
 

ESTE DOCUMENTO É UMA MINUTA INICIAL SUJEITA A ALTERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES, TENDO SIDO ARQUIVADA NA COMISSÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS PARA FINS EXCLUSIVOS DE ANÁLISE E EXIGÊNCIAS POR PARTE DESSA AUTARQUIA. ESTE DOCUMENTO, PORTANTO, NÃO SE CARACTERIZA 

COMO O PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA E NÃO CONSTITUI UMA OFERTA DE VENDA OU UMA SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE COMPRA DE 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO BRASIL. OS POTENCIAIS INVESTIDORES NÃO DEVEM TOMAR NENHUMA DECISÃO DE INVESTIMENTO COM BASE 

NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA MINUTA. O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

DA EMISSORA, DOS COORDENADORES, DA B3, E DA CVM. 

MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS DA 1ª (PRIMEIRA) e 2ª (SEGUNDA) SÉRIES DA 79ª (SEPTUAGÉSIMA NONA) EMISSÃO DA 

  

 

 

 

TRUE SECURITIZADORA S.A. 
Companhia Securitizadora - CVM nº [=] 

CNPJ nº 12.130.744/0001-00 

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12 

Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, São Paulo – SP  

 

Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela 

 

 

SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. 
Companhia Aberta 

CNPJ nº 12.361.267/0001-93 

Avenida Isaitino Victor de Moraes, nº 437, Térreo, Módulo D 

Bloco 100, Vila Bonfim, CEP 06806-400, Embu das Artes – SP 

 

no montante total de 

R$300.000.000,00 

(trezentos milhões de reais)  

CÓDIGO ISIN DOS CRI 1ª SÉRIE: [=] 

CÓDIGO ISIN DOS CRI 2ª SÉRIE: [=] 

 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA PELA STANDARD & POOR’S RATINGS 

DO BRASIL LTDA.: “[A+.br]”* 

REGISTRO CVM DOS CRI 1ª SÉRIE: Nº [=], DE [=] DE [=] DE 2022 / REGISTRO CVM DOS CRI 2ª SÉRIE: Nº [=], DE [=] 

DE [=] DE 2022 
*Esta classificação foi realizada em [=] de [=] de 2022, estando as caraterísticas deste papel sujeitas a alterações. 

 

A TRUE SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários (‘CVM”) na 

categoria “S1”, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição, CEP 

04506-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.130.744/0001-00 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São 

Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.485.718 (“Emissora” ou “Securitizadora”), está realizando a emissão de 300.000 (trezentos mil) certificados de 

recebíveis imobiliários, nominativos, escriturais, em até 2 (duas) séries, sendo que os CRI a ser alocados em cada série serão distribuídos no sistema de 

vasos comunicantes (“Sistema de Vasos Comunicantes”), de modo que a quantidade de séries dos CRI a serem emitidos, bem como a quantidade de 

CRI a ser alocado em cada série, serão definidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido), para distribuição pública, 

da 79ª (septuagésima nona) emissão da Emissora (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) (“Valor 

Nominal Unitário dos CRI”), perfazendo, na data de emissão dos CRI, qual seja, [=] de [=] de 2022 (“Data de Emissão dos CRI”), o montante total de 

R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”). 

 

Os CRI são lastreados em créditos imobiliários, os quais são oriundos de 300.000 (trezentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 

quirografária, com garantia adicional fidejussória, em até 2 (duas) séries (“Debêntures”), para colocação privada, da 2ª (segunda) emissão da SEQUOIA 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta categoria “A” perante a CVM sob o nº 25.160, com sede na 

cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Avenida Isaltino Victor de Moraes, nº 437, Térreo, Módulo D, Bloco 100, Vila Bonfim, CEP 06806-400, 

inscrita no CNPJ sob o nº 01.599.101/0001-93, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 35.300.501.497, na qualidade de devedora 

dos créditos imobiliários decorrentes das Debêntures que serão lastro dos CRI (“Devedora”) objeto do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) 

Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 (Duas) Séries, para Colocação Privada, da Sequoia Logística 

e Transportes S.A.”, celebrado em [=] de [=] de 2022 entre a Devedora, a TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA., sociedade com sede na cidade de 

Americana, Estado de São Paulo, na Avenida Comendador Thomaz Fortunato, nº 3466, Praia dos Namorados, CEP 13475-010, inscrita no CNPJ sob o nº 

43.244.631/0001-69, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob NIRE 35.200.995.692 (“TA”), a DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A., 

sociedade com sede na cidade de Betim, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR-381 Fernão Dias, s/n, Km 483.3, Galpão 8, Sala 01, Distrito Industrial 

Jardim Piemont Sul, CEP 32.669-895, inscrita no CNPJ sob o nº 08.219.203/0001-85 com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado 
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de Minas Gerais (“JUCEMG”), sob NIRE 313.0010202-5 (“Direcional”), a TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA., sociedade com sede na cidade de 

Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia ERS-122, KM 61, S/N, Bairro Medianeira, CEP 95.177-130, inscrita no CNPJ sob o nº 88.085.485/0001-

04, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (“JUCIRS”) sob NIRE 43.200.802.998 (“Plimor”), 

a LITHIUM SOFTWARE LTDA.., sociedade com sede na cidade de Birigui, Estado de São Paulo, na Rua Nilo Peçanha, nº 507, Centro, CEP 16200-065, 

inscrita no CNPJ sob o nº 05.009.138/0001-75, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 35231949340 (“Lithium”) e a SF 350 

LTDA., sociedade com sede na cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Avenida Isaltino Victor de Moraes, nº 437, Sala TI Mezanino, CEP 06806-

400, inscrita no CNPJ sob o nº 42.312.518/0001-00, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 35237318023 (“SF 350” e, em conjunto 

com a TA, a Direcional, a Plimor e a Lithium, as “Fiadoras”), e a Emissora (“Escritura de Emissão de Debêntures”), com valor nominal unitário de R$1.000,00 

(mil reais), na data de emissão das Debêntures, qual seja [=] de [=] de 2022 (“Data de Emissão das Debêntures”), equivalentes ao valor total de R$ 

300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) (“Créditos Imobiliários”), a qual será inscrita na JUCESP, em atendimento ao disposto no artigo 62, inciso II, 

da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e será registrada nos Cartórios RTD Competentes 

(conforme definido abaixo). Os Créditos Imobiliários são representados por 2 (duas) cédulas de crédito imobiliário, quais sejam, a CCI nº 1 e a CCI nº 2 

(“CCI 1ª Série”, “CCI 2ª Série”, respectivamente e, quando referidas individual e indistintamente, as “CCI”), emitidas pela Securitizadora, sob a forma 

escritural, por meio do “Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Créditos Imobiliários, sem Garantia Real Imobiliária, em até 2 (Duas) Séries sob a 

Forma Escritural”, celebrado em [=] de [=] de 2022 entre a Securitizadora e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 

instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, inscrita no CNPJ sob o 

nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de instituição custodiante (“Instituição Custodiante”). 

 

A Emissora instituirá o regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários e suas respectivas garantias, pela Lei nº 9.514/97, Lei nº 11.076/04 e artigo 2º, inciso VIII 

do Suplemento A à Resolução CVM 60. O objeto de cada regime fiduciário será destacado do patrimônio da emissora e passará a constituir o patrimônio separado 

destinando-se especificamente ao pagamento dos CRI 1ª Série ou dos CRI 2ª Série, conforme o caso, e das demais obrigações relativas ao respectivo regime 

fiduciário, nos termos da Lei 14.430. A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade por ações, com filial situada 

na cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n.º 1.052, sala 132, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, será nomeada para 

representar, perante a Emissora e quaisquer terceiros, os interesses da comunhão dos titulares de CRI ("Agente Fiduciário"). 

 

Os CRI serão objeto de distribuição pública, a ser conduzida pelo BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de 

valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, 

Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta (“Coordenador Líder” 

ou “Itaú BBA”), pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2235 – Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no 

CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Santander”), pelo UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição 

financeira pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A. e integrante do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte), CEP 04538-132, 

inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 (“UBS BB”), e pelo BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição 

de valores mobiliários, com estabelecimento na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10° andar, 

Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Bradesco BBI” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, 

o Santander e o UBS BB, os “Coordenadores”), sob o regime de garantia firme de colocação para o volume total da oferta, nos termos da Instrução da 

CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor (“Instrução CVM 400”), da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme 

em vigor (“Resolução CVM 60”) e demais leis e regulamentações aplicáveis (“Oferta”), com a participação de instituições financeiras autorizadas a operar 

no sistema de distribuição de valores mobiliários convidadas pelo Coordenador Líder para participar da Oferta, na qualidade de participantes especiais, 

sendo que, neste caso, serão celebrados os Termos de Adesão, nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido neste Prospecto) entre o 

Coordenador Líder e referidas instituições (“Participantes Especiais”, e, em conjunto com os Coordenadores, as “Instituições Participantes da Oferta”). 

Para mais informações sobre o plano de distribuição dos CRI, veja a seção “Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta”, 

na página 97 deste Prospecto. 

 

A Emissão e a Oferta foram aprovadas pela Emissora na Reunião de Diretoria da Emissora, realizada em 01 de novembro de 2018 (“RD Emissora”), cuja 

ata foi arquivada na JUCESP em 22 de novembro de 2018 sob o nº 541.253/18-9, e publicada no Diário Comércio Indústria e Serviços e no Diário Oficial 

do Estado de São Paulo (“Jornais de Publicação da Emissora”) em 28 de novembro de 2018. 

A emissão de Debêntures, incluindo seus termos e condições, nos termos do artigo 59, caput, da Lei das Sociedades por Ações (conforme definido abaixo), 

e a celebração dos Documentos da Operação (conforme abaixo definidos) dos quais a Devedora seja parte foram aprovadas pelo Conselho de 

Administração da Devedora em reunião realizada em 1º de setembro de 2022 (“RCA Devedora”). Nos termos do artigo 62, inciso I, da Lei das Sociedades 

por Ações, a ata da RCA Devedora [será/foi] arquivada na JUCESP [em sessão de [=] de [=] de 2022, sob o nº [=]] e [será/foi] publicada no jornal "O Dia 

SP". 

 

A outorga da Fiança (conforme abaixo definido) pelas Fiadoras e a celebração dos Documentos da Operação dos quais as Fiadoras sejam parte foram 

aprovadas com base nas seguintes deliberações (“Aprovações Fiadoras” e, em conjunto com a RCA da Emissora, os “Atos Societários”): (i) em Reunião 

de Única Sócia da TA, realizada em 1º de setembro de 2022 (“Ato Societário TA”); (ii) em Assembleia Geral Extraordinária da Direcional, realizada em 1º 

de setembro de 2022 (“Ato Societário Direcional”); (iii) em Reunião de Única Sócia da Plimor, realizada em 1º de setembro de 2022 (“Ato Societário 

Plimor”); (iv) em Reunião de Única Sócia da Lithium, realizada em 1º de setembro de 2022 (“Ato Societário Lithium”); e (v) em Reunião de Única Sócia 

da SF 350, realizada em 1º de setembro de 2022 (“Ato Societário SF 350”); as quais aprovaram (a) a prestação da Fiança por cada respectiva Fiadora, nos 

termos da Escritura de Emissão; e (b) a autorização à administração das Fiadoras e/ou aos procuradores das Fiadoras para tomarem todas e quaisquer 

medidas e celebrarem todos os documentos necessários e/ou convenientes à prestação da Fianças. As atas das Aprovações Fiadoras serão devidamente 

arquivadas nas competentes Juntas Comerciais das sedes das Fiadoras e a aprovação da Direcional será publicada no jornal “Tempo BH”, nos termos da 

legislação aplicável. 

 

Os CRI da 1ª série (“CRI 1ª Série”) e os CRI da 2ª série (“CRI 2ª Série”) têm prazo de vencimento de [=] ([=]) dias, contados da Data de Emissão dos CRI, 

com vencimento final em [=] de [=] de 2027 (“Data de Vencimento dos CRI”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e/ou resgate antecipado 

dos CRI, nos termos previstos neste Prospecto.  

 



  

Os CRI serão depositados para (i) distribuição no mercado primário, por meio do módulo de distribuição de ativos (“MDA”), administrado e 

operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), sendo a liquidação financeira realizada por meio da B3; e (ii) negociação no mercado 

secundário, no CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira e a custodia 

eletrônica de acordo com os procedimentos da B3. 

 

Os Coordenadores organizarão o procedimento de coleta de intenções de investimento, nos termos do artigo 23, parágrafo 1°, e dos artigos 44 e 45 da 

Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”), com recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para definir, junto aos Investidores, 

(i) a quantidade de CRI a ser alocada em cada uma das Séries e, consequentemente, de Debêntures, (ii) a quantidade de séries de CRI e, consequentemente, 

das Debêntures, e (iii) a taxa de juros aplicável à Remuneração dos CRI e, consequentemente, à Remuneração das Debêntures. O resultado do Procedimento 

de Bookbuilding será divulgado nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, bem como constará no Termo de Securitização, não sendo 

necessária qualquer aprovação societária adicional por parte da Emissora, da Devedora e/ou das Fiadoras. 

 

O Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série não será atualizado monetariamente. O Valor Nominal Unitário dos CRI 2ª Série, ou o seu saldo, conforme caso, 

serão atualizados monetariamente, mensalmente, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística ("IPCA"), calculada de forma pro rata temporis por Dias Úteis, desde a primeira Data de Integralização dos CRI 2ª Série 

até a data da liquidação integral dos CRI 2ª Série (“Atualização Monetária dos CRI 2ª Série”), sendo que o produto da Atualização Monetária dos CRI 2ª 

Série será incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário dos CRI 2ª Série ou seu saldo, conforme o caso ("Valor Nominal Unitário Atualizado 

dos CRI 2ª Série"), calculado de acordo com a fórmula descrita na página 63 deste Prospecto Preliminar e na Cláusula [=] do Termo de Securitização. Para 

mais informações acerca da Atualização Monetária dos CRI 2ª Série, veja a seção “Informações Relativas aos CRI e à Oferta - Atualização Monetária dos 

CRI” na página 64 deste Prospecto.  

 

Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas 

médias diárias do DI de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e 

divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa DI”), acrescida de spread (sobretaxa) a ser definido no Procedimento de Bookbuilding, devendo a sobretaxa ser 

equivalente a um valor compreendido entre o valor mínimo de 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos 

e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa Piso das Debêntures da Primeira Série”), e o valor máximo de 1,80% (um inteiro e oitenta centésimos por cento) 

ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa Teto das Debêntures da Primeira Série”) (“Remuneração dos CRI 1ª Série”). Sobre o 

Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 2ª Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido 

de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitado ao maior entre (a) a taxa interna de retorno das Notas do Tesouro Nacional – Série B (“NTN-

B”), com vencimento em 15 de agosto de 2025, apurada de acordo com a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na Internet 

(http://www.anbima.com.br) no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 

sobretaxa anual (spread) de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, ou (b) 

7,60% (sete inteiros e sessenta centésimos por cento), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa Teto dos CRI 2ª Série”), observado o 

percentual mínimo, sendo este o maior entre: (i) a taxa interna de retorno NTN-B, com vencimento em 15 de agosto de 2025, apurada de acordo com a 

cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na Internet (http://www.anbima.com.br) no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização 

do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual (spread) de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao 

ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, para o item (a); e ou (ii) 7,35% (sete inteiros e trinta e cinco centésimos por cento), base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa Piso dos CRI 2ª Série”); em qualquer caso calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis 

por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRI 2ª Série ou da Data de Pagamento de Remuneração dos CRI 2ª Série 

imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data do seu efetivo pagamento (“Remuneração dos CRI 2ª Série” e, em conjunto com a 

Remuneração dos CRI 1ª Série, de forma individual e indistinta, a “Remuneração dos CRI”). A Remuneração dos CRI será calculada conforme fórmulas 

descritas no Termo de Securitização e neste Prospecto.  

 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de vencimento antecipado e/ou resgate antecipado dos CRI, nos termos previstos no Termo de 

Securitização, a Remuneração dos CRI será paga sem carência a partir da primeira Data de Integralização da respectiva Série [sendo, em ambos os casos, 

o primeiro pagamento devido em [=] e o último pagamento devido na respectiva Data de Vencimento (cada uma das datas, uma “Data de Pagamento 

da Remuneração dos CRI”), conforme datas especificadas no Anexo [=] ao Termo de Securitização e conforme tabela descrita na seção “Informações 

Relativas aos CRI e à Oferta - Data de Pagamento da Remuneração dos CRI”, na página 69 deste Prospecto. Para mais informações acerca da Remuneração 

dos CRI veja a seção “Informações Relativas aos CRI e à Oferta - Remuneração dos CRI” na página 66 deste Prospecto. Sem prejuízo dos pagamentos em 

decorrência de vencimento antecipado e/ou resgate antecipado dos CRI, ou de vencimento antecipado e/ou resgate antecipado das obrigações 

decorrentes das Debêntures, nos termos previstos no Termo de Securitização, o Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série ou o Valor Nominal Unitário 

Atualizado dos CRI 2ª Série, conforme o caso, será amortizado conforme as datas e percentuais indicados no Anexo [=] ao Termo de Securitização, a partir 

do 24º (vigésimo quarto) mês (inclusive) contado da Data de Emissão dos CRI (inclusive), sendo o primeiro pagamento devido em [=] de [=] de 2024 e o 

último pagamento devido na respectiva Data de Vencimento dos CRI (cada uma das datas, “Data de Amortização dos CRI”). Será admitido o recebimento 

de reservas, no âmbito da Oferta, sem lotes mínimos ou máximos, em data indicada neste Prospecto Preliminar e no Aviso ao Mercado, divulgado em [=] 

de [=] de 2022 pela Emissora e pelos Coordenadores, na página da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, 

informando os termos e condições da Oferta, nos termos do artigo 53 e §1º do artigo 54-A da Instrução CVM 400, para subscrição dos CRI. Não serão 

constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRI. 

 

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora, os CRI e a Oferta poderão ser obtidas junto aos Coordenadores. Poderão ser 

convidadas outras instituições financeiras para fins exclusivos de recebimento de ordens, na qualidade de participantes especiais. 

 

O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DOS COORDENADORES, DA B3 

E DA CVM. 

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 E DA DEVEDORA, 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; DOS COORDENADORES, DA B3 E DA CVM. 



  

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DOS CRI, DE SUA EMISSORA E DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. A DECISÃO DE 

INVESTIMENTO NOS CRI DEMANDA E MINUCIOSA AVALIAÇÃO DE SUA ESTRUTURA, BEM COMO DOS RISCOS INERENTES AO INVESTIMENTO. 

