados de
Recebíveis Imobiliários (CRIs) da Travessia Securitizadora S.A. (Travessia). A emissão será lastreada
por uma debênture devida pela 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A. (3Z Realty). O rating
reflete nossa opinião de crédito sobre a debênture, a qual reflete a qualidade de crédito da EMS S.A.
(EMS) como fiadora, a qual garante o integral cumprimento das obrigações assumidas sobre a
debênture.

409

Os juros remuneratórios da 1ª série de CRIs equivalerão a 101,5% da Taxa DI Over enquanto para a 2ª
série equivalerão a 102% da Taxa DI Over. A taxa de juros da debênture, por sua vez, refletirá os juros
remuneratórios estabelecidos para os CRIs. O pagamento dos juros da 1ª série será semestral e a
amortização do seu principal ocorrerá três anos após sua emissão, quando vence essa série.
Similarmente, os juros da 2ª série serão pagos semestralmente e a amortização do principal será
efetuada em três parcelas após o 48ª mês da emissão.

Fundamentos
O rating preliminar ‘brAA (sf) ’ atribuído às 1ª e 2ª séries da 1ª emissão de CRIs a serem emitidos pela
Travessia baseia-se nos seguintes fatores:
x

Risco de Crédito: Para a análise de títulos empacotados, que são lastreados por um ativo já
existente, como a debênture, nos baseamos em nossa opinião de crédito sobre o ativo
subjacente, o qual conta com a EMS como fiadora que garante o integral cumprimento das
obrigações assumidas sobre o ativo subjacente. Além disso, consideramos se a transação de
empacotamento é elegível ao repasse estrutural da qualidade de crédito da fiadora, com base
tanto nos fatores de riscos associados aos instrumentos financeiros (default no pagamento, prépagamento, diferimento de pagamentos e retenção de impostos), quanto nos riscos estruturais
(juros do passivo e ativo e termos de pagamentos, despesas, opção do investidor e risco de
mercado e de liquidação do empacotamento). Entendemos que a estrutura da operação mitiga
os riscos citados acima. Dessa forma, o rating dos CRIs reflete a opinião de crédito sobre o ativo
subjacente.

x

Estrutura de Pagamento e Mecanismos de Fluxo de Caixa: Para a análise de estrutura de
pagamentos, avaliamos o risco de insuficiência de recursos para o pagamento de juros e
principal dos certificados, devido aos pagamentos de despesas, incluindo as extraordinárias,
referentes à operação. O risco foi mitigado pelo fato de que, desde o momento da emissão, um
fundo de reserva para cobrir todas as despesas da transação esperadas para os próximos 3
(três) meses será mantido pela devedora e garantido pela fiadora. Além disso, a transação não
está exposta ao risco de descasamento de taxas de juros e ao de carregamento negativo, uma
vez que as taxas de juros e o cronograma de amortização da debênture e dos CRIs se casam.

x

Risco Operacional: De acordo com o nosso critério de riscos operacionais, consideramos que a
operação não conta com um participante-chave de desempenho cujo papel possa afetar o
desempenho da carteira e, por isso, consideramos que todos os participantes possuem funções
administrativas. Dessa forma, a avaliação de severidade, portabilidade e ruptura dos
participantes não se aplica.

x

Risco de Contraparte: A transação está exposta ao risco de contraparte do Itaú Unibanco S.A.
(Itaú), como provedor da conta bancária, e da EMS, como fiadora da debênture que lastreia a
operação. Classificamos a exposição da transação ao provedor da conta bancária como
“mínima”. Dessa forma, atualmente o rating da contraparte bancária não limita o rating da
transação. Em nossa opinião, a qualidade de crédito das contrapartes é consistente com a
categoria do rating atribuído aos CRIs.

S&P Global Ratings
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x

Risco Legal: O patrimônio separado estabelece que apenas os detentores dos CRIs em
questão podem ter acesso aos recursos que constituem os ativos da operação, limitando
também o acesso ao patrimônio da emissora, tanto por parte dos detentores dos CRIs quanto de
outros participantes da transação. Ainda, a estrutura da emissão dos CRIs e a do emissor
atendem aos critérios da S&P Global Ratings com relação ao isolamento da insolvência dos
participantes, incluindo a falência de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE, specialpurpose entity) de múltiplo uso, e à transferência dos ativos ao patrimônio separado.

x

Estabilidade do Rating: O rating atribuído à 1ª e 2ª séries da 1ª emissão de CRIs da Travessia
depende da qualidade de crédito da EMS, como fiadora, e do Itaú, como provedor da conta
bancária. Dessa forma, entendemos que o rating atribuído aos CRIs poderá ser revisado, caso
mudemos nossa opinião de crédito sobre a debênture, ou nossa visão sobre a qualidade de
crédito da EMS, ou do Itaú, sem que haja substituição do provedor da conta bancária.

RESUMO DA AÇÃO DE RATING
Instrumento

De

Para

Montante
Preliminar**
(em R$)

Vencimento Legal
Final

1ª Série da 1ª
Emissão de CRIs

Não Classificadas

brAA (sf) Preliminar*

250 milhões

Novembro de 2020

2ª Série da 1ª
Emissão de CRIs

Não Classificadas

brAA (sf) Preliminar*

250 milhões

Novembro de 2022

*O rating é preliminar, uma vez que a documentação final, com seus respectivos suplementos, ainda não está
disponível. A atribuição do rating final condiciona-se ao recebimento da documentação apropriada pela S&P Global
Ratings, bem como ao encerramento da distribuição dessas cotas. Quaisquer informações subsequentes poderão
resultar na atribuição de um rating final diferente do preliminar.
**O montante preliminar a ser emitido é de R$ 250 milhões, distribuído entre as duas séries de CRIs. O montante
preliminar ainda pode ser elevado em até 35%, por meio das opções de lote adicional e de lote suplementar,
totalizando R$ 337,5 milhões.

A Escala Nacional Brasil de ratings de crédito da S&P Global Ratings atende emissores, seguradores,
terceiros, intermediários e investidores no mercado financeiro brasileiro para oferecer tanto ratings de
crédito de dívida (que se aplicam a instrumentos específicos de dívida) quanto ratings de crédito de
empresas (que se aplicam a um devedor). Os ratings de crédito na Escala Nacional Brasil utilizam os
símbolos de rating globais da S&P Global Ratings com a adição do prefixo “br” para indicar “Brasil”, e o
foco da escala é o mercado financeiro brasileiro. A Escala Nacional Brasil de ratings de crédito não é
diretamente comparável à escala global da S&P Global Ratings ou a qualquer outra escala nacional
utilizada pela S&P Global Ratings ou por suas afiliadas, refletindo sua estrutura única, desenvolvida
exclusivamente para atender as necessidades do mercado financeiro brasileiro.
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Certos termos utilizados neste relatório, particularmente certos adjetivos usados para expressar nossa
visão sobre os fatores que são relevantes para os ratings, têm significados específicos que lhes são
atribuídos em nossos critérios, por isso devem ser lidos em conjunto com tais critérios. Por favor, veja os
critérios de rating em www.standardandpoors.com.br para mais informações.

Critérios e Artigos Relacionados
Critérios
x Tabelas de mapeamento das escalas nacionais e regionais da S&P Global Ratings, 14 de agosto
de 2017
x Critério Legal: Operações Estruturadas: Metodologia de avaliação de isolamento de ativos e de
sociedades de propósito específico, 29 de março de 2017
x Estrutura Global de Avaliação de Riscos Operacionais em Operações Estruturadas, 9 de outubro
de 2014
x Ratings de Crédito nas Escalas Nacionais e Regionais, 22 de setembro de 2014
x Metodologia e Premissas da Estrutura de Risco de Contraparte, 25 de junho de 2013
x Metodologia global para atribuição de ratings a títulos empacotados, 16 de outubro de 2012
x Metodologia de Critério Aplicada a Taxas, Despesas e Indenizações, 12 de julho de 2012
x Metodologia: Critérios de estabilidade de crédito, 3 de maio de 2010
x Entendendo as Definições de Ratings da Standard & Poor's, 3 de junho de 2009
Artigos
x Credit Conditions: Political Risks Are Receding In Latin America, But Uncertainty Looms, 28 de
Setembro de 2017
x Global Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis 2016: The Effects Of The Top Five
Macroeconomic Factors, 16 de dezembro de 2016
x Latin American Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis 2015: The Effects Of
Regional Market Variables, 28 de outubro de 2015
x Avaliando a qualidade de crédito pelo vínculo mais fraco, 13 de fevereiro de 2012
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INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS ADICIONAIS
Outros serviços fornecidos ao emissor
Não há outros serviços prestados a este emissor, clique aqui para mais informações.
S&P Global Ratings não realiza due diligence em ativos subjacentes
Quando a S&P Global Ratings atribuiu ratings a um instrumento de operações estruturadas, esta
recebe informações sobre ativos subjacentes, as quais são fornecidas por terceiros que
acreditamos tenham conhecimento dos fatos relevantes. Tais terceiros são normalmente
instituições financeiras que estruturaram a transação e/ou instituições que originaram os ativos ou
estão vendendo os ativos aos emissores e/ou uma empresa de contabilidade reconhecida e/ou uma
empresa de advocacia, cada qual agindo em nome da instituição financeira ou originador ou
vendedor dos ativos. Além disso, a S&P Global Ratings pode se apoiar em informações presentes
nos prospectos de oferta das transações, emitidos de acordo com as leis de valores mobiliários da
jurisdição relevante. Em alguns casos, a S&P Global Ratings pode se apoiar em fatos gerais (tais
como índices de inflação, taxas de juros dos bancos centrais, índices de default) que são de
domínio público e produzidos por instituições privadas ou públicas. Em nenhuma circunstância a
S&P Global Ratings realiza qualquer processo de due diligence sobre ativos subjacentes. A S&P
Global Ratings também pode receber a garantia por parte da instituição que está estruturando a
transação ou originando ou vendendo os ativos para o emissor, (a) o qual vai fornecer à S&P Global
Ratings todas as informações requisitadas pela S&P Global Ratings de acordo com seus critérios
publicados e outras informações relevantes para o rating de crédito e, se aplicável, para o
monitoramento do rating de crédito, incluindo informações ou mudanças materiais das informações
anteriormente fornecidas e (b) a informações fornecidas à S&P Global Ratings relativas ao rating de
crédito ou, se aplicável, ao monitoramento do rating de crédito, de que estas não contêm nenhuma
afirmação falsa sobre um fato material e não omitem um fato material necessário para fazer tal
afirmação, em vista das circunstâncias nas quais foram fornecidas, e não enganosa.
A precisão e completude das informações revisadas pela S&P Global Ratings em conexão com sua
análise, pode ter um efeito significativo nos resultados de tais análises. Embora a S&P Global
Ratings colete informações de fontes que acredita serem confiáveis, quaisquer imprecisões ou
omissões nessas informações poderiam afetar significativamente a análise de crédito da S&P
Global Ratings, tanto positiva quanto negativamente.
Atributos e limitações do rating de crédito
A S&P Global Ratings utiliza informações em suas análises de crédito provenientes de fontes
consideradas confiáveis, incluindo aquelas fornecidas pelo emissor. A S&P Global Ratings não
realiza auditorias ou quaisquer processos de due diligence ou de verificação independente da
informação recebida do emissor ou de terceiros em conexão com seus processos de rating de
crédito ou de monitoramento dos ratings atribuídos. A S&P Global Ratings não verifica a
completude e a precisão das informações que recebe. A informação que nos é fornecida pode, de
fato, conter imprecisões ou omissões que possam ser relevantes para a análise de crédito de rating.
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Em conexão com a análise deste (s) rating (s) de crédito, a S&P Global Ratings acredita que há
informação suficiente e de qualidade satisfatória de maneira a permitir-lhe ter uma opinião de rating
de crédito. A atribuição de um rating de crédito para um emissor ou emissão pela S&P Global
Ratings não deve ser vista como uma garantia da precisão, completude ou tempestividade da (i)
informação na qual a S&P Global Ratings se baseou em conexão com o rating de crédito ou (ii) dos
resultados que possam ser obtidos por meio da utilização do rating de crédito ou de informações
relacionadas.
Fontes de informação
Para atribuição e monitoramento de seus ratings a S&P Global Ratings utiliza, de acordo com o tipo
de emissor/emissão, informações recebidas dos emissores e/ou de seus agentes e conselheiros,
inclusive, balanços financeiros auditados do Ano Fiscal, informações financeiras trimestrais,
informações corporativas, prospectos e outros materiais oferecidos, informações históricas e
projetadas recebidas durante as reuniões com a administração dos emissores, bem como os
relatórios de análises dos aspectos econômico-financeiros (MD&A) e similares da entidade avaliada
e/ou de sua matriz. Além disso, utilizamos informações de domínio público, incluindo informações
publicadas pelos reguladores de valores mobiliários, do setor bancário, de seguros e ou outros
reguladores, bolsas de valores, e outras fontes públicas, bem como de serviços de informações de
mercado nacionais e internacionais.
Aviso de ratings ao emissor
O aviso da S&P Global Ratings para os emissores em relação ao rating atribuído é abordado na
política “Notificações ao Emissor (incluindo Apelações)”.
Frequência de revisão de atribuição de ratings
O monitoramento da S&P Global Ratings de seus ratings de crédito é abordado em:
x
x

Descrição Geral do Processo de Ratings de Crédito (seção de Revisão de Ratings de
Crédito)
Política de Monitoramento

Conflitos de interesse potenciais da S&P Global Ratings
A S&P Global Ratings publica a lista de conflitos de interesse reais ou potenciais em “Conflitos de
Interesse — Instrução Nº 521/2012, Artigo 16 XII” seção em www.standardandpoors.com.br.
Faixa limite de 5%
A S&P Global Ratings Brasil publica em seu Formulário de Referência apresentado em
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/regulatory/disclosures o nome das entidades
responsáveis por mais de 5% de suas receitas anuais.
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Copyright© 2017 pela Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos os direitos reservados.
Nenhum conteúdo (incluindo-se ratings, análises e dados relativos a crédito, avaliações, modelos, software ou outras aplicações ou
informações obtidas a partir destes) ou qualquer parte destas informações (Conteúdo) pode ser modificada, sofrer engenharia
reversa, ser reproduzida ou distribuída de nenhuma forma, nem meio, nem armazenada em um banco de dados ou sistema de
recuperação sem a prévia autorização por escrito da Standard & Poor’s Financial Services LLC ou de suas afiliadas (coletivamente,
S&P). O Conteúdo não deverá ser utilizado para nenhum propósito ilícito ou não autorizado. Nem a S&P, nem seus provedores
externos, nem seus diretores, representantes, acionistas, empregados nem agentes (coletivamente, Partes da S&P) garantem a
exatidão, completitude, tempestividade ou disponibilidade do Conteúdo. As Partes da S&P não são responsáveis por quaisquer
erros ou omissões (por negligência ou não), independentemente da causa, pelos resultados obtidos mediante o uso de tal
Conteúdo, ou pela segurança ou manutenção de quaisquer dados inseridos pelo usuário. O Conteúdo é oferecido “como ele é”. AS
PARTES DA S&P ISENTAM-SE DE QUALQUER E TODA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE, MAS NÃO
LIMITADA A, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO OU USO
ESPECÍFICO, LIBERDADE DE FALHAS, ERROS OU DEFEITOS DE SOFTWARE, QUE O FUNCIONAMENTO DO CONTEÚDO
SEJA ININTERRUPTO OU QUE O CONTEÚDO OPERE COM QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU HARDWARE.
Em nenhuma circunstância, deverão as Partes da S&P ser responsabilizadas por nenhuma parte, por quaisquer danos, custos,
despesas, honorários advocatícios, ou perdas diretas, indiretas, incidentais, exemplares, compensatórias, punitivas, especiais, ou
consequentes (incluindo-se, sem limitação, perda de renda ou lucros e custos de oportunidade ou perdas causadas por
negligência) com relação a qualquer uso do Conteúdo aqui contido, mesmo se alertadas sobre sua possibilidade.
Análises relacionadas a crédito e outras, incluindo ratings e as afirmações contidas no Conteúdo são declarações de opiniões na
data em que foram expressas e não declarações de fatos. As opiniões da S&P, análises e decisões de reconhecimento de ratings
(descritas abaixo) não são recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos ou tomar qualquer decisão de
investimento e não abordam a adequação de quaisquer títulos. Após sua publicação, em qualquer maneira ou formato, a S&P não
assume nenhuma obrigação de atualizar o Conteúdo. Não se deve depender do Conteúdo, e este não é um substituto das
habilidades, julgamento e experiência do usuário, sua administração, funcionários, conselheiros e/ou clientes ao tomar qualquer
decisão de investimento ou negócios. A S&P não atua como agente fiduciário nem como consultora de investimentos exceto
quando registrada como tal. Embora obtenha informações de fontes que considera confiáveis, a S&P não conduz auditoria nem
assume qualquer responsabilidade de diligência devida (due diligence) ou de verificação independente de qualquer informação que
receba.
Até o ponto em que as autoridades reguladoras permitam a uma agência de rating reconhecer em uma jurisdição um rating
atribuído em outra jurisdição para determinados fins regulatórios, a S&P reserva-se o direito de atribuir, retirar ou suspender tal
reconhecimento a qualquer momento e a seu exclusivo critério. As Partes da S&P abdicam de qualquer obrigação decorrente da
atribuição, retirada ou suspensão de um reconhecimento, bem como de qualquer responsabilidade por qualquer dano
supostamente sofrido por conta disso.
A S&P mantém determinadas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar a
independência e objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, certas unidades de negócios da S&P podem dispor
de informações que não estão disponíveis às outras. A S&P estabeleceu políticas e procedimentos para manter a confidencialidade
de determinadas informações que não são de conhecimento público recebidas no âmbito de cada processo analítico.
A S&P pode receber remuneração por seus ratings e certas análises, normalmente dos emissores ou subscritores dos títulos ou
dos devedores. A S&P reserva-se o direito de divulgar seus pareceres e análises. A S&P disponibiliza suas análises e ratings
públicos em seus sites na www.standardandpoors.com (gratuito), e www.ratingsdirect.com e www.globalcreditportal.com (por
assinatura), e pode distribuí-los por outros meios, inclusive em suas próprias publicações ou por intermédio de terceiros
redistribuidores. Informações adicionais sobre nossos honorários de rating estão disponíveis em
www.standardandpoors.com/usratingsfees.
Austrália
Standard & Poor's (Austrália) Pty. Ltd. conta com uma licença de serviços financeiros número 337565 de acordo com o
Corporations Act 2001. Os ratings de crédito da Standard & Poor’s e pesquisas relacionadas não tem como objetivo e não podem
ser distribuídas a nenhuma pessoa na Austrália que não seja um cliente pessoa jurídica (como definido no Capítulo 7 do
Corporations Act).
STANDARD & POOR'S, S&P e RATINGSDIRECT são marcas registradas da Standard & Poor's Financial Services LLC.
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Relatório do auditor independente sobre as
demonstrações contábeis individuais e
consolidadas
Grant Thornton Auditores Independentes
Av. José de Souza Campos, 507 – 5° andar
Edifício Toulon | Cambuí
Campinas | SP | Brasil
T +55 19 3294.8008
www.grantthornton.com.br

Aos:
Quotistas e Administradores da
ACS Incorporação S.A.
Campinas - SP
Opinião com ressalvas

Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da ACS Incorporação S.A.
(Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos no parágrafo “Base para
opinião com ressalvas”, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira,
individual e consolidada, da ACS Incorporação S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.
Base para opinião com ressalvas
Limitação aos procedimentos de auditoria sobre os saldos iniciais

Não examinamos, nem foram examinados por outros auditores independentes, os saldos iniciais de
abertura relativos às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2015, apresentadas para fins
de comparação, bem como não foi possível, através dos procedimentos de auditoria, proceder com
os testes sobre os saldos iniciais, conforme requerem as normas de auditoria. Como consequência,
não foi possível determinar ser haveriam ou não impactos sobre as demonstrações contábeis do
exercício findo em 31 de dezembro de 2016, oriundos dos saldos iniciais.
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Falta de evidencia sobre os ajustes de exercícios anteriores

Conforme apresentado na nota explicativa nº 2.1.3, em 31 de dezembro de 2016 a Companhia, por
conta do processo de reconciliação de determinadas rubricas contábeis, identificou determinados
erros referente a exercícios anteriores e procedeu ao registro no montante de R$ 141.226 mil no
Patrimônio Líquido, como prejuízo de exercício ajustado. Não nos foi possível, por meio dos
procedimentos de auditoria, alternativos ou não, concluir nossos exames sobre referido montante,
devido à ausência da documentação suporte para registro dos valores consignados.
Investimento em coligadas

Conforme mencionado na nota explicativa nº 9, a Companhia possui investimentos nas
controladas: (i) ACS Omicron Empreendimentos Imobiliários S.A, (ii) ACS Jequitibá
Empreendimentos Imobiliários Ltda., (iii)ACS Andrade Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
(iv)BNI ACS Lotus Desenvolvimento Imobiliário Ltda., (v) ACS Franz Empreendimentos
Imobiliários Ltda., (vi) ACS Manacá Incorporação Ltda., (vii) Valimog Empreendimentos
Imobiliários Ltda., (viii) CS Empreendimentos Urbanísticos Ltda., (ix)Almirante Tamandaré
Empreendimentos Imobiliários Ltda., (x)BNI Tulipa Desenvolvimento Imobiliário, (xi) Ferreira de
Araújo Empreendimentos Imobiliários Ltda., (xii) Roberto Marinho Empreendimentos
Imobiliários Ltda., cujo saldo desses investimentos monta em R$ 74.550 mil e passivo a descoberto
de R$ 172 mil e que resultaram em registro de equivalência patrimonial no montante de R$ 747mil
em 31 de dezembro de 2016. Não examinamos, nem foram examinados por outros auditores
independentes as respectivas demonstrações contábeis destas controladas e, portanto, não foi
possível concluir, nem através de procedimentos alternativos de auditoria, sobre o valor destes
investimentos e respectivo resultado de equivalência patrimonial, devido à ausência de
documentação suporte para conclusão dos nossos exames referentes a auditoria das demonstrações
contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas e coligadas, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalvas.
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 23 e para as demonstrações contábeis, as quais
indicam que a Companhia apresenta prejuízos líquidos recorrentes e geração de caixa. A
Administração entende, baseada nas projeções, que suas operações para os próximos exercícios
serão suficientes para gerar fluxo de caixa positivo e cumprir as obrigações contratuais e financeiras
e em caso de necessidade a Companhia conta com o acesso a recursos financeiros de seus
acionistas, caso necessário, para fazer face aos seus compromissos de longo prazo. A eventual não
geração de fluxo de caixa positivo nos próximos períodos, indica a existência de incerteza relevante
quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossa opinião não está
ressalvada em relação a esse assunto.

422

5

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes

As demonstrações contábeis da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015
apresentadas para fins de comparação, não foram auditadas por nós ou por outro auditor
independente.
Responsabilidade da Administração e da governança sobre as demonstrações
contábeis individuais e consolidadas

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e de suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidade dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis
individuais e consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte de auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais;
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•

•
•

•

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com objetivo de
expressarmos opinião sobre e eficácia dos controles internos da Companhia e suas
controladas;
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se
manter em continuidade operacional;
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada;
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.
Campinas, 30 de junho de 2017.

Nelson Fernandes Barreto Filho
CT CRC 1SP-151.079/O-0
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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ACS Incorporadora S.A
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

ATIVO
Controladora

Consolidado

31/12/2015
Reapresentado
Não auditado

Notas
31/12/2016

31/12/2015
Reapresentado
Não auditado

31/12/2016

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa

3

513

1.693

5.077

12.956

Contas a receber de clientes

4

2.375

14.715

203.960

131.604

Imóveis a comercializar

5

588

588

248.052

204.828

Adiantamento a fornecedor

-

2

10

3.320

338

Despesas antecipadas

-

-

-

14

66

Impostos e contribuições a recuperar

6

1.175

568

2.873

1.691

Outros ativos

8

Total do ativo circulante

214

279

5.030

292

4.867

17.853

468.326

351.775

Ativo não circulante
Contas a receber de clientes

4

-

-

14.040

51.230

Partes relacionadas

7

22.892

12.381

18.800

14.561

Imposto diferido

-

-

-

-

331

Outros ativos

8

6.061

-

6.706

-

Investimentos

9

353.775

312.957

71.714

84.443

Imobilizado

10

1.287

1.196

1.483

1.456

92

12

103

12

Total do ativo não circulante

384.107

326.546

112.846

152.033

Total do ativo

388.974

344.399

581.172

503.808

Intangível

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ACS Incorporadora S.A
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Controladora

Consolidado

31/12/2015
Reapresentado
Não auditado

Notas
31/12/2016

31/12/2015
Reapresentado
Não auditado

31/12/2016

Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos

11

-

-

123.425

-

Fornecedores

12

306

47

22.043

5.955

Obrigações pela compra de terrenos

13

-

-

44.860

44.995

Impostos e contribuições a recolher

-

220

348

1.840

1.201

Adiantamento de clientes

-

-

2

-

-

14

-

-

42.235

19.774

Provisão para distrato
Salários e encargos a pagar

-

1.403

1.463

1.941

2.111

Outras contas a pagar

-

191

14.881

4.399

49.087

2.120

16.741

240.743

123.123

Total do passivo circulante

Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos

11

-

-

50.640

127.435

Partes relacionadas

7

213.157

90.877

148.263

36.538

-

-

17.408

9.140
8.546

Tributos diferidos

15.a

Provisão para contingências

16

1.639

281

15.785

Passivo a descoberto

9

75.036

20.278

7.021

7.108

Provisão Garantia

17

-

-

10.006

11.636

289.832

111.436

249.123

200.403

112.000

Total do passivo não circulante

Patrimônio líquido
Capital social

18.a

112.000

112.000

112.000

Recurso para Futuro Aumento Capital

18.b

223.160

218.860

223.160

218.860

-

(238.138)

(114.638)

(238.138)

(114.638)

97.022

216.222

97.022

216.222

-

-

(5.716)

(35.940)

97.022

216.222

91.306

180.282

388.974

344.399

581.172

503.808

Prejuízos acumulados
Patrimônio líquido atribuível a acionistas
da controladora
Participações dos não controladores

Total do patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ACS Incorporadora S.A
Demonstrações do resultado para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Consolidado

Controladora

Notas

31/12/2015
Reapresentado
Não auditado

31/12/2016

Receita operacional líquida

19

12.332

Custo dos imóveis vendidos

20

-

Prejuízo bruto

12.332

31/12/2015
Reapresentado
Não auditado

31/12/2016

6.420

6.420

103.675

145.843

(113.828)

(174.489)

(10.153)

(28.646)

Receitas/ (despesas) operacionais
Com vendas

20

(715)

(17)

(2.671)

(3.606)

Gerais e administrativas

20

(18.415)

(19.073)

(93.450)

(87.069)

Resultado de equivalência patrimonial

9

(101.299)

(86.535)

(4.260)

(8.791)

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

-

3.172

(9.976)

57

Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras

Resultado financeiro

4.630

(120.372)

(102.453)

(110.357)

(94.836)

(108.040)

(96.033)

(120.510)

(123.482)

-

Despesas financeiras

21

Receitas financeiras

21

585

2.081

7.914

5.560

(16.045)

(11.333)

(17.354)

(19.318)

(15.460)

(9.252)

(9.440)

(13.758)

(123.500)

(105.285)

(129.950)

(137.240)

(3.911)

Imposto de renda e contribuição social – corrente

15.b

-

-

(1.398)

Imposto de renda e contribuição social – diferido

15.b

-

-

2.198

(74)

-

-

800

(3.985)

Prejuízo do exercício

(123.500)

(105.285)

(129.150)

(141.225)

Atribuível aos:
Acionistas controladores

-

-

-

(123.500)

(105.285)

Participações de não controladores

-

-

-

(5.650)

(35.940)

(129.150)

(141.225)

Prejuízo do exercício

(123.500)

(105.285)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ACS Incorporadora S.A
Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora
Notas

31/12/2016

Prejuízo do exercício

Consolidado
31/12/2015

(123.500)

31/12/2016

(105.285)

31/12/2015

(129.150)

(141.225)

Acionistas controladores

-

-

(123.500)

(105.285)

Participação dos não controladores

-

-

(5.650)

(35.940)

(129.150)

(141.225)

Resultado abrangente

(123.500)

(105.285)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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429
112.000

15

Prejuízo do exercício

Adiantamento futuro aumento de capital

Saldos em 31 de dezembro de 2016

223.160

4.300

-

218.860

30.700

-

-

188.160

(238.138)

-

(123.500)

(114.638)

-

(22.113)

(105.285)

12.760

Prejuízos acumulados

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

112.000

15

Saldos em 31 de dezembro de 2015 (Não auditado)

-

-

-

Recurso futuro aumento capital

2..1.3

112.000

Prejuízo do exercício

-

Capital social

Ajuste de anos anteriores

Saldos em 31 de dezembro de 2014 (Não Auditado)

Notas

Adiantamento para
futuro aumento de
capital

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

312.920

97.022

4.300

(123.500)

216.222

30.700

(22.113)

(105.285)

Total

(5.716)

35.874

(5.650)

(35.940)

-

-

(35.940)

-

Participação de
não controladores

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

ACS Incorporadora S.A

91.306

40.174

(129.150)

180.282

30.700

(22.113)

(141.225)

312.920

Total

11
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ACS Incorporadora S.A
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora
31/12/2016

(123.500)

Prejuízo antes dos impostos

Depreciação/Amortização

111
(108)

Valor residual de ativos e intangiveis baixados
Equivalência patrimonial

Consolidado
31/12/2015

31/12/2016

(105.285)

289
3

31/12/2015

(129.950)

176
(125)

(137.240)

352
2.554

101.299

86.535

4.260

8.791

1.008

-

1.141

-

49

-

12.918

-

-

(1.630)

1.358

281

7.239

8.546

-

-

21.576

19.774

Baixa de investimentos
Provisão para devedores duvidosos
(Reversão) constituição provisão para garantia
Constituição provisão para contingências
Constituição provisão para distrato

11.637

Constituição provisão custo ou mercado imoveis a comercializar

-

-

12.116

-

Constituição da provisão de passivo (fornecedores)

-

-

2.629

-

Constituição (Reversão) provisão juros de empréstimos

-

-

4.406

9.360

Juros de Partes Relacionadas

-

-

9.818

-

Imposto Diferido sobre a Receita

-

-

8.268

-

(Aumento) redução nos ativos operacionais:
12.291

Contas a receber de clientes

(13.926)

(48.084)

(23.047)

Adiantamento a fornecedores

8

540

(2.982)

5.596

Imóveis a comercializar

-

800

(55.340)

48.386

-

Despesas antecipadas

(607)

Impostos a recuperar

65

Outros Ativos

(10.511)

Partes relacionadas

-

Imposto Diferido

4
(90)

52
(1.182)

(1)
(997)

3.575

(5.383)

4.093

(2.824)

(4.239)

(11.721)

-

2.529

-

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Obrigações pela compra de terrenos
Fornecedores
Adiantamento a clientes
Impostos e contribuições a recolher

-

(306)

259

(402)

(2)

1

(128)

329

-

Partes relacionadas a pagar

(60)

Salários e encargos a pagar

-

Provisão de distratos
Outros Passivos

Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades
operacionais

795
-

(4.669)
5.103
(170)
885

(11.758)
(18.716)
(7)
(785)
49.768
911
-

(14.690)

6.373

(44.688)

8.632

(33.158)

(28.563)

(192.002)

(25.872)

-

Impostos pagos

(5.255)

(135)
13.459

-

3.910

(3.910)

(33.158)

(28.563)

(188.092)

(29.782)

(174)

(475)

(169)

(499)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo do imobilizado

(57.788)

-

-

1.180

-

1.180

-

Aumento de Capital

(37.820)

-

-

-

Caixa e equivalentes de caixa aplicado nas atividades de
investimento

(94.602)

Adiantamento para futuro aumento de capital
Recebimento de Dividendos

(475)

1.011

-

(499)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
-

-

174.708

-

4.300

30.700

4.300

30.700

Pagamento de Principal de Mútuo

-

-

(5.253)

-

Participação de Não Controladores

-

-

35.874

-

Pagamentos de Principal e Juros (Empréstimos)

122.280

-

(30.427)

Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades de
financiamento

126.580

30.700

Captação de empréstimos
Adiantamento para futuro aumento de capital

Aumento/(redução) o do caixa e equivalentes de caixa

(1.180)

1.662

179.202

(7.879)

30.700

419

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No final do exercício

Aumento/(redução) o do caixa e equivalentes de caixa

1.693

31

12.956

12.537

513

1.693

5.077

12.956

1.662

(7.879)

(1.180)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas da administração às
demonstrações contábeis em 31 de
dezembro de 2016
Em milhares de reais, exceto quando
indicado de outra forma

1. Contexto operacional

A ACS Incorporação S.A. (“Companhia”) foi constituída em 11 de Maio de 2006 na forma de
sociedade anônima de capital fechado, sediada na Avenida José de Souza Campos, 753, município
de Campinas, no Estado de São Paulo, e tem como objetivo e como atividade preponderante a
compra e venda de imóveis, desmembramento e loteamento de terrenos, incorporações
imobiliárias, construções de imóveis destinados à venda, e a prestação de serviços de consultorias
em assuntos relativos ao mercado imobiliário, pesquisa, lavra, beneficiamento e comercio de
minerais, especialmente argilas, areias, pedras, pedregulhos e cerâmicas, participar como sócia
quotista em outras sociedades, e serviços de escritório e apoio administrativo.
A Companhia participa nas seguintes controladas e coligadas:
Controlada
ACS ALPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS ANDRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS ANGELINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS ARAÇÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS ARAÚCARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS AROEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS BARÃO GERALDO EMPR. IMOBILIARIOS LTDA.
ACS BETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS BONIFACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS CARNAÚBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS CATIGUÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS CORRETORA DE BENS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS ESPAÇO JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE I LTDA.
ACS FIGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS FRANZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS INGÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS IPÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS ITAPARICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS JABORANDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS JACARANDÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS JAGUARIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS JATOBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
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Participação %
99,51%
50,00%
99,00%
99,82%
99,49%
99,55%
87,86%
99,00%
99,00%
99,77%
99,58%
99,00%
99,82%
99,00%
99,91%
70,00%
99,80%
90,00%
99,76%
99,86%
99,00%
99,96%
99,82%
99,57%
99,75%
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Controlada
ACS JEQUITIBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS JUQUEHY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS LAMBDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS MACAÚBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS MANACÁ INCORPORAÇÃO LTDA.
ACS MARICÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS OMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS SANTA CLARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS SIGMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS SUMARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS TUCUMÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS URBANISMO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS URBANISMO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
BNI ACS LOTUS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
BNI TULIPA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
BOULEVARD VIVA VISTA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
FERREIRA DE ARAÚJO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ICS ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESERVA DAS ARAUCÁRIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
ROBERTO MARINHO EMPREEND. IMOB. LTDA
VIVA VISTA ALAMEDA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA ARAUCÁRIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA AROMA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA BOSQUE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA BRISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA CERRADO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA COLINA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA ENCANTO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA ESPLANADA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA HARMONIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA HORIZONTE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA MIRANTE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PAISAGEM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PANORAMA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PASSEIO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PLAZA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA POMAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA RECANTO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA SOLAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA VEREDA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Participação %
70,00%
99,00%
99,16%
99,11%
99,61%
90,00%
99,00%
99,78%
50,00%
99,98%
99,40%
99,82%
99,39%
99,00%
96,72%
99,84%
50,00%
99,00%
70,00%
50,00%
44,49%
25,00%
99,72%
35,00%
60,00%
92,88%
99,89%
93,05%
99,88%
99,84%
97,62%
92,00%
53,69%
90,29%
88,65%
67,31%
84,19%
99,88%
97,83%
99,90%
96,19%
99,69%
97,81%
99,89%
99,87%

2. Políticas contábeis adotadas
2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis
2.1.1. Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016
e 2015 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as
normas introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
incluindo a Orientação OCPC 04 - Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de
Incorporação Imobiliária Brasileiras, no que diz respeito ao reconhecimento de receitas e respectivos
custos e despesas decorrentes de operações de incorporação imobiliária durante o andamento da
obra (método da percentagem completada - POC), e evidenciam todas as informações relevantes
própria das demonstrações financeira, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
administração na sua gestão.
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As demonstrações contábeis da Companhia foram aprovadas na reunião da diretoria, realizada em
30 de junho de 2017.
2.1.2. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto quando
informado de outra forma, conforme descrito no resumo das principais práticas contábeis. O custo
histórico geralmente é baseado no valor das contraprestações pagas em troca de ativos.
2.1.3. Retificação de erro

Durante o exercício de 2016, a Companhia identificou ajustes de pendências de conciliação em
diversas contas nas suas demonstrações contábeis desde o exercício findo em 2015.
A tabela a seguir resume os impactos nas demonstrações contábeis consolidadas do Grupo:
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamentos a fornecedores
Imóveis a comercializar
Despesas antecipadas
Impostos a recuperar
Outros créditos
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Contas a receber - LP
Partes relacionadas
Imposto Diferido
Investimentos
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
Total
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Inicial
31/12/2015

Ajustes

Consolidado
Final
31/12/2015

12.692
131.875
7.373
204.828
66
1.832
1.861
360.527

264
(271)
(7.035)
(141)
(1.569)
(8.752)

12.956
131.604
338
204.828
66
1.691
292
351.775

51.230
16.512
331
85.715
1.569
12
155.369

(1.951)
(1.272)
(113)
(3.336)

51.230
14.561
331
84.443
1.456
12
152.033

515.896

(12.088)

503.808
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PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO

Inicial
31/12/2015

CIRCULANTE
Obrigações pela compra de terrenos
Fornecedores e contas a pagar
Adiantamentos de clientes
Impostos e contribuições a recolher
Salários e encargos a pagar
Provisão para distrato
Outras contas a pagar
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Financiamento para construção - LP
Partes relacionadas passivas LP
Impostos diferidos passivos
Provisão para litígios
Passivo a descoberto
Provisão para garantia
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Adiantamento para futuro aumento de capital
Reservas de lucros
Patrimônio líquido dos acionistas controladores
Participação dos acionistas não controladores
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Total

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Prejuízo líquido do exercício atribuível à:
Acionistas controladores
Participação de acionistas não controladores
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Final
31/12/2015

44.995
10.717
238
1.201
2.111
19.774
17.744
96.780

(4.762)
(238)
31.343
26.343

44.995
5.955
1.201
2.111
19.774
49.087
123.123

127.625
34.482
10.361
2.848
4.755
180.071

(190)
2.056
(1.221)
5.698
2.353
11.636
20.332

127.435
36.538
9.140
8.546
7.108
11.636
200.403

112.000
218.860
(92.525)
238.335
710
239.045

(22.113)
(22.113)
(36.650)
(58.763)

112.000
218.860
(114.638)
216.222
(35.940)
180.282

515.896

(12.088)

503.808

Inicial
31/12/2015

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
Custo de incorporações e vendas imobiliárias
LUCRO BRUTO
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
PREJUÍZO OPERACIONAL
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL
Corrente
Diferido
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Consolidado
Ajustes

CONSOLIDADO
Ajustes

Final
31/12/2015

145.573
(174.489)
(28.916)
(61.585)
(3.606)
(53.818)
(8.791)
4.630
(90.501)
(11.892)
5.560
(17.452)
(102.393)

270
270
(33.251)
(33.251)
(32.981)
(1.866)
(1.866)
(34.847)

145.843
(174.489)
(28.646)
(94.836)
(3.606)
(87.069)
(8.791)
4.630
(123.482)
(13.758)
5.560
(19.318)
(137.240)

(2.764)
(3.911)
1.147
(105.157)

(1.221)
(1.221)
(36.068)

(3.985)
(3.911)
(74)
(141.225)

(100.562)
(4.595)

(4.723)
(31.345)

(105.285)
(35.940)
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Prejuízo do exercício antes dos impostos
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades
operacionais

Inicial
31/12/2015

Ajustes

Consolidado
Final
31/12/2015

(102.392)

(34.848)

(137.240)

(30.005)

223

(29.782)

(499)

-

(499)

30.700

-

30.700

196

223

419

Caixa e equivalentes de caixa aplicado nas atividades de
investimento
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades de
financiamento
Aumento/(redução) o do caixa e equivalentes de caixa

Informamos que os ajustes relevantes na controladora refere-se basicamente a investimentos e
passivo a descoberto.
2.1.4 Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a empresa atua (a "moeda funcional").
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia
e, também, a moeda de apresentação.
2.2. Base de consolidação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas considerando o custo histórico como
base de valor e incluem as demonstrações contábeis da Companhia e de suas controladas,
consistentes com as práticas contábeis descritas na Nota Explicativa nº 2.
O controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e
operacionais de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades. Nos casos aplicáveis, a
existência e o efeito de potenciais direitos de voto, que são atualmente exercíveis ou conversíveis,
são levados em consideração ao avaliar se a Companhia controla, ou não, outra entidade. As
controladas são integralmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a
companhia e deixam de ser consolidadas, nos casos aplicáveis, a partir da data em que o controle
cessa.
As controladas foram consolidadas integralmente, com o respectivo cálculo da participação dos
acionistas não controladores, incluindo as contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a
natureza de cada conta, complementada com as eliminações de: (a) saldos de investimentos e do
patrimônio líquido; (b) saldos de contas correntes e outros saldos integrantes do ativo e/ ou
passivo mantidos entre as empresas consolidadas e (c) receitas e despesas, bem como lucros não
realizados, quando aplicável, decorrentes de negócios entre as empresas consolidadas.
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2.3. Principais práticas contábeis

(a) Apuração e apropriação do resultado das obras
Os custos e receitas dos contratos de construção (curto e longo prazo) têm suas receitas
reconhecidas com base no seu andamento físico, juntamente com seus custos incorridos,
são lançadas em conta do resultado do exercício. A Companhia reflete no passivo exigível
apenas os adiantamentos e valores recebidos de clientes aplicáveis a esforços a serem
executados em períodos futuros.
As receitas dos contratos compreendem os valores iniciais acordados no contrato,
acrescidos de variações decorrentes de solicitações adicionais (aditivos efetuados de
contratos) e ajustes de preços.
São observados os procedimentos e normas estabelecidas pelo Pronunciamento Técnico
(CPC 17) emitido pelo CFC.
(b) Reconhecimento da receita
O reconhecimento da receita e das despesas tendo como referência o estágio de execução
(stage of completion) do contrato é usualmente denominado como método da
percentagem completada. Por esse método, a receita contratual é reconhecida com base na
evolução física do trabalho contratado. Esse método proporciona informação útil sobre a
extensão da atividade e do desempenho contratual, ao longo do período.
(c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses,
e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de
saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa, quando aplicável.
Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez
imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.
(d) Contas a receber de clientes e provisão para crédito de liquidação duvidosa
Os saldos de contas a receber são apresentados ao valor presente e de realização,
reconhecidos de acordo com o critério descrito na Nota Explicativa nº 4.
Quando concluída a construção, a totalidade do contas a receber estará apropriado
contabilmente sendo os juros e variações monetárias apropriados ao resultado financeiro
quando auferidos, obedecendo ao regime de competência.
Sua classificação como circulante é estruturada sobre sua projeção de realização financeira,
sendo registrados como circulante as parcelas previstas a vencer para os próximos 12 meses
de forma limitada aos montantes societários reconhecidos. Caso contrário, são demonstrados
como não circulante.
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(e) Imóveis em construção
No período de construção os imóveis são avaliados ao custo de construção ou aquisição, ou
valor de mercado, dos dois, o menor. O custo dos imóveis é formado por gastos com:
aquisição de terrenos, materiais, mão de obra aplicada e gastos com incorporação, bem como
juros decorrentes dos financiamentos para produção.
A Companhia adquire os terrenos para futuras incorporações, com condições de pagamento
em moeda corrente, por meio da participação na receita do empreendimento ou por meio de
permuta física, com o compromisso de entrega de unidades imobiliárias do empreendimento
a ser desenvolvido nos respectivos terrenos ou em outros empreendimentos. A classificação
entre circulante e não circulante é realizada com base na expectativa de lançamento dos
empreendimentos imobiliários. A Companhia e suas investidas revisam anualmente o valor
contábil dos imóveis a comercializar e terrenos para futuras incorporações, com o objetivo
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas,
que possam indicar que seu valor realizável liquido é menor que o valor registrado. O critério
dessa avaliação leva em consideração a expectativa de lançamento dos empreendimentos
imobiliários, o fluxo de caixa projetado descontado e o valor de mercado dos imóveis.
(f) Investimentos
São representados por investimentos em empresas controladas e coligadas e avaliados pelo
método de equivalência patrimonial no balanço individual, em decorrência da participação
da Companhia. As demonstrações contábeis das controladas são elaboradas para o mesmo
período de divulgação que o da controladora. Quando necessário, são efetuados ajustes
para que as políticas contábeis estejam de acordo com as mesmas adotadas pela
Companhia.
Após a aplicação do método de equivalência patrimonial para fins de demonstrações
contábeis da controladora, a Companhia determina se é necessário reconhecer perda
adicional do valor recuperável sobre o investimento. A Companhia determina, em cada
data de fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que os
investimentos em controladas e coligadas sofreram perdas por redução ao valor
recuperável. Se assim for, a Companhia calcula o montante da perda por redução ao valor
recuperável com a diferença entre o valor recuperável da controlada e coligada e o valor
contábil, e reconhece o montante na demonstração do resultado da controladora.
A participação societária na controlada e coligada será apresentada na demonstração do
resultado como equivalência patrimonial, representando o lucro líquido atribuível aos
acionistas da controlada.
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(g) Imobilizado
O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, acrescido, quando
aplicável, de juros capitalizados durante o período de construção, para os casos de ativos
qualificáveis, líquido de depreciação acumulada e de provisão para redução ao valor
recuperável de ativos para os bens paralisados e sem expectativa de reutilização ou
realização. A depreciação é computada pelo método linear e com base na vida útil
estimada de cada bem, conforme taxas demonstradas na Nota Explicativa nº 10. A vida
útil estimada e o método de depreciação são revisados no final de cada exercício e o efeito
de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.
Vida útil Estimada
Instalações
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática
Móveis e utensílios

5
entre 3-25
entre 3-5
entre 5-25

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das
atividades da Companhia, originados de operações de arrendamento do tipo financeiro,
são registrados como se fosse uma compra financiada, reconhecendo no início de cada
operação um ativo imobilizado e um passivo de financiamento, sendo os ativos também
submetidos às depreciações calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas dos
respectivos bens.
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios
econômico-futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas em
alienações são apurados comparando-se o produto da venda com o valor residual contábil
e são reconhecidos na demonstração do resultado.
(h) Avaliação do valor recuperável dos ativos (exceto ágio)
A Companhia avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo
financeiro ou grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos
financeiros está deteriorado e as perdas por impairment são incorridas somente se há
evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o
reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de
perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo
de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.
Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda
por impairment incluem:
(i)
(ii)
(iii)

dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;
uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou
principal;
a Companhia, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira
do tomador de empréstimo, estende ao tomador uma concessão que um credor
normalmente não consideraria;

438

21

(iv)
(v)
(vi)

torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;
o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às
dificuldades financeiras; ou
dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de
caixa estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o
reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser
identificada com os ativos financeiros individuais na carteira, incluindo; condições
econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre
os ativos na carteira.

O montante da perda por impairment é mensurada como a diferença entre o valor
contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os
prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em
vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do
prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Como um expediente prático, a
Empresa pode mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento
utilizando um preço de mercado observável.
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição
puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser
reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa
perda reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado.
(i) Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os
impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na
demonstração do resultado.
O encargo de imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido é calculado com
base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do
balanço em que a Companhia atua e gera lucro tributável. A administração avalia,
periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a
renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a
interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados
de pagamento às autoridades fiscais.
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, no passivo
quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente
pagos excedem o total devido na data do relatório.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o
método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as
bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações contábeis.
Entretanto, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não são contabilizados se
resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja
uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado
contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal).
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(j) Instrumentos financeiros
Os ativos e os passivos financeiros mantidos pela Companhia são classificados sob as
seguintes categorias, nos casos aplicáveis: (1) ativos financeiros mensurados ao valor justo
por meio do resultado; (2) ativos financeiros mantidos até o vencimento; (3) ativos
financeiros disponíveis para venda e. A classificação depende da finalidade para a qual os
ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados.
1) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos
financeiros mantidos para negociação, quando são adquiridos para este fim,
principalmente, no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados no ativo
circulante.
Os saldos referentes aos ganhos ou às perdas decorrentes das operações não
liquidadas são classificados no ativo ou no passivo circulante, sendo as variações no
valor justo registradas, respectivamente, nas contas “Receitas financeiras” ou
“Despesas financeiras”.
2) Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Compreendem investimentos em determinados ativos financeiros classificados no
momento inicial da contratação, para serem levados até a data de vencimento, os quais
são mensurados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos de acordo
com os prazos e as condições contratuais.
3) Ativos financeiros disponíveis para venda
Quando aplicável, são incluídos nessa categoria os ativos financeiros não derivativos,
como títulos e/ ou ações cotadas em mercados ativos ou não cotadas em mercados
ativos, mas que possam ter seus valores justos estimados razoavelmente. Em 31 de
dezembro de 2016, a Companhia não possuía instrumentos financeiros registrados nas
demonstrações contábeis classificados nessa categoria.
(l) Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os ativos e passivos monetários são ajustados pelo seu valor presente no registro inicial da
transação, levando em consideração os fluxos de caixa contratuais, as taxas de juros
explícitas ou implícitas, tomando-se como base as taxas praticadas no mercado para
transações semelhantes as dos respectivos ativos e passivos. Subsequentemente, esses
efeitos são realocados nas linhas de receita ou despesas financeiras, no resultado, por meio
da utilização da taxa de desconto considerada e do método do custo amortizado.
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(m) Demais ativos e passivos (circulantes e não circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômico-futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou
cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são
demonstrados como não circulantes.
(n) Demonstrações dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas e apresentadas de acordo com o
Pronunciamento Contábil CPC 03 “Demonstração dos fluxos de caixa”, emitido pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
2.4. Principais julgamentos e estimativas contábeis

Na aplicação das práticas contábeis descritas na Nota Explicativa nº 2, a Administração deve fazer
julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos, para os
quais não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão
baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados
efetivos podem diferir dessas estimativas.
As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das
revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são
revistas, se a revisão afetar apenas este período ou períodos posteriores, caso a revisão afete tanto o
período presente como períodos futuros.
A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis:
a) Provisões para contingências
A Companhia e suas controladas são parte de diversos processos judiciais e
administrativos, como descrito na Nota Explicativa nº 16. Provisões são constituídas para
todos os riscos referentes a processos judiciais que representem perdas prováveis e
estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a
avaliação das evidências disponíveis, hierarquia das leis, jurisprudências disponíveis,
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como
a avaliação dos advogados externos. A Administração acredita que essas provisões para
riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão corretamente apresentadas nas demonstrações
contábeis.
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b) Provisão para devedores duvidosos
A provisão para créditos de realização duvidosa é constituída quando existe expectativa de
que o crédito não será realizado. A constituição é realizada com base em política interna, a
qual leva em consideração o número de dias vencidos de cada título das contas a receber.
c) Provisão para distrato
As provisões para distrato foram constituídas por deliberação da administração, onde
classifica os contratos em aberto a mais de 180 dias na carteira de inadimplentes, do valor
líquido recebido em caixa, por contrato, calcula-se o percentual de 80% para constituição
da provisão, conforme Nota Explicativa nº 14. Esta provisão está embasada na prática de
mercado.
d) Provisão para garantia
As provisões para garantia são calculadas utilizando o percentual de 3% sobre o valor das
vendas, considerando o período de 5 anos após a entrega da obra pela construtora, como
descrito na Nota Explicativa nº 17. O percentual utilizado foi calculado com base na
prática adotada atualmente pelo mercado.
2.5. Novas normas contábeis que ainda não estão em vigor

As seguintes novas normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o exercício
de 2016. A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no
Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC).
(a) IFRS 9/CPC 48 - "Instrumentos Financeiros"
Aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros.
A versão completa do IFRS 9 foi publicada em julho de 2014, com vigência para 1o de
janeiro de 2018, e substitui a orientação no IAS 39/CPC38, que diz respeito à classificação
e à mensuração de instrumentos financeiros. As principais alterações que o IFRS 9 traz
são: (i) novos critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment
para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao
modelo atual de perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da
contabilidade de hedge.
A administração entende que as novas orientações do IFRS 9 não trarão impacto
significativo na classificação e mensuração dos seus ativos financeiros, bem como na
contabilização das relações de hedge. A Companhia ainda não concluiu a avaliação
detalhada de como as provisões de impairment serão afetadas pelo novo modelo. Embora
não se espere um impacto relevante, a sua aplicação irá provavelmente antecipar o
reconhecimento de perdas.
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(b) IFRS 15/CPC 47 - "Receita de Contratos com Clientes"
Essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará para determinar a
mensuração da receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de
que a receita é reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um
cliente, assim, o princípio de controle substituirá o princípio de riscos e benefícios. Ela
entra em vigor em 1o de janeiro de 2018 e substitui a IAS 11/CPC17 - "Contratos de
Construção", IAS 18/CPC 30 - "Receitas" e correspondentes interpretações. A
administração está avaliando os impactos da adoção da nova norma, mas já identificou as
principais áreas que serão afetadas:
- Registros de certos custos incorridos no cumprimento do contrato – certos custos
atualmente registrados diretamente na demonstração de resultado poderão ser ativados,
nos termos do IFRS 15.
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor
que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações contábeis da Companhia.
2.6. Gestão de riscos e instrumentos financeiros

a) Considerações gerais e políticas
A Companhia e suas controladas contratam operações envolvendo instrumentos
financeiros, quando aplicável, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a
atender às suas necessidades operacionais e financeiras.
São contratados aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos.
A gestão desses instrumentos financeiros é realizada por meio de políticas, definição de
estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, sendo monitorada pela
Administração da Companhia.
Aplicações financeiras
De acordo com a Política de Aplicações Financeiras estabelecida, a Administração da
Companhia e de suas controladas elege as instituições financeiras com as quais os
contratos podem ser celebrados, segundo avaliação do rating de crédito da contraparte em
questão, percentual máximo de exposição por instituição de acordo com o rating e
percentual máximo do patrimônio líquido do banco.
Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são registrados com base nos juros contratuais de cada
operação, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 11.
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Contas correntes com partes relacionadas
Na controladora, os saldos com partes relacionadas são referentes à mútuos com empresas
ligadas, valores referentes a venda de participação societária para os sócios da companhia e
prestação de serviços entre as partes relacionadas.
b) Gestão de risco financeiro
Fatores de risco financeiro
A gestão de risco é realizada pela tesouraria da Companhia, sendo as políticas
obrigatoriamente aprovadas pela Diretoria. A tesouraria identifica, avalia e contrata
instrumentos financeiros com o intuito de proteger a Companhia contra eventuais riscos
financeiros, principalmente decorrentes de taxas de juros.
b.1) Risco de mercado
A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus
negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de
mudanças nas taxas de juros.
Risco de taxa de juros
O risco de taxa de juros da Companha decorre de aplicações financeiras e
empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. A Administração da
Companhia tem como política manter os indexadores de suas exposições às taxas de
juros ativas e passivas atrelados a taxas pós-fixadas. As aplicações financeiras e os
empréstimos e financiamentos, são corrigidos pelo CDI pós-fixado, conforme
contratos firmados com as instituições financeiras.
b.2) Risco de crédito
A Companhia e suas controladas estão sujeitas a riscos de crédito relacionados aos
instrumentos financeiros contratados na gestão de seus negócios. Consideram baixo o
risco de não liquidação das operações que mantêm em instituições financeiras com as
quais operam, que são consideradas pelo mercado como de primeira linha.
3. Caixa e equivalentes de caixa
Descrição

Banco
Aplicações financeiras
Total

2016

Controladora
2015 (Não
auditado)

2016

Consolidado
2015 (Não
auditado)

124
389
513

83
1.610
1.693

326
4.751
5.077

10.274
2.682
12.956

Foram classificados como caixa e equivalentes de caixa, contas bancárias e aplicações financeiras
Compromissadas e Certificados de Depósitos Bancários que possuem liquidez imediata e são
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, e por estarem sujeitos a um
insignificante risco de mudança de valor.
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 as aplicações financeiras em operações compromissadas estão
remuneradas pela taxa média de 90% do CDI, podendo ser resgatadas a qualquer tempo sem
prejuízo da remuneração apropriada.
4. Contas a receber de clientes

a) Composição dos saldos por tipo de operação
2016

Controladora
2015 (Não auditado)

2016

Consolidado
2015 (Não
auditado)

Contas a receber de clientes
Demais clientes
Unidades em construção
Perdas estimadas com créditos de
liquidação duvidosa
Total

2.424
(49)

14.715
-

48.508
2.462
179.948
(12.918)

54.069
16.716
112.049
-

2.375

14.715

218.000

182.834

Total Circulante
Total não circulante

2.375
-

14.715
-

203.960
14.040

131.604
51.230

Conforme mencionado na Nota nº 2.1, a Companhia adota os procedimentos e normas
estabelecidos pelas Orientações OCP 01 e OCPC 04 e Interpretação Técnica ICPC 02 do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para reconhecimento contábil dos resultados
auferidos nas operações imobiliárias realizadas.
As contas a receber de clientes de venda de imóveis são atualizadas pela variação do Índice
Nacional da Construção Civil - INCC até a entrega das chaves. Após a entrega das chaves, as
contas a receber são acrescidas de juros - Tabela Price e atualizadas pelo IGP-M.
A provisão de perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa é constituída pelo valor
líquido do contas a receber menos o custo da unidade vendida e respectivos impostos. Abaixo
segue a movimentação de tal provisão.