 

OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE E INTEGRALMENTE O PRESENTE PROSPECTO, PRINCIPALMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” NAS 

PÁGINAS [=] a [=] DO PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES “DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO” E “DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS 

RISCOS DE MERCADO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E DA DEVEDORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO A SEREM 

CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRI. CONFORME A FACULDADE DESCRITA NO ITEM 5.1, ANEXO III DA INSTRUÇÃO CVM 400, PARA A 

CONSULTA AO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E DA DEVEDORA, ACESSE WWW.CVM.GOV.BR (NESTE WEBSITE, ABAIXO DA OPÇÃO 

"PESQUISA DE DADOS", CLICAR EM “COMPANHIAS”, CLICAR EM “INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E EVENTUAIS ENVIADAS À CVM”, BUSCAR POR "TRUE 

SECURITIZADORA S.A." OU “SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.”, CONFORME APLICÁVEL, CLICAR EM “TRUE SECURITIZADORA S.A.” OU “SEQUOIA 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.”, RESPECTIVAMENTE, DEPOIS SELECIONAR NO CAMPO (A) CATEGORIA, “FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA”; E (B) PERÍODO 

DE ENTREGA, "DE 01/01/2022 ATÉ A DATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA" E, POR FIM ACESSAR O ARQUIVO "ATIVO" COM DATA MAIS RECENTE. MAIS 

INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA, A DEVEDORA, AS FIADORAS, OS CRI E A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES, NO 

ENDEREÇO INDICADO NA SEÇÃO “IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DOS COORDENADORES, DA DEVEDORA, DAS FIADORAS, DO AGENTE FIDUCIÁRIO, 

DOS ASSESSORES JURÍDICOS DA OFERTA, DOS AUDITORES INDEPENDENTES DA DEVEDORA, DOS AUDITORES INDEPENDENTES DA EMISSORA E DOS 

DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO DA OFERTA”, NA PÁGINA 51 DESTE PROSPECTO.  

NOS TERMOS DO CÓDIGO ANBIMA E DAS REGRAS E PROCEDIMENTOS ANBIMA PARA CLASSIFICAÇÃO DE CRI Nº 06, DE 6 DE MAIO DE 2021, OS CRI 

SÃO CLASSIFICADOS COMO “((I) CATEGORIA: “CORPORATIVOS”, O QUE PODE SER VERIFICADO NA SEÇÃO “DESTINAÇÃO DE RECURSOS” DESTE 

PROSPECTO PRELIMINAR, (II) CONCENTRAÇÃO: “CONCENTRADO”, UMA VEZ QUE OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS SÃO DEVIDOS 100% (CEM POR CENTO) 

PELA DEVEDORA, (III) TIPO DE SEGMENTO: “LOGÍSTICO”, CONSIDERANDO QUE OS RECURSOS SERÃO DESTINADOS A DETERMINADOS IMÓVEIS 

VOLTADOS À LOGÍSTICA, CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENTO E LOGÍSTICA, E (IV) TIPO DE CONTRATO COM LASTRO: “VALORES 

MOBILIÁRIOS REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA”, UMA VEZ QUE OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DECORREM DAS DEBÊNTURES, OBJETO DA ESCRITURA DE 

EMISSÃO DE DEBÊNTURES.”. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARATERÍSTICAS DESTE PAPEL 

SUJEITAS A ALTERAÇÕES.  

A OCORRÊNCIA DE QUALQUER EVENTO DE RESGATE ANTECIPADO OU VENCIMENTO ANTECIPADO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS ACARRETARÁ O 

RESGATE ANTECIPADO DOS CRI, REDUZINDO ASSIM O HORIZONTE DE INVESTIMENTO PREVISTO PELOS INVESTIDORES, PODENDO GERAR, AINDA, 

DIFICULDADE DE REINVESTIMENTO DO CAPITAL INVESTIDO PELOS INVESTIDORES ÀS MESMAS TAXAS ESTABELECIDAS PARA OS CRI. PARA MAIS 

INFORMAÇÕES, FAVOR CONSULTAR O FATOR DE RISCO “OS CRI PODERÃO SER OBJETO DE RESGATE ANTECIPADO, NOS TERMOS PREVISTOS NO TERMO 

DE SECURITIZAÇÃO”, NA PÁGINA 137 DESTE PROSPECTO. 

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 129 A 170 DESTE PROSPECTO. 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, A QUAL AINDA NÃO SE 

MANIFESTOU A SEU RESPEITO. O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO A COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO. SERÁ ADMITIDO O 

RECEBIMENTO DE RESERVAS, A PARTIR DA DATA INDICADA NO AVISO AO MERCADO DIVULGADO EM [=] DE [=] DE 2022 PELA EMISSORA, PELA 

DEVEDORA E PELOS COORDENADORES, NA PÁGINA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DOS COORDENADORES, DA CVM E DA B3, 

PARA SUBSCRIÇÃO, AS QUAIS SOMENTE SERÃO CONFIRMADAS PELO SUBSCRITOR APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO, QUE INICIARÁ APÓS 

(I) A CONCESSÃO DO REGISTRO DEFINITIVO DA OFERTA PERANTE A CVM; (II) A DIVULGAÇÃO DO ANÚNCIO DE INÍCIO; E (III) A DISPONIBILIZAÇÃO DO 

PROSPECTO DEFINITIVO AO PÚBLICO INVESTIDOR. 

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM PARA OS CRI 1ª SÉRIE, EM [•] DE [•] DE 2022, SOB O N° [•], E PARA OS CRI 2° SÉRIE, EM [•] DE [•] DE 

2022, SOB O N° [•]. 

COORDENADOR LÍDER COORDENADORES 

     

     

ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA 

 

 

 

 

A data do presente Prospecto Preliminar é [=] de [=] de 2022. 
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DEFINIÇÕES 

Neste Prospecto Preliminar, as expressões ou palavras grafadas com iniciais maiúsculas terão o 

significado atribuído conforme a descrição abaixo, exceto se de outra forma indicar o contexto. 

Todas as definições estabelecidas neste Prospecto Preliminar que designem o singular incluirão 

o plural e vice-versa e poderão ser empregadas indistintamente no gênero masculino ou 

feminino, conforme o caso. 

“Afiliadas” significa, com relação a qualquer sociedade, quaisquer de suas 

controladoras, coligadas, controladas ou empresas sob 

controle comum. 

“Agência de Classificação 

de Risco” 

significa a Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda., 

agência de classificação de risco com sede na cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 

nº 201, conjuntos 181 e 182, Pinheiros, CEP 05426-100, inscrita 

no CNPJ sob o nº 02.295.585/0001-40, ou sua substituta, 

contratada pela Devedora, nos termos deste Prospecto, e 

responsável pela classificação inicial e atualização trimestral 

dos relatórios de classificação de risco dos CRI, fazendo jus à 

remuneração prevista na Cláusula [=] do Termo de 

Securitização.  

“Agente Fiduciário”  significa a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., instituição financeira, com filial na cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 

1052, 13º andar, Sala 132 – parte, CEP 04.534-004, inscrita no 

CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 

(https://www.oliveiratrust.com.br/), cujos deveres e 

remunerações estão previstos na Escritura de Emissão de 

Debêntures, no Termo de Securitização e neste Prospecto. 

O Agente Fiduciário poderá ser contatado por meio dos(as) 

Srs(as). Antonio Amaro e Maria Carolina Abrantes Lodi de 

Oliveira, no endereço Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º 

andar, Sala 132 – parte, CEP 04.534-004, cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, no telefone (21) 3514-0000 e no correio 

eletrônico: af.controles@oliveiratrust.com.br.  

Nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º, da Resolução CVM 17, 

o Agente Fiduciário já atuou como agente fiduciário em outras 

emissões da Emissora, conforme descritas no Anexo [=] do 

Termo de Securitização e na Seção “Agente Fiduciário” na 

página 87 deste Prospecto. 

“Amortização do Valor 

Nominal Unitário dos CRI” 

Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e/ou 

resgate antecipado dos CRI, conforme os termos previstos no 

Termo de Securitização, o Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª 

Série e o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 2ª Série 

serão amortizados, conforme as datas e percentuais indicados 

no Anexo [=] ao Termo de Securitização e na tabela abaixo, a 

partir do 24º (vigésimo quarto) mês (inclusive) contado da 

Data de Emissão dos CRI (inclusive), sendo o primeiro 
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pagamento devido em [=] de [=] de 2024 e o último 

pagamento devido na respectiva Data de Vencimento dos CRI  

“ANBIMA” significa a Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, pessoa 

jurídica de direito privado com sede na cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do 

Chile, 230, 13º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 

34.271.171/0001-77. 

“Anúncio de 

Encerramento” 

significa o anúncio de encerramento da Oferta a ser divulgado 

pela Emissora e pelos Coordenadores na página da rede 

mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, 

da CVM, da B3, informando o encerramento da Oferta, nos 

termos do artigo 29 e do artigo 54-A da Instrução CVM 400. 

“Anúncio de Início” significa o anúncio de início da Oferta a ser divulgado pela 

Emissora e pelos Coordenadores na página da rede mundial 

de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM, 

da B3, informando os termos, condições e início da Oferta, nos 

termos do artigo 52 e do artigo 54-A da Instrução CVM 400.  

“Aplicações Financeiras 

Permitidas” 

significam: (i) títulos públicos federais, (ii) certificados de 

depósito bancário emitidos por Instituições Autorizadas; (iii) 

operações compromissadas com lastro nos ativos indicados 

nos incisos (i) e (ii) acima contratadas com Instituições 

Autorizadas; ou (iv) fundos de investimentos de renda fixa de 

baixo risco, com liquidez diária, que tenham seu patrimônio 

representado por títulos ou ativos financeiros de renda fixa, 

pré ou pós-fixados, emitidos pelo Tesouro Nacional ou pelo 

Banco Central do Brasil. 

“Assembleia Especial” ou 

“Assembleia Especial de 

Titulares de CRI” 

significa a Assembleia Especial dos Titulares de CRI, realizada 

na forma da Cláusula [=] do Termo de Securitização e da seção 

“Informações relativas aos CRI e à Oferta – Assembleia 

Especial”, na página 88 deste Prospecto Preliminar. 

“Aprovação Societária das 

Fiadoras” 

significa, em conjunto, o Ato Societário TA; Ato Societário 

Direcional, Ato Societário Plimor, Ato Societário Lithium e o 

Ato Societário SF 350. 

“Ato Societário Direcional” significa a Assembleia Geral Extraordinária da Direcional, 

realizada em 1º de setembro de 2022. 

“Ato Societário Lithium” significa a Reunião de Única Sócia da Lithium, realizada em 1º 

de setembro de 2022. 

“Ato Societário Plimor” significa a Reunião de Única Sócia da Plimor, realizada em 1º 

de setembro de 2022. 

“Ato Societário SF 350” significa a Reunião de Única Sócia da SF 350, realizada em 1º 

de setembro de 2022. 
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“Ato Societário TA” significa a Reunião de Única Sócia da TA, realizada em 1º de 

setembro de 2022. 

“Atualização Monetária dos 

CRI 2ª Série” 

significa a atualização mensal do Valor Nominal Unitário ou 

saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, dos CRI 2ª 

Série, a partir da primeira Data de Integralização dos CRI 2ª 

Série, pela variação do IPCA, calculada de forma pro rata 

temporis por Dias Úteis, até a integral liquidação dos CRI 2ª 

Série, sendo que o produto da Atualização Monetária dos CRI 

2ª Série será incorporado automaticamente ao seu Valor 

Nominal Unitário ou saldo do seu Valor Nominal Unitário, 

conforme o caso. 

“Auditor Independente do 

Patrimônio Separado” 

significa a BLB AUDITORES INDEPENDENTES, com sede na 

cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida 

Presidente Vargas, nº 2121, CEP 14020-250, inscrita no CNPJ 

sob o nº 06.096.033/0001-63, na qualidade de auditor 

independente contratado para auditoria anual das 

demonstrações financeiras do Patrimônio Separado, a serem 

elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, nos termos previstos no Termo de Securitização.  

“Aviso ao Mercado” significa o aviso ao mercado divulgado em 21 de outubro de 

2022 na página da rede mundial de computadores da 

Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, informando os 

termos e condições da Oferta, nos termos do artigo 53 e 54-A 

da Instrução CVM 400.  

“B3”  significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3, com sede 

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antônio 

Prado, nº 48, 7° andar, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 

09.346.601/0001-25, entidade administradora de mercados 

organizados de valores mobiliários, autorizada a funcionar 

pelo BACEN e pela CVM. 

“BACEN” significa o Banco Central do Brasil. 

“Banco Liquidante” significa o [=], instituição financeira com sede na [=], inscrita 

no CNPJ sob o nº [=], que será a instituição prestadora de 

serviços de banco liquidante dos CRI, na forma prevista no 

Termo de Securitização, fazendo jus à remuneração descrita 

no item [=] da Cláusula [=] do Termo de Securitização. 

“BB-BI” BB - Banco de Investimento S.A., instituição financeira 

integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, 

com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Avenida Paulista, nº 1.230, 9º andar, CEP 01.310-901, inscrita 

no CNPJ sob o nº 24.933.830/0001-30. 

“Bradesco BBI” significa o Banco Bradesco BBI S.A., instituição financeira 

integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, 

com estabelecimento na cidade de São Paulo, Estado de São 
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Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 

10° andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, inscrita no 

CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93. 

“Brasil” significa a República Federativa do Brasil. 

“Cartórios RTD 

Competentes” 

significa, quando referidos em conjunto, (i) o Cartório de 

Registro de Títulos e Documentos da comarca de Americana, 

Estado de São Paulo; (ii) o Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos da comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas 

Gerais; (iii) o Cartório de Registro de Títulos e Documentos da 

comarca de São Paulo, Estado de São Paulo; (iv) o Cartório de 

Registro de Títulos e Documentos da comarca de Biriqui, 

Estado de São Paulo; e (v) o Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos da comarca de Embu das Artes, Estado de São 

Paulo. 

“CCI” significa o “Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de 

Créditos Imobiliários, sem Garantia Real Imobiliária, em até 2 

(Duas) Séries sob a Forma Escritural”, celebrado em [=] de [=] 

de 2022, entre a Emissora e o Custodiante, de acordo com as 

normas previstas na Lei 10.931, representativa dos Créditos 

Imobiliários advindos das Debêntures, cuja custódia, controle 

e cobrança dos Créditos Imobiliários por ela representados 

será realizado conforme disposto na Cláusula [=] do Termo de 

Securitização. 

“CCI nº 1” significa a cédula de crédito imobiliário integral, sem garantia 

real imobiliária, referente à 1ª Série dos CRI, a ser emitida nos 

termos da Escritura de Emissão de CCI. 

“CCI nº 2” significa a cédula de crédito imobiliário integral, sem garantia 

real imobiliária, referente à 2ª Série dos CRI, a ser emitida nos 

termos da Escritura de Emissão de CCI. 

“CETIP21” significa o CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, 

administrado e operacionalizado pela B3.  

“Classificação de Risco” significa a atualização trimestral da classificação de risco 

(rating) dos CRI, durante o prazo de vigência dos CRI. 

“CMN” significa o Conselho Monetário Nacional. 

“CNPJ” significa o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 

da Economia. 

“Código ANBIMA” significa o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas 

para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas 

Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição 

de Valores Mobiliários”, em vigor desde 6 de maio de 2021. 
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“Código Civil” significa a Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

conforme alterada. 

“Código Penal” significa o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 

conforme alterado. 

“COFINS” significa a Contribuição para Financiamento da Seguridade 

Social. 

“Comissionamento” significa a comissão a ser paga aos Coordenadores, ao BB-BI e 

ao Itaú Unibanco, conforme o caso, conforme descrita na 

seção “Demonstrativo dos Custos da Oferta”, na página 95 

deste Prospecto.  

"Condições Precedentes": as condições precedentes que devem ser cumpridas 

anteriormente à data da concessão do Registro da Oferta pela 

CVM para a prestação, pelos Coordenadores, das obrigações 

previstas na Cláusula [=] e seguintes do Contrato de 

Distribuição e conforme transcritas no item "Condições 

Precedentes” da seção “Informações Relativas aos CRI e à 

Oferta" na página [=] deste Prospecto Preliminar. Para 

informações acerca do risco de não cumprimento das 

Condições Precedentes e consequente cancelamento do 

registro da Oferta, vide a Seção “Risco de não cumprimento de 

Condições Precedentes e consequente cancelamento do 

Registro da Oferta” na página [=] deste Prospecto Preliminar;  

“Conta Centralizadora” ou 

“Conta Centralizadora do 

Patrimônio Separado” 

significa a conta corrente de titularidade da Emissora 

(patrimônio separado relativo aos CRI) nº [=], mantida na 

agência nº [=] do [banco]. 

"Termo de Adesão": o(s) termo(s) de adesão ao Contrato de Distribuição, 

celebrado(s) entre os Participantes Especiais e o Coordenador 

Líder, desde que os Participantes Especiais sejam definidos em 

conjunto com os demais Coordenadores; 

“Contrato de Distribuição” significa o “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição 

Pública, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários, da 1ª e 2ª Séries da 79ª 

Emissão da True Securitizadora S.A.”, celebrado em [=] de [=] 

de 2022, entre a Emissora, os Coordenadores, a Devedora e as 

Fiadoras. 

“Contratos de Locação” significam os contratos de locação celebrados na forma da Lei 

8.254 e devidamente identificados no Anexo [=] à Escritura de 

Emissão e Anexo [=] ao Termo de Securitização. 

“Contrato de Escrituração e 

de Banco Liquidante” 

significa o Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração 

de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), o qual será 

celebrado entre a Emissora e o Escriturador, por meio do qual 

o Escriturador será contratado para o exercício das funções de 

escrituração dos CRI e indicação do Banco Liquidante. 
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“Controlada” significa qualquer sociedade controlada (conforme definição 

de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por 

Ações), direta ou indiretamente, pela Devedora ou pela 

Fiadora. 

“Controle” (bem como os 

correlatos Controlador ou 

Controlada) 

significa a definição prevista no artigo 116 da Lei das 

Sociedades por Ações. 

“Coordenador Líder” ou 

“Itaú BBA” 

significa o Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira 

integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, 

com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º 

andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 

17.298.092/0001-30, na qualidade de coordenador líder da 

Oferta. 

“Coordenadores” significa o Coordenador Líder, o UBS BB, o Santander e o 

Bradesco BBI, quando em conjunto. 

“Créditos do Patrimônio 

Separado dos CRI” 

significam (i) todos os valores e créditos decorrentes dos 

Créditos Imobiliários representados pela CCI; (ii) a Conta 

Centralizadora do Patrimônio Separado e todos os valores que 

venham a ser depositados na Conta Centralizadora do 

Patrimônio Separado; e (iii) as respectivas garantias, bens e/ou 

direitos decorrentes dos itens (i) e (ii) acima, conforme 

aplicável, que integram o Patrimônio Separado.  

“Créditos Imobiliários” significam os direitos creditórios devidos pela Devedora e 

pelas Fiadoras por força das Debêntures, caracterizados como 

imobiliários em função de sua destinação, que deverão ser 

acrescidos da Remuneração das Debêntures incidente sobre o 

Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série ou 

sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 

Segunda Série, conforme o caso, a partir da primeira data de 

integralização das Debêntures ou Data de Pagamento da 

Remuneração das Debêntures em questão imediatamente 

anterior, conforme o caso, bem como todos e quaisquer 

encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, 

despesas, custas, honorários e demais encargos contratuais e 

legais previstos ou decorrentes da Escritura de Emissão de 

Debêntures. 

“CRI” significam os certificados de recebíveis imobiliários 

integrantes da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 79ª 

(septuagésima nona) emissão da Emissora, lastreados nos 

Créditos Imobiliários oriundos das Debêntures e 

representados integralmente pelas CCI. 

“CRI 1ª Série” os certificados de recebíveis imobiliários da 1ª (primeira) série 

da 79ª (septuagésima nona) emissão da Emissora, cujo 

montante será definido no Procedimento de Bookbulding. 
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“CRI 2ª Série” os certificados de recebíveis imobiliários da 2ª (segunda) série 

da 79ª (septuagésima nona) emissão da Emissora, cujo 

montante será definido no Procedimento de Bookbulding. 