2016
Em 1o de janeiro
Constituição de perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa
Reversão de perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa
Total

A vencer
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 180 dias
De 181 a 360 dias
Acima de 361 dias

Controladora
2015
(Não
auditado)
(49)
(49)

2016
2.424
2.424
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Controladora
2015
(Não auditado)
14.715
14.715

Consolidado

2016

2015 (Não
auditado)

-

(12.918)
-

-

-

(12.918)

-

2016
677
1.175
1.055
628
332
17.684
29.419
50.970

Consolidado
2015 (Não
auditado)
6
1
1
1
5
2.824
67.947
70.785
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b) Composição dos saldos por idade de vencimento
Apresentamos acima os montantes em aberto da posição financeira a receber de clientes em
31 de dezembro de 2016 e deduzimos a parcela de receita a apropriar. A receita de vendas a
apropriar refere-se à parcela residual da receita calculada pelo método de transferência
continua conforme Orientação (OCPC 04), conforme descrição na Nota Explicativa nº 2.1.
Esses contratos de venda imobiliária têm como garantia a hipoteca dos respectivos imóveis
comercializados ou possuem cláusula de alienação fiduciária, que permite, em eventual
situação de inadimplência, a rápida retomada do imóvel para posterior revenda.
5. Imóveis a comercializar
Descrição
Estoque de incorporação
Imóveis em construção
Estoque de projeto (iii)
Estoque de terreno (i)
Juros capitalizados (ii)
Adiantamento elevadores
Provisão custo x mercado
Apropriação custo obra
Total

31/12/2016
588
588

Controladora
31/12/2015
(Não auditado)
588
588

31/12/2016
10.246
580.388
30.087
152.952
40.554
482
(12.116)
(554.541)
248.052

Consolidado
31/12/2015
(Não auditado)
10.014
448.597
28.543
142.329
28.163
5.596
(458.414)
204.828

(i) A classificação dos terrenos para futuras incorporações entre o ativo circulante e o não
circulante é realizada mediante a expectativa de prazo para o lançamento dos empreendimentos
imobiliários, revisada periodicamente pela Administração. Os imóveis em construção e imóveis
concluídos são classificados no ativo circulante, tendo em vista a sua disponibilidade para venda;
(ii)
Os custos financeiros de financiamentos são capitalizados em “Imóveis a comercializar”
das obras em andamento e realizados ao resultado na rubrica “custo dos imóveis vendidos” de
acordo com as unidades vendidas. Os custos financeiros de financiamentos apropriados ao
resultado na rubrica custo dos imóveis vendidos totalizaram R$4.406 mil no consolidado em 31 de
dezembro de 2016 (R$ 9.692 mil em 31 de dezembro de 2015), sendo apropriados ao resultado de
acordo com a OCPC 01 (R1).
(iii)
O grupo de estoque com projetos, é composto por gastos com desenvolvimentos dos
projetos de construções, plantas, decorações, implantações da área comum e etc.
6. Impostos e contribuições a recuperar

Descrição

2016

Controladora
2015
(Não auditado)

INSS
PIS
COFINS
IRPJ
IRRF sobre aplicações financeiras
IRRF sobre serviços de terceiros
IS/COFINS/CSLL retidos
Total

456
334
385
1.175

408
123
37
568

2016

Consolidado
2015
(Não auditado)

1.296
21
89
4
742
336
385
2.873

751
15
58
670
123
74
1.691

A Companhia com base em análises e projeções orçamentárias não prevê riscos de não realização
desses créditos tributários no decorrer de suas operações.
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7. Partes relacionadas

As movimentações de mútuo, registradas envolvendo partes relacionadas são efetuadas a preços
normais de mercado. Os saldos em aberto no encerramento do exercício não têm garantias, não
estão sujeitos a juros e são liquidados em dinheiro ou por meio de distribuição de dividendos. No
exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia não contabilizou qualquer perda por
redução ao valor recuperável das contas a receber relacionada com os valores devidos por partes
relacionadas. Essa avaliação é realizada a cada exercício social, examinando-se a posição financeira
da parte relacionada e do mercado no qual a parte relacionada atua.

2016
Ativo
ACS FRANZ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
BNI LOTUS
ACS OMICRON EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S.A.
ACS JEQUITIBÁ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS URBANISMO I EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ICS ENGENHARIA, ARQUITETURA E
CONSTRUÇÕES LTDA
VALIMOG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA. ME
ACS EMPREENDIMENTOS URBANISTICOS
VIVA VISTA ESPLANADA SPE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMS S/A
ROBERTO MARINHO EMPREEND. IMOB. LTDA
FERREIRA DE ARAÚJO
RENEE BEYRUTI NASSER
ACS JUNDIAI
ACS PIRACICABA
SPE - SANTO ANDRE
SPE – GRAMADO
LEONARDO SANCHES
OUTROS
Total Partes Relacionadas - Ativo
Total circulante
Total não circulante
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Controladora
2015 (Não
auditado)

2016

Consolidado
2015 (Não
auditado)

465

355

788

-

-

-

18

-

1

-

50

-

-

-

102

-

2.786

3.020

-

-

3.230

3.230

-

-

10.050

550

616

-

-

8

538

-

-

8

-

-

66
3.248
1.000
1
25
20
2.000
-

3.248
1.000
-

892
3.248
2
1.000
1
25
20
2.000
9.500

3.248
1.000
1
25
20
2.000
-

22.892
-

962
12.381
-

18.800
-

8.267
14.561
-

22.892

12.381

18.800

14.561
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Controladora
2015 (Não
2016
auditado)
Passivo
ACS LAMBDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ACS GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS BARÃO GERALDO EMPR. IMOBILIARIOS LTDA.
ACS ESPAÇO JARDINS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE I LTDA.
ACS SANTA CLARA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ACS BETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS SIGMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ACS DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ACS OMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ACS SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACS JACARANDÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACS JEQUITIBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACS ALPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ACS TUCUMÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACS IPÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
BNI ACS LOTUS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO
LTDA.
ACS MACAÚBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ACS ARAÚCARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACS ARAÇÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
VIVA VISTA ENCANTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA SOLAR SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PAISAGEM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA MIRANTE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA HORIZONTE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA BRISA SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS FRANZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
VIVA VISTA COLINA SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA ALAMEDA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA AROMA SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA HARMONIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA RECANTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS JABORANDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
VALIMOG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ME
VIVA VISTA PANORAMA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA VEREDA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA CERRADO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
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2016

Consolidado
2015 (Não
auditado)

1.910

2.030

-

-

1.674
7.681

7.920

-

-

84

762

-

-

6.879

5.555

-

-

6.389

628

-

-

7.440

1.964

-

-

5.719

5.708

-

-

5.978

5.683

-

-

264

88

-

-

1.019

770

-

-

3.025

-

3.025

-

43

-

-

-

1.292

1.690

-

-

90

-

-

-

2.781

-

2.781

-

6

3

-

-

2

1

-

-

4.020

9.853

-

-

11

282

-

-

1.206

2.318

-

-

1.372

1.774

-

-

4.933

815

-

-

946

2.900

-

-

291

1.352

-

-

9.407

10.578

9.407

10.578

1.274

411

-

-

3.698

427

-

-

22

13

-

-

40

326

-

-

28

212

-

-

34

-

-

-

653

2.390

653

2.390

3

2

-

-

104

56

-

-

4

2

-

-
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Controladora
2015 (Não
2016
auditado)
Passivo
VIVA VISTA ARAUCÁRIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
VIVA VISTA POMAR SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS URBANISMO I EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS CORRETORA DE BENS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS ANGELINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ACS JUQUEHY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ACS BONIFACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ACS ITAPARICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ACS SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
CARLOS EDUARDO SANCHES
EMS S/A
OUTROS
Total Partes Relacionadas - Passivo
Total circulante
Total não circulante

2016

Consolidado
2015 (Não
auditado)

234

783

-

-

8

4

-

-

4

-

-

-

14

-

-

-

142

-

-

-

0

-

-

-

9

-

-

-

9

-

-

-

9

-

-

-

9

-

-

-

5.020
127.377
213.157

21.515
2.062
90.877

5.020
127.377
148.263

21.514
2.056
36.538

-

-

-

-

213.157

90.877

148.263

36.538

7.1 Remuneração da Administração

A remuneração paga e a pagar ao pessoal chave da administração, incluindo salários e encargos,
participação nos lucros e outros benefícios, representa 11% das despesas com folha de pagamento
no exercício de 31 de dezembro de 2016 (6% em 31 de dezembro de 2015):
8. Outros Ativos

2016
Aporte Sócio
Dação em pagamento
Outros
Total
Total circulante
Total não circulante

214
6.061
6.275
214
6.061
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Controladora
2015
(Não auditado)
279
279
279
-

2016
214
11.521
1
11.736
5.030
6.706

Consolidado
2015
(Não auditado)
292
292
292
-
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ACS LAMBDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ACS BARÃO GERALDO EMPR. IMOBILIARIOS LTDA.
ACS ESPAÇO JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE I LTDA.
ACS SANTA CLARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS BETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS SIGMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS OMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS SUMARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS JACARANDÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS JEQUITIBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS ALPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS JAGUARIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS TUCUMÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS CARNAÚBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Empresa

a) Controladora

99,16%
99,80%
50,00%
87,86%
99,00%
99,40%
99,00%
99,39%
99,82%
99,78%
99,82%
96,72%
99,82%
70,00%
99,51%
99,57%
99,84%
99,77%

Participação
(6.960)
(27.754)
(6.090)
(4.472)
(1.449)
(11.203)
16.927
(7.411)
(7.201)
(16.677)
277
14.522
(11.687)
(4.046)
(17.929)
(2.397)
6.155
(6.953)

Patrimônio
Líquido

A composição dos investimentos em 31 de dezembro de 2016 está demonstrada a seguir:

9. Investimentos

(319)
(11)
140
(466)
5.355
1.157
25.986
372
497
11.129
41
9.020
2.291
(831)
26
49
6.082
31

6.937

11.666
2.832
17.841
2.387

7.366
7.187
16.640

6.902
27.698
3.045
3.929
1.434
11.136

(317)
(10)
70
(410)
5.302
1.150
25.726
369
496
11.104
41
8.724
2.287
(582)
26
48
6.072
31

CONTROLADORA
Resultado do Investimentos
Equivalência
Exercício
Patrimonial

5
508
1.597
4.074
5.373
1.485
1.319
10.880
195

30.614

13.914

1
10.890

AFAC

32

(6.145)

(276)
(14.047)

(16.758)

Passivo
Descoberto
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ACS IPÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
BNI ACS LOTUS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ACS MARICÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS MACAÚBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS AROEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS ARAÚCARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS ARAÇÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS CATIGUÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA ENCANTO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA SOLAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PAISAGEM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA MIRANTE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA HORIZONTE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA BRISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS FRANZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS MANACÁ INCORPORAÇÃO LTDA.
ACS FIGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
VIVA VISTA COLINA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA ALAMEDA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA AROMA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA HARMONIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PASSEIO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA RECANTO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS JABORANDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Empresa
99,86%
70,00%
99,00%
99,61%
99,55%
99,49%
99,82%
99,58%
53,69%
99,89%
99,88%
84,19%
67,31%
99,84%
70,00%
90,00%
99,91%
92,00%
92,88%
93,05%
88,65%
99,90%
97,81%
99,96%

Participação
163
(5.774)
42
260
177
308
(8.470)
65
7.341
4.137
7.511
5.245
5.491
2.244
(8.256)
22
(1.819)
4.361
2.946
233
1.112
(897)
2.015
(1.718)

Patrimônio
Líquido
1.146
(899)
12
93
8
9
10.561
62
5.375
5.326
4.750
5.178
3.074
2.201
627
7
9
3.290
3.792
469
732
12
1.541
(177)
1.717

896

1.817

5.779

8.455

4.041

1.144
(629)
12
93
8
9
10.541
62
2.886
5.321
4.745
4.359
2.069
2.197
439
6
9
3.027
3.522
436
649
12
1.508
(177)

CONTROLADORA
Resultado do Investimentos
Equivalência
Exercício
Patrimonial

254
4
138
266
862
372
5.432
49
3.600
529
1.646
1.703
6.051
5.532
10.021
9.219
1.164
2.007
2.977
1.935
1.288
417
7.326
208

AFAC

33

(1.971)

(4.012)
(2.736)
(217)
(986)

(20)

(65)
(3.941)
(4.132)
(7.502)
(4.416)
(3.696)
(2.240)

(42)
(259)
(176)
(307)

(163)

Passivo
Descoberto
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ACS INGÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS JATOBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PANORAMA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA VEREDA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA CERRADO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA ARAUCÁRIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
BOULEVARD VIVA VISTA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ICS ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
ACS IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA ESPLANADA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA BOSQUE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA POMAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PLAZA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS URBANISMO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS CORRETORA DE BENS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS ANGELINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS JUQUEHY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS BONIFACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS ITAPARICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS URBANISMO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS ANDRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Empresa
90,00%
99,75%
99,11%
97,83%
99,87%
97,62%
99,89%
44,49%
99,72%
99,76%
90,29%
99,88%
99,69%
96,19%
99,98%
100,00%
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
50,00%

Participação

116

168
(1.771)
107
(396)
(445)
(486)
(158)
6
(601)
(1.964)
(5)
(664)
484
(14)
(243)
(11.584)
132
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)

Patrimônio
Líquido

1
27

(44)
5
38
310
3
211
(1.394)
9
72
133
6
7
903
9
58
(1.241)
(133)
10
10
10
10
10

14
243
11.584

600
1.959
5
664

388
445
474
158

1.766

1
13

(39)
5
38
303
3
206
(1.393)
4
72
132
5
7
900
8
58
(1.238)
(132)

CONTROLADORA
Resultado do Investimentos
Equivalência
Exercício
Patrimonial

1
670

7.785
83
107
1.059
642
842
1.283
44
448
1.938
86
439
1.816
123
188
1.851
257

AFAC

34

(1)
(58)

(130)

(479)

(3)

(106)

(152)

Passivo
Descoberto
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ACS OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ACS JEQUITIBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
BNI ACS LOTUS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ACS FRANZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS MANACÁ INCORPORAÇÃO LTDA.
ACS INGÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Empresa

b) Consolidado

Saldo inicial do investimento em 1º de janeiro de 2016
Resultado de equivalência patrimonial
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Recebimento de dividendos
Baixa de investimentos
Aumento de Capital
Transações que não afetam caixa
Transferências
Saldo em 31 de dezembro de 2016

Investimento
Aporte para Futuro Aumento de Capital
Total

FERREIRA DE ARAÚJO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ROBERTO MARINHO EMPREEND. IMOB. LTDA
RESERVA DAS ARAUCÁRIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
Total

Empresa
(9.147)
(30.813)
(3.933)
(138.870)

Patrimônio
Líquido

50,00%
70,00%
70,00%
70,00%
90,00%
90,00%

Participação

(6.090)
(4.046)
(5.774)
(8.256)
22
168

Patrimônio
Líquido

CONTROLADORA

25,00%
60,00%
35,00%

Participação
2.286
18.487
1.376
190.204

140
(831)
(899)
627
7
(44)

3.045
2.832
4.042
5.779

CONSOLIDADO
Resultado do Investimentos
Exercício

129
(114)
21
106.763

AFAC

AFAC
70
(582) 5.372
(629)
4
439 10.021
6 9.219
(39) 7.786

Equivalência
Patrimonial

(20)
(152)

35

2016
312.957
(101.299)
57.788
(1.180)
(1.008)
37.820
54.758
(6.061)
353.775

190.204
163.571
353.775

(75.036)

Passivo
Descoberto

Passivo
Descoberto

32
(69)
8
54
101.299 163.571

CONTROLADORA
Resultado do Investimentos
Equivalência
Exercício
Patrimonial
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Investimento
Aporte para Futuro Aumento de Capital
Total

BOULEVARD VIVA VISTA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA ESPLANADA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA BOSQUE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA POMAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PLAZA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Total

Empresa

ACS ANDRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
FERREIRA DE ARAÚJO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ROBERTO MARINHO EMPREEND. IMOB. LTDA
RESERVA DAS ARAUCÁRIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
VIVA VISTA ENCANTO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA SOLAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PAISAGEM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA MIRANTE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA HORIZONTE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA BRISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA COLINA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA ALAMEDA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA AROMA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA HARMONIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PASSEIO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA RECANTO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PANORAMA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA VEREDA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA CERRADO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS ARAÚCARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Empresa

55,51%
9,71%
0,12%
0,31%
3,81%

Participação

50,00%
25,00%
60,00%
35,00%
46,31%
0,11%
0,12%
15,81%
32,69%
0,16%
8,00%
7,12%
6,95%
11,35%
0,10%
2,19%
2,17%
0,13%
2,38%
0,11%

Participação

6
(5)
(664)
484
(14)
(27.692)

Patrimônio
Líquido

116
(9.147)
(30.813)
(3.933)
7.341
4.137
7.511
5.245
5.491
2.244
4.361
2.946
233
1.112
(897)
2.015
(396)
(445)
(486)
(158)

Patrimônio
Líquido

9
1
11

2.287
18.488
1.376

9
6
7
903
9
34.867

2
37.873

1

CONSOLIDADO
Resultado do Investimentos
Exercício

27
129
(114)
21
5.375
5.326
4.750
5.178
3.074
2.201
3.290
3.792
469
732
12
1.541
310
3
211
(1.394)

CONSOLIDADO
Resultado do Investimentos
Exercício

4.260

4

3

Equivalência
Patrimonial

5
(1)

32
5

13
32
(69)
7
2.488
5
5
816
1.003
4
261
268
33
81

Equivalência
Patrimonial

33.841

-

AFAC

22
-

670
54
2
662
29

AFAC

36

37.873
33.841
71.714

(7.021)

(2)

(3)

Passivo
Descoberto

(45)

(3.399)
(4)
(9)
(829)
(1.795)
(4)
(349)
(210)
(16)
(126)

(58)

Passivo
Descoberto
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ACS BETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS SIGMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS OMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS SUMARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS JACARANDÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS JEQUITIBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS ALPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS JAGUARIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS TUCUMÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS CARNAÚBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS IPÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
BNI ACS LOTUS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ACS MARICÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS MACAÚBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS AROEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS ARAÚCARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS ARAÇÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS CATIGUÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA ENCANTO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACS LAMBDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACS OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ACS BARÃO GERALDO EMPR. IMOBILIARIOS LTDA.
ACS ESPAÇO JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE I LTDA.
ACS SANTA CLARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

a) Controladora

(9.092)
(7.802)
(7.700)
(27.809)
236
5.510
(13.984)
(3.500)
(17.955)
(2.446)
73
(6.984)
(983)
4.573
30
203
169
300
(19.033)
3
1.943

Patrimônio
Líquido

Participação
99,00%
99,39%
99,82%
99,78%
99,82%
96,72%
99,82%
70,00%
99,51%
99,57%
99,84%
99,77%
99,86%
70,00%
99,00%
99,61%
99,55%
99,49%
99,82%
99,58%
53,69%

(6.640)
(27.757)
(6.194)
(4.111)
(6.825)
(12.363)

Patrimônio
Líquido

99,16%
99,80%
50,00%
87,86%
99,00%
99,40%

Participação

A composição dos investimentos em 31 de dezembro de 2015 está demonstrada a seguir:

6.584
27.701
3.097
3.612
6.757
12.289

22.584
4.085
1.743
(906)
235
5.169
(2.677)
1.896
245
299
3.073
26
413
1.941
6
175
178
301
2.265
7
2.455

18.999

6.968
982

13.959
2.450
17.867
2.435

9.001
7.754
7.686
27.748

CONTROLADORA
Resultado Investimentos
do Exercício

1.216
10.123
2.122
4.029
(1.445)
(566)

CONTROLADORA
Resultado Investimentos
do Exercício

AFAC

22.359
4.060
1.740
(904)
234
5.000
(2.672)
1.327
243
298
3.068
26
412
1.359
6
174
177
299
2.261
7
1.318

Equivalência
Patrimonial

8.971
507
704
2.643
328
375
1.647
139
194
7.931
83
203
686
359
790
7
-

AFAC

1.206
10.103 8.161
1.061
3.540
(1.431) 12.349
(562)
-

Equivalência
Patrimonial

37

(3)
(1.043)

(3.201)
(30)
(202)
(168)
(298)

(73)

(236)
(5.329)

Passivo
Descoberto

Passivo
Descoberto
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VIVA VISTA ALAMEDA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA AROMA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA HARMONIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PASSEIO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA RECANTO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS JABORANDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS INGÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS JATOBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PANORAMA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA VEREDA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA CERRADO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA ARAUCÁRIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
BOULEVARD VIVA VISTA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ICS ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
ACS IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA ESPLANADA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA BOSQUE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA POMAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PLAZA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS URBANISMO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS CORRETORA DE BENS IMOBILIÁRIOS LTDA

VIVA VISTA SOLAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA PAISAGEM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA MIRANTE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA HORIZONTE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIVA VISTA BRISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS FRANZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS MANACÁ INCORPORAÇÃO LTDA.
ACS FIGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
VIVA VISTA COLINA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

(755)
(235)
531
(909)
472
(1.541)
204
(1.776)
69
(706)
(448)
(697)
1.236
(3)
(674)
(2.097)
(11)
(672)
(418)
(22)
(301)
1.959
864

Patrimônio
Líquido

Participação
92,88%
93,05%
88,65%
99,90%
97,81%
99,96%
90,00%
99,75%
99,11%
97,83%
99,87%
97,62%
99,89%
44,49%
99,72%
99,76%
90,29%
99,88%
99,69%
96,19%
99,98%
50,00%
99,00%

(1.181)
2.760
50
2.350
43
(9.281)
16
(1.828)
1.055

Patrimônio
Líquido

99,89%
99,88%
84,19%
67,31%
99,84%
70,00%
90,00%
99,91%
92,00%

Participação

1.826

6.497

1.180

1.824
547
2.245
27
887
224
114
76
70
373
275
279
1.693
9
1
522
8
132
313
9
129
790
404

1
672
2.092
10
671
417
21
301

691
447
680

1.772

1.540

908

701
219

CONTROLADORA
Resultado Investimentos
do Exercício

7.491
2.544
1.963
5.797
1.652
(383)
9
324
4.143

CONTROLADORA
Resultado Investimentos
do Exercício
AFAC

1.694
509
1.990
27
868
224
102
76
69
365
275
272
1.691
4
1
521
6
132
312
8
129
395
400

777
1.228
236
509
128
7.645
69
68
604
535
429
19
196
1.627
47
389
952
35
128
5.178
257

Equivalência AFAC
Patrimonial

7.483
81
2.541
565
1.653
3.902
1.649
(268) 10.021
8 8.712
324
923
3.811
137

Equivalência
Patrimonial

38

(980)
(855)

(1.235)

(68)

(184)

(462)

(471)

Passivo
Descoberto

(971)

(14)

(2.757)
(42)
(1.582)
(43)

Passivo
Descoberto
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ACS OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
ACS JEQUITIBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
BNI ACS LOTUS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ACS FRANZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS MANACÁ INCORPORAÇÃO LTDA
ACS INGÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS URBANISMO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ALMIRANTE TAMANDARÉ EMPR IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS ANDRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Empresa

b) Consolidado

Investimento
Aporte para Futuro Aumento de Capital
Total

ACS SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS URBANISMO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ALMIRANTE TAMANDARÉ EMPR. IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACS ANDRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
FERREIRA DE ARAÚJO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ROBERTO MARINHO EMPREEND. IMOB. LTDA
RESERVA DAS ARAUCÁRIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
Investimentos

ACS ANGELINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS JUQUEHY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS BONIFACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ACS ITAPARICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50,00%
70,00%
70,00%
70,00%
90,00%
90,00%
50,00%
34,00%
50,00%

(6.194)
(3.500)
4.573
(9.281)
16
204
1.959
(14.248)
66

Patrimônio
Líquido

AFAC

2.122
1.896
1.941
(383)
9
114
790
(107)
(36)

4.844

6.497

3.097
2.450

1.061
1.327 2.643
1.359 7.931
(268) 10.021
8 8.712
102 7.739
395 5.178
(36) 1.153
(18)
650

AFAC

(36)
1.153
(18)
650
775
215
(59) 16.182
(9)
11
86.535 105.783

Equivalência
Patrimonial

Equivalência AFAC
Patrimonial

CONSOLIDADO
Resultado do Investimentos
Equivalência
Exercício
Patrimonial

2.122
2.239
1.384
207.174

4.844

(14.248)
66
(8.486)
(3.732)
(3.955)
(210.489)

(107)
(36)
3.100
(98)
(25)
96.317

10

(10)

10
10
10
10

CONTROLADORA
Resultado Investimentos
do Exercício

CONTROLADORA
Resultado do Investimentos
Exercício

(10)
(10)
(10)
(10)

Patrimônio
Líquido

Patrimônio
Líquido

Participação

99,00%
99,00%
34,00%
50,00%
25,00%
60,00%
35,00%

Participação

99,00%
99,00%
99,00%
99,00%

Participação

39

(33)

(14)
(184)
(980)

(3.201)

Passivo
Descoberto

207.174
105.783
312.957

(20.278)

(31)

Passivo
Descoberto

Passivo
Descoberto
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Investimento
Aporte para Futuro Aumento de Capital
Total

BOULEVARD VIVA VISTA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA ESPLANADA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA BOSQUE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA POMAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA PLAZA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Investimentos

Empresa

FERREIRA DE ARAÚJO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ROBERTO MARINHO EMPREEND IMOB LTDA
RESERVA DAS ARAUCÁRIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
VIVA VISTA ENCANTO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA SOLAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA PAISAGEM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA MIRANTE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA HORIZONTE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA BRISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA COLINA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA ALAMEDA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA AROMA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA HARMONIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA PASSEIO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA RECANTO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA PANORAMA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA VEREDA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VIVA VISTA CERRADO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS ARAÚCARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Empresa

55,51%
9,71%
0,12%
0,31%
3,81%

Participação

25,00%
60,00%
35,00%
46,31%
0,11%
0,12%
15,81%
32,69%
0,16%
8,00%
7,12%
6,95%
11,35%
0,10%
2,19%
2,17%
0,13%
2,38%
0,11%

Participação

(3)
(8)
(664)
(379)
(18)
(26.466)

Patrimônio
Líquido

(8.486)
(3.732)
(3.955)
1.939
6.634
2.514
(25)
4.610
22
896
341
(226)
1.574
(907)
426
(705)
(448)
(697)
1.236

Patrimônio
Líquido

15
1
17

1

16

2.122
2.239
1.384

9
8
132
313
9
43.989

2
1
1
1
1
22.689

Resultado do Investimentos
Exercício

3.100
(98)
(25)
2.455
7.491
2.544
1.963
5.797
1.652
4.143
1.824
547
2.245
27
887
373
275
279
1.693

AFAC

(1)

(9)

(179)

(72)
(24)

(898)
(7)
(3)
4
(1.507)

Passivo
Descoberto

40

22.689
61.754
84.443

(7.108)

CONSOLIDADO
AFAC
Passivo
Descoberto
1
8.791 61.754

5
1

Equivalência
Patrimonial

775
215
(59) 16.182
(9)
718
1.137
8
2
3
553
310
1.895
3
331
130
38
256
36
19
8
21
7
2
-

CONSOLIDADO
Resultado do Investimentos
Equivalência
Exercício
Patrimonial
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Em 31 de dezembro de 2016
Saldo inicial
Aquisições
Alienações
Transferências
Depreciação
.
Saldo contábil, líquido
.
Em 31 de dezembro de 2016
Custo
Depreciação acumulada
.
Saldo contábil, líquido

Em 31 de dezembro de 2015
Saldo inicial
Aquisições
Alienações
Transferências
Depreciação
.
Saldo contábil, líquido (não auditado)
.
Em 31 de dezembro de 2015
Custo
Depreciação acumulada
.

(a) Controladora

10. Imobilizado

Saldo inicial do investimento em 1º de janeiro de 2016
Resultado de equivalência patrimonial
Baixa de investimento
Recebimento de dividendos
Transações que não afetam caixa
Transferencias
Saldo em 31 de dezembro de 2016

6

6

6

7
(1)
6

6

7

6

7
(1)

10
(3)

6
-

6

7

7
(1)

7
(1)

Máquinas e Equipamentos

8
2
(3)

Instalações

23

110
(87)

23

73
12
25
(87)

73

277
(204)

73

245
32
(204)

Equipamentos de Informática

CONSOLIDADO

31

51
(20)

31

50
1
(20)

50

127
(77)

50

118
9
(77)

Móveis e Utensílios

1.221

1.221
-

1.221

-

1.060
161

1.060

1.060
-

1.060

627
433
-

Imobilizado em
Andamento

41

1.287

1.395
(108)

1.287

1.196
174
25
(108)

1.196

1.481
(285)

1.196

1.005
476
(285)

Controladora
Total

2016
84.443
(4.260)
(1.141)
(1.180)
(6.061)
(87)
71.714
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Em 31 de dezembro de 2016
Saldo inicial
Aquisições
Alienações
Transferências
Depreciação
.
Saldo contábil, líquido
.
Em 31 de dezembro de 2016
Custo
Depreciação acumulada
.
Saldo contábil, líquido

Em 31 de dezembro de 2015
Saldo inicial
Aquisições
Alienações
Transferências
Depreciação
.
Saldo contábil, líquido (não auditado)
.
Em 31 de dezembro de 2015
Custo
Depreciação acumulada
.

(b) Consolidado

39
(11)

13
(4)

28
7
(1)
34

35
(1)
34

9
(2)
7

9
(2)
7

28

28

9

9

39
(11)

Máquinas e
Equipamentos

13
(4)

Instalações

88

226
(138)

88

193
5
28
(138)

193

437
(244)

193

437
(244)

Equipamentos de
Informática

138

167
(29)

138

166
1
(29)

166

198
(32)

166

189
9
(32)

Móveis e
Utensílios

1.216

1.216
-

1.216

1.060
156
-

1.060

1.060
-

1.060

627
433
-

Imobilizado em
Andamento

42

1.483

1.653
(170)

1.483

1.456
169
28
(170)

1.456

1.747
(291)

1.456

1.305
442
(291)

Consolidado
Total
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11. Empréstimos e financiamentos

Abaixo apresentamos as taxas dos créditos imobiliários. A garantia dos créditos imobiliários está
garantida a alienação fiduciária de bens:
Empreendimento
ACS GAMA
ACS BETA
ACS SIGMA
ACS OMEGA
ACS JACARANDA
ACS TUCUMÃ
ACS ARAÇA
VIVA VISTA ENCANTO
VIVA VISTA SOLAR
VIVA VISTA PAISAGEM
VIVA VISTA MIRANTE
VIVA VISTA HORIZONTE
VIVA VISTA BRISA
VIVA VISTA COLINA
VIVA VISTA ALAMEDA

Banco

Taxas (a.a.)

Itaú
Itaú
Bradesco
Bradesco
Itaú
Santander
Itaú
Bradesco
Bradesco
Bradesco
Bradesco
Bradesco
Bradesco
Bradesco
Bradesco

10,50%
10,50%
10,50%
10,80%
10,50%
13,00%
11,00%
10,80%
10,84%
10,97%
10,99%
10,00%
10,00%
10,85%
10,91%
Total

Total circulante
Total não circulante

Consolidado
2016
2015
(Não auditado)
5.236
26.229
20.381
4.440
2.482
9.940
13.943
10.356
24.363
18.426
9.697
5.049
17.737
8.021
18.326
8.101
18.627
7.987
6.544
8.252
4.403
5.552
13.554
6.048
20.642
7.164
174.065
127.435
123.425
50.640

127.435

A movimentação sumária dos empréstimos e financiamentos está demonstrada a seguir:
Consolidado
127.435
72.651
4.406
(30.427)
174.065

Saldos em 31 de dezembro de 2015
Captações
Provisão de juros
Amortizações e pagamentos de juros
Saldos em 31 de dezembro de 2016

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Companhia não possui obrigações com empréstimos e
financiamentos com cláusulas restritivas (covenants).
Em 31 de dezembro de 2016, as parcelas de longo prazo possuem os seguintes vencimentos:
Ano de vencimento
2018

Créditos Imobiliários
50.640
50.640

12. Fornecedores

Fornecedores nacionais

2016

Controladora
2015
(Não auditado)

306
306

47
47

461

Consolidado
2016
2015
(Não auditado)
22.043
22.043

5.955
5.955
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13. Obrigações pela compra de terrenos

Refere-se a obrigações contratuais para aquisição de terrenos. A controladora não possui
obrigações pela compra de terrenos:
Controladora
2016
2015
(Não auditado)
Flórida Parque Empreend. Imob
Rolim Oliveira Adm de Bens Próprios Ltda
YP Empreend. Imobiliários
Outros

-

Consolidado
2016
2015
(Não auditado)

-

6.500
10.235
22.752
5.373
44.860

6.500
10.235
22.887
5.373
44.995

14. Provisão para distrato
Controladora
2015 (Não
2016
auditado)
Provisão para distrato

Consolidado
2015(Não
auditado)

2016

-

-

42.235

19.774

-

-

42.235

19.774

Consolidado
Controladora
2015 (Não
2016
auditado)
Em 1o de janeiro
Consolidação ACS URBANISMO I
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (i)
Constituição da provisão demonstrada no resultado
Em 31 de dezembro

2016

2015 (Não
auditado)
-

-

-

19.774

-

-

21.576
42.235

885
19.774
19.774

(i) Em 31 de dezembro de 2015, a empresa ACS Urbanismo I Empreendimentos Imob., não era

considerado para fins de consolidação, em 31 de dezembro de 2016 passou a ser consolidada
pela ACS Incorporadora S.A.
15. Imposto diferido

O imposto de renda e a contribuição social são registrados nas demonstrações contábeis com base
na receita reconhecida e nos custos e nas despesas incorridos pelo regime de competência.
a) Tributos diferidos
O imposto diferido constituído com base no saldo de reserva de avaliação e sobre os
lucros diferidos de clientes públicos ainda não recebidos tem os seguintes saldos:
Descrição

IRPJ
CSLL
PIS
COFINS

Controladora
2016

-

462

2015
(Não auditado)
-

Consolidado
2016
2015
(Não auditado)
977
592
2.826
13.013
17.408

2.444
1.529
920
4.247
9.140
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Consolidado
2016
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social
(+) Diferença da base de cálculo pelo lucro presumido
(=) Base de cálculo
(x) Aplicação de alíquotas do IRPJ 25% e da CSLL 9%
(=) Provisão para imposto de renda e contribuição social sobre lucro
Corrente
Diferido

(129.950)
132.302
2.352
34%
800
(1.398)
2.198

2015
(Não auditado)
(137.240)
125.520
(11.720)
34%
(3.985)
(3.911)
(74)

b) Tributos correntes
Segue a reconciliação dos montantes de Imposto de Renda e Contribuição Social,
apurados em 31 de dezembro de 2016:
Consolidado
2016
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social
(+) Diferença da base de cálculo pelo lucro presumido
(=) Base de cálculo
(x) Aplicação de alíquotas do IRPJ 25% e da CSLL 9%
(=) Provisão para imposto de renda e contribuição social sobre lucro
Corrente
Diferido

(129.950)
132.302
2.352
34%
800
(1.398)
2.198

2015
(Não auditado)
(137.242)
125.521
(11.721)
34%
(3.985)
(3.911)
(74)

As companhias abaixo enquadram-se no RET (Regime Especial de Tributação):
Companhia
ACS GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS ESPAÇO JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACS SANTA CLARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
TOTAL

Patrimônio Líquido
38.645
15.363
11.203
65.211

16. Provisão para contingências

Os processos trabalhistas referem-se a diversos processos, que pleiteiam indenizações a serem
apuradas em liquidação de sentença, e requer também a coordenação no pagamento de custas
processual e honorária advocatícia a serem arbitrados pelo juiz.
Os processos tributários referem-se, em sua maioria a autos de infrações que estão sendo
discutidos nas esferas administrativas e judiciais. Estima-se que estas discussões levem
aproximadamente 2 anos no âmbito administrativo e até 10 anos para aqueles discutidos
judicialmente.
Os processos cíveis referem-se a processos relacionados a distratos de empreendimentos vendidos.
Onde são solicitados reembolso superior a prática de devoluções adotadas pela empresa ou
possíveis indenizações.
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(a) Composição
Segue os saldos das provisões em 31 de dezembro de 2016 e 2015:
Controladora
Provisões para contingências
2016
2015 (Não auditado)
100
1.539
281
1.639
281

Contingências tributárias e cíveis
Contingências trabalhistas e previdenciárias

Consolidado
Provisões para contingências
2016
2015 (Não auditado)
Contingências tributárias e cíveis
Contingências trabalhistas e previdenciárias

11.442
4.343
15.785

6.616
1.930
8.546

Em 1º de janeiro
Constituição da provisão demonstrada no resultado

Controladora
2016
2015
(Não auditado)
281
1.358
281

Consolidado
2016
2015
(Não auditado)
8.546
7.239
8.546

Em 31 de dezembro

1.639

281

15.785

8.546

(b) Perdas possíveis, não provisionadas
A Companhia tem ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de
perda classificados pela administração como possíveis, com base na avaliação de seus
assessores legais, para as quais não há provisão constituída tendo em vista que as práticas
contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização, conforme composição e
estimativa a seguir:
Controladora
2016
71
75.564
75.635

Cíveis
Trabalhistas

Consolidado
2016
45.632
75.843
121.475

17. Provisão para garantia
Controladora
2016
2015
(Não auditado)
-

Em 1º de janeiro
Constituição (reversão) da provisão para
garantia demonstrada no resultado
Em 31 de dezembro

-

464

-

Consolidado
2016
2015
(Não auditado)
11.636
(1.630)
11.636
10.006

11.636
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18. Patrimônio líquido

a) Capital social
O capital social autorizado, subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é
de R$ 112.000, dividindo-se em 112.000.000 ações ordinárias nominativas.
Posição em 2016 e 2015
Sócio-quotista
Carlos Eduardo Sanchez
Leonardo Sanchez Secundino
Marcus Vinicius Sanchez Secundino

Número de quotas

% – Participação

84.000.000
14.000.000
14.000.000
112.000.000

75
12,5
12,5
100

b) Adiantamento para futuro aumento de capital
Sob essa rubrica encontra-se apropriados aportes de recursos no montante total de
R$ 223.160 (R$ 218.860 em 2015) efetuados pelos acionistas e destinados a futuro
aumento de capital.
19. Receita operacional líquida

a) Controladora
Descrição

Prestação de serviços
Deduções
Receita líquida total

2016

2015
(Não auditado)

14.008
14.008
(1.676)
12.332

7.715
7.715
(1.295)
6.420

2016

2015
(Não auditado)

14.475
104.475
118.950
(15.275)
103.675

10.522
141.138
151.660
(5.817)
145.843

b) Consolidado
Descrição

Prestação de serviços
Venda de imóveis
Deduções
Receita líquida total

465
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20. Informações sobre natureza dos custos e das despesas reconhecidas na
demonstração do resultado
Controladora
2015
2016
(Não auditado)
461
301
148
174
52
16
363
331
15
40
78
1.470
496
715
17
42
31
45
48
17
122
1
111
118
464
236
73
26
2.009
3.240
508
423
1.358
281
49
9.282
9.307
1.660
3.715
141
236
19.130
19.090

Aluguel de imóveis
Aluguel de máquinas, equipamentos e veículos
Combustíveis e lubrificantes
Corretagem sobre vendas
Custo dos imóveis vendidos
Custo pós-obra
Despesas com alimentação
Despesas com assessoria/consultoria
Despesas com correio
Despesas com informática
Despesas com publicidade
Despesas com transporte
Despesas de cartório
Despesas legais
Despesas sindical patronal
Encargos de depreciação e amortização
Energia elétrica, água, telefone e internet
Material de limpeza e escritório
Outras despesas (receitas)
Outros benefícios a empregados
Provisão de distrato
Provisão para contingências
Provisão para para perdas por recuperabilidade
Provisão para perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa
Provisão para garantia
Salários e encargos sociais
Serviços de terceiros pessoa jurídica
Viagens/estadias e refeições
Total

Classificadas como
Custos dos imóveis vendidos
Despesas gerais e administrativas
Despesas com vendas
Total

18.415
715
19.130

19.073
17
19.090

Consolidado
2016
2015
(Não auditado)
590
428
137
216
52
20
410
54
95.720
162.220
18.108
12.269
662
832
306
292
50
111
1.489
533
2.262
3.547
96
96
808
377
1.051
456
1
176
181
501
236
62
72
885
21.494
680
882
21.576
19.774
7.239
8.546
12.116
12.918
(1.630)
11.636
13.842
17.424
19.124
3.445
263
478
209.949
265.164

113.828
93.450
2.671
209.949

174.489
87.069
3.606
265.146

21. Resultado financeiro
Controladora
2016
2015
(Não auditado)
Receitas Financeiras
Descontos obtidos
Encargos por atraso
Rendimento de aplicações financeiras
Outras receitas financeiras

Despesas financeiras
Descontos concedidos
Despesas bancárias
Juros de empréstimos e financiamentos
Juros de fornecedores
Juros de impostos
Outras despesas financeiras

Resultado financeiro

466

Consolidado
2016
2015
(Não auditado)

1
228
356
585

2
87
1.992
2.081

1
5.563
2.085
265
7.914

18
2.027
448
3.067
5.560

(34)
(9)
(16.002)
(16.045)

(1)
(18)
(109)
(11.190)
(15)
(11.333)

(864)
(558)
(15.161)
(498)
(245)
(28)
(17.354)

(1.430)
(2.498)
(1.843)
(2.338)
(9.165)
(2.044)
(19.318)

(15.460)

(9.252)

(9.440)

(13.758)
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22. Seguros

A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguro para os bens e obra sujeitos a riscos
por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros,
considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram
devidamente pagos.
Considerando que temos um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os
riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com o nosso porte e operações, sendo a nossa
cobertura de seguros consistente com as outras Companhias de dimensão semelhante operando no
setor.
23. Risco de Capital

A Sociedade administra seu capital para assegurar que a empresa possa continuar com suas atividades
normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas
em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio.
A estrutura de capital da Sociedade é formada pelo endividamento líquido (empréstimos e
financiamentos, deduzidos do caixa e equivalentes de caixa) e pelo patrimônio líquido (que inclui
capital emitido e reservas, conforme apresentado na Nota Explicativa nº 18).
A Administração revisa periodicamente a estrutura de capital da Companhia. Como parte dessa
revisão, considera o custo de capital e os riscos associados a cada classe de capital.
Controladora
31/12/2016

31/12/2015

Total dos empréstimos (nota nº 11)
Mútuo Partes Relacionadas – A pagar (nota nº 7)
Mútuo Partes relacionadas – A Receber (nota nº 7)
Caixa e equivalestes de caixa (nota nº 3)

213.157
(22.892)
(513)

90.877
(12.381)
(1.693)

Divida líquida

189.752

76.803

97.022

216.222

286.774

293.025

66%

26%

Total do patrimônio líquido
Total do capital
Índice de alavancagem financeira - %

Consolidado
31/12/2016

31/12/2015

Total dos empréstimos (nota nº 11)
Mútuo Partes Relacionadas – A pagar (nota nº 7)
Mútuo Partes Relacionadas – A Receber (nota nº 7)
Caixa e equivalestes de caixa (nota nº 3)

174.065
148.263
(18.800)
(5.077)

127.435
36.538
(14.561)
(12.956)

Divida liquida

298.451

136.456

91.306

180.282

389.757

316.738

77%

43%

Total do patrimônio líquido
Total do capital
Índice de alavancagem financeira - %
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24. Eventos Subsequentes

No ano de 2017, a companhia apresentou como eventos subsequentes apenas os AFACs
realizados pelos sócios, conforme composição abaixo.
Enpresa
jan/17 fev/17 mar/17
ACS ESPAÇO JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE I LTDA.
111
4
ACS BETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
1 47
ACS SUMARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
62
223
32
ACS ALPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
84
57
178
ACS JAGUARIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
13
ACS TUCUMÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
1 .1 28
953
2.1 30
ACS CARNAÚBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
12
2
4
ACS MARICÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
7
ACS MACAÚBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
85
13
ACS AROEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
1
ACS ARAÚCARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
1
ACS ARAÇÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
7 55
ACS CATIGUÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
1
VIVA VISTA ENCANTO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
843
580
621
VIVA VISTA SOLAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
1 .081
809
1 .250
VIVA VISTA PAISAGEM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
500
564
1 .024
VIVA VISTA MIRANTE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
1 .1 7 4
VIVA VISTA HORIZONTE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
87 5
61 0
537
VIVA VISTA BRISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
425
37 0
61 5
ACS FIGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
6
21
VIVA VISTA COLINA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
1 .557
500
564
VIVA VISTA ALAMEDA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
1 .1 7 9
VIVA VISTA AROMA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
60
21
3
VIVA VISTA HARMONIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
207
84
1 30
VIVA VISTA PASSEIO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
4
4
15
VIVA VISTA RECANTO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
1 .833 1 .1 89
2.41 5
ACS JATOBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
3
ACS LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
2
VIVA VISTA PANORAMA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
1 22
3
70
VIVA VISTA CERRADO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
2
18
28
VIVA VISTA ARAUCÁRIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
1 26
177
45
BOULEVARD VIVA VISTA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
3
ACS IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
70
18
16
VIVA VISTA ESPLANADA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
3
1
VIVA VISTA BOSQUE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
13
3
3
VIVA VISTA POMAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
25
1 03
302
VIVA VISTA PLAZA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
1
4
3
ACS PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
2
ACS URBANISMO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
21 6
208
2.1 7 5
ACS CORRETORA DE BENS IMOBILIÁRIOS LTDA
2
Total por mês
10.231 6.527 14.682

*
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*

*

abr/17 mai/17 jun/17
2
5.601
5.1 50
302
173
51
55
117
117
1 26
2
7 97
1 .950
61 3
4
1
2
14
6
2
2
1
2
1
2
2
6
1
2
333
381
1 01
521
61 8
1 58
97 4
656
23
432
242
547
41 8
653
263
31 0
505
93
1
2
382
51 9
202
532
61 0
37 4
3
4
2
1 62
4
2
2
6
3
846
57 3
1 58
173
2
3
3
74
75
7 64
602 1 .1 1 9
1
4
2
2
2
3
2
23
19
3
4
57
2
4
4
4
2
222
368
27 7
12.728 13.190 4.621

Total
117
1 1 .200
596
67 9
15
7 .57 1
25
29
1 00
4
6
7 55
10
2.859
4.437
3.7 41
2.395
3.356
2.31 8
30
3.7 24
2.695
93
589
34
7 .01 4
176
2
203
1 97
2.833
8
1 08
11
64
493
20
4
3.466
2
61.979
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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Aos Conselheiros e Acionistas
EMS S.A.
Hortolândia - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da EMS S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira, individual e consolidada, da EMS S.A. em 31 de dezembro de
2016, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos
fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação
à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase – Transações com partes relacionadas
Chamamos a atenção para o fato que parte substancial das operações de compra da
Companhia é realizada com partes relacionadas, conforme descrito na nota explicativa nº
29 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Portanto, as demonstrações
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financeiras acima referidas devem ser lidas neste contexto. Nossa opinião não está
ressalvada em relação a esse assunto.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e
suas controladas.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
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•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem
em continuidade operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.

•

Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela
opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.
Campinas, 31 de março de 2017
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Carlos Humberto Rodrigues da Silva
Contador CRC 1SP217733/O-4
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14
15
16

10
29.f
20.a

1.993.599

896.801

6.703
20.523
5.072
3.081
118.089
55.952
2.884
262.577
12.544
409.376

1.096.798

12.229
487.530
42.916
430.914
36.582
29.968
56.659

2016

Controladora

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Total do ativo

Total do ativo não circulante

Não circulante
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros recebiveis
Aplicação financeira vinculada a empréstimo
Mútuo entre partes relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros investimentos
Investimentos em controladas
Intangível
Imobilizado

13
19

9
11
29.d
12
13
29.e

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Contas a receber de partes relacionadas
Estoques
Tributos a recuperar
Dividendos a receber
Outros recebiveis

Total do ativo circulante

Nota

Ativo

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e 2015

EMS S.A.