“CRI em Circulação” significa a totalidade dos CRI em circulação no mercado, 

excluídos (i) aqueles de titularidade da Emissora, da Devedora 

e/ou das Fiadoras; (ii) os que sejam de titularidade de 

empresas ligadas à Emissora e/ou à Devedora e/ou às 

Fiadoras, assim entendidas as empresas que sejam 

subsidiárias, Controladas, direta ou indiretamente, empresas 

sob Controle comum; ou (iii) qualquer de seus diretores, 

conselheiros, acionistas, bem como cônjuges, companheiros, 

ascendentes, descendentes ou colaterais até o 2º (segundo) 

grau de qualquer das pessoas referidas nos itens anteriores ou 

pessoa que esteja em situação de conflito de interesses, para 

fins de determinação de quórum em Assembleia Especial. 

“CSLL” significa a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

“CVM” significa a Comissão de Valores Mobiliários. 

“Data de Aniversário” significa todo dia 15 (quinze) de cada mês ou o Dia Útil 

subsequente, caso dia 15 (quinze) não seja um Dia Útil. 

“Data de Emissão das 

Debêntures” 

significa a data de emissão das Debêntures da Primeira Série e 

das Debêntures da Segunda Série, qual seja, [=] de [=] de 

2022. 

“Data de Emissão da CCI” significa a data de emissão das CCI, qual seja, [=] de [=] de 

2022. 

“Data de Emissão dos CRI” significa a data de emissão dos CRI 1ª Série e dos CRI 2ª Série, 

qual seja, [=] de [=] de 2022. 

“Data de Integralização” significa cada data de subscrição e integralização dos CRI. 

“Data de Integralização das 

Debêntures” 

significa cada data de subscrição e integralização das 

Debêntures. 

“Data de Pagamento 

da Amortização dos CRI 1ª 

Série” 

tem o significado atribuído na Cláusula [=] do Termo de 

Securitização e no item “Amortização Programada dos CRI 1ª 

Série” na página [=] deste Prospecto Preliminar;  

“Data de Pagamento 

da Amortização dos CRI 2ª 

Série” 

tem o significado atribuído na Cláusula [=] do Termo de 

Securitização e no item “Amortização Programada dos CRI 2ª 

Série” na página [=] deste Prospecto Preliminar;  

“Data de Pagamento da 

Remuneração das 

Debêntures” 

significa cada data de pagamento da Remuneração das 

Debêntures, conforme definido na Escritura de Emissão de 

Debêntures.  
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“Data de Pagamento da 

Remuneração dos CRI” 

significa, individual e indistintamente, uma Data de 

Pagamento da Remuneração dos CRI 1ª Série ou uma Data de 

Pagamento da Remuneração dos CRI 2ª Série, conforme o 

caso.  

“Data de Pagamento da 

Remuneração dos CRI 1ª 

Série” 

sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 

antecipado dos CRI, nos termos previstos no Termo de 

Securitização, a Remuneração dos CRI 1ª Série será paga sem 

carência a partir da primeira Data de Integralização dos CRI 1ª 

Série, [sendo o primeiro pagamento devido em [=] e o último 

pagamento devido na Data de Vencimento dos CRI 1ª Série], 

nas datas de vencimento especificadas no Anexo [=] do Termo 

de Securitização.  

“Data de Pagamento da 

Remuneração dos CRI 2ª 

Série” 

sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 

antecipado dos CRI, nos termos previstos no Termo de 

Securitização, a Remuneração dos CRI 2ª Série será paga sem 

carência a partir da primeira Data de Integralização dos CRI 2ª 

Série, [sendo o primeiro pagamento devido em [=] e o último 

pagamento devido na Data de Vencimento dos CRI 2ª Série], 

nas datas de vencimento especificadas no Anexo [=] do Termo 

de Securitização. 

“Data de Vencimento dos 

CRI” 

significa a data de vencimento dos CRI 1ª Série e dos CRI 2ª 

Série, qual seja, [=] de [=] de 2027. 

“Data de Vencimento das 

Debêntures” 

significa a data de vencimento das Debêntures da Primeira 

Série e das Debêntures da Segunda Série, qual seja, [=] de [=] 

de 2027. 

“Debêntures” significam todas as debêntures emitidas no âmbito da emissão 

de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 

quirografária, com garantia adicional fidejussória, em até 2 

(duas) séries, para colocação privada da 2ª (segunda) emissão 

da Devedora, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil 

reais), nos termos previstos na Escritura de Emissão de 

Debêntures e seus respectivos aditamentos. 

“Debêntures da Primeira 

Série” 

significam as Debêntures pertencentes a 1ª Série da 2ª 

(segunda) emissão das Debêntures, nos termos previstos na 

Escritura de Emissão de Debêntures e seus respectivos 

aditamentos. 

“Debêntures da Segunda 

Série” 

significam as Debêntures pertencentes a 2ª Série da 2ª 

(segunda) emissão das Debêntures, nos termos previstos na 

Escritura de Emissão de Debêntures e seus respectivos 

aditamentos. 

“Decreto 6.306” significa o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, 

conforme em vigor. 
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“Decreto 11.129” significa o Decreto nº 11.129, de 18 de julho de 2022, 

conforme em vigor.  

“Despesas” significam as despesas a serem direta ou indiretamente 

arcadas pela Devedora e/ou pelas Fiadoras, incorridas ou a 

incorrer pela Emissora, necessárias ao exercício pleno de sua 

função, previstas na Cláusula [=] do Termo de Securitização. 

“Devedora” ou 

“Companhia”  

significa a Sequoia Transportes e Logística S.A., sociedade 

por ações com registro de companhia aberta categoria “A” 

perante a CVM sob o nº 25.160, com sede na cidade de Embu 

das Artes, Estado de São Paulo, na Avenida Isaltino Victor de 

Moraes, nº 437, Térreo, Módulo D, Bloco 100, Vila Bonfim, CEP 

06806-400, inscrita no CNPJ sob o nº 01.599.101/0001-93, com 

seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 

35.300.501.497. 

“Dia Útil” significa qualquer dia que não seja sábado, domingo ou 

feriado declarado nacional. 

“Direcional” significa a Direcional Transporte e Logística S.A., sociedade 

com sede na Cidade de Betim, Estado de Minas Gerais, na 

Rodovia BR-381 Fernão Dias, s/n, Km 483.3, Galpão 8, Sala 01, 

Distrito Industrial Jardim Piemont Sul, CEP 32.669-895, inscrita 

no CNPJ sob o n.º 08.219.203/0001-85 com seus atos 

constitutivos registrados na JUCEMG, sob NIRE 313.0010202-

5. 

“Deliberação CVM 818” significa a Deliberação da CVM nº 818, de 30 de abril de 2019. 

“Documentos 

Comprobatórios” 

significam as notas fiscais, comprovantes de pagamento, 

depósito ou transferência eletrônica, e outros documentos 

comprobatórios necessários para comprovar os gastos 

imobiliários objeto do Reembolso. 

“Documentos da 

Operação” 

significam, em conjunto, (i) os Documentos da Securitização; 

(ii) o Contrato de Distribuição; (iii) o boletim de subscrição; (iv) 

os Pedidos de Reserva e (v) os respectivos aditamentos e 

outros instrumentos que integrem ou venham a integrar a 

Operação de Securitização e que venham a ser celebrados pela 

Debenturista, pela Emissora e/ou pelas Fiadoras. 

“Documentos da 

Securitização”” 

significam, em conjunto, (i) esta Escritura de Emissão; (ii) a 

Escritura de Emissão de CCI; e (iii) o Termo de Securitização; 

conforme tais instrumentos estejam em vigor. 

“DOESP” significa o Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

“Efeito Adverso Relevante” significa, com relação a qualquer pessoa, conforme o caso, 

qualquer efeito adverso relevante, (1) na sua situação 

econômica, financeira, operacional ou de outra natureza; e/ou 

(2) na sua capacidade jurídica e/ou econômico-financeira de 
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cumprir qualquer de suas obrigações assumidas nos termos 

desta Escritura de Emissão e/ou dos demais Documentos da 

Operação. 

“Emissão” significa a presente emissão, a qual constitui a 1ª (primeira) e 

2ª (segunda) séries da 79ª (septuagésima nona) emissão de 

certificados de recebíveis imobiliários da Emissora, no valor 

total de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) na Data 

de Emissão dos CRI. 

“Emissora”, 

“Securitizadora” ou 

“Debenturista” 

significa a True Securitizadora S.A., sociedade por ações com 

registro de companhia securitizadora perante a CVM na 

categoria “S1”, com sede na cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 

12, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, inscrita no CNPJ sob 

o nº 12.130.744/0001-00 e com seus atos constitutivos 

devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE 

35.300.485.718. 

“Encargos Moratórios”  significam, sem prejuízo da Atualização Monetária dos CRI 2ª 

Série e da Remuneração dos CRI, ocorrendo impontualidade 

no pagamento de quaisquer parcelas dos CRI, os encargos 

devidos pela Emissora em decorrência de: (i) atraso no 

pagamento dos Créditos Imobiliários pela Devedora, hipótese 

em que serão devidos aos Titulares de CRI os encargos 

moratórios previstos na Cláusula [=] da Escritura de Emissão, 

os quais serão repassados aos Titulares de CRI conforme 

pagos pela Devedora, à Emissora; e/ou (ii) não pagamento 

pela Emissora de valores devidos aos Titulares de CRI, apesar 

do pagamento tempestivo dos Créditos Imobiliários pela 

Devedora à Emissora, hipótese em que incidirão a partir do 

vencimento, até a data de seu efetivo pagamento, 

independentemente de aviso, notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, de: (i) juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, calculados pro rata die, desde a data de 

inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa 

não compensatória de 2% (dois por cento).  

“Imóveis Lastro” significam os imóveis descritos na Tabela [=] do Anexo [=] ao 

presente Prospecto. 

“Escritura de Emissão de 

Debêntures” 

significa o “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) 

Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 

Espécie Quirografária, em até 2 (Duas) Séries, para Colocação 

Privada, da Sequoia Logística e Transportes S.A.”, celebrado em 

[=] de [=] de 2022, entre a Devedora, a Fiadora e a Emissora, 

o qual será inscrito na JUCESP, em atendimento ao disposto 

no artigo 62, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, e 

registrada nos Cartórios RTD Competentes, a ser 

posteriormente aditado a fim de refletir o resultado do 

Procedimento de Bookbuilding. 
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“Escritura de Emissão de 

CCI” 

significa o “Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de 

Créditos Imobiliários, sem Garantia Real Imobiliária, em até 2 

(Duas) Séries sob a Forma Escritural”, celebrado em [=] de [=] 

de 2022 entre a Emissora, na qualidade de emitente da CCI, e 

a Instituição Custodiante, na qualidade de instituição 

custodiante, a ser posteriormente aditado a fim de refletir o 

resultado do Procedimento de Bookbuilding. 

“Escriturador” significa o [=], acima qualificado, que será a instituição 

prestadora de serviços de escrituração dos CRI e das 

Debêntures, na forma prevista na Escritura de Emissão de 

Debêntures e no Termo de Securitização, respectivamente, 

fazendo jus às remunerações descritas na Escritura de Emissão 

de Debêntures e no Termo de Securitização, respectivamente.  

“Eventos de Vencimento 

Antecipado dos CRI” 

significam os eventos de vencimento antecipado automáticos 

e não automáticos dos CRI, que podem acarretar o vencimento 

das obrigações decorrentes dos CRI, nos termos da Cláusula 

[=] do Termo de Securitização. 

“Eventos de Vencimento 

Antecipado das 

Debêntures” 

significam os eventos de vencimento antecipado automáticos 

e não automáticos das Debêntures, que podem acarretar o 

vencimento das obrigações decorrentes das Debêntures, nos 

termos da Cláusula [=] da Escritura de Emissão de Debêntures. 

"Eventos de Liquidação do 

Patrimônio Separado": 

qualquer um dos eventos que poderão ensejar a assunção 

imediata da administração do Patrimônio Separado pelo 

Agente Fiduciário, com sua consequente liquidação, conforme 

descritos na Cláusula [=] do Termo de Securitização e no item 

"Liquidação do Patrimônio Separado" da Seção "Informações 

Relativas aos CRI e à Oferta", na página [=] deste Prospecto 

Preliminar;  

“Fiadoras” significa, em conjunto, a TA, a Direcional, a Plimor, a Lithium e 

a SF 350. 

“Fiança” significa a fiança, outorgada pelas Fiadoras no âmbito da 

emissão das Debêntures, que se obrigaram e se declararam, 

em caráter irrevogável e irretratável, perante a Debenturista, 

como fiadoras, principais pagadoras e solidariamente 

responsáveis, na forma do artigo 275 e seguintes, bem como 

do artigo 818 e seguintes Código Civil, pelo fiel, pontual e 

integral cumprimento de todas as Obrigações Garantidas 

“Formulário de Referência 

da Devedora” 

significa o formulário de referência da Devedora, elaborado 

nos termos da Resolução CVM 80 e disponível para acesso no 

website da CVM. 

“Formulário de Referência 

da Emissora” 

significa o formulário de referência da Emissora, elaborado nos 

termos da Resolução CVM 80 e disponível para acesso no 

website da CVM. 
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“Fundo de Despesas” significa o fundo de despesas que será constituído na Conta 

Centralizadora do Patrimônio Separado para fazer frente ao 

pagamento das Despesas, presentes e futuras, conforme 

previsto no Termo de Securitização. 

“Garantia Firme” significa a garantia firme de colocação para o montante de 

R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), 

correspondentes a 300.000 (trezentos mil) CRI, observado o 

disposto no Contrato de Distribuição. 

“Grupo Econômico” significa, com relação a uma determinada sociedade, as 

entidades do grupo econômico a que pertence, este 

considerando quaisquer sociedades controladoras, 

controladas, coligadas ou sob controle comum de tal 

sociedade. 

“Instituição Custodiante” significa a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários Ltda., instituição financeira com sede na cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 

215, 4º andar, Pinheiros, inscrita no CNPJ sob o nº 

22.610.500/0001-88, fazendo jus à remuneração prevista na 

Cláusula [=] do Termo de Securitização. 

“Instituições Autorizadas” significa a instituição na qual se encontram aplicados os 

recursos do Patrimônio Separado. 

“Instrução CVM 400” significa a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 

2003, conforme alterada. 

“Instrução RFB 1.585” significa a Instrução Normativa RFB nº 1.585, de 31 de agosto 

de 2015. 

“Instituições Participantes 

da Oferta” 

significam os Coordenadores em conjunto com os 

Participantes Especiais. 

“Investidores” significam em conjunto, os Investidores Institucionais e os 

Investidores Não Institucionais.  

“Investidores 

Institucionais” 

significam os investidores que sejam fundos de investimento, 

clubes de investimento, carteiras administradas, fundos de 

pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros 

registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo 

BACEN, seguradoras, entidades de previdência complementar 

e de capitalização, bem como pessoas físicas ou jurídicas que 

sejam considerados Investidores Profissionais ou Investidores 

Qualificados. 

“Investidores Não 

Institucionais” 

significam os investidores, pessoas físicas ou jurídicas ou 

clubes de investimento registrados na B3, residentes, 

domiciliados ou com sede no Brasil, que não estejam 

compreendidos na definição de Investidores Institucionais, e 

que formalizem Pedido de Reserva em valor igual ou inferior a 
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R$1.000.000,00 (um milhão de reais), no Período de Reserva 

junto a uma única Instituição Participante da Oferta, nos 

termos e prazos que venham a ser descritos e detalhados na 

Escritura de Emissão e no Contrato de Distribuição. 

“Investidores Profissionais” significam os investidores profissionais, conforme definido no 

artigo 11 da Resolução CVM 30. 

“Investidores Qualificados” significam os investidores qualificados, conforme definido no 

artigo 12 da Resolução CVM 30.  

“IOF” significa o Imposto sobre Operações Financeiras. 

“IOF/Câmbio” significa o Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio. 

“IOF/Títulos” significa o Imposto sobre Operações Financeiras com Títulos e 

Valores Mobiliários. 

“IPCA” significa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

“IRRF” significa o Imposto de Renda Retido na Fonte. 

“IRPJ” significa o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. 

“ISS” significa o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

“Itaú Unibanco” significa o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com 

endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º 

andares, inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/4816-09. 

“Jornais de Publicação da 

Emissora” 

Significa o DOESP e o jornal “Diário Comércio Indústria e 

Serviços”, quando referidos em conjunto. 

“JUCEMG” significa a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 

“JUCESP” significa a Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

“JUCISRS” significa a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande 

do Sul. 

“Leis Anticorrupção” significam, em conjunto, as normas aplicáveis que versam 

sobre atos de corrupção e atos lesivos contra a administração 

pública, nacional ou internacional, crimes contra a ordem 

econômica ou tributária, de “lavagem” ou ocultação de bens, 

direitos e valores, ou contra o sistema financeiro nacional, o 

mercado de capitais, incluindo, sem limitação, a Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, conforme alterada, no Decreto nº 

11.129, de 11 de julho de 2022, na Lei nº 9.613, de 03 de março 

de 1998, na Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, na U.S. 

Foreign Corrupt Practices Act of 1977 e no UK Bribery Act, 

conforme aplicável. 
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“Lei das Sociedades por 

Ações” 

significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

em vigor. 

“Lei 6.385” significa a Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme 

em vigor. 

“Lei 9.514” significa a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme 

em vigor. 

“Lei 10.931” significa a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme em 

vigor. 

“Lei 11.033” significa a Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 

conforme em vigor. 

“Lei 14.430” significa a Lei 14.430, de 03 de agosto de 2022, conforme em 

vigor. 

“Lithium” significa a LITHIUM SOFTWARE LTDA.., sociedade com sede 

na cidade de Birigui, Estado de São Paulo, na Rua Nilo 

Peçanha, nº 507, Centro, CEP 16200-065, inscrita no CNPJ sob 

o nº 05.009.138/0001-75, com seus atos constitutivos 

registrados na JUCESP sob o NIRE 35231949340. 

“MDA” significa o MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, 

administrado e operacionalizado pela B3. 

“Obrigações Garantidas” significa todas as obrigações, principais e acessórias, presentes 

ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, 

assumidas ou que venham a ser assumidas pela Devedora em 

razão das Debêntures, o que inclui, principalmente, mas não 

se limita, ao pagamento de todo e qualquer valor devido pela 

Devedora em razão das Debêntures, abrangendo a sua 

amortização, Atualização Monetária das Debêntures da 

Segunda Série, Remuneração das Debêntures, o pagamento 

dos custos, comissões, encargos e despesas da Emissão e a 

totalidade das obrigações acessórias, tais como, mas não se 

limitando, aos Encargos Moratórios, multas, indenizações, 

penalidades, despesas, custas, imposto de transmissão inter 

vivos, honorários arbitrados em juízo, comissões e demais 

encargos contratuais e legais previstos, bem como a 

remuneração da Securitizadora e todo e qualquer custo ou 

despesa comprovadamente incorrido pela Debenturista e/ou 

pelo Agente Fiduciário dos CRI e/ou pelos Titulares dos CRI 

em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras 

medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda 

dos direitos e prerrogativas dos Titulares de CRI e da Escritura 

de Emissão, tais como honorários advocatícios judiciais ou 

extrajudiciais e despesas processuais necessárias ao exercício 

de seu direito. 
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“Obrigação Financeira” significa quaisquer empréstimos, financiamentos ou 

operações de dívida ou financeiras, no mercado local ou 

internacional. 

“Oferta” significa a presente distribuição pública de CRI, que será 

realizada nos termos da Instrução CVM 400, da Resolução 

CVM 60 e demais leis e regulamentações aplicáveis. 