1.767.050

669.111

6.703
27.337
4.996
3.098
19.888
46.176
2.086
159.548
3.629
395.650

1.097.939

21.188
454.097
125.599
340.915
9.147
59.948
87.045

2015

2.021.674

651.219

6.703
23.346
4.996
3.081
118.089
69.574
2.884
12.571
409.975

1.370.455

78.586
665.090
33.044
499.031
76.246
18.458

2016

Consolidado

1.712.024

518.446

6.703
28.496
4.996
3.098
19.888
51.122
2.086
3.658
398.399

1.193.578

122.799
562.017
104.025
371.821
24.171
8.745

2015

6

Total do passivo e do patrimônio líquido

Total do patrimônio líquido

Participação de não controladores

Patrimônio líquido atribuiível aos acionistas controladores

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reserva de incentivos fiscais
Reservas legal
Reservas de lucros

Total do passivo

Total do passivo não circulante

Não circulante
Empréstimos
Impostos parcelados
Provisão para perdas com processos judiciais
Receita diferida - subvenção governamental
Passivo a descoberto em controlada

Total do passivo circulante

Circulante
Fornecedores
Fornecedores a pagar partes relacionadas
Empréstimos
Salários e encargos a pagar
Tributos a recolher
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Impostos parcelados
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar

Passivo

22

18
21
19
18
14

20.c
21
29.e

17
29.d
18

Nota

-

1.993.599
-

1.767.050
-

729.601

875.669

729.601

221.708
164.019
122.203
44.341
177.330

1.037.449

222.910

103.406
23.175
46.089
19.032
31.208

814.539

195.193
278.585
48.381
39.639
28.520
5.579
7.244
149.629
61.769

2015

875.669

221.708
164.019
125.206
44.341
320.395

1.117.930

247.083

111.431
23.295
93.325
19.032
-

870.847

188.129
339.583
48.897
45.671
28.367
8.610
7.770
92.986
110.834

2016

Controladora

2.021.674
-

878.182

2.513

875.669 a

221.708
164.019
125.206
44.341
320.395

1.143.492

254.778

111.431
24.397
99.918
19.032
-

888.714

198.871
310.800
48.897
50.374
31.659
29.038
7.931
95.551
115.593

2016

Consolidado

1.712.024
-

730.867

1.266

729.601

221.708
164.019
122.203
44.341
177.330

981.157

195.124

103.406
24.296
48.390
19.032
-

786.033

204.098
200.202
48.381
42.716
31.387
34.433
7.387
152.195
65.234

2015

EMS S.A.
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora

Receita
Custo das vendas

Nota

2016

2015

2016

2015

24
25

2.698.680
(1.419.880)

2.112.290
(1.087.476)

2.921.361
(1.416.723)

2.303.593
(1.078.575)

1.278.800

1.024.814

1.504.638

1.225.018

(280.243)
(641.208)
(243)
80.548

(262.620)
(567.016)
(3.080)
63.845

(323.518)
(707.652)
(11.900)
-

(284.019)
(640.846)
(10.814)
-

437.654

255.943

461.568

289.339

43.837
(72.734)

36.279
(89.296)

58.833
(77.385)

50.361
(92.639)

(28.897)

(53.017)

(18.552)

(42.278)

408.757
(100.477)

202.926
(36.807)

443.016
(133.949)

247.061
(80.288)

308.280

166.119

309.067

166.773

Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas administrativas
Outras (despesas) receitas, líquidas
Participação nos lucros de controladas

25
25
26
14

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras

27
27

Resultado financeiro líquido
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

Consolidado

20.b

Lucro líquido do exercício
Lucro atribuível à acionistas controladores

308.280

Lucro atribuível à acionistas não controladores
Lucro líquido do exercício
Lucro líquido por ação atribuível aos acionistas da Companhia durante o exercício
(expresso em R$ por ação)

28

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

7
477

15,41

8,31

166.119

787

654

309.067

166.773

EMS S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controlada

Consolidado

2016

2015

2016

2015

Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes

308.280
-

166.119
-

309.067
-

166.773
-

Resultado abrangente total

308.280

166.119

309.067

166.773

Resultado abrangente atribuível:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

308.280
787

166.119
654

Resultado abrangente total

309.067

166.773

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

8
478

479

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Em 31 de dezembro de 2016

Dividendos propostos
Transações com acionistas não controladores
Constituição de reserva de lucro
22.c

22.d
22.d

Dividendos complementares do periodo anterior aprovados em assembléia
164.019

221.708

-

-

-

-

-

Destinação do lucro líquido do exercício
Transferência entre reservas
22.c

-

Lucro líquido do exercício

-

164.019

221.708

Em 31 de dezembro de 2015

-

-

22.d
22.c

Destinação do lucro líquido do exercício
Dividendos propostos
Constituição de reserva de lucro

221.708
-

164.019

Capital social

-

Nota

Reserva de
capital

Lucro líquido do exercício

Em 31 de dezembro de 2014

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

Demonstração das mutações no patrimônio líquido

EMS S.A.

9

125.206

-

-

3.003

-

122.203

-

-

122.203

Reserva de
incentivos
fiscais

44.341

-

-

-

-

44.341

-

-

44.341

Reserva legal

320.395

228.958

(85.893)

-

-

177.330

(331.977)
166.119

-

343.188

Reserva de
retenção de
lucros

Reserva de lucros

-

(76.319)
(228.958)

-

(3.003)

308.280

-

(166.119)

166.119

-

Lucros
acumulados

875.669

(76.319)
-

(85.893)

-

308.280

729.601

(331.977)
-

166.119

895.459

Total do
patrimônio
líquido

2.513

460
-

-

-

787

1.266

-

654

612

Participação de
não controladores

878.182

(76.319)
460
-

(85.893)

-

309.067

730.867

(331.977)
-

166.773

896.071

Total do
patrimônio
líquido

EMS S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Consolidado

Controladora
.
Fluxos de caixa das atividades operacionais
.
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes de
Depreciação
Amortização
(Ganho) perda na alienação de imobilizado
(Reversão) provisão para créditos de liquidação duvidosa
(Reversão) provisão para desvalorização do estoque
Provisão para perdas com processos judiciais
Provisão de juros
Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial
Provisão para realização de ativos "impairment "
Perdas (ganhos) cambiais não realizados de atividades financeiras
.
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes
Estoques
Contas a receber de partes relacionadas
Tributos a recuperar
Demais contas a receber
Depósitos judiciais
Fornecedores e outras obrigações
Tributos a recolher
Impostos parcelados
Fornecedores a pagar partes relacionadas e adiantamentos
.
Caixa gerado nas operações

2016

2015

408.757

202.926

21.260
1.003
9.629
(15.883)
(6.294)
10.006
11.073
(80.548)
29.587

19.160
3.721
541
3.963
4.063
2.030
10.923
(63.845)

(18.602)
(86.944)
82.815
(24.285)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

443.016

2015

247.061

21.366
1.762
19.662
(8.450)
(6.156)
11.265
11.670
4.389
31.227

19.290
4.204
564
(3.151)
3.678
2.389
10.923
6.458
7.547

(95.674)
(124.657)
70.978
(55.508)

6.814
60.534
(153)
645
16.672

(3.710)
(97.293)
(45.707)
(962)
(43.597)
(4.154)
73.801
(11.173)
(713)
193.953

5.150
67.159
272
645
110.598

(8.395)
(111.356)
(27.968)
(23.860)
17.405
(4.463)
80.592
(14.300)
(748)
141.081

456.396

252.169

499.002

346.951

(9.562)
(110.372)

(6.428)
(86.073)

(9.562)
(154.609)

(6.428)
(121.708)

336.462

159.668

334.831

218.815

30.310

Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos

2016

8.242

(9.712)

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado
Aumento da participação em controlada
Aquisição de ativo intangível
Mútuo concedidos (recebidos) entre partes relacionadas
Dividendos recebidos de controladas
Outros investimentos
.
Caixa líquido (aplicado nas) originado das atividades de investimento

(40.995)
(13.610)
(98.201)
20.558
(798)

(45.218)
(1.209)
(2.965)
46.272
32.000
(1.452)

(41.520)
(26.150)
(98.201)
(798)

(42.416)
(9.854)
46.272
(1.452)

(133.046)

27.428

(166.669)

(7.450)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aplicação (resgate) financeira vinculada a empréstimo
Recursos provenientes de empréstimos
Pagamento de principal de empréstimos
Dividendos pagos aos acionistas da Companhia

17
48.984
(42.520)
(218.856)

(340)
32.474
(53.263)
(250.480)

17
48.984
(42.520)
(218.856)

(340)
32.474
(53.263)
(250.480)

(212.375)

(271.609)

(212.375)

(271.609)

(8.959)

(84.513)

(44.213)

(60.244)

21.188

105.701

122.799

183.043

12.229

21.188

78.586

122.799

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento
.
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa, líquidos
.
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
.
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1

Contexto operacional
A EMS S.A. (a "Companhia" ou "Controladora") é uma sociedade anônima de capital fechado,
constituída em 1964 e que, em conjunto com suas controladas ("Consolidado"), tem por objeto
social a fabricação, comercialização, importação e exportação de produtos, próprios e de
terceiros, farmacêuticos, alopáticos, alimentícios dietéticos, insumos farmacêuticos e drogas.
A sede social da Companhia está localizada na cidade de Hortolândia, estado de São Paulo.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas abrangem a Companhia e suas
controladas (conjuntamente referidas como “Grupo” e individualmente como “entidades do
Grupo”). O Grupo está envolvido primariamente na fabricação de produtos farmacêuticos.
A Companhia faz parte do Grupo NC utilizando-se dos seus recursos administrativos,
operacionais, financeiros, e tecnológicos. Parte substancial das operações é efetuada com partes
relacionadas. Essas demonstrações financeiras devem ser lidas nesse contexto.

2

Relação de controladas
A Companhia possui participações societárias diretas nas seguintes entidades:
Controlada

CPM Concessionária Paulista de Medicamentos S/A
EMS Sigma Pharma Ltda.
Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.
Luxbiotech Farmacêutica Ltda. (*)
Sigmapharma EMS, LLC (**)
(*)
(**)

Tipo de
sociedade País

S.A.
Ltda.
Ltda.
Ltda.
Ltda.

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Porto Rico

Participação societária
2016

2015

99,38%
99,00%
99,00%
99,00%
-

99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
100%

Em 22 de fevereiro de 2016 a razão social da Underskin Farmacêutica Ltda., foi alterada para Luxbiotech
Farmacêutica Ltda., conforme ata registrada na Jucesp sob nº 1.155.799-3.
A autorização para encerramento das atividades dessa Empresa foi dada em 01/04/2016.

A seguir apresentamos a estrutura societária da Companhia:
•

CPM Concessionária Paulista de Medicamentos S/A - Localizada em Américo
Brasiliense/SP, atua na gestão e manutenção da Indústria Farmacêutica de Américo Brasiliense
(IFAB) de titularidade da Fundação para o “Remédio Popular”, vinculada a Secretária do Estado
de São Paulo, por meio de concessão. O objetivo é desenvolver o conhecimento do Governo
quanto a tecnologia e patentes bem como atuar no fornecimento exclusivo de medicamentos
genéricos. O prazo de concessão é de 15 anos e o início da produção ocorreu em 01 de Agosto
de 2015.
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•

EMS Sigma Pharma Ltda. - Localizada em Hortolândia/SP, atua na fabricação e
comercialização de medicamentos similares em âmbito nacional. Atualmente, possui apenas
uma linha de produção, os demais produtos comercializados são adquiridos da Controladora
para revenda.

•

Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. - Localizada em Hortolândia/SP, atua na
fabricação e comercialização de medicamentos genéricos em âmbito nacional. Atualmente,
possui apenas uma linha de produção, os demais produtos comercializados são adquiridos da
Controladora para revenda.

•

Luxbiotech Farmacêutica Ltda. - Localizada em Hortolândia/SP, atua na fabricação e
comercialização de dermatocosméticos de última geração em âmbito nacional.

3

Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no
Brasil.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria do Grupo, em 31 de
março de 2017. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as
demonstrações financeiras.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

4

Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda funcional do Grupo é o Real. Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em
milhares de reais. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto
quando indicado de outra forma.

5

Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras a administração do Grupo utilizou julgamentos
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma continua, e as revisões são reconhecidas
prospectivamente.
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um
risco significativo de resultar em um ajuste material no próximo exercício estão incluídas nas
seguintes notas explicativas:

•

Nota explicativa 11 - contas a receber - provisão para créditos de liquidação duvidosa

•

Nota explicativa 12 - estoques - provisão para estoques obsoletos

•

Nota explicativa 19 - provisão para perdas com processos judiciais
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a.

Incertezas sobre premissas e estimativas

(i)

Benefícios fiscais de ICMS
A Companhia possui incentivo fiscal de ICMS concedido pelo governo estadual de Brasília. O
Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisões em Ações Diretas, declarando a
inconstitucionalidade de diversas leis estaduais que concederam benefícios fiscais de ICMS sem
prévio convênio entre os Estados.
Embora não possua incentivos fiscais de ICMS julgados pelo STF, a Companhia vem
acompanhando, com seus assessores legais, a evolução dessa questão nos tribunais para
determinar eventuais impactos em suas operações e consequentes reflexos nas demonstrações
financeiras. Nesse momento, não há qualquer expectativa da administração de que esse assunto
possa trazer um efeito material nas demonstrações financeiras da Companhia.

6

Base de mensuração
As demonstrações foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando a rubrica
exigiu um critério diferente.

7

Principais políticas contábeis
A Companhia e suas controladas aplicaram as políticas contábeis descritas abaixo de maneira
consistente a todos os exercícios apresentados nas demonstrações financeiras.

a.

Demonstrações financeiras individuais
Nas demonstrações financeiras individuais, as controladas são contabilizadas pelo método de
equivalência patrimonial.

b.

Base de consolidação
As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras
consolidadas.

(i)

Controladas
Controladas são todas as entidades nas quais o Grupo tem o poder de determinar as políticas
financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais do que
metade do capital social. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o
controle é transferido para o Grupo. A consolidação é interrompida a partir da data em que o
Grupo deixa de ter o controle.
Nas demonstrações financeiras, as entidades do Grupo são contabilizadas pelo método de
equivalência patrimonial, inicialmente, reconhecida pelo seu valor de custo.

(ii)

Transações eliminadas na consolidação
Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo são
eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça
evidências de uma perda do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são
alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo
Grupo.
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(iii)

Participação de acionistas não controladores
O Grupo mensura a participação de não controladores pela participação proporcional nos ativos
e passivos.

c.

Moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para Reais pelas taxas de câmbio nas datas
das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras
na data de apresentação são reconvertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada
naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença entre o custo
amortizado da moeda funcional no começo do período, ajustado por juros e pagamentos efetivos
durante o período, e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do
período de apresentação.

d.

Receita

(i)

Venda de produtos
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela
comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades do Grupo. A receita é
apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos, bem como
das eliminações das vendas entre entidades do Grupo. As vendas dos produtos são reconhecidas
quando o Grupo atende aos seguintes critérios: (a) os produtos tenham sido entregues no local
especificado; (b) os riscos de obsolescência e perda tenham sido transferidos para o cliente; (c)
o atacadista tenha aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; e (d) as disposições
de aceitação tenham sido acordadas, ou o Grupo tenha evidências objetivas de que todos os
critérios para aceitação foram atendidos.
O momento da transferência dos riscos e benefícios varia dependendo das condições individuais
do contrato de venda. Para venda de medicamentos, a transferência normalmente ocorre quando
o produto é faturado ao cliente. Os ajustes em decorrência dos valores faturados e não
embarcados e/ou não entregues ao cliente ao final dos exercícios de 2016 e 2015 foram
avaliados como não relevantes pela administração.

(ii)

Prestação de serviços
O Grupo reconhece a receita com a prestação de serviços de industrialização de medicamentos
com base no estágio de conclusão do serviço que coincide com a entrega dos medicamentos ao
cliente.

e.

Benefícios a empregados

(i)

Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não
descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.

(ii)

Participação nos lucros
O Grupo reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados quando está
contratualmente obrigado ou quando há uma prática passada que criou uma obrigação não
formalizada (constructive obligation).
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f.

Subvenções governamentais
Subvenções governamentais são reconhecidas quando houver razoável certeza de que o
benefício será recebido e que todas as correspondentes condições serão satisfeitas. Quando o
benefício se refere a um item de despesa, é reconhecido como receita ao longo do período do
benefício, de forma sistemática em relação aos custos cujo benefício objetiva compensar.
A Companhia possui subvenção governamental representada pelo benefício creditício
decorrente do Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável
do Distrito Federal (PRÓ-DF), concedido em forma de empréstimo subsidiado obtido do Banco
Regional de Brasília (BRB) (Nota 18). Os empréstimos subsidiados são reconhecidos e
mensurados de acordo com o pronunciamento Técnico CPC 38 - "Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração". O benefício econômico advindo da taxa de juros contratada
abaixo da praticada pelo mercado é mensurado por meio da diferença entre o valor contábil
inicial do empréstimo, apurado conforme o Pronunciamento Técnico CPC 38, e o montante
recebido. O benefício econômico obtido é contabilizado como receita diferida e lançado no
resultado em valores iguais de acordo com a autorização do programa Pro-DF para liquidação
das parcelas e a regularização da subvenção.
A Companhia considera as condições e obrigações que tem de observar e cumprir, quando da
identificação dos custos a serem confrontados com o benefício econômico obtido.
Os efeitos desse cálculo eram registrados no resultado do exercício, na rubrica "Deduções da
receita", visto que a origem do empréstimo subsidiado refere-se a uma operação de crédito sobre
o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) gerado nas
importações. Os juros incorridos ao longo do prazo dos empréstimos são registrados como
despesa no resultado financeiro. Atualmente apenas aguardamos a autorização para liquidação
de algumas parcelas remanescentes para realização da receita diferida.

g.

Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem variação cambial ativa, receita financeira de depósitos
bancários de curto prazo e juros de duplicatas a receber. A receita de juros é reconhecida no
resultado, por meio do método dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, variação cambial
passiva, descontos concedidos entre outras despesas financeiras.

h.

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos
corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado,
exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no
patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no
patrimônio líquido ou no resultado abrangente.
O encargo de imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido é calculado com base
nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço em que a
Empresa gera lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas
pelo Grupo nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando
apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.
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O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, no passivo
quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos
excedem o total devido na data do relatório.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do
passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos
ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na
proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as
diferenças temporárias possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço
quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos
correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal.

i.

Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O
método de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos
acabados e dos produtos em elaboração compreende os custos de projeto, matérias-primas, mão
de obra direta, outros custos diretos e as respectivas despesas diretas de produção (com base na
capacidade operacional normal). O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no
curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados
necessários para efetuar a venda.
A provisão para estoques obsoletos é constituída com base nos critérios divulgados na nota 7.n.

j.

Imobilizado
Terrenos e edificações compreendem, principalmente, fábricas e escritórios. O imobilizado é
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os
gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos
futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil
de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados
em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método
linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como
segue:
Anos
Aeronave
Benfeitorias
Edificações
Máquinas
Veículos
Móveis, utensílios e equipamentos

15
30
60
entre 3-25
5
entre 5-25

16
486

EMS S.A.
Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2016

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de
cada exercício.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor
contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado.
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o
seu valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas (despesas), líquidas" na demonstração
do resultado.

k.

Ativos intangíveis

(i)

Softwares
As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os
softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são
amortizados durante a vida útil estimada dos softwares de três a cinco anos.
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme
incorridos.

l.

Instrumentos financeiros
O Grupo não opera com instrumentos financeiros derivativos. Os instrumentos financeiros não
derivativos com os quais o Grupo opera possuem as seguintes características:

(i)

Ativos financeiros não derivativos
O Grupo reconhece recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual o Grupo se torna
uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, somente quando, o Grupo tenha o direito legal de compensar os valores e
tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente.
Os ativos financeiros não derivativos do Grupo abrangem empréstimos e recebíveis.

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não
são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os
empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado por meio do método dos juros
efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.
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Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de
clientes, contas a receber de partes relacionadas, dividendos a receber, depósitos judiciais,
outros recebíveis mútuo entre partes relacionadas e aplicação financeira vinculada a
empréstimo.

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com
vencimento original de três meses ou menos, a partir da data da contratação, os quais são
sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados nas obrigações de curto
prazo.

Contas a receber de clientes e de partes relacionadas
As contas a receber correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou prestação
de serviços no curso normal das atividades do Grupo. Se o prazo de recebimento é equivalente a
um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão
apresentadas no ativo não circulante. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 o Grupo não
apresentava saldos sujeitos a ajuste a valor presente.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor original da venda. Na
prática são normalmente reconhecidas ao valor faturado, deduzido pela provisão para crédito de
liquidação duvidosa, se necessária.
A provisão para crédito de liquidação duvidosa é constituída com base nos critérios divulgados
na nota 7.n.

(ii)

Passivos financeiros não derivativos
O Grupo reconhece títulos de dívida emitidos e passivos inicialmente na data em que são
originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de
negociação na qual o Grupo se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. O
Grupo baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas,
canceladas ou vencidas.
O Grupo classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos
financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido
de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos
financeiros são medidos pelo custo amortizado por meio do método dos juros efetivos.
O Grupo tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores, fornecedores a
pagar partes relacionadas, empréstimos, dividendos a pagar e outras contas a pagar.

Fornecedores e partes relacionadas
Os fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso
normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido
no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo).
Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Em 31 de
dezembro de 2016 e 2015 o Grupo não apresentava saldos sujeitos a ajuste a valor presente. Na
prática são normalmente reconhecidas ao seu custo faturado.
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Empréstimos
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos
na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença
entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida
na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto,
utilizando o método da taxa efetiva de juros.
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que o Grupo tenha um
direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do
balanço.

(iii)

Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido.

m.

Redução ao valor recuperável (impairment)

(i)

Ativos financeiros
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data
de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor
recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que
um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda
teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma
maneira confiável.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não-pagamento
ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido ao Grupo sobre
condições de que o Grupo não consideraria em outras transações, indicações de que o devedor ou
emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um
título.

(ii)

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo
amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros
fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são
reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre
o ativo que perdeu valor continuam sendo reconhecidos por meio da reversão do desconto.
Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor
é revertida e registrada no resultado.

(iii)

Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo, exceto estoques, imposto de renda e
contribuição social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há
indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do
ativo é determinado.
Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo exceder
o seu valor recuperável.
Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado.
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n.

Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o Grupo tem uma obrigação
legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso
econômico seja exigido para liquidar a obrigação.
Abaixo apresentamos os critérios para constituição das principais provisões:

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 11)
A provisão é constituída com base na política interna definida pelo Grupo, que leva em
consideração o número de dias vencidos de cada título das contas a receber, afim de cobrir
eventuais perdas na realização de créditos com terceiros. Em alguns casos, também são
considerados outros fatores, como por exemplo, a situação financeira do cliente.
Os saldos de contas a receber de partes relacionadas não são provisionados.

Provisão para estoques obsoletos (Nota 12)
A provisão é constituída com base na política interna definida pelo Grupo, que leva em
consideração as perdas na realização dos estoques. Estas perdas podem estar relacionadas a lotes
de medicamentos vencidos e a vencer no prazo de 180 dias e produtos utilizados em pesquisas e
desenvolvimento.

Provisão para perdas com processos judiciais (nota 19)
O Grupo é parte envolvido em processos judiciais e administrativos. Com base na avaliação de
seus assessores externos e internos, as provisões são constituídas para todos os riscos referentes
a processos judiciais que representem perdas prováveis e estimadas com certo grau de
segurança.
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a
hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos tribunais e sua
relevância no ordenamento jurídico.

o.

Distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo
nas demonstrações financeiras do Grupo ao final do exercício, com base no estatuto social da
Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em
que são aprovados pelos acionistas.

8

Novas normas e interpretações ainda não efetivas
O Grupo iniciou uma avaliação inicial do potencial impacto em suas demonstrações financeiras
e não espera diferenças significativas no momento da adoção do IFRS 16. O Grupo não adotou
antecipadamente a Iniciativa de Divulgação (Alterações à IAS 17) nas suas demonstrações
financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
Normas que ainda não estavam em vigor no encerramento do exercício:
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não adotadas até a data de emissão das
demonstrações financeiras da Companhia estão abaixo apresentadas. O Grupo não planeja
adotar estas normas de forma antecipada.
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Iniciativa de Divulgação (Alterações
ao CPC 26 / IAS 7) - (vigência a
partir de 01/01/2017)

As alterações requerem a divulgação de informações
adicionais para maior esclarecimento aos usuários das
demonstrações financeiras em relação às mudanças
ocorridas no passivo, decorrentes das atividades de
financiamento.

Reconhecimento de Impostos
Diferidos Ativos para Perdas Não
Realizadas (Alterações ao CPC 32 /
IAS 12) - (vigência a partir de
01/01/2017)

As alterações têm o objetivo de esclarecer a
contabilização de impostos diferidos ativos para perdas
não realizadas em instrumentos de dívida mensurados a
valor justo.

IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
(Vigência a partir de 01/01/2018)
IFRS 15 - Receitas de contratos com
clientes (Vigência a partir de
01/01/2018)

IFRS 16 - Arrendamentos (Vigência
a partir de 01/01/2019)

Tem o objetivo, em última instância, de substituir o IAS
39. As principais mudanças previstas são: (i) todos os
ativos financeiros devem ser, inicialmente, reconhecidos
pelo seu valor justo; (ii) a norma divide todos os ativos
financeiros em: custo amortizado e valor justo; (iii) o
conceito de derivativos embutidos foi extinto.
A IFRS 15 introduz uma estrutura abrangente para
determinar se e quando uma receita é reconhecida, e
como a receita é mensurada.
Tem como objetivo adotar um modelo único de
contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial
para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo
de direito de uso que representa o seu direito de utilizar
o ativo arrendado com contra partida em conta do
passivo. Isenções estão disponíveis para arrendamentos
de curto prazo e itens de baixo valor.

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou
alterações nos pronunciamentos vigentes correspondentes a estas normas. Adicionalmente, o
Grupo realizou uma análise preliminar e não espera impactos relevantes quando essas normas
entrarem em vigor.
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Caixa e equivalentes de caixa
Controladora

Banco
Aplicações financeiras

Consolidado

2016

2015

2016

2015

12.229
-

8.099
13.089

15.661
62.925

10.252
112.547

12.229

21.188

78.586

122.799

Os depósitos bancários de curto prazo estão alocados em Certificados de Depósitos Bancários
com rendimentos atrelados ao CDI e com liquidez diária.
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Aplicação financeira vinculada a empréstimo
Controladora

Aplicação financeira vinculada a empréstimo

Consolidado

2016

2015

2016

2015

3.081

3.098

3.081

3.098

3.081

3.098

3.081

3.098

A aplicação financeira classificada no longo prazo no valor de R$ 3.081 (R$ 3.098 em 2015)
efetuada no Banco de Brasília, trata-se de garantia do financiamento de ICMS concedido à
Companhia à título de subvenção governamental (Nota 18). O montante somente poderá ser
utilizado para a quitação total das parcelas finais do financiamento.
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Contas a receber de clientes
Controladora

Consolidado

2016

2015

2016

2015

Contas a receber de clientes
Menos: provisão para créditos de liquidação
duvidosa

496.214

478.664

690.594

595.971

(8.684)

(24.567)

(25.504)

(33.954)

Contas a receber de clientes, líquidas

487.530

454.097

665.090

562.017

A análise de vencimentos dessas contas a receber está apresentada abaixo:
Controladora

Vincendos
Vencidos até três meses
Vencidos de três a seis meses
Vencidos acima de seis meses

Consolidado

2016

2015

2016

2015

452.114
28.574
10.258
5.268

425.203
29.314
2.346
21.801

560.855
60.363
46.232
23.144

425.203
136.788
6.563
27.417

496.214

478.664

690.594

595.971

As movimentações na provisão para créditos de liquidação duvidosa do Grupo são as seguintes:
Controladora

Em 1o de janeiro
Constituição de provisão para créditos de
liquidação duvidosa
Reversão de provisão para créditos de liquidação
duvidosa
Em 31 de dezembro

Consolidado

2016

2015

2016

2015

(24.567)

(20.604)

(33.954)

(37.105)

-

(4.782)

(8.323)

(6.555)

15.883

819

16.773

9.706

(8.684)

(24.567)

(25.504)

(33.954)
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A constituição e as reversões da provisão para créditos de liquidação duvidosa foram registradas
no resultado do exercício como "Despesas com vendas". Os valores debitados à conta de
provisão são geralmente baixados quando não há expectativa de recuperação dos recursos.
As contas a receber de clientes são denominadas nas seguintes moedas:
Controladora

Reais
Dólares americanos
Euros

Consolidado

2016

2015

2016

2015

478.150
9.380
-

446.137
7.787
173

655.710
9.380
-

554.057
7.787
173

487.530

454.097

665.090

562.017

O Grupo não mantém nenhum título como garantia de contas a receber.
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Estoques
Controladora

Matéria-prima
Produtos acabados
Produtos em elaboração
Material de embalagem e outros
Adiantamento a fornecedores terceiros
Importações em andamento
Provisão para obsolescência

Consolidado

2016

2015

2016

2015

125.506
186.115
88.106
26.500
18.843
9.431
(23.587)

136.980
99.458
63.651
34.465
22.650
13.878
(30.167)

129.161
245.578
88.164
28.320
23.294
9.586
(25.072)

140.735
124.123
64.200
35.671
24.536
13.783
(31.227)

430.914

340.915

499.031

371.821

O consumo de matérias primas, os materiais de consumo e variações no saldo de estoques de
produtos em elaboração e produtos acabados incluídos no “Custo das Vendas” totalizaram
R$ 1.157.279 (R$ 846.413 em 2015) e no Consolidado, R$ 1.129.672 (R$ 833.314 em 2015).
Os critérios utilizados para a constituição da provisão para obsolescência estão detalhados na
nota explicativa 7.n.
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Tributos a recuperar
Controladora
Programa de Integração Social - PIS e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS
IRPJ e CSLL anos anteriores
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Outros

Menos parcela do circulante

Consolidado

2016

2015

2016

2015

19.017

963

31.800

3.772

12.098
6.091
4.452
1.627

10.834
1.517
2.376
160

31.170
12.552
5.795
1.632

15.945
5.098
2.943
3.116

43.285

15.850

82.949

30.874

(36.582)

(9.147)

(76.246)

(24.171)

6.703

6.703

6.703

6.703

Parcela do não circulante
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A parcela de impostos a recuperar de longo prazo é substancialmente referente à Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS sobre aquisições de ativo imobilizado.
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Investimentos em controladas
Controladora
31 de dezembro de 2016

Investimentos
Número de ações/cotas representativas do capital social
Capital social
Lucro (prejuízo) do exercício
Participação no capital social - %
Patrimônio líquido da controlada

Total do
CPM investimento

Sigma

Legrand

Luxbiotech

Sigma, LLC

7.739.849
7.740
3.724
99,00%
12.709

137.843
138
69.152
99,00%
155.953

20.615.810
20.616
(2.231)
99,00%
60.266

1.250.000
1.250
100%
-

64.605.000
64.605
13.081
99,38%
36.163

8.895
3.687
-

85.933
68.460
-

61.872
(2.209)
-

2.848
(2.390)
(458)

(31.208)
54.205
(58)
13.000
-

128.340
54.205
(58)
80.548
(458)

12.582

154.393

59.663

-

35.939

262.577

Saldo inicial do investimento em 1º de janeiro de 2016
Aumento de capital social
Transferências
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos recebidos de controladas

31 de dezembro de 2015

Investimentos
Número de ações/cotas representativas do capital social
Capital social
Capital social a integralizar
Lucro (prejuízo) do exercício
Participação no capital social - %
Patrimônio líquido da controlada

(933)
100%
2.848

-

40.000.000
40.000
(30.000)
(21.388)
99%
(31.523)

-

62.581
(709)
-

2.572
1.209
(933)
-

158.276
1.209
85.020
(32.000)
(52.957)

4.387
(14.420)
(21.175)
-

4.387
(14.420)
(21.175)
-

61.872

2.848

159.548

(31.208)

(31.208)

Sigma

Legrand

Luxbiotech

7.739.849
7.740

137.843
138

20.615.810
20.616

1.250.000
1.250

1.011
99%
8.985

86.526
99%
86.802

(717)
99%
62.496

7.894
1.001
-

85.229
85.661
(32.000)
(52.957)

8.895

85.933

Saldo inicial do investimento em 1º de janeiro de 2015
Aumento de capital social
Transferências
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos recebidos de controladas
Dividendos a receber de controladas

a.