“Oferta de Resgate 

Antecipado dos CRI” 

significa a oferta de resgate antecipado da totalidade dos CRI 

e/ou dos CRI da respectiva série, conforme o caso, que deverá 

ser realizada pela Emissora em razão da Oferta Facultativa de 

Resgate Antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula 

[=] do Termo de Securitização. 

“Oferta Facultativa de 

Resgate Antecipado das 

Debêntures” 

significa a oferta facultativa de resgate antecipado da 

totalidade das Debêntures e/ou das Debêntures da respectiva 

Série, com o consequente cancelamento das Debêntures que 

venham a ser resgatadas, que poderá ser realizada pela 

Devedora a qualquer momento, nos termos da Cláusula [=] da 

Escritura de Emissão. 

"Operação de 

Securitização": 

a operação estruturada de securitização de Créditos 

Imobiliários que resultará na emissão dos CRI, disciplinada 

pelo Termo de Securitização; 

"Ordem de Pagamentos": a ordem de prioridade de alocação dos recursos integrantes 

do Patrimônio Separado, incluindo o valor recebido pela 

Emissora a título de pagamento dos Créditos Imobiliários 

serão alocados, conforme Termo de Securitização.  

“Participantes Especiais” significam as instituições financeiras autorizadas a operar no 

sistema de distribuição de valores mobiliários convidadas pelo 

Coordenador Líder para participar da Oferta, na qualidade de 

participante especial, sendo que poderão ser celebrados os 

termos de adesão, nos termos do Contrato de Distribuição, 

entre o Coordenadores e referidas instituições.  

“Patrimônio Separado” significa o patrimônio único e indivisível em relação aos CRI, 

constituído pelos Créditos do Patrimônio Separado, em 

decorrência da instituição do Regime Fiduciário, o qual não se 

confunde com o patrimônio comum da Emissora e destina-se 

exclusivamente à liquidação dos CRI aos quais está afetado, 

bem como ao pagamento dos respectivos custos de 

administração, despesas e obrigações fiscais da Emissão.  

“Pedido de Reserva” Significa, individual e indistintamente, o Pedido de Reserva 

Institucional e o Pedido de Reserva Não Institucional. 

“Pedido de Reserva 

Institucional” 

significa o documento por meio do qual qualquer Investidor 

Institucional interessado em investir nos CRI poderá realizar a 

sua reserva para subscrição de CRI junto a uma única 

Instituição Participante da Oferta durante o Período de 
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Reserva, inexistindo valores mínimos ou máximos, observadas 

as limitações aplicáveis aos Investidores que sejam Pessoas 

Vinculadas. Neste sentido, será admitido o recebimento de 

reservas, a partir da data indicada no Aviso ao Mercado e neste 

Prospecto. 

“Pedido de Reserva Não 

Institucional” 

significa o documento por meio do qual qualquer Investidor 

Não Institucional interessado em investir nos CRI poderá 

realizar a sua reserva para subscrição de CRI junto a uma única 

Instituição Participante da Oferta durante o Período de 

Reserva, inexistindo valores mínimos ou máximos, observadas 

as limitações aplicáveis aos Investidores que sejam Pessoas 

Vinculadas. Neste sentido, será admitido o recebimento de 

reservas, a partir da data indicada no Aviso ao Mercado e neste 

Prospecto. 

“Período de Capitalização” significa o período de capitalização da Remuneração dos CRI, 

sendo, para o primeiro Período de Capitalização, o intervalo 

de tempo que se inicia na primeira Data de Integralização dos 

CRI de uma determinada Série (inclusive) e termina na primeira 

Data de Pagamento da Remuneração dos CRI da respectiva 

Série (exclusive) e, para os demais Períodos de Capitalização, 

o intervalo de tempo que se inicia na Data de Pagamento da 

Remuneração dos CRI de uma determinada Série 

imediatamente anterior (inclusive), e termina na data prevista 

para o pagamento da Remuneração dos CRI da respectiva 

Série subsequente (exclusive). Cada Período de Capitalização 

sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data de 

Vencimento dos CRI, sendo que, exclusivamente para o 

primeiro Período de Capitalização, será devido prêmio 

equivalente ao produtório de 2 (dois) dias de Remuneração 

dos CRI e, conforme aplicável, Atualização Monetária dos CRI 

2ª Série. 

“Período de Capitalização 

das Debêntures” 

significa o período de capitalização da Remuneração das 

Debêntures, sendo, para o primeiro Período de Capitalização 

das Debêntures, o intervalo de tempo que se inicia na primeira 

Data de Integralização das Debêntures de uma determinada 

Série (inclusive) e termina na primeira Data de Pagamento da 

Remuneração das Debêntures da respectiva Série (exclusive) e, 

para os demais Períodos de Capitalização das Debêntures, o 

intervalo de tempo que se inicia na Data de Pagamento da 

Remuneração das Debêntures de uma determinada Série 

imediatamente anterior (inclusive), e termina na data prevista 

para o pagamento da Remuneração das Debêntures da 

respectiva Série subsequente (exclusive). Cada Período de 

Capitalização das Debêntures sucede o anterior sem solução 

de continuidade, até a Data de Vencimento das Debêntures, 

sendo que, exclusivamente para o primeiro Período de 

Capitalização das Debêntures, será devido prêmio equivalente 

ao produtório de 2 (dois) dias de Remuneração das 
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Debêntures e, conforme aplicável, Atualização Monetária das 

Debêntures da Segunda Série. 

“Período de Reserva” significa o período compreendido entre os dias [=] de [=] de 

2022, inclusive, e [=] de [=] de 2022, inclusive, no qual os 

Investidores interessados celebrarão Pedido de Reserva para a 

subscrição dos CRI. 

*As datas previstas para os eventos futuros são meramente 

indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações 

sem aviso prévio, a critério da Emissora, da Devedora e dos 

Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da 

distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser 

analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto 

nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. 

"Pessoa": significa qualquer pessoa natural ou pessoa jurídica (de direito 

público ou privado). 

“Pessoas Vinculadas” significam os Investidores que sejam: (i) administradores, 

funcionários, operadores e demais prepostos das Instituições 

Participantes da Oferta, da Emissora, da Devedora ou das 

Fiadoras que desempenhem atividades de intermediação ou 

de suporte operacional; (ii) agentes autônomos que prestem 

serviços às Instituições Participantes da Oferta, à Emissora, à 

Devedora ou às Fiadoras; (iii) demais profissionais que 

mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta, a 

Emissora, a Devedora ou as Fiadoras, contrato de prestação de 

serviços diretamente relacionados à atividade de 

intermediação ou de suporte operacional; (iv) pessoas naturais 

que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou 

participem do controle societário das Instituições Participantes 

da Oferta, da Emissora, da Devedora ou das Fiadoras; (v) 

sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas 

Instituições Participantes da Oferta (desde que diretamente 

envolvidos na Oferta), pela Emissora, pela Devedora, pelas 

Fiadoras ou por pessoas a elas vinculadas; (vi) cônjuge ou 

companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nas 

alíneas “i” a “iv” acima; e (vii) clubes e fundos de investimento 

cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se 

geridos discricionariamente por terceiros não vinculados, nos 

termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 2º, 

inciso XII da Resolução CVM 35, conforme aplicável. 

A participação de Investidores que sejam considerados 

Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding 

poderá afetar adversamente a formação da taxa de 

remuneração final dos CRI e poderá impactar a liquidez dos 

CRI. Para mais informações, vide a Seção “A participação de 

Investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas na 

Oferta e no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar 

adversamente a formação da taxa de remuneração final dos CRI 
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e poderá impactar a liquidez dos CRI no mercado secundário” na 

página [=] deste Prospecto Preliminar; 

“Plimor” significa a Transportadora Plimor Ltda., sociedade com sede 

na cidade de Farroupilha, Estado de Rio Grande do Sul, na 

Rodovia ERS-122, KM 61, S/N, Bairro Medianeira, CEP 95177-

130, inscrita no CNPJ sob o nº 88.085.485/0001-04, com seus 

atos constitutivos registrados na JUCISRS sob NIRE 

43.200.802.998. 

“Prazo Máximo de 

Colocação” 

significa o prazo máximo para colocação dos CRI, equivalente 

a 6 (seis) meses contados da data de divulgação do Anúncio 

de Início, nos termos da Instrução CVM 400 e da Resolução 

CVM 60, ou até a data e divulgação do Anúncio de 

Encerramento, o que ocorrer primeiro. 

“Preço de Integralização” significa o preço de integralização dos CRI que será o 

correspondente: (i) ao Valor Nominal Unitário dos CRI, na 

primeira Data de Integralização dos CRI da respectiva Série, ou 

(ii) em caso de integralização dos CRI posteriormente à 

primeira Data de Integralização dos CRI de determinada Série, 

ao Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série ou Valor Nominal 

Unitário Atualizado dos CRI 2ª Série, conforme o caso, 

acrescido da respectiva Remuneração dos CRI, desde a 

primeira Data de Integralização dos CRI até a data da efetiva 

integralização. 

“Preço de Integralização 

das Debêntures” 

significa o preço de integralização das Debêntures que será o 

correspondente: (i) ao seu Valor Nominal Unitário, na primeira 

Data de Integralização das Debêntures da respectiva Série, ou 

(ii) em caso de integralização das Debêntures posteriormente 

à primeira Data de Integralização das Debêntures de 

determinada Série, pelo seu Valor Nominal Unitário ou pelo 

Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures 2ª Série, 

conforme o caso, acrescido da respectiva Remuneração das 

Debêntures, desde a data de integralização até a data da 

efetiva integralização. 

“Procedimento de 

Bookbuilding” 

significa o procedimento de coleta de intenções de 

investimento, organizado pelos Coordenadores, nos termos 

do artigo 23, parágrafo 1°, e dos artigos 44 e 45 da Instrução 

CVM 400, com recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou 

máximos, junto aos Investidores, que definirá, junto aos 

Investidores Institucionais: (i) a quantidade de CRI a ser 

alocada em cada uma das Séries e, consequentemente, de 

Debêntures, (ii) a quantidade de séries de CRI e, 

consequentemente, das Debêntures, e (iii) a taxa de juros 

aplicável à Remuneração dos CRI e, consequentemente, à 

Remuneração das Debêntures. Nos termos do artigo 23, 

parágrafo 1º, da Instrução CVM 400, os critérios objetivos que 

presidirão a fixação da taxa final da Remuneração dos CRI, 

conforme o caso, serão os seguintes: (i) foi estabelecida uma 
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taxa máxima e uma taxa mínima para a Remuneração dos CRI, 

conforme descrita no Termo de Securitização e neste 

Prospecto Preliminar; (ii) no âmbito da Oferta, os Investidores 

Institucionais indicarão, nas respectivas intenções de 

investimento e Pedidos de Reserva, conforme aplicável, um 

percentual mínimo de Remuneração dos CRI, observada a taxa 

máxima estabelecida para a Remuneração dos CRI, para o qual 

teriam interesse em investir nos CRI; e (iii) serão atendidos os 

Pedidos de Reserva e atendidas as intenções de investimento 

que indicaram as menores taxas, adicionando-se os Pedidos 

de Reserva e as intenções de investimento que indicaram taxas 

superiores até atingir as taxas definidas no Procedimento de 

Bookbuilding, sendo que todos os Pedidos de Reserva e todas 

as intenções de investimento dos CRI admitidas que indicarem 

as taxas definidas no Procedimento de Bookbuilding serão 

rateados entre os Investidores Institucionais, pelos 

Coordenadores, proporcionalmente ao montante de CRI 

indicado nos respectivos Pedidos de Reserva ou nas 

respectivas intenções de investimento, independentemente de 

quando foi recebido o Pedido de Reserva ou a intenção de 

investimento (observado o Período de Reserva, conforme 

estabelecido no cronograma da Oferta), sendo 

desconsideradas quaisquer frações de CRI. O resultado do 

Procedimento de Bookbuilding será divulgado nos termos do 

artigo 23, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, bem como 

constará no Termo de Securitização, não sendo necessária 

qualquer aprovação societária adicional por parte da 

Devedora, das Fiadoras, da Emissora ou de Assembleia 

Especial de Titulares de CRI. 

Para mais informações acerca do Procedimento de 

Bookbuilding veja a seção “Informações Relativas aos CRI e à 

Oferta – Procedimento de Bookbuilding” na página 104 deste 

Prospecto. 

“Prospectos” significa este Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, 

em conjunto. 

“Prospecto Definitivo” significa o prospecto definitivo da Oferta, a ser disponibilizado 

após o registro da Oferta perante a CVM, nos termos da 

Instrução CVM 400, englobando todos os seus anexos e 

documentos a ele incorporados por referência. 

“Prospecto Preliminar” ou 

“Prospecto” 

significa o presente prospecto preliminar da Oferta, 

englobando todos os seus anexos e documentos a ele 

incorporados por referência. 

“RCA Devedora” significa a reunião do Conselho de Administração da Devedora 

realizada em [=] de [=] de 2022, cuja ata foi registrada na 

JUCESP em sessão de [=] de [=] de 2022, sob o nº [=], e 

publicada nos Jornais de Publicação da Devedora, a qual 

aprovou a realização das Debêntures, da Emissão e da Oferta. 



  

20 

“RD Emissora” significa a Reunião da Diretoria da Emissora por meio da qual 

a Emissão e a Oferta foram aprovadas, realizada em 01 de 

novembro de 2018, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 22 de 

novembro de 2018 sob o nº 541.253/18-9, e publicada nos 

Jornais de Publicação da Emissora em 28 de novembro de 

2018. 

“Reembolso” significa o reembolso de montantes despendidos pela 

Devedora em razão dos pagamentos de aluguéis dos Imóveis 

Lastro, devidos no âmbito dos Contratos de Locação. 

“Regime Fiduciário” significa o regime fiduciário instituído pela Emissora sobre os 

Créditos do Patrimônio Separado, na forma do artigo 9º da Lei 

9.514, com a consequente constituição do Patrimônio 

Separado.  

“Remuneração dos CRI” significa, em conjunto, a Remuneração dos CRI 1ª Série e a 

Remuneração dos CRI 2ª Série. 

“Remuneração dos CRI 1ª 

Série” 

Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série incidirão juros 

remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 

100% (cem por cento) das taxas médias diárias do DI de um 

dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, 

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas 

e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa DI”), acrescida de 

spread (sobretaxa) a ser definido no Procedimento de 

Bookbuilding, devendo a sobretaxa ser equivalente a um valor 

compreendido entre o valor mínimo de 1,55% (um inteiro e 

cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa Piso das 

Debêntures da Primeira Série”), e o valor máximo de 1,80% 

(um inteiro e oitenta centésimos por cento) ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa Teto das 

Debêntures da Primeira Série”).  

A Remuneração dos CRI 1ª Série será calculada de forma 

exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis 

decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI 

1ª Série ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI 

1ª Série, conforme o caso, desde a primeira Data de 

Integralização dos CRI 1ª Série ou a Data de Pagamento da 

Remuneração dos CRI 1ª Série imediatamente anterior 

(inclusive), até a Data de Pagamento da Remuneração em 

questão, data de pagamento decorrente de declaração de 

vencimento antecipado em decorrência de um evento de 

vencimento antecipado ou a data de um eventual resgate 

antecipado facultativo, o que ocorrer primeiro. A 

Remuneração dos CRI 1ª Série será calculada conforme 

fórmula descrita no Termo de Securitização e neste Prospecto. 

Para mais informações acerca da Remuneração dos CRI veja a 

seção “Informações Relativas aos CRI e à Oferta – 

Remuneração” na página 127 deste Prospecto. 
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“Remuneração dos CRI 2ª 

Série” 

Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 2ª Série 

incidirão juros remuneratórios correspondentes a um 

determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com 

o Procedimento de Bookbuilding, limitado ao maior entre (a) 

a taxa interna de retorno das Notas do Tesouro Nacional – 

Série B (“NTN-B”), com vencimento em 15 de agosto de 2025, 

apurada de acordo com a cotação indicativa divulgada pela 

ANBIMA em sua página na Internet 

(http://www.anbima.com.br) no Dia Útil imediatamente 

anterior à data de realização do Procedimento de 

Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual 

(spread) de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por 

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

Úteis, ou (b) 7,60% (sete inteiros e sessenta centésimos por 

cento), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis 

(“Taxa Teto dos CRI 2ª Série”), observado o percentual 

mínimo, sendo este o maior entre: (i) a taxa interna de retorno 

NTN-B, com vencimento em 15 de agosto de 2025, apurada 

de acordo com a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA 

em sua página na Internet (http://www.anbima.com.br) no Dia 

Útil imediatamente anterior à data de realização do 

Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente 

de sobretaxa anual (spread) de 1,50% (um inteiro e cinquenta 

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

e dois) Dias Úteis, para o item (a); e ou (ii) 7,35% (sete inteiros 

e trinta e cinco centésimos por cento), base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa Piso dos CRI 2ª Série”); 

em qualquer caso calculados de forma exponencial e 

cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde 

a primeira Data de Integralização dos CRI 2ª Série ou da Data 

de Pagamento de Remuneração dos CRI 2ª Série 

imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data 

do seu efetivo pagamento .  

A Remuneração dos CRI 2ª Série será calculada conforme 

fórmula descrita no Termo de Securitização e neste Prospecto. 

Para mais informações acerca da Remuneração dos CRI veja a 

seção “Informações Relativas aos CRI e à Oferta – 

Remuneração” na página 127 deste Prospecto. 

“Remuneração das 

Debêntures da Primeira 

Série” 

Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira 

Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à 

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

diárias do DI de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma 

percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 

Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa DI”), 

acrescida de spread (sobretaxa) a ser definido no 

Procedimento de Bookbuilding, devendo a sobretaxa ser 

equivalente a um valor compreendido entre o valor mínimo de 

1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) 

ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis 

(“Taxa Piso das Debêntures da Primeira Série”), e o valor 
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máximo de 1,80% (um inteiro e oitenta centésimos por cento) 

ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis 

(“Taxa Teto das Debêntures da Primeira Série”).  

A Remuneração das Debêntures da Primeira Série será 

calculada conforme fórmula descrita na Escritura de Emissão 

de Debêntures e neste Prospecto. Para mais informações 

acerca da Remuneração das Debêntures veja a seção 

“Informações Relativas aos CRI e à Oferta – Remuneração” na 

página 127 deste Prospecto. 

“Remuneração das 

Debêntures da Segunda 

Série” 

Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 

Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes 

a um determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo 

com o Procedimento de Bookbuilding, limitado ao maior entre 

(a) a taxa interna de retorno das Notas do Tesouro Nacional – 

Série B (“NTN-B”), com vencimento em 15 de agosto de 2025, 

apurada de acordo com a cotação indicativa divulgada pela 

ANBIMA em sua página na Internet 

(http://www.anbima.com.br) no Dia Útil imediatamente 

anterior à data de realização do Procedimento de 

Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual 

(spread) de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por 

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

Úteis, ou (b) 7,60% (sete inteiros e sessenta centésimos por 

cento), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis 

(“Taxa Teto das Debêntures da Segunda Série”), observado 

o percentual mínimo, sendo este o maior entre: (i) a taxa 

interna de retorno NTN-B, com vencimento em 15 de agosto 

de 2025, apurada de acordo com a cotação indicativa 

divulgada pela ANBIMA em sua página na Internet 

(http://www.anbima.com.br) no Dia Útil imediatamente 

anterior à data de realização do Procedimento de 

Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual 

(spread) de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por 

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

Úteis, para o item (a); e ou (ii) 7,35% (sete inteiros e trinta e 

cinco centésimos por cento), base 252 (duzentos e cinquenta 

e dois) Dias Úteis (“Taxa Piso das Debêntures da Segunda 

Série”); em qualquer caso calculados de forma exponencial e 

cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde 

a primeira Data de Integralização das Debêntures da Segunda 

Série ou da Data de Pagamento de Remuneração das 

Debêntures em questão imediatamente anterior, o que ocorrer 

por último, até a data do seu efetivo pagamento.  

A Remuneração das Debêntures da Segunda Série será 

calculada conforme fórmula descrita na Escritura de Emissão 

de Debêntures e neste Prospecto. Para mais informações 

acerca da Remuneração das Debêntures veja a seção 

“Informações Relativas aos CRI e à Oferta – Remuneração” na 

página 127 deste Prospecto. 
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“Resgate Antecipado 

Facultativo Total das 

Debêntures” 

significa, nos termos da Cláusula [=] da Escritura de Emissão 

de Debêntures, o resgate antecipado da totalidade das 

Debêntures e/ou das Debêntures de cada respectiva Série que 

a Devedora poderá realizar, a seu exclusivo critério (i) a partir 

do [=] ([=]) mês a contar da Data de Emissão, ou seja, a partir 

de [=] de [=] de 2025; [ou (ii) a qualquer tempo, 

exclusivamente na hipótese de ser demandada a realizar uma 

retenção, uma dedução ou um pagamento referente a 

acréscimo de tributos e/ou taxas nos termos do Cláusula [12.1] 

da Escritura de Emissão de Debêntures. Para mais informações 

acerca do Resgate Antecipado Facultativo Total das 

Debêntures veja a seção “Informações Relativas aos CRI e à 

Oferta – Resgate Antecipado Facultativo Total das 

Debêntures” na página [=] deste Prospecto. 

“Resolução CVM 17” significa a Resolução CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021. 

“Resolução CVM 23” significa a Resolução da CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 

2021, conforme atualmente em vigor. 

“Resolução CVM 27” significa a Resolução CVM nº 27, de 08 de abril de 2021. 

“Resolução CVM 30” significa a Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, 

conforme atualmente em vigor; 

“Resolução CVM 35” significa a Resolução da CVM nº 35, de 26 de maio de 2021, 

conforme atualmente em vigor; 

“Resolução CVM 44” significa a Resolução da CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, 

conforme atualmente em vigor. 

“Resolução CVM 60” significa a Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 

2021, conforme atualmente em vigor. 

“Resolução CVM 80” significa a Resolução da CVM nº 80, de 29 de março de 2022, 

conforme atualmente em vigor. 

“Santander” significa o Banco Santander (Brasil) S.A., instituição 

financeira integrante do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 

2235 – Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ 

sob o nº 90.400.888/0001-42. 

“SF 350” significa a SF 350 LTDA., sociedade com sede na cidade de 

Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Avenida Isaltino 

Victor de Moraes, nº 437, Sala TI Mezanino, CEP 06806-400, 

inscrita no CNPJ sob o nº 42.312.518/0001-00, com seus atos 

constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE [=]. 

“TA” significa a Transportadora Americana Ltda., sociedade com 

sede na cidade de Americana, Estado de São Paulo, na Avenida 

Comendador Thomaz Fortunato, nº 3466, Praia dos 

Namorados, CEP 13475-010, inscrita no CNPJ sob o nº 
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43.244.631/0001-69, com seus atos constitutivos registrados 

na JUCISRS sob NIRE 43.200.802.998. 

“Taxa DI” significa a variação acumulada de 100% (cem por cento) das 

taxas médias diárias do DI de um dia, “over extra grupo”, 

expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas 

diariamente pela B3. 

“Taxa Substitutiva” significa, no caso de extinção, indisponibilidade temporária ou 

ausência de apuração da Taxa DI e/ou do IPCA por mais de 30 

(trinta) dias consecutivos após a data esperada para sua 

apuração e/ou divulgação, ou, ainda, no caso de sua extinção 

ou impossibilidade de sua aplicação por imposição legal ou 

determinação judicial, o novo parâmetro de Remuneração dos 

CRI 1ª Série ou de Atualização Monetária dos CRI 2ª Série, 

conforme o caso, em substituição, parâmetro este que deverá 

preservar o valor real e os mesmos níveis da respectiva 

Remuneração dos CRI. 

“Termo de Securitização” 

ou “Termo” 

significa o “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 

1ª e 2ª Séries da 79ª Emissão dos Certificados de Recebíveis 

Imobiliários da True Securitizadora S.A.”, celebrado entre a 

Emissora e o Agente Fiduciário, a ser posteriormente aditado 

a fim de refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding. 

“Titulares de CRI” significam os titulares dos CRI. 

"Titulares de CRI 1ª Série": os Investidores que sejam titulares de CRI 1ª Série, de acordo 

com o extrato emitido pela B3 e considerando a localidade da 

custódia eletrônica dos ativos na B3;  

"Titulares de CRI 2ª Série": os Investidores que sejam titulares de CRI 2ª Série, de acordo 

com o extrato emitido pela B3 e considerando a localidade da 

custódia eletrônica dos ativos na B3; 

“UBS BB” significa o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e 

Valores Mobiliários S.A, instituição financeira integrante do 

sistema de distribuição de valores mobiliários, pertencente ao 

grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e 

Participações S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º 

andar (parte), CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 

02.819.125/0001-73. 

“Valor do Fundo de 

Despesas” 

Significa o valor do Fundo de Despesas, equivalente ao 

montante necessário para o pagamento das Despesas, 

presentes e futuras, ordinárias e extraordinárias. O montante 

do Fundo de Despesas será equivalente ao valor necessário 

para o pagamento das Despesas relativas a um período de 1 

(um) ano, que deverá ser recomposto pela Devedora nos 

termos da Escritura de Emissão de Debêntures. 

“Valor Mínimo do Fundo 

de Despesas” 

Significa o valor mínimo de R$ [=] ([=] reais) para o Fundo de 

Despesas. 
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“Valor Nominal Unitário 

dos CRI” 

significa o valor nominal unitário dos CRI, correspondente a 

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

“Valor Nominal Unitário 

dos CRI 1ª Série” 

significa o Valor Nominal Unitário dos CRI relativo ao CRI 1ª 

Série ou seu saldo, conforme o caso. 

“Valor Nominal Unitário 

Atualizado dos CRI 2ª 

Série” 

significa o Valor Nominal Unitário dos CRI relativo ao CRI 2ª 

Série ou seu saldo, conforme o caso, com a incorporação 

automática do produto da Atualização Monetária dos CRI 2ª 

Série. 

“Valor Nominal Unitário 

das Debêntures” 

Significa o valor nominal unitário das Debêntures, 

correspondente à R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão 

das Debêntures. 

“Valor Nominal Unitário 

das Debêntures da Primeira 

Série” 

Significa o Valor Nominal Unitário das Debêntures relativo às 

Debêntures da Primeira Série ou seu saldo, conforme o caso. 

“Valor Nominal Unitário 

Atualizado das Debêntures 

da Segunda Série” 

significa o valor nominal unitário atualizado das Debêntures 

da Segunda Série ou seu saldo, conforme o caso, conforme 

definido na Escritura de Emissão de Debêntures. 

“Valor Total da Oferta” significa o valor total da Emissão que será de R$300.000.000,00 

(trezentos milhões de reais). 

"Vencimento Antecipado 

das Debentures": 

o vencimento antecipado das Debentures em decorrência da 

ocorrência de um Evento de Vencimento Antecipado das 

Debentures. Para mais informações acerca dos riscos inerentes 

ao Evento de Vencimento Antecipado das Debentures, vide a 

Seção “Vencimento Antecipado, Resgate Antecipado 

Obrigatório e Ocorrência de Eventos de Liquidação do 

Patrimônio Separado podem gerar efeitos adversos sobre a 

Emissão e a rentabilidade dos CRI”, na página [=] deste 

Prospecto Preliminar. 

Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas, não definidas neste 

Prospecto ou no Termo de Securitização, terão o significado previsto acima; e (ii) o masculino 

incluirá o feminino e o singular incluirá o plural. 
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DOCUMENTOS INCORPORADOS A ESTE PROSPECTO PRELIMINAR POR REFERÊNCIA 

Formulário de Referência da Emissora 

As informações referentes à situação financeira da Emissora e 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 outras informações exigidas no Anexo III e Anexo III-A, ambos da 

Instrução CVM 400, incluindo também (i) a descrição dos negócios com empresas ou pessoas 

relacionadas com a Emissora, assim entendidos os negócios realizados com os respectivos 

Controladores, bem como empresas 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 da Emissora, podem ser encontradas no Formulário de Referência da 

Emissora, elaborado nos termos da Resolução CVM 80, que se encontra disponível para consulta 

no seguinte website: https://sistemas.cvm.gov.br/ (neste website clicar em “informações sobre 

companhias”, buscar "True Securitizadora” no campo disponível. Em seguida clicar em "True 

Securitizadora S.A.", clicar em “+ EXIBIR FILTROS DE PESQUISA” e selecionar “Período” no campo 

“Período de Entrega”, e posteriormente preencher no campo “de:” a data de 01/01/2022 e 

preencher no campo “até:” a data da consulta. Em seguida no campo "categoria" selecionar “FRE 

- Formulário de Referência", e em seguida, clicar em “consultar”. Procure pelo formulário com a 

data mais recente de entrega. Na coluna “ações”, clique no primeiro ícone (imagem: uma lupa 

sobre um papel dobrado; descrição “visualizar o documento”) e, em seguida, clicar em “salvar em 

pdf”, certifique-se de que todos os campos estão selecionados e, por fim, clicar em “gerar pdf” 

para fazer o download do formulário de referência). 

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 Resolução CVM 80, que se encontra disponível para consulta no seguinte website: 

https://sistemas.cvm.gov.br/ (neste website, clicar em “Informações sobre Companhias”, buscar 

“True” no campo disponível. Em seguida clicar em “True Securitizadora S.A.”, e posteriormente no 

campo “categoria” selecionar “Formulário Cadastral”, e selecionar “Período” no campo “Período 

de Entrega”, e posteriormente preencher no campo “de:” a data de 01/01/2022 e preencher no 

campo “até:” a data da consulta. Em seguida, clicar em “consultar”. Procure pelo formulário com 

a data mais recente de entrega. Na coluna “Ações”, clique no primeiro ícone (imagem: uma lupa 

sobre um papel dobrado; descrição “visualizar o documento”) e, em seguida, clicar em “Salvar em 

PDF”, certifique-se de que todos os campos estão selecionados e, por fim, clicar em “Gerar PDF” 

para fazer o download).selecionar “Formulário Cadastral”, depois clicar em “Formulário Cadastral 

– Ativo”, versão mais recente). 

Demonstrações Financeiras da Emissora 

As informações divulgadas pela Emissora acerca de seus resultados, as demonstrações financeiras 

– DF ou informações trimestrais – ITR, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, a Lei das Sociedades por Ações, as normais internacionais de relatório (IFRS) 

emitidos pelo International Accounting Standards Board (IASB), as normas e regulamentos 

emitidos pela CVM, para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 e 2021 e os 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 podem ser encontradas 

no seguinte website: https://sistemas.cvm.gov.br/ (neste website clicar em “Informações sobre 

Companhias”, buscar “True” no campo disponível. Em seguida clicar em “True Securitizadora S.A.”, 

e posteriormente no campo “categoria” selecionar “ITR – Informações Trimestrais”, e selecionar 

“Período” no campo “Período de Entrega”, e posteriormente preencher no campo “de:” a data de 

01/01/2022 e preencher no campo “até:” a data da consulta. Em seguida, clicar em “consultar”. 

Procure pelo documento com a data mais recente de entrega. Na coluna “Ações”, clique no 

https://sistemas.cvm.gov.br/
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primeiro ícone (imagem: uma lupa sobre um papel dobrado; descrição “visualizar o documento”) 

e, em seguida, clicar em “Salvar em PDF”, certifique-se de que todos os campos estão 

selecionados e, por fim, clicar em “Gerar PDF” para fazer o download). 

Formulário de Referência da Devedora 

As informações referentes à situação financeira da Devedora e 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 outras informações exigidas no Anexo III e Anexo III-A, ambos da 

Instrução CVM 400, incluindo também (i) a descrição dos negócios com empresas ou pessoas 

relacionadas com a Devedora, assim entendidos os negócios realizados com os respectivos 

Controladores, bem como empresas coligadas, sujeitas a Controle comum ou que integrem o 

mesmo grupo econômico da Devedora, e (ii) análise e comentários da administração sobre as 

demonstrações financeiras da Devedora, podem ser encontradas no Formulário de Referência da 

Devedora, elaborado nos termos da Resolução CVM 80, que se encontra disponível para consulta 

no seguinte website: https://sistemas.cvm.gov.br/ (neste website clicar em “Informações sobre 

Companhias”, buscar “Sequoia” no campo disponível. Em seguida clicar em “Sequoia Logística e 

Transportes S.A.”, e posteriormente no campo “categoria” selecionar “FRE – Formulário de 

Referência”, e selecionar “Período” no campo “Período de Entrega”, e posteriormente preencher 

no campo “de:” a data de 01/01/2022 e preencher no campo “até:” a data da consulta. Em seguida, 

clicar em “consultar”. Procure pelo formulário com a data mais recente de entrega. Na coluna 

“Ações”, clique no primeiro ícone (imagem: uma lupa sobre um papel dobrado; descrição 

“visualizar o documento”) e, em seguida, clicar em “Salvar em PDF”, certifique-se de que todos os 

campos estão selecionados e, por fim, clicar em “Gerar PDF” para fazer o download do Formulário 

de Referência; OU acessar https://ri.sequoialog.com.br/informacoes-aos-acionistas/formulario-

de-referencia/, neste website clicar em “Download” do Formulário de Referência com a data mais 

recente.  

As informações referentes aos dados gerais da Devedora, 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 Devedora com data mais recente, elaborado 

nos termos da Resolução CVM 80, que se encontra disponível para consulta no seguinte website: 

https://sistemas.cvm.gov.br/ (neste website, clicar em “Informações sobre Companhias”, buscar 

“Sequoia” no campo disponível. Em seguida clicar em “Sequoia Logística e Transportes S.A.”, e 

posteriormente no campo “categoria” selecionar “Formulário Cadastral”, e selecionar “Período” 

no campo “Período de Entrega”, e posteriormente preencher no campo “de:” a data de 

01/01/2022 e preencher no campo “até:” a data da consulta. Em seguida, clicar em “consultar”. 

Procure pelo formulário com a data mais recente de entrega. Na coluna “Ações”, clique no 

primeiro ícone (imagem: uma lupa sobre um papel dobrado; descrição “visualizar o documento”) 

e, em seguida, clicar em “Salvar em PDF”, certifique-se de que todos os campos estão 

selecionados e, por fim, clicar em “Gerar PDF” para fazer o download).selecionar “Formulário 

Cadastral”, depois clicar em “Formulário Cadastral – Ativo”, versão mais recente) OU acessar 

https://ri.sequoialog.com.br/informacoes-aos-acionistas/formulario-cadastral/, neste website 

clicar em “Download” do Formulário Cadastral com a data mais recente. 

Demonstrações Financeiras da Devedora 

As informações divulgadas pela Devedora acerca de seus resultados, as demonstrações 

financeiras – DFP ou informações trimestrais – ITR (que consolidam os números das Fiadoras), 

elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a Lei das Sociedades 

por Ações, as normais internacionais de relatório (IFRS) emitidos pelo International Accounting 

Standards Board (IASB), as normas e regulamentos emitidos pela CVM, para o período de nove 

meses findo em 30 de setembro de 2022 e 2021 e os exercícios sociais encerrados em 31 de 



  

28 

dezembro de 2021, 2020 e 2019 podem ser encontradas no seguinte website: 

https://sistemas.cvm.gov.br/ (neste website clicar em “Informações sobre Companhias”, buscar 

“Sequoia” no campo disponível. Em seguida clicar em “Sequoia Logística e Transportes S.A.”, e 

posteriormente no campo “categoria” selecionar “ITR – Informações Trimestrais”, e selecionar 

“Período” no campo “Período de Entrega”, e posteriormente preencher no campo “de:” a data de 

01/01/2022 e preencher no campo “até:” a data da consulta. Em seguida, clicar em “consultar”. 

Procure pelo documento com a data mais recente de entrega. Na coluna “Ações”, clique no 

primeiro ícone (imagem: uma lupa sobre um papel dobrado; descrição “visualizar o documento”) 

e, em seguida, clicar em “Salvar em PDF”, certifique-se de que todos os campos estão 

selecionados e, por fim, clicar em “Gerar PDF” para fazer o download) OU acessar 

https://ri.sequoialog.com.br/informacoes-financeiras/central-de-resultados/, neste website, 

selecionar o ano que desejas consultar as informações e clicar em “Download” das Demonstrações 

Financeiras: ITR / DPF referente ao período que deseja consultar.  

https://sistemas.cvm.gov.br/
https://ri.sequoialog.com.br/informacoes-financeiras/central-de-resultados/
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO 

Este Prospecto Preliminar inclui estimativas e projeções, inclusive na seção “Fatores de Risco”, nas 

páginas [=] a [=] deste Prospecto Preliminar. 

As presentes estimativas e declarações 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 da Emissora e/ou da Devedora e/ou das Fiadoras, sua condição financeira, seus 

resultados operacionais ou projeções. Embora as estimativas e declarações acerca do futuro 

encontrem-se baseadas em premissas razoáveis, tais estimativas e declarações estão sujeitas a 

diversos riscos, incertezas e suposições, e são feitas com base em informações atualmente 

disponíveis. 

As estimativas e declarações futuras podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo, mas 

não se limitando a: 

(i) conjuntura econômica e mercado imobiliário global e nacional; 

(ii) dificuldades técnicas nas suas atividades; 

(iii) alterações nos negócios da Emissora, da Devedora e/ou das Fiadoras; 

(iv) acontecimentos políticos, econômicos e sociais no Brasil e no exterior e outros fatores 

mencionados na Seção “Fatores de Risco” nas páginas 109 a 146 deste Prospecto Preliminar; 

(v) intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas ou 

ambiente regulatório no Brasil; 

(vi) alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, a inflação, 

taxas de juros, nível de emprego, crescimento populacional e confiança do consumidor; 

(vii) capacidade de pagamento dos financiamentos contraídos pela Devedora e/ou pelas 

Fiadoras e cumprimento de suas obrigações financeiras;  

(viii) capacidade da Devedora e/ou das Fiadoras de contratar novos financiamentos e executar 

suas estratégias de expansão; e/ou 

(ix) outros fatores mencionados na Seção “Fatores de Risco” nas páginas 109 a 146 deste 

Prospecto Preliminar. 

As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” 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 Preliminar.  

Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca do futuro 

constantes deste Prospecto Preliminar podem não vir a ocorrer e, ainda, os resultados futuros e 

desempenho da Emissora, da Devedora e/ou da Fiadora podem diferir substancialmente daqueles 

previstos em suas estimativas em razão, inclusive, 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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RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 

O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Oferta e os CRI. Recomenda-se ao 

Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento nos CRI, a leitura cuidadosa deste 

Prospecto Preliminar, inclusive seus Anexos e do Termo de Securitização e, em especial, a seção 

“Fatores de Risco” nas páginas 109 a 146 deste Prospecto Preliminar. Para uma descrição mais 

detalhada da operação que dá origem aos Créditos Imobiliários, vide a seção “Informações 

Relativas ao CRI e à Oferta” na página 60 deste Prospecto Preliminar. 

Emissora ou 

Securitizadora 

True Securitizadora S.A., qualificada acima. 

Coordenador Líder Banco Itaú BBA S.A., qualificado acima. 