CPM

Total do
passivo a
descoberto

Total do
Sigma, LLC investimento

Resumo das informações financeiras
O quadro abaixo apresenta um resumo das informações financeiras das controladas:

(i)

Balanços patrimoniais sintéticos das Controladas
Legrand

Sigma

Luxbiotech

Sigma, LLC

CPM

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Circulante
Ativo
Passivo

14.670
(2.786)

11.413
(1.941)

220.382
(65.948)

200.558
(117.001)

66.891
(4.724)

90.948
(28.887)

-

583
-

80.570
(53.266)

31.311
(62.834)

Ativo circulante líquido

11.884

9.472

154.434

83.557

62.167

62.061

-

583

27.304

(31.523)

Não circulante
Ativo
Passivo não circulante

2.390
(1.565)

966
(1.453)

2.985
(1.464)

4.657
(1.412)

2.867
(4.768)

1.139
(704)

-

2.265
-

9.076
(217)

-

825

(487)

1.519

3.245

(1.901)

435

-

2.265

8.859

-

12.709

8.985

155.953

86.802

60.266

62.496

-

2.848

36.163

(31.523)

Ativo não circulante líquido
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(ii)

Demonstrações do resultado sintéticas das Controladas
Legrand

Sigma

Receitas
Lucro antes do imposto de
renda e da contribuição
social
Despesa de imposto de renda
e contribuição social

Sigma LLC

CPM

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

8.979

6.079

393.801

309.282

1.462

1.739

-

-

83.343

14.764

5.599

1.711

103.649

129.392

(2.886)

(800)

-

(933)

10.835

(21.288)

(1.876)

(700)

(34.497)

(42.866)

655

83

-

-

2.246

-

3.723

1.011

69.152

86.526

(2.231)

(717)

-

(933)

13.081

(21.388)

Lucro líquido (prejuízo) do
exercício

15

Luxbiotech

Intangível
Softwares
Controladora

Consolidado

4.391
2.965
(3.721)
(6)

4.475
7.147
(4.204)
2.707
(6.458)
(9)

3.629

3.658

39.318
(35.689)

44.306
(40.648)

3.629

3.658

Em 31 de dezembro de 2016
Saldo inicial
Aquisições
Amortização
Transferências (*)
Provisão
Alienação

3.629
13.610
(1.003)
2.969
(6.661)

3.658
26.150
(1.762)
2.969
(4.389)
(14.055)

Saldo contábil, líquido

12.544

12.571

49.236
(36.692)

54.982
(42.411)

12.544

12.571

Em 31 de dezembro de 2015
Saldo inicial
Aquisições
Amortização
Transferências
Provisão
Alienação
Saldo contábil, líquido
Em 31 de dezembro de 2015
Custo
Amortização acumulada
Saldo contábil, líquido

Em 31 de dezembro de 2016
Custo
Amortização acumulada
Saldo contábil, líquido
(*)

Refere-se a transferências de itens que estavam em andamento do ativo imobilizado e foi transferido para o ativo
intangível devido as características do item.
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Imobilizado
Controladora

Em 31 de dezembro de 2015
Saldo inicial
Aquisições
Alienações
Transferências
Depreciação

Outros

Obras em
andamento
(**)

Aeronave

Total

11.119
3.291
(323)
(1.662)

130
-

68.916
25.835
(44)
-

44.821
(3.211)

370.128
45.218
(536)
(19.160)

141.477

12.425

130

94.707

41.610

395.650

143.382
(38.081)

253.439
(111.962)

28.749
(16.324)

863
(733)

94.707
-

49.730
(8.120)

570.870
(175.220)

105.301

141.477

12.425

130

94.707

41.610

395.650

105.301
1.323
-

12.425
2.253
(35)
20
4.033
(1.743)

130
-

94.707
22.746
(1.897)

41.610

(4.380)

141.477
14.673
(1.910)
782
47.784
(12.220)

-

(54.786)
-

(2.917)

395.650
40.995
(3.842)
802
(2.969)
(21.260)

102.244

190.586

16.953

130

60.770

38.693

409.376

144.705
(42.461)

313.986
(123.400)

35.000
(18.047)

863
(733)

60.770
-

49.730
(11.037)

605.054
(195.678)

102.244

190.586

16.953

130

60.770

38.693

409.376

Aeronave

Total

Terrenos e
edificações

Veículos e
máquinas

Móveis,
utensílios e
equipamentos

107.795
389
44
(2.927)

137.347
15.703
(213)
(11.360)

105.301

.

Saldo contábil, líquido
.

Em 31 de dezembro de 2015
Custo
Depreciação acumulada
.

Em 31 de dezembro de 2016
Saldo inicial
Aquisições
Alienações
Depreciação alienação
Transferências (*)
Depreciação

-

.

Saldo contábil, líquido
.

Em 31 de dezembro de 2016
Custo
Depreciação acumulada
.

(*)
(**)

Saldo de R$ 2.969 refere-se a transferências de itens para o ativo intangível devido as características do item.
Obras em andamento referem-se a investimentos para expansão de linhas de produção.
Consolidado

Em 31 de dezembro de 2015
Saldo inicial
Aquisições
Alienações
Transferências
Depreciação
Saldo contábil, líquido
Em 31 de dezembro de 2015
Custo
Depreciação acumulada
Em 31 de dezembro de 2016
Saldo inicial
Aquisições
Alienações
Transferências (*)
Depreciação alienação
Depreciação
Saldo contábil, líquido
Em 31 de dezembro de 2016
Custo
Depreciação acumulada

Terrenos e
edificações

Veículos e
máquinas

Móveis,
utensílios e
equipamentos

Outros

Obras em
andamento
(**)

107.836
351
44
(2.929)

139.169
10.672
(214)
(11.376)

12.141
2.693
(342)
(1.774)

2.567
-

69.295
28.700
(44)
-

44.821
(3.211)

375.829
42.416
(556)
(19.290)

105.302

138.251

12.718

2.567

97.951

41.610

398.399

143.647
(38.345)

251.853
(113.603)

30.134
(17.416)

3.300
(733)

97.951
-

49.730
(8.119)

576.615
(178.216)

105.302

138.250

12.718

2.567

97.951

41.610

398.399

105.302
1.323
-

12.718
2.374
(35)
4.033
20
(1.831)

2.567
(2.567)
-

97.951
23.049
(1.897)
(54.786)

41.610
-

(4.381)

138.250
14.774
(1.911)
47.784
782
(12.237)

-

-

(2.917)

398.399
41.520
(6.410)
(2.969)
802
(21.366)

102.244

187.442

17.279

-

64.317

38.693

409.975

144.970
(42.726)

312.499
(125.058)

36.432
(19.227)

733
(733)

64.392
-

49.730
(11.037)

608.756
(198.781)

102.244

187.441

17.205

-

64.392

38.693

409.975

Os empréstimos bancários estão garantidos por ativos imobilizados no montante de R$ 84.426 (R$ 84.426 em 2015).
(*)

Saldo de R$ 2.969 refere-se a transferências de itens para o ativo intangível devido as características do item.
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(**)

Obras em andamento referem-se a investimentos para expansão de linhas de produção.

17

Fornecedores
Controladora

Fornecedores estrangeiros
Fornecedores nacionais
Fornecedores de serviços

18

Consolidado

2016

2015

2016

2015

112.612
45.462
30.055

144.807
38.217
12.169

117.973
48.125
32.773

149.370
39.479
15.249

188.129

195.193

198.871

204.098

Empréstimos
Controladora e Consolidado
2016

2015

Dezembro de 2031
Novembro de 2018
Outubro de 2016 a fevereiro de 2023
Outubro de 2017
Maio de 2017
Setembro de 2018

2.052
20.294
8.295
5.701
4.079
40.025

2.052
30.444
4.607
12.543
13.166
43.466

Julho de 2019 a Junho de 2020

23.687

28.930

Julho de 2074
Maio de 2020
Abril de 2023

15.454
40.741

3.430
13.149
-

160.328

151.787

Parcela do circulante

(48.897)

(48.381)

Parcela do não circulante

111.431

103.406

Banco Regional de Brasília financiamento do ICMS (a)
BNDES (b)
FINAME
BNDES - Profarma Inovação (c)
Debênture e outros empréstimos (d)
Leasing financeiro (e)
BNDES - subcréditos "A", "B" e "C" (f)
Banco Regional de Brasília financiamento do ICMS - Programa IDEAS (g)
BNDES (h)
FINEP (i)

Taxa de juros

Vencimento

25 % do INPC (i)
TJLP + 1,5% a.a.
TJLP (ii)+ 3% a.a.
3,5% a.a.
CDI + 1,03% a.a.
1,20% a.a.
TJLP +1,59% a.a. / TR +
3,59% a.a./
Taxa fixa 6% a.a.
25% do IGP/DI
TJLP +1,79% a.a.
TJLP + 5% a.a.

(i)

Taxa efetiva anual .

(ii)

Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

(a)

Banco Regional de Brasília - refere-se à concessão do benefício creditício deferido em favor da Companhia no âmbito do Programa de Promoção do
Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal (PRÓ-DF) no montante de até R$ 458.638 (valor original).
Cada parcela corresponde ao valor equivalente a 70% do crédito tributário constituído pela incidência do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) originado pela
importação de produtos químicos orgânicos e matérias-primas, entre outros, realizadas por estabelecimento da EMS S.A. localizado no Distrito
Federal.
O financiamento ocorre através do BRB e tem carência de 300 meses (25 anos) da data de cada parcela liberada, conforme Portaria no 182, de 19 de
maio de 2009 - Publicada no DODF no 097, de 21 de maio de 2009.
Sobre os valores incide encargos correspondentes a 25% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), sendo que aos encargos apurados nos
meses de janeiro a dezembro de cada ano são exigidos no mês de janeiro do ano subsequente.
O financiamento está garantido pelas aplicações em CDBs de emissão do BRB efetuadas pela Companhia, as quais são remuneradas por 97% da
variação da taxa do CDI, no valor equivalente a 10% do valor de cada parcela liberada do crédito, que somente poderá ser utilizado para quitação total
das parcelas finais, o valor da respectiva aplicação financeira era de R$ 3.081 em 31 de dezembro de 2016 (R$ 3.098 em 31 de dezembro de 2015).
Fica entendido que o benefício creditício poderá ser cancelado, ficando assegurado o credor (Banco BRB) o direito de declarar vencido
antecipadamente o instrumento de crédito, tornando imediatamente exigível o total da dívida, nas seguintes hipóteses: (i) a Companhia deixe de
cumprir as obrigações do contrato e da legislação do PRÓ/DF; (ii) se ficar em situação irregular perante o cadastro fiscal da secretaria da receita federal
e da secretaria da fazenda do distrito federal; (iii) utilizar o imóvel destinado à implementação do projeto de empreendimento produtivo para fins
residenciais; e (iv) ocorrência de encerramento das atividades do empreendimento objeto do incentivo.
O benefício econômico (subvenção governamental), calculado considerando a diferença entre a taxa de mercado da data de liberação do financiamento
e as taxas de juros obtida (curva prefixada (PRE x DI) da BM&F), é reconhecido como receita diferida e lançada no resultado linearmente de acordo
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com o prazo de vencimento de cada liberação efetuada. Em 31 de dezembro de 2016, a receita diferida reconhecida pela Companhia era de R$ 19.032
(R$ 19.032 em 31 de dezembro de 2015).
Em 31 de março de 2014, a Companhia participou da sessão pública do leilão BRB/FUNDEFE No. 001/2014 para liquidação antecipada do
financiamento com recursos do FUNDEFE/PRÓ-DF II. Na mesma data foram liquidados os lotes 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 do leilão
referente a CCC 2001.000030-0/01-9 pelo montante de R$ 16.587. O saldo remanescente refere-se às parcelas do ano de 2013 ainda não liberadas pelo
programa PRÓ-DF.
Em 2014 o programa PRÓ-DF foi substituído por um novo programa instituído pelo Distrito Federal através da Lei 5.017, de 18 de janeiro de 2013
(IDEAS - Incentivo ao Desenvolvimento Econômico, Ambiental e Social).
Durante o exercício de 2016, a Companhia não efetuou movimentação para reconhecimento de ganho de subvenção.
(b)

Refere-se ao empréstimo obtido junto ao BNDES em 14 de novembro de 2012 com crédito total de R$ 41.253, destinados a implantação de unidade
fabril para embalagens de medicamentos sólidos no município de Hortolândia - SP.
O principal da dívida decorrente do contrato deve ser pago ao BNDES em 48 prestações mensais e sucessivas, a partir de 15 de dezembro de 2014,
cada uma delas no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas.
Sobre o principal da dívida incidirão juros de 1,5% a.a. + TJLP.

(c)

Refere-se à liberação de parte do valor do contrato de financiamento firmado com BNDES em 28 de setembro de 2009, destinado ao desenvolvimento
de novos medicamentos para o mercado nacional e internacional, envolvendo desafios tecnológicos e incorporação de tecnologia Drug Delivery
Systems (DDS), no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde (PROFARMA) Inovação. O BNDES
concedeu um crédito R$ 119.867, o qual será disponibilizado em parcelas, de acordo com a necessidade da Companhia e a disponibilidade de recursos
do BNDES, após o cumprimento das condições estabelecidas para a liberação do crédito, entre elas a comprovação da utilização dos recursos outrora
liberados. Sobre o principal da dívida incidirão juros de 3,5% ao ano, sendo os juros exigidos trimestralmente entre 15 de outubro de 2009 até 15 de
outubro de 2012 e mensalmente a partir de 15 de novembro de 2012, quando o principal também se torna devido. O saldo devedor será liquidado em 60
parcelas mensais devidos até 15 de outubro de 2017.
Esse contrato possui cláusulas restritivas financeiras a serem cumpridas pela Companhia e em caso de não atingimento dos índices financeiros
estabelecidos, será requerida a prestação de garantias reais correspondentes a no mínimo, 130% do valor total da dívida. As cláusulas restritivas do
contrato são as mesmas definidas no empréstimo mencionado no item (d).
A EMS S.A., em 31 de dezembro de 2016, está adimplente quanto às cláusulas restritivas.
Esse contrato possui cláusulas restritivas financeiras a serem cumpridas pela EMS S.A.:

(i)

A dívida financeira líquida dividida pelo EBTIDA deve ser menor que 2,5, sendo a dívida financeira líquida definida pelo passivo oneroso deduzidos
do saldo de caixa e equivalentes de caixa.

(ii)

O endividamento geral deve ser menor que 0,6, sendo o endividamento geral definido pela somatória do passivo circulante e não circulante dividido
pelo ativo total.

(d)

Debêntures e outros empréstimos
Em 17 de maio de 2012, a controladora EMS S.A. emitiu 4.720 títulos de dívida simples e não conversíveis. Os títulos de dívida vencem em cinco anos
a contar da data de emissão, pelo seu valor nominal de R$ 47.200.
O título de dívida não conversível (debêntures) reconhecido no balanço patrimonial é de R$ 4.079 em 31 de dezembro de 2016 (em 31 de dezembro
de 2015 - R$ 13.859):
Componente do passivo em 31 de dezembro de 2015

13.859

Despesa financeira
Juros pagos
Amortização

1.307
(1.322)
(9.765)

Componente do passivo em 31 de dezembro de 2016

4.079

O valor justo do componente do passivo do título de dívida não conversível em 31 de dezembro de 2016 totaliza R$ 4.079. O valor justo é calculado
utilizando-se os fluxos de caixa descontados a uma taxa baseada na taxa dos empréstimos de 9,5% (CDI + 1,03%).
O contrato possui cláusulas restritivas financeiras a serem cumpridas pela EMS S.A.:
(i)

A dívida líquida financeira dividida pelo EBITDA deve ser menor ou igual a 1,5, sendo a dívida líquida o valor da dívida subtraída as disponibilidades
em caixa, aplicações financeiras e ativos decorrentes de instrumentos financeiros (derivativos)

(ii)

O EBITDA dividido pelas despesas financeiras líquidas deve ser maior ou igual a 2,5, sendo as despesas financeiras líquidas o total das despesas
financeiras subtraído do total das receitas financeiras.

(e)

Leasing financeiro
Em 25 de setembro de 2013, a Companhia adquiriu junto ao Banco Itaucard S/A o arrendamento mercantil da Aeronave Ano de Fabricação 2007,
marca Embraer, modelo EMB=135BJ.

(f)

Refere-se ao financiamento concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, até o valor de R$ 55.682, dividido em
três subcréditos:

(i)

Subcrédito "A" - no valor de R$ 21.664 destinados à transferência e modernização da linha de penicilânicos da planta de São Bernardo do Campo - SP
para uma unidade produtiva em Jaguariúna - SP e modernização da planta de Hortolândia - SP, no âmbito do Programa BNDES de Apoio ao
Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde - BNDES Profarma, Subprograma Produção.
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(ii)

Subcrédito "B" - R$ 4.960 destinados à aquisição de equipamentos nacionais para execução do projeto mencionado no subcrédito “A”, no âmbito do
Programa BNDES de Apoio ao Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde - BNDES Profarma, Subprograma Produção.

(iii)

Subcrédito "C" - R$ 29.058 destinados à aquisição de equipamentos importados para execução do projeto mencionado no subcrédito “A”, no âmbito do
Programa BNDES de Apoio ao Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde - BNDES Profarma, Subprograma Produção.
O crédito será posto à disposição das beneficiárias parceladamente, depois de cumpridas as condições de liberação.
O total dos subcréditos deve ser utilizado no prazo de até 12 meses, a contar da data de assinatura do contrato.
Sobre o principal da dívida incidirão: (i) juros de 1,59% a.a. acima da TJLP (TJLP + 1,59% a.a.) para o Subcrédito “A”; (ii) juros de 6% a.a. para o
subcrédito “B”; e (iii) juros de 3,59% a.a. acima da TR (TR + 3,59% a.a.) para o Subcrédito “C”.
A EMS S.A. deu ao BNDES a propriedade fiduciária das máquinas e equipamentos a serem adquiridos com recursos desta operação e fiança bancária
como garantia.

(g)

Refere-se à Cédula de Crédito Industrial concedida à EMS S.A. pelo Banco de Brasília S.A. no âmbito do Financiamento para o Desenvolvimento
Econômico e Sustentável - IDEAS Industrial, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE no montante de até
R$ 324.033, disponibilizado em 07 de maio de 2014.
O financiamento será concedido em 360 parcelas, com carência de 360 meses, aplicada a cada parcela liberada, sendo, ao final deste período, exigida
sua amortização.
O valor máximo do financiamento observará o percentual efetivo apurado sobre o faturamento mensal ajustado pela Secretaria de Estado de Fazenda
do DF, podendo variar entre os limites de 1,02% a 4,20%.
A concessão do financiamento ficará condicionada à comprovação do pagamento mensal em favor do FUNDEFE, no percentual de 0,5% do valor total
de cada parcela a ser liberada, ao cumprimento do cronograma físico-financeiro atestado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do
Distrito Federal e comprovação da caução em título de emissão do BRB, no percentual mínimo de 10% sobre o valor de cada parcela do financiamento
a ser liberada.
Sobre os valores incide encargos correspondentes a 25% do Índice Geral de Preços / Disponibilidade Interna (IGP/DI). Os encargos básicos serão
incorporados ao principal das parcelas para todos os efeitos de direito, sendo exigidos no vencimento final da operação.
A Companhia, em 31 de dezembro de 2016, quitou seu empréstimo junto ao IDEAS e obteve a subvenção no valor de R$ 3.003.

(h)

Refere-se à liberação de parte do valor do contrato de financiamento firmado com BNDES em 14 de maio de 2015, destinado a expansão do Centro de
Distribuição logístico localizado na cidade de Jaguariúna/SP. O BNDES concedeu um crédito R$ 19.141, o qual será disponibilizado em parcelas, de
acordo com a necessidade da Companhia e a disponibilidade de recursos do BNDES, após o cumprimento das condições estabelecidas para a liberação
do crédito, entre elas a comprovação da utilização dos recursos outrora liberados. Sobre o principal da dívida incidirão juros de 1,79% a.a. acima da
TJLP (TJLP + 1,79% a.a.), sendo os juros exigidos trimestralmente a partir de 15 de maio de 2015 e mensalmente a partir de 15 de novembro de 2016,
quando o principal também se torna devido. O saldo devedor será liquidado em 42 parcelas mensais devidos até 15 de maio de 2020.

(i)

Refere-se ao custeio parcial das despesas incorridas na elaboração e execução do Plano Estratégico de Inovação aprovado e disponibilizado pela
FINEP, de acordo com o Cronograma de Desembolso. Sobre o principal da dívida incidirão, pro rata tempore, juros compostos de TJLP acrescidos de
5% ao ano a título de spread, reduzidos por equalização equivalente a 3% a ano.

Os vencimentos dos financiamentos registrados no passivo não circulante em 31 de dezembro
de 2016 e 2015 são os seguintes:

2018
2020 em diante

19

2016

2015

39.415
72.016

23.703
79.703

111.431

103.406

Provisão para perdas com processos judiciais
O Grupo é parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos
governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias,
trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos.
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas
judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base na experiência anterior referente às
quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as
perdas estimadas com as ações em curso, conforme segue:
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a.

Composição
Nas datas das demonstrações financeiras, o Grupo apresentava os seguintes passivos, e
correspondentes depósitos judiciais, relacionados a processos judiciais:
Controladora
Provisões para perdas
com processos judiciais

Tributárias e cíveis (i)
Trabalhistas e previdenciárias (ii)

Depósitos judiciais

Saldo líquido

2016

2015

2016

2015

2016

2015

6.682
86.643

7.986
38.103

4.055
16.468

7.158
20.179

2.628
70.174

828
17.924

93.325

46.089

20.523

27.337

72.802

18.752

Consolidado
Provisões para perdas
com processos judiciais

Tributárias e cíveis (i)
Trabalhistas e previdenciárias (ii)

Depósitos judiciais

Saldo liquid

2016

2015

2016

2015

2016

2015

7.483
92.435

8.307
40.083

6.204
17.142

7.892
20.604

1.279
75.293

415
19.479

99.918

48.390

23.346

28.496

76.572

19.894

As movimentações das provisões para perdas com processos judiciais estão demonstradas a
seguir:
Controladora

Em 1o de janeiro
Constituição da provisão demonstrada no
resultado
Atualização monetária
Reversão da provisão no exercício
Em 31 de dezembro

Consolidado

2016

2015

2016

2015

46.089

44.059

48.390

46.001

33.273
37.229
(23.266)

7.225
(5.195)

34.666
40.264
(23.402)

7.851
(5.462)

93.325

46.089

99.918

48.390

O valor integral da provisão para contingência está classificado no passivo não circulante.

(i)

Processos cíveis e tributários
Refere-se substancialmente a ações cíveis, ajuizadas por consumidores alegando, em síntese,
não conformidades em relação aos medicamentos produzidos pelo Grupo.

(ii)

Processos trabalhistas
O Grupo constituiu provisão para contingências para ações trabalhistas em que figura como ré
com base em estimativa de perda preparada pelos seus consultores jurídicos, as quais têm como
principais pedidos: horas extras, indenizações por acidente de trabalho e responsabilidades
subsidiárias de empresas terceirizadas.
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A administração o Grupo, com base na opinião de seus consultores jurídicos, entende não haver
riscos significativos que não estejam cobertos por provisões suficientes em suas demonstrações
financeiras ou que possam resultar em impacto significativo sobre seus resultados futuros.