Coordenadores O Coordenador Líder, o UBS BB, o Santander e o Bradesco BBI, 

quando em conjunto. 

Participantes Especiais Instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de 

distribuição de valores mobiliários poderão ser convidadas 

pelos Coordenadores para participar da Oferta, na qualidade de 

participante especial, sendo que, neste caso, serão celebrados 

os termos de adesão, nos termos do Contrato de Distribuição, 

entre o Coordenador Líder e referidas instituições. 

Agente Fiduciário  Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

S.A., acima qualificado. 

Agência de Classificação 

de Risco 

A Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda., acima 

qualificada, responsável pela classificação de risco dos CRI.  

Escriturador A instituição prestadora de serviços de escrituração dos CRI é 

[=], acima qualificado. 

Banco Liquidante A instituição prestadora de serviços de banco liquidante dos CRI 

é o [=], acima qualificado  

Número da Emissão A presente Emissão corresponde à 79ª (septuagésima nona) 

emissão de CRI da Emissora. 

Número de Séries A Emissão será realizada em até 2 (duas) séries. 

Local de Emissão e Data 

de Emissão dos CRI 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sendo a data de 

emissão dos CRI 1ª Série e dos CRI 2ª Série [=] de [=] de 2022 

(“Data de Emissão dos CRI”).  

Valor Total da Emissão O valor total da Oferta será de R$300.000.000,00 (trezentos 

milhões de reais). 

O valor de cada Série será definido após a conclusão do 

Procedimento de Bookbuilding, e será realizada no sistema de 

vasos comunicantes, em que o valor de uma Série deverá ser 

reduzido do Valor Total da Oferta. 
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Quantidade de CRI Serão emitidos 300.000 (trezentos mil) CRI.  

A alocação da quantidade de CRI entre as Séries será definida 

após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, em sistema 

de vasos comunicantes, em que a quantidade de CRI alocada 

em uma série é reduzida da quantidade total de CRI. 

Distribuição Parcial Não será admitida a distribuição parcial dos CRI. 

Valor Nominal Unitário Os CRI 1ª Série e os CRI 2ª Série terão valor nominal unitário de 

R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão dos CRI. 

Forma e Comprovação de 

Titularidade 

Os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua 

titularidade será comprovada por extrato expedido pela B3, 

quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na B3 

e/ou o extrato da conta de depósito dos CRI a ser fornecido pelo 

Escriturador aos Titulares de CRI, com base nas informações 

prestadas pela B3, quando os CRI não estiverem custodiados 

eletronicamente na B3. 

Preço de Integralização A integralização dos CRI será realizada (i) pelo seu Valor 

Nominal Unitário, na primeira Data de Integralização dos CRI da 

respectiva Série, ou (ii) em caso de integralização dos CRI 

posteriormente à primeira Data de Integralização dos CRI de 

determinada Série, pelo seu Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª 

Série ou pelo Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 2ª 

Série, conforme o caso, acrescido da respectiva Remuneração 

dos CRI, desde a data de integralização até a data da efetiva 

integralização (“Preço de Integralização”).  

O Preço de Integralização poderá contar com ágio ou deságio 

na Data da Integralização, desde que ofertados em igualdade de 

condições aos investidores de uma mesma série em cada Data 

de Integralização dos CRI e observadas as disposições do 

Contrato de Distribuição.  

Subscrição e 

Integralização dos CRI 

Os CRI serão subscritos no mercado primário e integralizados 

pelo Preço de Integralização, sendo a integralização dos CRI 

realizada à vista, em moeda corrente nacional, no ato da 

subscrição, de acordo com os procedimentos da B3: (i) nos 

termos do respectivo Pedido de Reserva ou intenção de 

investimento; e (ii) para prover recursos a serem destinados pela 

Emissora conforme o disposto no Termo de Securitização. Os 

CRI poderão ser subscritos com ágio ou deságio, conforme 

definido no ato de integralização dos CRI, desde que seja 

aplicado à totalidade dos CRI de uma respectiva série 

integralizados em cada Data de Integralização, em função das 

condições de mercado. 

Locais de Pagamento  Os pagamentos dos CRI serão efetuados utilizando-se os 

procedimentos adotados pela B3. Caso por qualquer razão, a 

qualquer tempo, os CRI não estejam custodiados 
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eletronicamente na B3, em qualquer Data de Pagamento da 

Remuneração dos CRI, ou de amortização do Valor Nominal 

Unitário ou Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 2ª Série, 

a Emissora deixará, na Conta Centralizadora do Patrimônio 

Separado, o respectivo pagamento à disposição do respectivo 

Titular de CRI. Nesta hipótese, a partir da respectiva data de 

pagamento, não haverá qualquer tipo de atualização ou 

remuneração sobre o valor colocado à disposição do Titular de 

CRI na sede da Emissora. 

Lotes Máximos ou 

Mínimos 

Não haverá fixação de lotes máximos ou mínimos. 

Garantias Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, 

sobre os CRI. 

Não obstante, os Créditos Imobiliários decorrentes das 

Debêntures, representados pela CCI, contarão com a Fiança, 

outorgada pelas Fiadoras no âmbito das Debêntures. 

Regime Fiduciário Na forma da Lei 9.514, da Lei 14.430, da Resolução CVM 60 e 

nos termos do Termo de Securitização, a Emissora institui, em 

caráter irrevogável e irretratável o Regime Fiduciário dos CRI 

sobre os Créditos do Patrimônio Separado, com a consequente 

constituição do Patrimônio Separado. 

Prazo e Data de 

Vencimento dos CRI 1ª 

Série e dos CRI 2ª Série 

Os CRI 1ª Série e os CRI 2ª Série terão prazo de vencimento de 

[=] ([=]) dias corridos, contados da Data de Emissão dos CRI, 

com vencimento final em [=] de [=] de 2027, ressalvadas as 

hipóteses de vencimento antecipado e/ou resgate antecipado 

dos CRI previstas neste Prospecto e no Termo de Securitização. 

Duration dos CRI Aproximadamente [=] ([=]) anos. 

Atualização Monetária 

dos CRI 1ª Série 

O Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série não será atualizado 

monetariamente.  

Atualização Monetária 

dos CRI 2ª Série 

O Valor Nominal Unitário dos CRI 2ª Série ou saldo do Valor 

Nominal Unitário dos CRI 2ª Série, conforme o caso, será 

atualizado mensalmente (“Atualização Monetária dos CRI 2ª 

Série”) a partir da primeira Data de Integralização dos CRI 2ª 

Série, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (“IPCA”), calculada de forma pro 

rata temporis por Dias Úteis, até a integral liquidação dos CRI 2ª 

Série, sendo que o produto da Atualização Monetária dos CRI 2ª 

Série será incorporado automaticamente ao Valor Nominal 

Unitário dos CRI 2ª Série ou saldo do Valor Nominal Unitário dos 

CRI 2ª Série, conforme o caso (“Valor Nominal Unitário 

Atualizado dos CRI 2ª Série”). 

Para mais informações acerca da Atualização Monetária dos CRI 

veja a seção “Informações Relativas aos CRI e à Oferta – 
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Atualização Monetária dos CRI 2ª Série” na página 64 deste 

Prospecto. 

Remuneração dos CRI 1ª 

Série 
Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série incidirão juros 

remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% 

(cem por cento) das taxas médias diárias do DI de um dia, “over 

extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 

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

diariamente pela B3 (“Taxa DI”), acrescida de spread (sobretaxa) 

a ser definido no Procedimento de Bookbuilding, devendo a 

sobretaxa ser equivalente a um valor compreendido entre o 

valor mínimo de 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco 

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

e dois) Dias Úteis (“Taxa Piso dos CRI 1ª Série”), e o valor 

máximo de 1,80% (um inteiro e oitenta centésimos por cento) 

ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa 

Teto dos CRI 1ª Série”) (“Remuneração dos CRI 1ª Série”).  

A Remuneração dos CRI 1ª Série será calculada de forma 

exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis 

decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI 

1ª Série ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª 

Série, conforme o caso, desde a primeira Data de Integralização 

dos CRI 1ª Série ou a Data de Pagamento da Remuneração dos 

CRI 1ª Série imediatamente anterior (inclusive), até a Data de 

Pagamento da Remuneração em questão, data de pagamento 

decorrente de declaração de vencimento antecipado em 

decorrência de um evento de vencimento antecipado ou a data 

de um eventual resgate antecipado facultativo, o que ocorrer 

primeiro. 

Para mais informações acerca da Remuneração dos CRI veja a 

seção “Informações Relativas aos CRI e à Oferta – Remuneração” 

na página 66 deste Prospecto. 

Remuneração dos CRI 2ª 

Série 

Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 2ª Série 

incidirão juros remuneratórios correspondentes a um 

determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o 

Procedimento de Bookbuilding, limitado ao maior entre (a) a 

taxa interna de retorno das Notas do Tesouro Nacional – Série 

B (“NTN-B”), com vencimento em 15 de agosto de 2025, 

apurada de acordo com a cotação indicativa divulgada pela 

ANBIMA em sua página na Internet (http://www.anbima.com.br) 

no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do 

Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 

sobretaxa anual (spread) de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco 

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

e dois) Dias Úteis, ou (b) 7,60% (sete inteiros e sessenta 

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

Dias Úteis (“Taxa Teto dos CRI 2ª Série”), observado o 

percentual mínimo, sendo este o maior entre: (i) a taxa interna 

de retorno NTN-B, com vencimento em 15 de agosto de 2025, 

apurada de acordo com a cotação indicativa divulgada pela 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3Db730c9e0-e8abf117-b730e09e-000babff3220-ebf40401768044d2%26q%3D1%26e%3D091e6775-cc63-43ca-952a-5b5d084db1f3%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.anbima.com.br%252F&data=05%7C01%7Cisabela.valente%40mattosfilho.com.br%7C46d045a1f2db4e18967008da8ade2248%7C5212d1dc4e1e4d33bb4a8b58144952ce%7C0%7C0%7C637974983930717814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qscwax26VChTJaIxso%2BvQN5e%2F3hi34LZ1NgOAm8PrqE%3D&reserved=0
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ANBIMA em sua página na Internet (http://www.anbima.com.br) 

no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do 

Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 

sobretaxa anual (spread) de 1,50% (um inteiro e cinquenta 

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

e dois) Dias Úteis, para o item (a); e ou (ii) 7,35% (sete inteiros e 

trinta e cinco centésimos por cento), base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa Piso dos CRI 2ª Série”); em 

qualquer caso calculados de forma exponencial e cumulativa pro 

rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data 

de Integralização dos CRI 2ª Série ou da Data de Pagamento de 

Remuneração dos CRI 2ª Série imediatamente anterior, o que 

ocorrer por último, até a data do seu efetivo pagamento 

(“Remuneração dos CRI 2ª Série” e, em conjunto com a 

Remuneração dos CRI 1ª Série, de forma individual e indistinta, 

a “Remuneração dos CRI”).  

Para mais informações acerca da Remuneração dos CRI veja a 

seção “Informações Relativas aos CRI e à Oferta – Remuneração” 

na página 66 deste Prospecto. 

Data de Pagamento da 

Remuneração dos CRI 1ª 

Série 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 

antecipado dos CRI, nos termos previstos no Termo de 

Securitização, a Remuneração dos CRI 1ª Série será paga sem 

carência a partir da primeira Data de Integralização dos CRI 1ª 

Série, [sendo o primeiro pagamento devido em [=] e o último 

pagamento devido na Data de Vencimento dos CRI 1ª Série], nas 

datas de vencimento especificadas no Anexo [=] do Termo de 

Securitização.  

Data de Pagamento da 

Remuneração dos CRI 2ª 

Série 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 

antecipado dos CRI, nos termos previstos no Termo de 

Securitização, a Remuneração dos CRI 2ª Série será paga sem 

carência a partir da primeira Data de Integralização dos CRI 2ª 

Série, [sendo o primeiro pagamento devido em [=] e o último 

pagamento devido na Data de Vencimento dos CRI 2ª Série], nas 

datas de vencimento especificadas no Anexo [=] do Termo de 

Securitização. 

Amortização do Valor 

Nominal Unitário dos CRI 

Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e/ou 

resgate antecipado dos CRI, conforme os termos previstos no 

Termo de Securitização, o Valor Nominal Unitário dos CRI de 

cada respectiva Série será amortizado, conforme as datas e 

percentuais indicados no Anexo [=] ao Termo de Securitização, 

a partir do 24º (vigésimo quarto) mês (inclusive) contado da 

Data de Emissão dos CRI (inclusive), sendo o primeiro 

pagamento devido em [=] de [=] de 2024 e o último pagamento 

devido na respectiva Data de Vencimento dos CRI (cada uma 

das datas, “Data de Amortização dos CRI”). 

Resgate Antecipado dos 

CRI decorrente do 

Resgate Antecipado 

Nos termos da Cláusula [=] da Escritura de Emissão de 

Debêntures, a Devedora poderá realizar, a seu exclusivo critério, 

o resgate antecipado da totalidade das Debêntures e/ou das 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3D55a666d3-0a3d5e24-55a64fad-000babff3220-59acb27fd0ecb85e%26q%3D1%26e%3D091e6775-cc63-43ca-952a-5b5d084db1f3%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.anbima.com.br%252F&data=05%7C01%7Cisabela.valente%40mattosfilho.com.br%7C46d045a1f2db4e18967008da8ade2248%7C5212d1dc4e1e4d33bb4a8b58144952ce%7C0%7C0%7C637974983930717814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tdk9TUqWJyvJFIL1DgqerqES2PUT3nHU%2B64rUMDItgM%3D&reserved=0
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Facultativo Total das 

Debêntures 

Debêntures de cada respectiva Série (“Resgate Antecipado 

Facultativo Total das Debêntures”) (i) a partir do [=] ([=]) mês 

a contar da Data de Emissão, ou seja, a partir de [=] de [=] de 

20[=]; [ou (ii) a qualquer tempo, exclusivamente na hipótese de 

ser demandada a realizar uma retenção, uma dedução ou um 

pagamento referente a acréscimo de tributos e/ou taxas nos 

termos do Cláusula [=] da Escritura de Emissão de Debêntures.] 

Para mais informações acerca do Resgate Antecipado dos CRI 

decorrente do Resgate Antecipado Facultativo Total das 

Debêntures veja a seção “Informações Relativas aos CRI e à 

Oferta – Resgate Antecipado dos CRI decorrente do Resgate 

Antecipado Facultativo Total das Debêntures” na página 71 

deste Prospecto. 

Resgate Antecipado dos 

CRI decorrente da Não 

Substituição do IPCA e/ou 

da Taxa DI 

Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a 

Devedora e a Emissora, conforme orientada pelos Titulares de 

CRI ou caso não seja realizada a Assembleia Especial de Titulares 

de CRI, a Devedora deverá resgatar os CRI 1ª Série ou os CRI 2ª 

Série, conforme aplicável, com seu consequente cancelamento, 

(i) no prazo de até 30 (trinta) dias da data de encerramento da 

Assembleia Especial de Titulares de CRI ou da data em que tal 

assembleia deveria ter ocorrido; ou (ii) na Data de Vencimento 

dos CRI. 

Os CRI 1ª Série deverão ser resgatados pelo seu Valor Nominal 

Unitário dos CRI 1ª Série ou saldo do Valor Nominal Unitário dos 

CRI 1ª Série, conforme o caso, acrescido da respectiva 

Remuneração dos CRI 1ª Série, calculada pro rata temporis, 

desde a primeira Data de Integralização dos CRI 1ª Série, ou a 

Data de Pagamento de Remuneração dos CRI 1ª Série 

imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo 

pagamento, sem qualquer prêmio ou penalidade, caso em que, 

para a apuração da respectiva Remuneração dos CRI 1ª Série 

e/ou de quaisquer obrigações pecuniárias relativas aos CRI 1ª 

Série, será utilizado o percentual correspondente à última Taxa 

DI divulgada oficialmente. 

Os CRI 2ª Série deverão ser resgatados pelo saldo do Valor 

Nominal Unitário Atualizado dos CRI 2ª Série, acrescido da 

respectiva Remuneração dos CRI 2ª Série, calculada pro rata 

temporis, desde a primeira Data de Integralização dos CRI 2ª 

Série ou a Data de Pagamento de Remuneração dos CRI 2ª Série 

imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo 

pagamento, sem qualquer prêmio ou penalidade, caso em que, 

para a apuração da Atualização Monetária dos CRI 2ª Série, será 

utilizado o percentual correspondente ao último IPCA divulgado 

oficialmente. 

Para mais informações acerca do Resgate Antecipado dos CRI 

decorrente da indisponibilidade do IPCA e/ou Taxa Di, veja as 

seções “Indisponibilidade, Impossibilidade de Aplicação ou 
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Extinção do IPCA e/ou da Taxa DI” e “Fatores de Risco – Risco 

de Indisponibilidade do IPCA” na página [=] deste Prospecto. 

Oferta de Resgate 

Antecipado dos CRI 

decorrente de Oferta 

Facultativa de Resgate 

Antecipado das 

Debêntures 

A Devedora poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer 

momento, realizar uma oferta facultativa de resgate antecipado 

da totalidade das Debêntures e/ou das Debêntures de cada 

respectiva Série, com o consequente cancelamento das 

Debêntures que venham a ser resgatadas, que será endereçada 

à Emissora, de acordo com os termos e condições previstos 

Cláusula [=] da Escritura de Emissão de Debêntures (“Oferta 

Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures”). 

Para mais informações acerca do Resgate Antecipado dos CRI 

decorrente do Resgate Antecipado Facultativo Total das 

Debêntures veja a seção “Informações Relativas aos CRI e à 

Oferta – Oferta de Resgate Antecipado dos CRI decorrente da 

Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures” na 

página 71 deste Prospecto. 

Classificação dos CRI 

(conforme ANBIMA) 

Para fins das “Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação 

de CRI nº 06, de 06 de maio de 2021”, os CRI são classificados 

como: (i) Categoria: “Corporativos”, o que pode ser verificado na 

seção “Destinação de Recursos” deste Prospecto Preliminar, (ii) 

Concentração: “Concentrado”, uma vez que os Créditos 

Imobiliários são devidos 100% (cem por cento) pela Devedora, 

(iii) Tipo de Segmento: “Logístico”, considerando que os 

recursos serão destinados a determinados imóveis voltados à 

logística, centros de distribuição, armazenamento e logística, e 

(iv) Tipo de Contrato com Lastro: “Valores Mobiliários 

representativos de Dívida”, uma vez que os Créditos Imobiliários 

decorrem das Debêntures, objeto da Escritura de Emissão de 

Debêntures. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO 

MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS 

CARACTERÍSTICAS DOS CRI SUJEITAS A ALTERAÇÕES. 

Códigos ISIN 
Para os CRI 1ª Série: [=]; e 

Para os CRI 2ª Série: [=]. 

Valor Nominal de Resgate 

Antecipado das 

Debêntures 

Por ocasião do Resgate Antecipado dos CRI, os Titulares de CRI 

farão jus ao pagamento do valor nominal de resgate antecipado 

dos CRI, sendo este equivalente ao valor indicado na seção 

“Resgate Antecipado dos CRI decorrente do Resgate 

Antecipado Facultativo Total das Debêntures” na página 71 

deste Prospecto. 

Vencimento Antecipado 

Automático das 

Debêntures e Resgate 

Ocorrendo quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado 

Automáticos das Debêntures previstos na Cláusula 8.1.1 da 

Escritura de Emissão de Debêntures (observado o prazo de cura 



  

39 

Antecipado Obrigatório 

dos CRI 

aplicável, se for o caso), as obrigações decorrentes das 

Debêntures se tornarão imediata e automaticamente vencidas, 

independentemente de aviso ou notificação, judicial ou 

extrajudicial, ou mesmo de Assembleia Especial de Titulares de 

CRI. 

Para maiores informações acerca do Vencimento Antecipado 

das Debêntures e Resgate Antecipado dos CRI, vide informações 

descritas nas seções “Informações Relativas aos CRI e à Oferta – 

Vencimento Antecipado das Debêntures e Resgate Antecipado 

dos CRI” na página 76 deste Prospecto. 

Vencimento Antecipado 

Não Automático das 

Debêntures e Resgate 

Antecipado Obrigatório 

dos CRI 

Ocorrendo qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado 

Não Automático das Debêntures previstos na Cláusula 8.1.2 da 

Escritura de Emissão de Debêntures, observados os respectivos 

prazos de cura, conforme aplicável, deverá ser realizada 

Assembleia Especial de Titulares de CRI nos termos previstos no 

Termo de Securitização, para deliberar sobre a declaração do 

vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 

Debêntures.  

Para maiores informações acerca do Vencimento Antecipado 

dos CRI, vide informações descritas nas seções “Informações 

Relativas aos CRI e à Oferta – Vencimento Antecipado das 

Debêntures e Resgate Antecipado dos CRI” na página 76 deste 

Prospecto. 

Forma de Distribuição dos 

CRI 

Os CRI serão objeto de distribuição pública, sob regime de 

garantia firme de colocação para o volume inicial da oferta, nos 

termos da Instrução CVM 400, da Resolução CVM 60 e das 

demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, a ser 

prestada pelos Coordenadores para a totalidade do Valor Total 

da Oferta, conforme tabela abaixo: 

Coordenador R$ % 

Coordenador 

Líder 

75.000.000,00 25,00 

UBS BB 75.000.000,00 25,00 

Santander 75.000.000,00 25,00 

Bradesco BBI 75.000.000,00 25,00 

Total 300.000.000,00 100,00 

A garantia firme de colocação dos CRI somente será exercida (i) 

desde que verificado o atendimento de todas as condições 

precedentes previstas no Contrato de Distribuição, de forma 

satisfatória a cada um dos Coordenadores, ou se ocorrer a 

renúncia ao seu integral cumprimento por todos os 

Coordenadores, até a data da concessão do registro da Oferta 

pela CVM, observado o disposto na Cláusula [=] do Contrato de 

Distribuição; e (ii) caso seja verificada, no Procedimento de 

Bookbuilding, que a demanda pelos CRI pelos Investidores foi 

inferior ao Valor Total da Oferta, observado que os 

Coordenadores deverão subscrever e integralizar os respectivos 

CRI de forma individual e não solidária, pela Taxa Teto dos CRI 
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1ª Série e pela Taxa Teto dos CRI 2ª Série, conforme o caso, e na 

Série de sua escolha, na proporção e limitada aos valores 

estabelecidos no Contrato de Distribuição. 

Na hipótese do não atendimento de uma ou mais condições 

precedentes, os Coordenadores poderão decidir, 

individualmente ou em conjunto, a seu exclusivo critério, pela 

dispensa da condição precedente não cumprida ou pela não 

continuidade da Oferta. O não atendimento de qualquer das 

condições precedentes estabelecidas no Contrato de 

Distribuição até o registro da Oferta, sem renúncia pelos 

Coordenadores, individualmente ou em conjunto, ensejará na 

exclusão da garantia firme pelo respectivo Coordenador que 

não a renunciou, e será tratada como modificação da Oferta, nos 

termos do artigo 25 da Instrução CVM 400, observado o 

disposto nos Documentos da Operação neste sentido. 

Observado o disposto no Contrato de Distribuição e neste 

Prospecto, a Oferta somente terá início a partir do (a) 

cumprimento das condições precedentes estabelecidas no 

Contrato de Distribuição ou sua renúncia pelos Coordenadores, 

o que deverá ocorrer até a data da concessão do registro da 

Oferta pela CVM; (b) obtenção de registro da Oferta perante a 

CVM; (c) divulgação do Anúncio de Início; e (d) disponibilização 

do Prospecto Definitivo da Oferta ao público, devidamente 

aprovado pela CVM. 

Tendo em vista o princípio da irrevogabilidade da oferta 

previsto no artigo 22 da Instrução CVM 400, para a efetiva 

implementação de qualquer evento de resilição voluntária ou 

resilição involuntária do Contrato de Distribuição, que tem 

como consequência a revogação da Oferta, um pleito de 

revogação da Oferta deve ser previamente submetido à CVM, 

nos termos do artigo 25 da Instrução CVM 400, motivado pela 

ocorrência de alteração substancial, posterior e imprevisível que 

acarretem o aumento relevante dos riscos assumidos pelo 

ofertante e inerentes à própria Oferta, sendo certo que somente 

será implementada a resilição voluntária ou resilição 

involuntária, conforme o caso, mediante aprovação da CVM do 

pleito da revogação. 

Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI à Instrução CVM 

400, caso a garantia firme de colocação seja exercida pelos 

Coordenadores, no montante estipulado no Contrato de 

Distribuição, os CRI adquiridos poderão ser revendidos no 

mercado secundário por meio do CETIP21 (i) pelo Valor Nominal 

Unitário dos CRI 1ª Série ou pelo Valor Nominal Unitário 

Atualizado dos CRI 2ª Série, conforme aplicável, acrescido da 

Remuneração dos CRI, calculada pro rata temporis desde a 

primeira Data de Integralização até a data da respectiva revenda, 

caso a revenda ocorra antes da divulgação do Anúncio de 

Encerramento; ou (ii) por valor acima ou abaixo do seu Valor 

Nominal Unitário dos CRI 1ª Série ou Valor Nominal Unitário 

Atualizado dos CRI 2ª Série, sem qualquer restrição portanto à 
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sua negociação, caso a revenda ocorra após a divulgação do 

Anúncio de Encerramento. A revenda dos CRI deverá ser 

efetuada respeitada a regulamentação aplicável. Para mais 

informações sobre a Forma de Distribuição dos CRI e o regime 

de colocação dos CRI, veja a seção “Plano de Distribuição, 

Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta”, na 

página 97 deste Prospecto. 

Procedimentos da Oferta Os Investidores (incluindo Pessoas Vinculadas) interessados em 

subscrever os CRI poderão (i) realizar a sua reserva para 

subscrição de CRI junto a uma única Instituição Participante da 

Oferta durante o Período de Reserva, mediante assinatura de 

Pedido de Reserva, inexistindo valores mínimos ou máximos, 

observadas as limitações aplicáveis aos Investidores que sejam 

Pessoas Vinculadas; ou (ii) apresentar aos Coordenadores sua 

intenção de investimento nos CRI na data de realização do 

Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que os Investidores 

que sejam pessoas físicas deverão formalizar sua adesão à 

Oferta por meio da assinatura de Pedido de Reserva junto a uma 

Instituição Participante da Oferta.  

Para mais informações acerca dos procedimentos da Oferta, veja 

a seção “Informações Relativas aos CRI e à Oferta - 

Procedimentos da Oferta”, na página 100 deste Prospecto. 

Plano de Distribuição  Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os 

Coordenadores realizarão a Oferta conforme o plano de 

distribuição adotado em conformidade com o disposto no 

artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, os quais levarão 

em consideração as relações com clientes e outras 

considerações de natureza comercial ou estratégica dos 

Coordenadores e da Emissora, os quais assegurarão (i) que o 

tratamento conferido aos Investidores da Oferta seja justo e 

equitativo, (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco do 

público alvo da Oferta, e (iii) que os representantes das 

Instituições Participantes da Oferta (conforme abaixo definido) 

recebam previamente exemplares (a) do Prospecto Preliminar, o 

qual incorpora por referência o Formulário de Referência da 

Emissora, elaborado nos termos da Resolução CVM 80, a ser 

disponibilizado ao mercado, nos termos do artigo 54-A da 

Instrução CVM 400, e (b) do Prospecto Definitivo, o qual 

incorpora por referência o Formulário de Referência da 

Emissora, a ser disponibilizado ao mercado quando da 

divulgação do Anúncio de Início, nos termos do artigo 54-A da 

Instrução CVM 400, para leitura obrigatória e que suas dúvidas 

possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelos 

Coordenadores (“Plano de Distribuição”). Para mais 

informações acerca do Plano de Distribuição, veja a seção “Plano 

de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da 

Oferta” na página 97 deste Prospecto. 
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Público-alvo da Oferta O público-alvo da Oferta, levando-se sempre em conta o perfil 

de risco dos seus destinatários, é composto pelos Investidores 

Institucionais e Investidores Não Institucionais.  

Procedimento 

de Bookbuilding 

Os Coordenadores realizarão o Procedimento de Bookbuilding, 

organizado nos termos do artigo 23, parágrafo 1°, e dos artigos 

44 e 45 da Instrução CVM 400, com recebimento de reservas, 

sem lotes mínimos ou máximos, junto aos Investidores, para 

definição (i) da quantidade de CRI a ser alocada em cada uma 

das Séries e, consequentemente, de Debêntures, (ii) da 

quantidade de séries de CRI e, consequentemente, das 

Debêntures, e (iii) da taxa de juros aplicável à Remuneração dos 

CRI e, consequentemente, a Remuneração das Debêntures. O 

resultado do Procedimento de Bookbuilding será divulgado nos 

termos do artigo 23, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, bem 

como constará no Termo de Securitização, não sendo necessária 

qualquer aprovação societária adicional por parte da Emissora. 

Para mais informações acerca do Procedimento de 

Bookbuilding veja a seção “Informações Relativas aos CRI e à 

Oferta – Procedimento de Bookbuilding” na página 104 deste 

Prospecto.  

A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES QUE SEJAM 

CONSIDERADOS PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO 

DE BOOKBUILDING PODE AFETAR ADVERSAMENTE A 

FORMAÇÃO DAS TAXAS DE REMUNERAÇÃO E PODERÁ AFETAR 

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 “A PARTICIPAÇÃO 

DE INVESTIDORES QUE SEJAM CONSIDERADOS PESSOAS 

VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING PODE 

AFETAR ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO DAS TAXAS DE 

REMUNERAÇÃO FINAL DOS CRI E PODERÁ RESULTAR NA 

REDUÇÃO DA LIQUIDEZ DOS CRI”, NA PÁGINA [=] DESTE 

PROSPECTO. 

Participação de Pessoas 

Vinculadas e excesso de 

demanda Pessoas 

Vinculadas  

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, poderá ser 

aceita a participação de investidores da Oferta que sejam 

Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, sem 

limite máximo de tal participação em relação ao volume da 

Oferta. A participação das Pessoas Vinculadas na Oferta será 

admitida mediante apresentação de Pedido de Reserva ou 

intenção de investimento, sem fixação de lotes mínimos ou 

máximos, aos Coordenadores e/ou Participantes Especiais. Sob 

pena de cancelamento de seu Pedido de Reserva ou intenção 

de investimento pelos Coordenadores ou Participantes Especiais 

da Oferta que o receber, cada Investidor deverá informar em seu 

Pedido de Reserva ou intenção de investimento, 

obrigatoriamente, sua qualidade de Pessoas Vinculadas, caso 

seja esse o caso.  
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Caso seja verificado pelos Coordenadores excesso de demanda 

superior em 1/3 (um terço) à quantidade dos CRI ofertada, não 

será permitida a colocação de CRI perante Pessoas Vinculadas, 

devendo os Pedidos de Reserva e as intenções de investimento 

realizadas por Investidores da Oferta que sejam Pessoas 

Vinculadas ser automaticamente canceladas, nos termos do 

artigo 55 da Instrução CVM 400. 

A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá 

promover a má formação nas taxas de remuneração final dos 

CRI e poderá afetar a liquidez dos CRI no mercado secundário. 

O Investidor deve consultar em especial as informações contidas 

na Seção “Fatores de Risco” item “A participação de investidores 

que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento 

de Bookbuilding pode afetar adversamente a formação das 

taxas de remuneração final dos CRI e poderá resultar na redução 

da liquidez dos CRI” na página [=] deste Prospecto Preliminar. 

Modificação da Oferta  Nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, 

havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e 

imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da 

apresentação do pedido de registro da Oferta, ou que o 

fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos 

assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta, a CVM 

poderá acolher pleito de modificação da Oferta.  

O não atendimento de qualquer das condições precedentes 

estabelecidas no Contrato de Distribuição até o registro da 

Oferta, sem renúncia pelos Coordenadores, individualmente ou 

em conjunto, pode implicar na exclusão da garantia firme pelo 

respectivo Coordenador que não a renunciou, e será tratada 

como modificação da Oferta, nos termos acima indicados. 

Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 25, 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. Nos termos do 

parágrafo segundo do artigo 25, tendo sido deferida a 

modificação, a CVM poderá, por sua própria iniciativa ou a 

requerimento do ofertante, prorrogar o prazo da Oferta por até 

90 (noventa) dias. Por fim, nos termos do parágrafo terceiro do 

artigo 25, é sempre permitida a modificação da Oferta para 

melhorá-la em favor dos investidores ou para renúncia a 

condição da Oferta estabelecida pela Emissora.  

Nos termos do artigo 26 da Instrução CVM 400, a revogação 

torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou 

posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos 

aceitantes os valores, bens ou direitos dados em contrapartida 

aos valores mobiliários ofertados, na forma e condições 

previstas neste Prospecto. 

Caso a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 a 27 

da Instrução CVM 400: (a) a modificação deverá ser divulgada 

imediatamente por meio de meios ao menos iguais aos 
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utilizados para a divulgação da Oferta; e (b) os Coordenadores 

deverão se acautelar e se certificar, no momento do 

recebimento das aceitações da Oferta, de que o investidor está 

ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento 

das novas condições. 

Nos termos do artigo 27, parágrafo único, da Instrução CVM 

400, em caso de modificação da Oferta, 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 

manter a declaração de aceitação à Oferta, presumida a 

manutenção em caso de silêncio. 

Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver 

efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido 

Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção 

monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos 

aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 

(cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação. 

Nos termos do artigo 28 da Instrução CVM 400, a aceitação da 

Oferta somente poderá ser revogada pelos investidores se tal 

hipótese estiver expressamente prevista neste Prospecto, na 

forma e condições aqui definidas, ressalvadas as hipóteses 

previstas nos parágrafos únicos dos artigos 20 e 27 da Instrução 

CVM 400, as quais são inafastáveis. 

Suspensão da Oferta Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM: 

(i) poderá suspender, a qualquer tempo, a Oferta se: (a) estiver 

se processando em condições diversas das constantes da 

Instrução CVM 400 ou do registro da Oferta; ou (b) for havida 

por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, 

ainda que após obtido o respectivo registro da Oferta; e (ii) 

deverá suspender a Oferta quando verificar ilegalidade ou 

violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão da 

Oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual 

a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo 

sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a 

suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da Oferta e cancelar 

o respectivo registro.  

A Emissora deverá dar conhecimento da suspensão aos 

investidores que já tenham aceitado a Oferta, ao menos pelos 

meios utilizados para a divulgação da Oferta, facultando-lhes a 

possibilidade de revogar a aceitação até às 16:00 (dezesseis) 

horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi 

comunicada ao investidor a suspensão da Oferta, presumindo-

se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não 

revogar sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e 

se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de 

Integralização, o referido Preço de Integralização será devolvido 
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sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com 

dedução dos valores relativos aos tributos e encargos 

incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis 

contados da data da respectiva revogação. 

Cancelamento ou 

Revogação da Oferta 

Nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, a CVM 

poderá cancelar, a qualquer tempo, a Oferta que: (i) estiver se 

processando em condições diversas das constantes da Instrução 

CVM 400 ou do registro da Oferta; ou (ii) for havida por ilegal, 

contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que 

após obtido o respectivo registro da Oferta. Adicionalmente, a 

rescisão do Contrato de Distribuição também importará no 

cancelamento do registro da Oferta, o qual estará sujeito a 

prévia aprovação da CVM. Nos termos do artigo 25 e seguintes 

da Instrução CVM 400, havendo, a juízo da CVM, alteração 

substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato 

existentes quando da apresentação do pedido de registro da 

Oferta, ou que o fundamentem, acarretando aumento relevante 

dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta, 

a CVM poderá acolher pleito de revogação da Oferta. 

Em caso de cancelamento ou revogação da Oferta ou caso o 

investidor revogue sua aceitação e, em ambos os casos, se o 

investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de 

Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido 

sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com 

dedução dos valores relativos aos tributos e encargos 

incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis 

contados da data do cancelamento da Oferta ou respectiva 

revogação, conforme o caso. 

Destinação dos Recursos O valor obtido com a integralização dos CRI pelos Investidores 

será utilizado, descontado o montante necessário para a 

composição do Fundo de Despesas e eventualmente utilizados 

para pagamento das Despesas, pela Emissora, para pagamento 

do Valor da Integralização das Debêntures. A Devedora, por sua 

vez, empregará tais recursos com base nos termos e condições 

previstos na Escritura de Emissão das Debêntures. 

Independentemente da ocorrência de vencimento antecipado 

das obrigações decorrentes da Escritura de Emissão ou do 

resgate antecipado das Debêntures e, consequentemente, dos 

CRI, os recursos líquidos obtidos e captados pela Devedora com 

a Emissão das Debêntures serão destinados, pela Devedora 

exclusivamente: (i) ao reembolso de montantes despendidos 

pela Devedora e por suas subsidiárias em razão do pagamentos 

de aluguéis dos Imóveis Lastro, devidos no âmbito de contratos 

de locação celebrados na forma da Lei n.º 8.245 e devidamente 

identificados no Anexo [=] ao Termo de Securitização 

(“Contratos de Locação” e “Reembolso”, respectivamente), 

incorridos nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de 

encerramento da Oferta; e (ii) ao pagamento de montantes a 

serem despendidos com pagamentos de aluguéis dos Imóveis 

Lastro, devidos no âmbito dos Contratos de Locação da 
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Devedora e de suas subsidiárias, devidamente identificados no 

Anexo [=] ao Termo de Securitização (“Destinação Futura” e, 

quando referida em conjunto e indistintamente com 

Reembolso, “Destinação de Recursos”).Para mais informações 

acerca da Destinação dos Recursos veja a seção “Destinação dos 

Recursos” na página 130 deste Prospecto. 

Depósito para 

Distribuição, Negociação, 

Custódia Eletrônica e 

Liquidação Financeira 

Os CRI serão depositados para (i) distribuição no mercado 

primário, por meio do MDA, administrado e operacionalizado 

pela B3, sendo a liquidação financeira realizada por meio da B3; 

e (ii) negociação no mercado secundário, no CETIP21, 

administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação 

financeira e a custodia eletrônica de acordo com os 

procedimentos da B3. 

Assembleia Especial Significa a Assembleia Especial de Titulares dos CRI, realizada na 

forma da Cláusula [=] do Termo de Securitização e da seção 

“Informações relativas aos CRI e à Oferta – Assembleia Especial”, 

na página 88 deste Prospecto Preliminar. 