(iii)

Perdas possíveis, não provisionadas
O Grupo tem ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda
classificados pela administração como possíveis, com base na avaliação de seus assessores
legais, para as quais não há provisão constituída tendo em vista que as práticas contábeis
adotadas no Brasil não requerem sua contabilização, conforme composição e estimativa a
seguir:
Controladora
Tributárias
Ágio (*)
ICMS (**)
Trabalhistas
Cíveis
Imposto de renda e contribuição social
Outros

(*)

Consolidado

2016

2015

2016

2015

1.737.116
138.902
126.839
53.785
45.401
25.542

1.051.299
137.677
126.932
174
33.379
13.547

1.737.116
138.902
133.913
92.831
45.501
25.541

1.051.299
137.677
130.977
174
33.379
13.547

2.127.585

1.363.008

2.173.804

1.367.053

Refere-se ao auto de infração no 16643.000392/2010-61 lavrado pela Receita Federal e se trata de processo
administrativo para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Jurídica ("IRPJ"), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido ("CSLL"), Programa de Integração Social ("PIS"), Contribuição para Fins Sociais ("COFINS") e multas
isoladas mais encargos, tendo como base suposta indedutibilidade de amortização de ágio na incorporação de
empresa que teria reduzido artificialmente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Não obstante a regularidade do
procedimento adotado, a Fiscalização glosou as despesas de amortização de ágio por ter entendido, em síntese, que
não houve propósito negocial para aquisição da participação societária com ágio já que a operação ocorreu "dentro do
mesmo grupo econômico".
A Companhia com o apoio de seus consultores tributários especialistas nesta área, classifica como possíveis as
chances de êxito uma vez que, ao contrário do alegado pelo Fisco, a operação possuiu forte propósito negocial
envolvendo joint venture com empresa estrangeira, estranha ao grupo econômico, visando o ingresso/consolidação do
Grupo no mercado farmacêutico europeu, principalmente pela legislação que trata dos medicamentos em questão ser
extremamente aderente a do Brasil. Além disso, a operação foi realizada dentro da estrita legalidade, sendo que todos
os atos foram devidamente registrados e publicados, o que demonstra a inexistência de má fé, contudo na esfera
judicial não existe decisões sobre o assunto.

(**)

Benefícios fiscais de ICMS
A Companhia possui incentivo fiscal de ICMS concedido pelo governo estadual de Brasília. O Supremo Tribunal
Federal (STF) proferiu decisões em Ações Diretas, declarando a inconstitucionalidade de diversas leis estaduais que
concederam benefícios fiscais de ICMS sem prévio convênio entre os Estados.
Embora não possua incentivos fiscais de ICMS julgados pelo STF, a Companhia vem acompanhando, com seus
assessores legais, a evolução dessa questão nos tribunais para determinar eventuais impactos em suas operações e
consequentes reflexos nas demonstrações financeiras.
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Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro
tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças
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temporárias/prejuízos fiscais, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e
fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto,
sofrer alterações.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a seguinte movimentação e origem em
2016:
Controladora

Provisão para processos trabalhistas
Provisão para obsolescência
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para participação no resultado
Provisão para perdas com processos tributários e civil
Provisão para amostra grátis
Provisão para locação de veículos
Outras provisões
Provisão para variação cambial diferida para fins fiscais

Saldo em
31/12/2015

Reconhecido
no resultado

Saldo em
31/12/2016

12.955
8.683
8.353
4.022
2.715
1.573
1.205
8.679
(2.009)

16.504
(2.595)
(5.400)
1.315
(443)
359
(1.127)
526
637

29.459
6.088
2.953
5.337
2.272
1.932
78
9.205
(1.372)

46.176

9.676

55.952

Consolidado

Provisão para processos trabalhistas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para obsolescência
Provisão para participação no resultado
Provisão para perdas com processos tributários e cíveis
Provisão para amostra grátis
Provisão para locação de veículos
Provisão para comissões sobre vendas
Outras provisões
Provisão para variação cambial diferida para fins fiscais
Revisão da vida útil dos ativos fixos - depreciação CPC 27
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Saldo em
31/12/2015

Reconhecido
no resultado

Saldo em
31/12/2016

13.628
11.008
8.895
4.224
2.824
1.655
1.299
128
9.496
(2.020)
(15)

17.800
(2.337)
(2.646)
1.699
(280)
620
(1.118)
4
4.135
560
15

31.428
8.671
6.249
5.923
2.544
2.275
181
132
13.631
(1.460)
-

51.122

18.452

69.574
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O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a seguinte movimentação e origem em
2015:
Controladora

Provisão para processos trabalhistas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para obsolescência
Provisão para participação no resultado
Provisão para variação cambial diferida para fins fiscais
Provisão para amostra grátis
Provisão para perdas com processos tributários
Provisão para processos civil
Provisão para locação de veículos
Outras provisões
Revisão da vida útil dos ativos fixos - depreciação CPC 27

Saldo em
31/12/2014

Reconhecido
no resultado

Saldo em
31/12/2015

12.110
7.006
5.935
4.360
3.104
2.940
1.871
998
51
8.257
(15.582)

845
1.347
2.748
(338)
(5.113)
(1.367)
109
(263)
1.154
422
15.582

12.955
8.353
8.683
4.022
(2.009)
1.573
1.980
735
1.205
8.679
-

31.050

15.126

46.176

Consolidado

Provisão para processos trabalhistas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para obsolescência
Provisão para participação no resultado
Provisão para variação cambial diferida para fins fiscais
Provisão para amostra grátis
Provisão para perdas com processos tributários
Provisão para processos civil
Provisão para locação de veículos
Provisão para comissões sobre vendas
Outras provisões
Revisão da vida útil dos ativos fixos - depreciação CPC 27

Saldo em
31/12/2014

Reconhecido
no resultado

Saldo em
31/12/2015

12.661
12.616
6.333
4.707
3.112
3.033
1.871
1.108
110
142
8.978
(15.597)

967
(1.608)
2.562
(483)
(5.132)
(1.378)
109
(264)
1.189
(14)
518
15.582

13.628
11.008
8.895
4.224
(2.020)
1.655
1.980
844
1.299
128
9.496
(15)

39.074

12.048

51.122

Os ativos de impostos diferidos são reconhecidos para os prejuízos fiscais na proporção da
probabilidade de realização do respectivo benefício fiscal por meio do lucro tributável futuro.
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b.

Imposto de renda e contribuição social corrente
A conciliação das despesas de imposto de renda e contribuição social é demonstrada a seguir:
Controladora
2016

2015

2016

2015

408.757

202.926

443.016

247.061

Imposto calculado com base em alíquotas de
imposto locais - 34%
Participação nos lucros de controladas
Inovação tecnológica (P&D) Lei no 11.196/05
Receita de subvenção (Nota 14)
Adições/exclusões permanentes

(138.977)
27.386
11.661
1.021
(1.568)

(68.995)
21.707
15.008
(4.527)

(150.625)
11.661
1.021
3.994

(84.001)
15.008
(11.295)

Imposto de renda e contribuição social no resultado

(100.477)

(36.807)

(133.949)

(80.288)

Imposto de renda e contribuição social - Corrente

(110.153)

(51.933)

(152.401)

(92.336)

Imposto de renda e contribuição social - Diferido

9.676

15.126

18.452

12.048

(100.477)

(36.807)

(133.949)

(80.288)

24,58%

18,14%

30,24%

32,50%

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição
social

Imposto de renda e contribuição social no resultado
Alíquota efetiva

c.

Consolidado

Imposto de renda e contribuição social a pagar
Controladora

IRPJ a pagar
CSLL a pagar
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Consolidado

2016

2015

2016

2015

8.610
-

5.579
-

24.349
4.689

27.543
6.890

8.610

5.579

29.038

34.433

Impostos parcelados
Controladora
2016

2015

2016

2015

27.061
4.004

26.377
4.042

28.324
4.004

27.641
4.042

31.065

30.419

32.328

31.683

Menos parcela do circulante

(7.770)

(7.244)

(7.931)

(7.387)

Parcela do não circulante

23.295

23.175

24.397

24.296

Parcelamento - Lei no 11.941/09 (ii)
Parcelamento de ICMS (i)

(i)

Consolidado

Refere-se, em sua maior parte, à adesão ao parcelamento do ICMS com o Governo do Distrito Federal ocorrida no
segundo semestre de 2007, para quitação de débitos de ICMS gerados pela glosa de créditos considerados indevidos
pelas autoridades fiscais, os quais reduziram o saldo a pagar desse imposto. A Companhia parcelou o valor do sinal
no montante de R$ 435 em 36 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em maio de 2007. O saldo
remanescente é devido integralmente no mês subsequente ao término do parcelamento. Sobre cada parcela incidirá
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atualização monetária equivalente à variação do INPC acrescido de juros simples de 1% ao mês sobre o período do
parcelamento.
(ii)

Em novembro de 2009, a Companhia e a sua controlada Sigma Pharma aderiram ao REFIS IV, programa de
parcelamento e de quitação de débitos tributários. Os saldos dos impostos parcelados estão sujeitos a atualização
monetária pela variação da taxa SELIC. A adesão ao programa visou equalizar e regularizar os passivos tributários
por meio de um sistema especial de pagamento e de parcelamento de suas obrigações tributárias. Foram incluídos
nesse programa os tributos federais (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) e previdenciários que estavam sob discussão
judicial, na opção de parcelamento em 180 meses, que conferiu a Companhia e sua controlada anistia parcial de 60%
da multa, 20% sobre as multas isoladas e redução de 25% dos juros sobre a dívida original. A adesão ao parcelamento
foi consolidada em julho de 2011 pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O valor
do principal da dívida consolidada da EMS S.A. foi de R$ 23.922 e para a Sigma Pharma foi de R$ 1.193.
Em dezembro de 2013, a Companhia solicitou parcelamento de débitos da Reabertura da Lei 11.941/2009, onde
foram incluídos os débitos previdenciários não parcelados anteriormente. Em 31 de dezembro de 2016, a adesão ao
parcelamento se encontra pendente de consolidação.
Em agosto de 2014, a Companhia e sua controlada Sigma Pharma solicitaram o parcelamento de débitos conforme
moldes da Lei 12.996/2014, onde foram incluídos valores não parcelados anteriormente, na opção de parcelamento
em 120 meses, que conferiu a Companhia e sua controlada anistia parcial de 70% sobre as multas de mora e ofício,
25% sobre as multas isoladas, 30% sobre os juros de mora e 100% sobre o valor do encargo legal. A adesão ao
parcelamento foi consolidada em julho de 2016 pela Receita Federal do Brasil. O valor do principal da dívida
consolidada da EMS S.A. foi de R$ 1.762 e para a Sigma Pharma foi de R$ 51.

Em virtude do processo de consolidação em 2016 houve um acréscimo de R$ 1.126.
Segue quadro com o resumo saldos dos débitos atualizados em 31 de dezembro de 2016 e 2015:
Controladora

Principal
Juros
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a.

Consolidado

2016

2015

2016

2015

22.319
8.746

23.099
7.320

23.175
9.153

24.020
7.663

31.065

30.419

32.328

31.683

Capital social e reservas
Capital social subscrito
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é composto por
20.000.000 de ações ordinárias com valor nominal de R$ 11,0854 cada uma, distribuídas como
segue:
Ações
NC Participações S.A.
Germed Farmacêutica LDA.

19.800.000
200.000
20.000.000

Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral Extraordinária
dos Acionistas. Aos titulares das ações será atribuído, em cada exercício, um dividendo mínimo
de 25% do lucro líquido, calculado nos termos da legislação societária brasileira.
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b.
•

c.

Reserva de capital
Reserva de incorporação de ágio - refere-se à contrapartida do ágio incorporado líquido da
diferença entre seu valor e o benefício fiscal gerado pela sua amortização, o qual é proveniente
da incorporação de ações da sua controladora EMS Investimentos S/A. A referida reserva
poderá ser objeto de capitalização em futuras deliberações pela Assembleia.

Reserva de lucros

•

Reserva de incentivos fiscais - a Companhia possui subvenção governamental representada
pelo benefício creditício decorrente do Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico
Integrado e Sustentável do Distrito Federal (PRÓ-DF), concedido em forma de empréstimo
subsidiado obtido do Banco Regional de Brasília (BRB) (Nota 18). O benefício econômico
obtido é contabilizado como receita diferida e lançado no resultado em valores iguais de acordo
com o prazo de vencimento dos referidos empréstimos. Parte substancial do empréstimo foi
liquidada e a respectiva receita com subvenção foi reconhecida no resultado do exercício e,
posteriormente, transferido para a rubrica incentivo fiscal no patrimônio líquido, como reserva
de lucros, em 2014. Contudo ainda aguardamos a realização do leilão para quitação do valor
residual. Em 2016, devido a quitação do Programa Ideas ocorreu a realização de R$ 3.003.

•

Reserva legal - constituída em conformidade com a legislação societária e o estatuto social,
com base em 5% do lucro líquido do exercício até atingir 20% do capital social ou 30% do saldo
do capital acrescido das reservas.

•

Retenção de lucros - o montante de lucros retidos em anos anteriores foi utilizado para
distribuição de lucros, segundo determinado pela Assembleia Geral de Acionistas.

d.

Dividendos
O estatuto social prevê a distribuição de dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido
ajustado na forma da lei societária. A proposta de distribuição de dividendos e de constituição
de reserva de lucros, da administração à Assembleia Geral Ordinária, é conforme segue:
2016

2015

Lucro líquido do exercício
(-) Reserva de incentivos fiscais

308.280
(3.003)

166.119
-

Base de cálculo dos dividendos

305.277

166.119

Dividendo mínimo obrigatório

76.319

41.530

Dividendos complementares do exercício anteriores aprovados em AGO

85.893

331.977

Em 2016 a Companhia realizou os seguintes pagamentos de dividendos, conforme aprovados pelos acionistas, sendo
R$ 149.629 relativos aos períodos anteriores que já haviam sido provisionados em 2015 e R$ 69.227 relativos à parte
dos dividendos complementares do período anterior aprovados em assembleia:
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Data

Valor

06 de janeiro de 2016
21 de janeiro de 2016
10 de maio de 2016
03 de junho de 2016
01 de agosto de 2016
08 de setembro de 2016
13 de setembro de 2016
26 de outubro de 2016
15 de dezembro de 2016
23 de dezembro de 2016
28 de dezembro de 2016

12.150
4.300
20.000
20.000
20.000
21.500
37.000
42.000
40.000
770
1.136

Total

218.856

Em 2015 a Companhia realizou os seguintes pagamentos de dividendos, conforme aprovados pelos acionistas:
Data

Valor

20 de janeiro de 2015
06 de abril de 2015
09 de abril de 2015
30 de junho de 2015
28 de julho de 2015
31 de agosto de 2015
08 de outubro de 2015
29 de outubro de 2015
23 de novembro de 2015
09 de dezembro de 2015
18 de dezembro de 2015
23 de dezembro de 2015

99.000
47.500
29.777
3.500
5.000
10.750
20.663
5.700
21.090
2.500
1.500
3.500

Total

250.480

O saldo de dividendos a pagar de R$ 92.986 na Controladora refere-se ao saldo de lucros de
2015 no montante de R$ 16.667, acrescido da constituição do ano de R$ 76.319.

23
a.

Gestão do risco financeiro
Visão geral
A gestão de risco é realizada pela tesouraria central do Grupo, segundo as políticas aprovadas
pelo Conselho de Administração. A Tesouraria do Grupo identifica, avalia e protege a
Companhia contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais do
Grupo. O Conselho de Administração estabelece princípios para a gestão de risco global, bem
como para áreas específicas, como risco cambial, risco de taxa de juros, risco de crédito e
investimento de excedentes de caixa.

b.

Risco de mercado

(i)

Risco cambial
O Grupo atua internacionalmente e está exposto ao risco cambial decorrente de exposições de
algumas moedas, basicamente com relação ao dólar dos Estados Unidos ("USD") e ao euro. O
risco cambial decorre de operações com fornecedores e clientes do exterior.
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A exposição ao risco cambial (líquida) está apresentada a seguir:
2015

2016
USD

Reais

USD

Euro

Reais

Contas a receber de clientes
Fornecedores

2.877
(34.974)

9.380
(114.015)

1.994
(32.169)

(3.473)

7.960
(144.807)

Exposição líquida

(32.097)

(104.635)

(30.175)

(3.473)

(136.847)

2015

2016

(ii)

USD

Reais

USD

Euro

Reais

Contas a receber de clientes
Fornecedores

2.877
(36.618)

9.380
(119.376)

1.994
(33.337)

(3.473)

7.960
(149.370)

Exposição líquida

(33.741)

(109.996)

(31.343)

(3.473)

(141.410)

Análise de sensibilidade risco cambial
O Grupo, para fins de análise de sensibilidade para riscos de mercado, analisa, conjuntamente,
as posições ativas e passivas indexadas em moeda estrangeira.
Para a análise de sensibilidade das operações indexadas em moeda estrangeira, a Administração
adotou como cenário provável os valores reconhecidos contabilmente. Como referência, aos
demais cenários foram considerados a deterioração e apreciação sobre a taxa de câmbio
utilizada para apuração dos apresentados nos registros contábeis. Os cenários foram estimados
com uma apreciação e desvalorização de 25% e 50%, respectivamente, do Real no cenário
provável.
A metodologia adotada para apuração dos saldos apresentados no quadro abaixo consistiu em
substituir a taxa de câmbio de fechamento utilizada para fins de registro contábil pelas taxas
estressadas conforme cenários abaixo.
A tabela abaixo demonstra os eventuais impactos no resultado na hipótese dos respectivos
cenários apresentados para as operações indexadas ao Dólar:
Controladora
Provável
Risco

Tipo

Cambial
Cambial

Clientes
Fornecedores

Risco

Tipo

Cambial
Cambial

Clientes
Fornecedores

Apreciação de 25%

Apreciação de 50%

Exposição
(USD)

Exposição
(R$)

Taxa efetiva em
31/12/16

Valor

%

Valor

%

Valor

2.877
(34.974)

9.380
(114.015)

3,26
3,26

(36)
2.676

4,08
4,08

2.358
(28.679)

4,89
4,89

4.688
(57.007)

(32.097)

(104.296)

Exposição
2.877
(34.974)

9.380
(114.015)

(32.097)

(104.296)

2.640

(26.320)

(52.319)

Provável

Deterioração de 25%

Deterioração de 50%

Taxa efetiva em
31/12/16

Valor

%

Valor

%

Valor

3,26
3,26

(36)
2.676

2,45
2,45

(2.331)
28.329

1,63
1,63

(4.690)
57.007

2.640
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Consolidado
Provável
Risco

Tipo

Cambial
Cambial

Clientes
Fornecedores

Risco

Tipo

Cambial
Cambial

Fornecedores
Fornecedores

Apreciação de 25%

Apreciação de 50%

Exposição
(USD)

Exposição
(R$)

Taxa efetiva em
31/12/16

Valor

%

Valor

%

Valor

2.877
(36.618)

9.380
(119.376)

3,26
3,26

(36)
2.700

4,08
4,08

2.399
(26.649)

4,89
4,89

4.805
(55.639)

(33.741)

(109.996)

Exposição
2.877
(36.618)

9.380
(119.376)

(33.741)

(109.996)

2.664
Provável

(24.250)
Deterioração de 25%

(50.834)
Deterioração de 50%

Taxa efetiva em
31/12/16

Valor

%

Valor

%

Valor

3,26
3,26

(36)
2.700

2,45
2,45

(2.442)
31.690

1,63
1,63

(4.878)
61.038

2.664

29.248

56.160

Consolidado
Provável

c.

Risco

Tipo

Cambial
Cambial

Clientes
Fornecedores

Risco

Tipo

Cambial
Cambial

Fornecedores
Fornecedores

Apreciação de 25%

Apreciação de 50%

Exposição
(USD)

Exposição
(R$)

Taxa efetiva em
31/12/15

Valor

%

Valor

%

Valor

1.994
(33.337)

7.960
(149.370)

3,90
3,90

(183)
19.355

4,88
4,88

1.771
(13.316)

5,85
5,85

3.706
(45.653)

(31.343)

(141.410)

Exposição
1.994
(33.337)

7.960
(149.370)

(31.343)

(141.410)

19.172

(11.545)

(41.947)

Provável

Deterioração de 25%

Deterioração de 50%

Taxa efetiva em
31/12/15

Valor

%

Valor

%

Valor

3,90
3,90

(183)
19.355

2,93
2,93

(2.117)
51.692

1,95
1,95

(4.072)
84.362

19.172

49.575

80.290

Risco de crédito
O risco de crédito é administrado em nível de Grupo. O risco de crédito decorre de caixa e
equivalentes de caixa, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a receber
em aberto e operações compromissadas. A área de análise de crédito avalia a qualidade do
crédito do cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiência e outros fatores.
Os limites de riscos individuais são determinados com base em classificações internas de acordo
com os limites determinados pelo Conselho de Administração. A utilização de limites de crédito
é monitorada regularmente.
A administração não espera nenhuma perda decorrente dessas contrapartes superior ao valor já
provisionado.
Controladora

Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Outros recebíveis
Aplicação financeira vinculada a empréstimo

Consolidado

2016

2015

2016

2015

12.229
487.530
61.731
3.081

21.188
454.097
92.041
3.098

78.586
665.090
23.454
3.081

122.799
562.017
13.741
3.098
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Depósitos judiciais

d.

20.523

27.337

23.346

28.496

585.094

597.761

793.557

730.151

Risco de liquidez
A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo departamento de Finanças. Este departamento
monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez do Grupo para assegurar que ele
tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Também mantém espaço livre
suficiente em suas linhas de crédito compromissadas disponíveis (Nota 18) a qualquer
momento, a fim de que o Grupo não quebre os limites ou cláusulas do empréstimo, quando
aplicável, em qualquer uma de suas linhas de crédito. Essa previsão leva em consideração os
planos de financiamento da dívida do Grupo, cumprimento de cláusulas, cumprimento das
metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias
externas ou legais - por exemplo, restrições de moeda.
A Tesouraria investe o excesso de caixa em contas bancárias com incidência de juros, depósitos
a prazo, depósitos de curto prazo e títulos e valores mobiliários, escolhendo instrumentos com
vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente conforme
determinado pelas previsões acima mencionadas.
A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos do Grupo, por faixas de
vencimento, correspondentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a
data contratual do vencimento, onde aplica-se somente aos instrumentos financeiros, portanto,
não estão incluídas as obrigações decorrentes de legislação.
Controladora
Fluxo de
caixa

Menos de
um ano (ii)

Entre um e
dois anos
(ii)

Entre dois e
cinco anos
(ii)

Acima de
cinco anos
(ii)

Em 31 de dezembro de 2016
Fornecedores e outras contas a pagar
Fornecedores a pagar partes relacionadas
Empréstimos
Dividendos a pagar

(298.963)
(339.583)
(160.328)
(92.986)

(298.963)
(339.583)
(37.386)
(92.986)

(62.172)
-

(44.566)
-

(16.204)
-

Posição líquida

(891.860)

(768.918)

(62.172)

(44.566)

(16.204)

Em 31 de dezembro de 2015
Fornecedores e outras contas a pagar
Fornecedores a pagar partes relacionadas
Empréstimos
Dividendos a pagar

(256.962)
(278.585)
(151.787)
(149.629)

(256.962)
(278.585)
(48.381)
(149.629)

(54.417)
-

(42.494)
-

(6.495)
-

Posição líquida

(836.963)

(733.557)

(54.417)

(42.494)

(6.495)
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Consolidado

e.

Entre um e
dois anos
(ii)

Entre dois e
cinco anos
(ii)

Acima de
cinco anos
(ii)

(62.172)

(44.566)

(16.204)

(758.201)

(62.172)

(44.566)

(16.204)

(269.332)
(200.202)
(151.787)
(152.195)

(269.332)
(200.202)
(48.381)
(152.195)

(54.417)

(42.494)

(6.495)

(773.516)

(670.110)

(54.417)

(42.494)

(6.495)

Fluxo de
caixa

Menos de
um ano (ii)

Em 31 de dezembro de 2016
Fornecedores e outras contas a pagar
Fornecedores a pagar partes relacionadas
Empréstimos
Dividendos a pagar

(314.464)
(310.800)
(160.328)
(95.551)

(314.464)
(310.800)
(37.386)
(95.551)

Posição líquida

(881.143)

Em 31 de dezembro de 2015
Fornecedores e outras contas a pagar
Fornecedores a pagar partes relacionadas
Empréstimos
Dividendos a pagar
Posição líquida

Risco operacional
Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de
causas associadas a processos, pessoas, tecnologia e infraestrutura do Grupo e de fatores
externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências
legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos
operacionais surgem de todas as operações do Grupo.
O objetivo do Grupo é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos
financeiros e danos à reputação do Grupo e buscar eficácia de custos e para evitar
procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade.
A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para tratar
riscos operacionais é atribuída à Alta Administração. A responsabilidade é apoiada pelo
desenvolvimento de padrões gerais do Grupo para a administração de riscos operacionais nas
respectivas áreas.

(i)

Gestão de capital
Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade do Grupo para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
Para manter ou ajustar a estrutura de capital do Grupo, a administração pode, ou propõe, nos
casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos,
devolver capital aos acionistas ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de
endividamento.
O Grupo monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice
corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital total. A dívida líquida, por sua
vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazos,
conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado), subtraído do montante de caixa e
equivalentes de caixa. O capital total é apurado por meio da soma do patrimônio líquido,
conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado, com a dívida líquida.
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Em 2016, a estratégia do Grupo, que ficou inalterada em relação à de 2015, foi a de manter o
índice de alavancagem financeira entre 1,09% e 1,04%.
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 podem ser assim
sumariados (consolidado):
Consolidado
2016

2015

160.328
(78.586)

151.787
(122.799)

81.742

28.988

Total do patrimônio líquido

875.669

729.601

Total do capital

957.411

758.589

1,09%

1,04%

Total dos empréstimos (Nota 18)
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 9)
Dívida líquida

Índice de alavancagem financeira

f.

Classificação dos instrumentos
Os instrumentos financeiros não derivativos são classificados como empréstimos e recebíveis e
passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado, conforme descrito a seguir. Não
existem outros instrumentos financeiros classificados em outras categorias além da informada
abaixo:
Controladora
2016

2015

Empréstimo
se
recebíveis

Passivo
financeiro
ao custo
amortizado

Empréstimo
se
recebíveis

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Contas a receber de partes relacionadas
Dividendos a receber
Depósitos judiciais
Mútuo entre partes relacionadas
Aplicação financeira vinculada a empréstimo
Outros recebíveis

12.229
487.530
42.916
29.968
20.523
118.089
3.081
61.731

-

21.188
454.097
125.599
59.948
27.337
19.888
3.098
92.041

Passivo
financeiro
ao custo
amortizado
-

Total dos ativos financeiros

776.067

-

803.196

-

Fornecedores
Fornecedores a pagar partes relacionadas
Empréstimos
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar

-

188.129
339.583
160.328
92.986
110.834

-

195.193
278.585
151.787
149.629
61.769

Total dos passivos financeiros

-

891.860

-

836.963

42
512

EMS S.A.
Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2016

Consolidado
2016

(i)

2015

Empréstimo
se
recebíveis

Passivo
financeiro
ao custo
amortizado

Empréstimo
se
recebíveis

Passivo
financeiro
ao custo
amortizado

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Contas a receber de partes relacionadas
Depósitos judiciais
Mútuo entre partes relacionadas
Aplicação financeira vinculada a empréstimo
Outros recebíveis

78.586
665.090
33.044
23.346
118.089
3.081
23.454

-

122.799
562.017
104.025
28.496
19.888
3.098
13.741

-

Total dos ativos financeiros

944.690

-

854.064

-

Fornecedores
Fornecedores a pagar partes relacionadas
Dividendos a pagar
Empréstimos
Outras contas a pagar

-

198.871
310.800
95.551
160.328
115.593

-

204.098
200.202
152.195
151.787
65.234

Total dos passivos financeiros

-

881.143

-

773.516

Risco da taxa de juros
O Grupo, para fins de análise de sensibilidade para riscos de taxa de juros, analisa a sua
exposição à flutuação da CDI, taxa flutuante a qual estão atreladas as captações de aplicações
financeiras e empréstimos. As taxas de juros não sofreram alterações nesses cenários.
Para a análise de sensibilidade das taxas de juros sobre os empréstimos e aplicações financeiras,
a Administração adotou como cenário provável os valores reconhecidos contabilmente. Como
referência, aos demais cenários foram considerados a deterioração e apreciação sobre a taxa de
juros flutuante utilizada para apuração nos registros contábeis. Os cenários foram estimados
com uma apreciação e desvalorização de 25% e 50%, respectivamente, da Taxa de Juros no
cenário provável.
A tabela abaixo demonstra os eventuais impactos no resultado na hipótese dos respectivos
cenários apresentados para essas operações:
Provável
Exposição
3.081

Risco

Tipo

CDI

Aplicação (Ativo)

Taxa efetiva em
Vencimento
31/12/16
02/07/2040 a 29/04/2041

12,95

3.081

%

Valor

%

Valor

399

16,19

499

19,42

598

399

3.081

Risco

Tipo

CDI

Aplicação (Ativo)

Apreciação de 50%

Valor

Provável
Exposição

Apreciação de 25%

499
Deterioração de 25%

598
Deterioração de 50%

Vencimento

Taxa efetiva em
31/12/16

Valor

%

Valor

%

Valor

02/07/2040 a 29/04/2041

12,95

399

9,71

299

6,47

199

3.081

399

43
513

299

199

EMS S.A.
Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2016

Provável
Exposição
2.720
378
75
5.491
1.116
6.408

Risco

Tipo

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

Aplicação (Ativo)
Aplicação (Ativo)
Aplicação (Ativo)
Aplicação (Ativo)
Aplicação (Ativo)
Aplicação (Ativo)

Taxa
efetiva em
Vencimento
31/12/15
02/07/2040 a 29/04/2041
04/03/2042 a 30/04/2042
01/03/2016 a 30/05/2016
03/07/2015 a 01/10/2015
03/03/2016 a 01/06/2016
03/03/2016 a 01/06/2016

%

Valor

%

Valor

365
43
10
776
160
920

16,79
14,14
16,61
17,68
17,94
17,94

457
53
12
971
200
1.150

20,15
16,97
19,94
21,21
21,53
21,53

548
64
15
1.165
240
1.380

2.274

Provável
Exposição
2.720
378
75
5.491
1.116
6.408

Risco

Tipo

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

Aplicação (Ativo)
Aplicação (Ativo)
Aplicação (Ativo)
Aplicação (Ativo)
Aplicação (Ativo)
Aplicação (Ativo)

Taxa
efetiva em
Vencimento
31/12/15
02/07/2040 a 29/04/2041
04/03/2042 a 30/04/2042
01/03/2016 a 30/05/2016
03/07/2015 a 01/10/2015
03/03/2016 a 01/06/2016
03/03/2016 a 01/06/2016

16.188

2.843
Deterioração de
25%

2.052
576
104
47
2.916
4.079
28.249
11.776
5.701
20.294
15.639
3.743
4.307
15.454
666
1.418
1.923
232
411
40.741

3.412
Deterioração de
50%

Valor

%

Valor

%

Valor

365
43
10
776
160
920

10,07
8,48
9,97
10,61
10,76
10,76

274
32
7
583
120
690

6,72
5,66
6,65
7,07
7,18
7,18

183
21
5
388
80
460

13,43
11,31
13,29
14,14
14,35
14,35

2.274

1.706
Provável

Exposição

Apreciação de 50%

Valor

13,43
11,31
13,29
14,14
14,35
14,35

16.188

Apreciação de 25%

Taxa
efetiva em
Vencimento 31/12/2016

1.137
Apreciação de
25%

Apreciação de
50%

Valor

%

Valor

%

Valor

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2.052
576
104
47
2.916
4.079
28.249
11.776
5.701
20.294
15.639
3.743
4.307
15.454
666

125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00

2.565
719
130
59
3.645
5.099
35.311
14.720
7.127
25.367
19.557
4.679
5.374
19.318
836

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

3.078
863
156
71
4.374
6.118
42.373
17.664
8.552
30.441
23.468
5.614
6.449
23.181
1.004

10/08/2016

100,00

1.418

125,00

1.772

150,00

2.127

Empréstimo (Passivo)

15/08/2016

100,00

1.923

125,00

2.404

150,00

2.884

Empréstimo (Passivo)

10/10/2016

100,00

232

125,00

289

150,00

347

Empréstimo (Passivo)

15/03/2017

100,00

411

125,00

513

150,00

616

Empréstimo (Passivo)

15/01/2023

100,00

40.741

125,00

50.927

150,00

61.112

Risco

Tipo

Pró/DF
FINAME/Promáquina FINA06
FINAME/Bauch Campos FINA07
FINAME/Tratorag FINA08
FINAME/Promáquina_Líquidos FINA09
Debêntures
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Projeto P,D&I
Projeto Unid. Embalagem Sólidos
Projeto Modernização - Subcrédito A
Projeto Modernização - Subcrédito B
Projeto Modernização - Subcrédito C
Projeto Expansão do CD- Jaguariúna
FINAME/Promáquina_Colírios FINA10
FINAME/Fabrima_Encartuchadeira
Horizontal - Colírios FINA11
FINAME/Fabrima_Encartuchadeira
Horizontal - Pomadas não estéreis
FINA12
FINAME/Fabrima_Enchedora de
Bisnagas - Pomadas oftálmicas FINA13
FINAME/Fabrima_Balança de Controle Empilhador de Blister FINA14
P&D Finep

Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)

15/10/2031
15/01/2023
15/02/2023
15/06/2018
15/10/2019
25/05/2017
25/09/2018
30/12/2018
15/10/2017
15/11/2018
15/06/2020
15/06/2020
15/07/2019
15/05/2020
10/05/2016

Empréstimo (Passivo)

160.328

160.328

44
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Provável

Exposição
2.052
576
104
47
2.916
4.079
28.249
11.776
5.701
20.294
15.639
3.743
4.307
15.454
666
1.418
1.923
232
411
40.741

Taxa
efetiva em
Vencimento 31/12/2016

%

Valor

%

Valor

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2.052
576
104
47
2.916
4.079
28.249
11.776
5.701
20.294
15.639
3.743
4.307
15.454
666

75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00

1.539
432
78
35
2.187
3.059
21.187
8.832
4.276
15.220
11.734
2.807
3.224
11.591
502

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

1.026
288
52
24
1.458
2.039
14.124
5.888
2.851
10.147
7.823
1.871
2.150
7.727
335

10/08/2016

100,00

1.418

75,00

1.063

50

709

Empréstimo (Passivo)

15/08/2016

100,00

1.923

75,00

1.442

50

961

Empréstimo (Passivo)

10/10/2016

100,00

232

75,00

174

50

116

Tipo

Pró/DF
FINAME/Promáquina FINA06
FINAME/Bauch Campos FINA07
FINAME/Tratorag FINA08
FINAME/Promáquina_Líquidos FINA09
Debêntures
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Projeto P,D&I
Projeto Unid. Embalagem Sólidos
Projeto Modernização - Subcrédito A
Projeto Modernização - Subcrédito B
Projeto Modernização - Subcrédito C
Projeto Expansão do CD- Jaguariúna
FINAME/Promáquina_Colírios FINA10
FINAME/Fabrima_Encartuchadeira
Horizontal - Colírios FINA11
FINAME/Fabrima_Encartuchadeira
Horizontal - Pomadas não estéreis FINA12
FINAME/Fabrima_Enchedora de Bisnagas
- Pomadas oftálmicas FINA13
FINAME/Fabrima_Balança de Controle Empilhador de Blister FINA14
P&D Finep

Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)

15/10/2031
15/01/2023
15/02/2023
15/06/2018
15/10/2019
25/05/2017
25/09/2018
30/12/2018
15/10/2017
15/11/2018
15/06/2020
15/06/2020
15/07/2019
15/05/2020
10/05/2016

Empréstimo (Passivo)

Empréstimo (Passivo)

15/03/2017

100,00

411

75,00

308

50

205

Empréstimo (Passivo)

15/01/2023

100,00

40.741

75,00

30.556

50

20.371

160.328

Provável

2.052
36
332
152
33
66
670
121
78
3.118
13.166
43.466
12.543
30.444
18.225
4.812
5.893
13.149
3.431

Deterioração de
50%

Valor

Risco

160.328

Exposição

Deterioração de
25%

Risco

Tipo

Pró/DF
FINAME/Bauch Campos FINA01
FINAME/Promáquina FINA02
FINAME/Pharmainox FINA03
FINAME/Bauch Campos FINA04
FINAME/Bauch Campos FINA05
FINAME/Promáquina FINA06
FINAME/Bauch Campos FINA07
FINAME/Tratorag FINA08
FINAME/Promáquina_Líquidos FINA09
Debêntures
Leasing Financeiro
Projeto P,D&I
Projeto Unid. Embalagem Sólidos
Projeto Modernização - Subcrédito A
Projeto Modernização - Subcrédito B
Projeto Modernização - Subcrédito C
Projeto Expansão do CD- Jaguariúna
IDEAS Industrial

Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)

151.787

515

Apreciação de 25%

80.165
Apreciação de
50%

Vencimento

Taxa
efetiva em
31/12/15

Valor

%

Valor

%

Valor

15/10/2031
10/05/2016
10/08/2016
15/08/2016
10/10/2016
15/03/2017
15/01/2023
15/02/2023
15/06/2018
15/10/2019
25/05/2017
25/09/2018
15/10/2017
15/11/2018
15/06/2020
15/06/2020
15/07/2019
15/05/2020
15/07/2074

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2.052
36
332
152
33
66
670
121
78
3.118
13.166
43.466
12.543
30.444
18.225
4.812
5.893
13.149
3.431

125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00

2.565
45
416
190
41
83
838
151
98
3.898
17.323
54.333
15.679
38.056
22.625
6.015
6.679
16.412
4.289

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

3.078
54
498
228
49
99
1.005
182
117
4.677
20.789
65.199
18.815
45.666
27.150
7.218
8.015
19.694
5.147

151.787
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Provável
Exposição
2.052
36
332
152
33
66
670
121
78
3.118
13.166
43.466
12.543
30.444
18.225
4.812
5.893
13.149
3.431

Taxa efetiva
Vencimento em 31/12/15

Risco

Tipo

Pró/DF
FINAME/Bauch Campos FINA01
FINAME/Promáquina FINA02
FINAME/Pharmainox FINA03
FINAME/Bauch Campos FINA04
FINAME/Bauch Campos FINA05
FINAME/Promáquina FINA06
FINAME/Bauch Campos FINA07
FINAME/Tratorag FINA08
FINAME/Promáquina_Líquidos FINA09
Debêntures
Leasing Financeiro
Projeto P,D&I
Projeto Unid. Embalagem Sólidos
Projeto Modernização - Subcrédito A
Projeto Modernização - Subcrédito B
Projeto Modernização - Subcrédito C
Projeto Expansão do CD- Jaguariúna
IDEAS Industrial

Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)
Empréstimo (Passivo)

151.787

(i)

15/01/2059
10/05/2016
10/08/2016
15/08/2016
10/10/2016
15/03/2017
15/01/2023
15/02/2023
15/06/2018
15/11/2016
25/05/2017
25/09/2018
24/10/2017
15/11/2018
15/07/2019
15/07/2019
15/07/2019
15/05/2020
15/07/2074

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Deterioração de
25%

Valor

%

Valor

%

Valor

2.052
36
332
152
33
66
670
121
78
3.118
13.166
43.466
12.543
30.444
18.225
4.812
5.893
13.149
3.431

75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00

1.539
27
249
114
25
50
503
91
59
2.339
10.394
32.600
9.407
22.833
13.575
3.609
4.007
9.847
2.573

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

1.026
18
166
76
17
33
335
61
39
1.559
6.930
21.733
6.272
15.222
9.050
2.406
2.672
6.565
1.716

151.787

113.841

Classificação contábil e valores justos
A Companhia realiza operações envolvendo instrumentos financeiros que se destinam a captar e
aplicar recursos. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de políticas de
controles e de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política
de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas em relação às
vigentes no mercado para operações de natureza, risco e prazo similares.
A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos
financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo. Não inclui informações sobre
o valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor contábil
é uma aproximação razoável do valor justo. Para este fim, a Companhia classificou seus
instrumentos financeiros de acordo com os níveis demonstrados abaixo, observando a
importância e relevância dos inputs usados para a mensuração do valor justo:

•

Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos.

•

Nível 2: inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).

•

Nível 3: premissas significativas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados
observáveis de mercado (inputs não observáveis).
De acordo com as disposições transitórias do CPC 46 (Mensuração do valor justo) a Companhia
aplicou as novas medidas de mensuração do valor justo de forma prospectiva e as mudanças não
tiveram impacto significativo nas mensurações dos ativos e passivos da Companhia.
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A classificação de acordo com a hierarquia de valor justo dos instrumentos financeiros da
Companhia mensurados a valor justo é determinada conforme segue:
Controladora
Valor justo de instrumentos
financeiros por meio do resultado
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Total

Valor
justo
das demais
categorias

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Contas a receber de partes relacionadas
Dividendos a receber
Mútuo entre partes relacionadas
Depósitos judiciais
Aplicação financeira vinculada a empréstimo
Outros recebíveis

-

-

-

-

12.229
487.530
42.916
29.968
118.089
20.523
3.081
61.731

12.229
487.530
42.916
29.968
118.089
20.523
3.081
61.731

12.229
487.530
42.916
29.968
118.089
20.523
3.081
61.731

Total

-

-

-

-

776.067

776.067

776.067

Passivos
Fornecedores
Fornecedores a pagar partes relacionadas
Dividendos a pagar
Empréstimos
Outras contas a pagar

-

-

-

-

188.129
339.583
92.986
160.328
110.834

188.129
339.583
92.986
160.328
110.834

188.129
339.583
92.986
160.328
110.834

Total

-

-

-

-

891.860

891.860

891.860

Valor justo

Valor
contábil

2016

Valor
justo

Valor
contábil

Consolidado
2016
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Contas a receber de partes relacionadas
Mútuo entre partes relacionadas
Depósitos judiciais
Aplicação financeira vinculada a empréstimo
Outros recebíveis

Valor justo de instrumentos
financeiros por meio do resultado
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Total

Valor
justo
das demais
categorias

-

-

-

-

78.586
665.090
33.044
118.089
23.346
3.081
23.454

78.586
665.090
33.044
118.089
23.346
3.081
23.454

78.586
665.090
33.044
118.089
23.346
3.081
23.454

-

-

-

-

944.690

944.690

944.690

Passivos
Fornecedores
Fornecedores a pagar partes relacionadas
Dividendos a pagar
Empréstimos
Outras contas a pagar

-

-

-

-

198.871
310.800
95.551
160.328
115.593

198.871
310.800
95.551
160.328
115.593

198.871
310.800
95.551
160.328
115.593

Total

-

-

-

-

881.143

881.143

881.143
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Controladora
Valor justo de instrumentos
financeiros por meio do resultado
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Total

Valor
justo
das demais
categorias

-

-

-

-

21.188
454.097
125.599
59.948
19.888
27.337
3.081
92.041

21.188
454.097
125.599
59.948
19.888
27.337
3.081
92.041

21.188
454.097
125.599
59.948
19.888
27.337
3.081
92.041

-

-

-

-

803.179

803.179

803.179

Passivos
Fornecedores
Fornecedores a pagar partes relacionadas
Empréstimos
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar

-

-

-

-

195.193
278.585
151.787
149.629
61.769

195.193
278.585
151.787
149.629
61.769

195.193
278.585
151.787
149.629
61.769

Total

-

-

-

-

836.963

836.963

836.963

Valor justo

Valor
contábil

2015
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Contas a receber de partes relacionadas
Dividendos a receber
Mútuo entre partes relacionadas
Depósitos judiciais
Aplicação financeira vinculada a empréstimo
Outros recebíveis

Valor
justo

Valor
contábil

Consolidado
2015
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Contas a receber de partes relacionadas
Depósitos judiciais
Mútuo entre partes relacionadas
Aplicação financeira vinculada a empréstimo
Outros recebíveis

Passivos
Fornecedores
Fornecedores a pagar partes relacionadas
Empréstimos
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar

Valor justo de instrumentos
financeiros por meio do resultado
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Total

Valor justo
das demais
categorias

-

-

-

-

122.799
562.017
104.025
28.496
19.888
3.098
13.741

122.799
562.017
104.025
28.496
19.888
3.098
13.741

122.799
562.017
104.025
28.496
19.888
3.098
13.741

-

-

-

-

854.064

854.064

854.064

-

-

-

-

204.098
200.202
151.787
152.195
65.234

204.098
200.202
151.787
152.195
65.234

204.098
200.202
151.787
152.195
65.234

-

-

-

-

773.516

773.516

773.516

O Grupo divulgou os valores justos dos instrumentos financeiros classificados como
“Empréstimos e recebíveis” e “Passivo financeiro ao custo amortizado” idênticos aos valores
contábeis uma vez que entende que estes estão razoavelmente próximos de seus valores justos.
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Receita
A reconciliação entre as vendas brutas e a receita líquida é como segue:
Controladora

Consolidado

2016

2015

2016

2015

Vendas brutas de produtos e serviços deduzindo os
abatimentos comerciais
Impostos sobre vendas
Devoluções sobre vendas

3.363.078
(611.810)
(52.588)

2.654.846
(486.636)
(55.920)

3.623.368
(642.020)
(59.987)

2.917.672
(537.688)
(76.391)

Receita operacional líquida

2.698.680

2.112.290

2.921.361

2.303.593

48
518
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Despesas por natureza
Controladora

Matérias-primas e materiais de consumo
Salários e encargos sociais
Serviços de terceiros pessoa jurídica
Custos de publicidade
Despesas de transporte
Benefícios previstos em Lei
Amostras
Investimentos promocionais
Custos previdenciários
Encargos de depreciação, amortização e
impairment
Pagamentos de arrendamentos operacionais
Material de limpeza e escritório
Viagens/estadias e refeições
Outros benefícios a empregados
Serviços de terceiros - manutenção e reparos
Energia elétrica, água e telefone
Combustíveis e lubrificantes
Plano de participação nos resultados
Provisão para perdas com processos judiciais
Comissões sobre vendas
Outras despesas (receitas)
Total do custo das vendas, despesas com vendas e
despesas administrativas

Consolidado

2016

2015

2016

2015

(1.157.279)
(421.309)
(143.425)
(106.121)
(66.764)
(60.066)
(58.959)
(48.520)
(39.391)

(846.413)
(398.559)
(128.724)
(106.786)
(61.555)
(46.821)
(49.563)
(40.851)
(37.767)

(1.129.672)
(450.771)
(163.485)
(115.082)
(80.265)
(64.925)
(61.609)
(56.373)
(47.248)

(833.314)
(426.203)
(143.271)
(113.240)
(73.027)
(50.743)
(51.209)
(48.500)
(44.709)

(21.260)
(37.247)
(31.738)
(30.732)
(19.703)
(18.819)
(18.297)
(15.088)
(14.083)
(10.007)
(368)
(22.155)

(21.371)
(35.959)
(29.483)
(28.501)
(2.272)
(20.453)
(22.652)
(13.484)
(11.079)
(2.030)
119
(12.908)

(21.366)
(40.131)
(35.136)
(34.133)
(20.653)
(19.334)
(22.650)
(16.260)
(16.364)
(11.264)
(1.845)
(39.327)

(28.455)
(38.675)
(32.159)
(31.410)
(2.414)
(20.799)
(26.976)
(14.694)
(12.111)
(2.389)
(1.171)
(7.971)

(2.341.331)

(1.917.112)

(2.447.893)

(2.003.440)

Controladora

Custos das vendas
Despesas com vendas
Despesas administrativas
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Consolidado

2016

2015

2016

2015

(1.419.880)
(280.243)
(641.208)

(1.087.476)
(262.620)
(567.016)

(1.416.723)
(323.518)
(707.652)

(1.078.575)
(284.019)
(640.846)

(2.341.331)

(1.917.112)

(2.447.893)

(2.003.440)

Outras despesas, líquidas
Controladora

Impostos, taxas e contribuições
Royalties
Outros
Receita de subvenção (Nota 18)

Consolidado

2016

2015

2016

2015

(13.765)
8.623
1.899
3.003

(17.475)
5.591
8.804
-

(23.185)
8.623
(341)
3.003

(25.253)
5.591
8.848
-

(243)

(3.080)

(11.900)

(10.814)

49
519
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Receitas (Despesas) financeiras, líquidas
Controladora

28

Consolidado

2016

2015

2016

2015

27.503

28.277

28.699

29.272

2.968
2.129
11.237

3.446
1.119
3.437

15.442
3.417
11.275

15.589
1.699
3.801

Total da receita financeira

43.837

36.279

58.833

50.361

Despesa financeira
Juros sobre empréstimos
Variação cambial passiva
Descontos concedidos
Outras

(51.059)
(9.980)
(7.772)
(3.923)

(18.177)
(64.177)
(3.030)
(3.912)

(53.976)
(10.378)
(8.890)
(4.141)

(18.930)
(65.929)
(3.578)
(4.202)

Total da despesa financeira

(72.734)

(89.296)

(77.385)

(92.639)

Despesas financeiras, líquidas

(28.897)

(53.017)

(18.552)

(42.278)

Receita financeira
Variação cambial ativa
Receita financeira de depósitos bancários de curto
prazo
Juros de duplicatas a receber
Outras

Lucro por ação - básico e diluído
O lucro básico e diluído por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos
acionistas da sociedade, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante
o exercício.

Lucro atribuível aos acionistas da Companhia
Quantidade média ponderada de ações ordinárias (milhares)
Lucro básico e diluído por ação - R$

2016

2015

308.280
20.000

166.119
20.000

15,41

8,31

Os lucros básico e diluído por ação são iguais, pois não há ações com possível efeito diluidor.
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Saldos e transações com partes relacionadas
Consolidado
O Grupo é controlado pela holding NC Participações (constituída no Brasil), que detém 99%
das ações da Companhia EMS S.A. O 1% remanescente é detido pela Companhia Germed LDA
com sede em Portugal.
As seguintes transações foram conduzidas com partes relacionadas:

a.

Controladora
A controladora final da Companhia é a NC Participações S/A.
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b.

Vendas e revenda de produtos e serviços
Controladora

Germed Farmacêutica Ltda.
Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.
Nova Química Farmacêutica S.A.
Novamed Fabricação de Produtos Farmacêuticos Ltda.
CPM - Concessíonária Paulista de Medicamentos S/A
Luxbiotech Farmacêutica Ltda.

c.

Consolidado

2016

2015

2016

2015

285.008
333.236
118.987
103.442
4.097
19

215.975
177.260
71.318
72.109
2.661
-

285.522
121.209
103.442
-

216.455
71.764
72.109
-

844.789

539.323

510.173

360.328

Compras de produtos e serviços líquidas dos impostos
Controlada

Novamed Fabricação de Produtos Farmacêuticos Ltda.
Germed Farmacêutica Ltda.
Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.
Nova Química Farmacêutica S.A.
EMS Sigma Pharma Ltda.

d.

Consolidado

2016

2015

2016

2015

511.702
54.451
1.911
119
-

303.898
49.828
736
2.812
6.278

511.702
54.451
119
-

303.898
49.828
-

568.183

363.552

566.272

353.726

Saldos do fim do exercício, decorrentes das vendas/compras de produtos
Controladora
Contas a receber de partes relacionadas
Germed Farmacêutica Ltda.
CPM - Concessíonária Paulista de Medicamentos S/A
Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.
Luxbiotech Farmacêutica Ltda.
Nova Química Farmacêutica S.A.
Germed Farmacêutica LDA.
Novamed Fabricação de Produtos Farmacêuticos Ltda.
Outros

Outros recebíveis a partes relacionadas
Adiantamentos
CPM - Concessíonária Paulista de Medicamentos S/A
Lorraine Administradora de Bens e Participações Ltda.
Luxbiotech Farmacêutica Ltda.
Outros
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Consolidado

2016

2015

2016

2015

17.161
12.586
2.692
45
10.432

14.172
5.760
16.396
19
26
522
85.642
3.062

17.161
15.883

14.318
443
522
85.642
3.100

42.916

125.599

33.044

104.025

33.097
11.943
3.420

53.155
25.520
-

11.943
-

-

48.640

78.675

11.943

-
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Controladora
Fornecedores a pagar partes relacionadas
Novamed Fabricação de Produtos Farmacêuticos Ltda.
Germed Farmacêutica Ltda.
Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.
Nova Química Farmacêutica S.A.
EMS Sigma Pharma Ltda.
Luxbiotech Farmacêutica Ltda.
Outros

Outros contas a pagar a partes relacionadas
Adiantamentos
Nova Química Farmacêutica S.A.
Outros

Consolidado

2016

2015

2016

2015

175.090
128.035
7.906
7.675
12.517
8.360

93.761
80.648
69.117
3.847
9.237
19
35

175.090
128.035
7.675
-

93.761
80.375
3.847
298

339.583

256.664

310.800

178.281

39.441
3.785

21.921
-

53.272
16.203

21.921
-

43.226

21.921

69.475

21.921

As contas a receber de partes relacionadas são, principalmente, decorrentes de operações de
vendas e vencem em até dois meses. As contas a receber não têm garantias e não estão sujeitas a
juros.
As contas a pagar às partes relacionadas são, principalmente, decorrentes de operações de
compras e constituição de provisão de dividendos a pagar.
Estas operações foram realizadas em condições definidas entre as partes relacionadas.

e.

Saldos de dividendos a pagar e a receber
Controladora
Dividendos a receber
Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.
EMS Sigma Pharma Ltda.

Consolidado

2016

2015

2016

2015

29.261
707

59.241
707

-

-

29.968

59.948

-

-

Controladora
Dividendos a pagar
NC Participações S.A.
Germed Farmacêutica LDA.
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Consolidado

2016

2015

2016

2015

75.556
17.430

133.821
15.808

78.122
17.430

136.387
15.808

92.986

149.629

95.552

152.195
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f.

Saldos de mútuo a receber
Controladora
Mútuo entre partes relacionadas
ACS Incorporação S.A.

g.

Consolidado

2016

2015

2016

2015

118.089

19.888

118.089

19.888

118.089

19.888

118.089

19.888

Remuneração do pessoal chave da administração
A remuneração paga e a pagar ao pessoal chave da administração, incluindo salários e encargos,
participação nos lucros e outros benefícios, representa 5% das despesas com folha de pagamento
no exercício de 31 de dezembro de 2016 (3% em 31 de dezembro de 2015).
*

*

Luiz Carlos Borgonovi
Presidente

*
Israel Domingos Bacas
Vice-Presidente de Controladoria

Wagner Aparecido Nilo de Paschoal
Contador CRC 1SP 1SP145242/O-5
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