Eventos de Liquidação do 

Patrimônio Separado 

Caso seja verificada a ocorrência de qualquer um dos eventos 

abaixo, o Agente Fiduciário, deverá assumir imediata e 

transitoriamente a administração do Patrimônio Separado e 

promover a liquidação do Patrimônio Separado, na hipótese de 

a Assembleia Especial deliberar sobre tal liquidação ("Eventos 

de Liquidação do Patrimônio Separado"): (i) extinção, 

liquidação, dissolução da Emissora; (ii) verificação ou declaração 

de insolvência da Emissora; (iii) pedido de autofalência, pedido 

de falência formulado por terceiros, não contestado ou elidido 

no prazo legal, ou decretação de falência da Emissora; ou (iv) 

inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das 

obrigações pecuniárias previstas no Termo de Securitização, que 

dure por mais de 1 (um) Dia Útil contado do respectivo 

inadimplemento, desde que a Emissora tenha recebido os 

referidos recursos nos prazos acordados e que o 

inadimplemento ou mora no pagamento não seja decorrente da 

insuficiência do Patrimônio Separado. 

Em caso de ocorrência de qualquer um dos Eventos de 

Liquidação do Patrimônio Separado, o Agente Fiduciário deverá 

convocar em até 2 (dois) Dias Úteis contados de sua ciência, uma 

Assembleia Especial para deliberar sobre a (i) liquidação do 

Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser nomeado o 

liquidante e as formas de liquidação, e (ii) pela não liquidação 

do Patrimônio Separado, hipótese na qual a Emissora continuará 

responsável pela administração do Patrimônio Separado até a 

eleição de nova securitizadora. 

A Assembleia Especial prevista acima será convocada mediante 

publicação de edital em jornal por 3 (três) vezes, com 

antecedência mínima de 21 (vinte e um) dias a contar da data 

de divulgação do edital relativo à primeira convocação, ou no 

prazo de 8 (oito) dias a contar da data de divulgação do edital 

relativo à segunda convocação. Referida Assembleia Especial 
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instalar-se-á (i) em primeira convocação com a presença de 

Titulares de CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) 

dos Certificados em Circulação; e (ii) em segunda convocação, 

com qualquer número, sendo válidas as deliberações tomadas 

por Titulares de CRI que representem no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI presentes em 

Assembleia Especial. Não se admite que a segunda convocação 

da Assembleia Especial seja providenciada conjuntamente com 

a primeira convocação.  

Caso a Assembleia Especial referida acima (i) não seja instalada, 

por qualquer motivo, em segunda convocação; ou (ii) seja 

instalada e os Titulares de CRI não decidam a respeito das 

medidas a serem adotadas, a Emissora poderá promover, a 

qualquer tempo, e mediante a ciência do Agente Fiduciário, o 

resgate da Emissão mediante dação em pagamento dos bens e 

direitos integrantes do Patrimônio Separado aos Titulares de 

CRI. 

A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante 

transferência dos Créditos Imobiliários e dos eventuais recursos 

integrantes do Patrimônio Separado aos Titulares de CRI ou à 

instituição que vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI, para 

fins de extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora 

decorrente dos CRI. Nesse caso, caberá aos Titulares de CRI ou 

à instituição que vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI, 

conforme deliberação dos Titulares de CRI em Assembleia 

Especial: (i) administrar os Créditos dos Patrimônios Separados; 

(ii) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a 

realização dos Créditos dos Patrimônios Separados que lhe 

foram transferidos; (iii) ratear os recursos obtidos entre os 

Titulares de CRI na proporção de CRI detidos; e (iv) transferir os 

Créditos dos Patrimônios Separados eventualmente não 

realizados aos Titulares de CRI, na proporção de CRI detidos por 

cada titular dos CRI. 

A transferência dos créditos do Patrimônio Separado 

mencionada acima implicará a transferência de todos os direitos 

que lhe são inerentes. 

A realização dos direitos dos Titulares de CRI estará limitada aos 

créditos do Patrimônio Separado, nos termos do parágrafo 3º 

do artigo 11 da Lei nº 9.514, não havendo qualquer outra 

garantia prestada por terceiros ou pela própria Emissora. 

A Emissora e o Agente Fiduciário não assumem nenhuma 

responsabilidade pelo pagamento de custos decorrentes desde 

item, os quais serão arcados com os recursos do Patrimônio 

Separado.  

Caso a Emissora e/ou o Agente Fiduciário utilizem recursos 

próprios para arcar com as despesas de convocação de 

Assembleia Especial, a Emissora e/ou o Agente Fiduciário, 

conforme o caso, terá direito ao reembolso dos custos 
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incorridos, com a utilização dos valores integrantes Patrimônio 

Separado. 

Classificação de Risco A Emissora contratou a Agência de Classificação de Risco para a 

elaboração do relatório de classificação de risco para esta 

Oferta, devendo ser atualizada trimestralmente a partir da Data 

de Emissão dos CRI durante toda a vigência dos CRI, tendo 

como base a data de elaboração do primeiro relatório definitivo, 

sendo que a Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda. atribuiu 

o rating preliminar “[A+.br]” aos CRI, sendo certo que o serviço 

não poderá ser interrompido na vigência dos CRI, de modo a 

atender os parágrafos 10 e 11 do artigo 33 da Resolução CVM 

60. A Emissora deverá, durante todo o prazo de vigência dos 

CRI: (a) manter contratada a Agência de Classificação de Risco 

para a atualização trimestral da classificação de risco dos CRI, e 

(b) divulgar trimestralmente e permitir que a Agência de 

Classificação de Risco divulgue amplamente ao mercado os 

relatórios de tal classificação de risco, tudo nos termos do 

Código ANBIMA. A Emissora dará ampla divulgação ao mercado 

sobre a classificação de risco atualizada por meio do site de 

Relações com Investidores da Emissora 

(https://truesecuritizadora.com.br/, neste website, clicar em 

“Emissões”, na sequência, em “CRI”, após, em “[CRI Sequoia]”, 

em “Ver +”, e, em seguida, na seção “Rating”, selecionar o 

relatório desejado)., nos termos da legislação e regulamentação 

aplicável.  

Direitos, Vantagens e 

Restrições dos CRI 

Sem prejuízo das demais informações contidas neste Prospecto 

Preliminar e no Aviso ao Mercado, será instituído Regime 

Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários representados pela CCI 

e a Conta Centralizadora do Patrimônio Separado, conforme 

previsto no Termo de Securitização. Aplicar-se-á à Assembleia 

Especial, no que couber, o disposto na 11.076, na Lei 9.514 e na 

Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias de 

acionistas, salvo (i) disposição específica no Termo de 

Securitização ou nos demais Documentos da Operação; (ii) 

disposição específica constante da Resolução CVM 60; e (iii) no 

que se refere aos representantes dos Titulares de CRI, que 

poderão ser quaisquer procuradores, Titulares de CRI ou não, 

devidamente constituídos há menos de 1 (um) ano por meio de 

instrumento de mandato válido e eficaz. Cada CRI em Circulação 

corresponderá a um voto nas Assembleias Especiais.  

Auditores Independentes 

da Devedora 

A Ernst & Young Auditores Independentes S.S, inscrita no 

CPNJ sob o nº 61.366.936/0001-25, com sede na Avenida 

Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 7º Andar, 

Vila Nova Conceição, CEP: 04543-011, cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo.  

Manifestação dos 

Auditores Independentes 

da Devedora 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas 

referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 

de 2021, 2020 e 2019 e as informações financeiras 

intermediárias individuais e consolidadas referentes aos 
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períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2022 e 

2021 da Devedora, que consolidam os números das Fiadoras, 

estão anexas ao presente Prospecto Preliminar e foram objeto 

de auditoria ou revisão por parte dos Auditores Independentes 

da Devedora. 

Auditores Independentes 

da Devedora  

As informações financeiras da Devedora, que consolidam os 

números das Fiadoras, relativas aos exercícios sociais encerrados 

em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, bem como as 

informações financeiras relativas ao período de nove meses 

findo em 30 de setembro de 2022 e 2021, constantes deste 

Prospecto, foram derivados das (i) demonstrações financeiras 

auditadas da Devedora relativas aos exercícios sociais findos em 

31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019; e (ii) das informações 

financeiras intermediárias revisadas da Devedora relativas ao 

período de nove meses findos em 30 de setembro de 2022.  

Não foi verificada pelos Auditores Independentes a consistência 

de algumas das informações financeiras constantes no 

Prospecto Preliminar. Algumas das informações financeiras 

constantes no Prospecto Preliminar podem não ser consistentes 

com as respectivas demonstrações financeiras revisadas ou 

auditadas por Auditores Independentes. 

Para mais informações acerca das informações financeiras da 

Devedora veja a seção “Fatores de Risco”, em especial o fator de 

risco “Pode haver divergência entre as informações financeiras 

constantes no Prospecto e as informações financeiras 

constantes das respectivas demonstrações financeiras auditadas 

por auditores independentes devido à não verificação da 

consistência de tais informações pelos Auditores Independentes 

da Devedora e da Emissora” apresentadas na página 62 deste 

Prospecto Preliminar.  

Auditores Independentes 

da Emissora 

A BLB AUDITORES INDEPENDENTES, com sede na cidade de 

Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente 

Vargas, nº 2121, CEP 14020-250, inscrita no CNPJ sob o nº 

06.096.033/0001-63. 

Inexistência de 

Manifestação dos 

Auditores Independentes 

da Emissora 

Os números e informações presentes neste Prospecto Preliminar 

referentes à Emissora não foram e não serão objeto de auditoria 

ou revisão por parte dos Auditores Independentes da Emissora, 

ou de quaisquer outros auditores independentes, e, portanto, 

não foram e não serão obtidas manifestações dos referidos 

auditores independentes acerca da consistência das 

informações financeiras da Emissora constantes neste Prospecto 

Preliminar, relativamente às demonstrações financeiras da 

Emissora publicadas e incorporadas por referência a este 

Prospecto Preliminar, conforme recomendação constante do 

Código ANBIMA. 
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Ausência de opinião legal 

sobre as informações 

prestadas no Formulário 

de Referência da 

Devedora  

Não será emitida qualquer opinião legal sobre a veracidade, 

consistência e suficiência das informações, ou relativamente às 

obrigações e/ou às contingências da Devedora descritas no 

Formulário de Referência da Devedora. 

Ausência de opinião legal 

sobre as informações 

prestadas no Formulário 

de Referência da Emissora  

Não será emitida qualquer opinião legal sobre a veracidade, 

consistência e suficiência das informações, ou relativamente às 

obrigações e/ou às contingências da Emissora descritas no 

Formulário de Referência da Emissora. 

Fatores de Risco Para uma explicação acerca dos fatores de risco que devem ser 

considerados cuidadosamente antes da decisão de 

investimento nos CRI, consultar a seção “Fatores de Risco”, nas 

páginas [=] a [=] deste Prospecto. 

Cronograma Estimado das 

Etapas da Oferta 

Para informações acerca dos principais eventos e datas 

relacionados à Oferta, veja a seção “Cronograma das Etapas da 

Oferta” na página 107 deste Prospecto. 

Declaração de 

Inadequação de 

Investimento 

O investimento em CRI não é adequado aos investidores que: (i) 

necessitem de liquidez 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; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr risco de 

crédito corporativo da Devedora e da Fiadora e do seu setor de 

atuação. 

Informações Adicionais Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a 

Emissora, a Devedora, as Fiadoras, os CRI a Emissão e/ou a 

Oferta poderão ser obtidos junto às Instituições Participantes, à 

Emissora e/ou à CVM. 

Formador de Mercado Os Coordenadores recomendaram nos termos artigo 9º do 

Código ANBIMA, a contratação de instituição integrante do 

sistema de distribuição de valores mobiliários para desenvolver 

atividades de formador de mercado em relação aos CRI, sendo 

que: (i) a contratação de formador de mercado tem por 

finalidade (a) a realização de operações destinadas a fomentar a 

liquidez dos CRI por meio da inclusão de ordens firmes de 

compra e venda dos CRI nas plataformas administradas na B3; e 

(b) proporcionar um preço de referência para a negociação de 

tais valores mobiliários; e (ii) o formador de mercado, se 

contratado, deverá desempenhar suas atividades dentro dos 

princípios éticos e da mais elevada probidade, tudo de acordo 

com as regras e instruções pertinentes. 

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora, a Emissão e a Oferta poderão 

ser obtidos junto às Instituições Participantes da Oferta, à Emissora ou à CVM. 
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Classificação de Risco 

A Emissora contratou a Agência de Classificação de Risco para a elaboração do relatório de 

classificação de risco da Emissão, e para a revisão trimestral da classificação de risco a partir da 

data da sua emissão ou última atualização, conforme o caso, até a Data de Vencimento dos CRI, 

de acordo com a Resolução CVM 60, sendo que a Agência de Classificação de Risco atribuiu o 

rating preliminar “[=]”* aos CRI, conforme cópia do relatório de classificação de risco preliminar 

anexa a este Prospecto, na forma do Anexo [=]. Esta classificação foi realizada em [=] de [=] de 

2022, estando as caraterísticas deste papel sujeitas a alterações. 

A nota de classificação de risco será objeto de revisão a cada período de 3 (três) meses, tendo 

como base a data de elaboração do primeiro relatório definitivo, nos termos do artigo 33, 

parágrafo 11 da Resolução CVM 60. 

A classificação de risco dos CRI deverá existir durante toda a vigência dos CRI, não podendo tal 

serviço ser interrompido. A classificação de risco dos CRI será monitorada trimestralmente entre 

a Data de Emissão e a Data de Vencimento dos CRI, observado que a Agência de Classificação de 

Risco poderá ser substituída pela Devedora, a seu exclusivo critério, sem necessidade de 

Assembleia Especial, mediante notificação à Emissora e ao Agente Fiduciário e, até a divulgação 

do Anúncio de Encerramento, também ao Coordenador Líder, por qualquer uma das seguintes 

empresas (observada em qualquer hipótese a obrigação de atualização trimestral do relatório de 

classificação de risco): (i) a Fitch Ratings Brasil Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 700, andar 7ª, Cerqueira Cesar, São Paulo, 

Estado São Paulo, CEP 01.418-100, inscrita no CNPJ sob nº 01.813.375/0002-14, ("Fitch Ratings"); 

(ii) a Moody's Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda., sociedade limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.551, 16º andar, 

conjunto 1601, inscrita no CNPJ sob o nº 02.101.919/0001-05 ("Moody's"), ou (iii) a Standard & 

Poor's Ratings do Brasil 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 05426-

100, inscrita no CNPJ sob nº 02.295.585/0001-40 ("Standard & Poor's"). 

A Emissora deverá manter o relatório de classificação de risco para esta Emissão atualizado 

trimestralmente, devendo os respectivos relatórios ser colocados, pela Emissora, à disposição do 

Agente Fiduciário e dos titulares de CRI em sua página na rede mundial de computadores ([=]), 

no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da data de seu recebimento, bem como dar ampla 

divulgação de tal avaliação ao mercado no mesmo período até o vencimento dos CRI.  

 

  

https://ri.amaggi.com.br/
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IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DOS COORDENADORES, DA DEVEDORA, DAS FIADORAS, 

DO AGENTE FIDUCIÁRIO, DOS ASSESSORES JURÍDICOS DA OFERTA, DOS AUDITORES 

INDEPENDENTES DA DEVEDORA, DOS AUDITORES INDEPENDENTES DA EMISSORA E DOS 

DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO DA OFERTA 

A Oferta foi estruturada e implementada pela Emissora e pelos Coordenadores, 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:  

1. EMISSORA 

TRUE SECURITIZADORA S.A. 

Avenida Santo Amaro, 48, 1º Andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição  

CEP 04506-000, São Paulo, SP 

At.: Arley Custódio Fonseca 

Tel.: + 55 11 3071-4475  

Correio eletrônico: middle@truesecuritizadora.com.br / juridico@truesecuritizadora.com.br 

Site: https://truesecuritizadora.com.br/emissoes/ (neste website clicar em “Selecione a pesquisa” 

e selecionar a opção “Por ISIN” e no campo “Pesquisar” incluir o número “[=]”. Clicar em “VER+” 

e na caixa de seleção “Documentos da Operação” selecionar último prospecto preliminar). 

2. COORDENADOR LÍDER  

BANCO ITAÚ BBA S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi 

CEP 04538-132, São Paulo, SP 

At.: Acauã Uchôa 

Tel.: +55 11 3708 8539 / +55 11 98960 1783 

Correio eletrônico: acaua.barbosa@itaubba.com 

Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste website clicar em ‘’ver 

mais’’ e então em “Sequoia Logística e Transportes S.A.”, depois “2022” e, em seguida, “CRI 

Sequoia” e então localizar o Prospecto Preliminar). 

3. COORDENADORES  

BANCO SANTANDER S.A. 

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2235 – Bloco A, Vila Olímpia 

CEP 04543-011, São Paulo, SP 

At.: Diego Chiummo / Andre Licati 

Tel.: + 55 11 97329 5028 / + 55 11 99360-0078 

Correio eletrônico: diego.chiummo@santander.com.br/ andre.licati@santander.com.br 

Site: https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/investment-

banking, neste site clicar em “CRI – Sequoia” e depois selecionar “Prospecto Preliminar” 

BANCO BRADESCO BBI S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10° andar, Itaim 

Bibi Vila Nova Conceição  

CEP 04543-011, São Paulo, SP 

At.: Mariana Rodrigues 

Tel.: +55 11 3847 5320 

https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/investment-banking
https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/investment-banking
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Correio eletrônico: marina.m.rodrigues@bradescobbi.com.br 

Site: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx, neste website, acessar "Ofertas 

Públicas", selecionar o tipo de oferta “CRI”, e em seguida identificar “CRI – Sequoia” e depois 

selecionar “Prospecto Preliminar” 

UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar 

CEP 04538-132, São Paulo, SP 

At.: Carlos Belinger 

Tel.: +55 11 2767 6182 

Correio eletrônico: carlos.belinger@ubsbb.com 

Website: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html, neste site clicar em “CRI – 

Sequoia” e depois selecionar “Prospecto Preliminar” 

4. AGENTE FIDUCIÁRIO 

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, Sala 132 – parte 

CEP 04534-004, São Paulo, SP 

At.: Sr. Antonio Amaro e Sra. Maria Carolina Abrantes Lodi de Oliveira  

Tel.: + 55 21 3514-0000  

Correio eletrônico: af.controles@oliveiratrust.com.br  

Site: https://www.oliveiratrust.com.br/  

5. ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA E DAS FIADORAS 

MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS  

Rua José Gonçalves de Oliveira, 116 - 5º andar - Jardim Paulistano  

CEP 01451-001, São Paulo, SP 

At.: Raphael Zono  

Telefone: + 55 11 3150 7464 

E-mail: rzono@machadomeyer.com.br  

Site: www.machadomeyer.com.br  

6. ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES  

MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUEIROGA ADVOGADOS 

Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447 

CEP 01403-001, São Paulo, SP 

At.: Flavia Magliozzi  

Telefone: + 55 11 3147 2605  

E-mail: flavia.magliozzi@mattosfilho.com.br 

Site: www.mattosfilho.com.br 

7. ESCRITURADOR 

[=] 

[=] 

At.: [=] 

Tel.: [=] 

Correio eletrônico: [=] 

Site: [=] 

https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html
http://www.virgo.inc/
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8. BANCO LIQUIDANTE 

[=] 

[=] 

At.: [=] 

Tel.: [=] 

Correio eletrônico: [=] 

Site: [=] 

9. DEVEDORA  

SEQUOIA TRANSPORTES E LOGÍSTICA S.A. 

Avenida Isaltino Victor de Moraes, nº 437, Térreo, Módulo D, Bloco 100, Vila Bonfim 

CEP 06806-400, Embu das Artes, SP 

At.: Diretoria de Relações com Investidores - Fernando Stucchi 

Tel.: (11) 99521-5386  

Correio eletrônico: ri@sequoialog.com.br 

10. FIADORAS  

 

TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA. 

Avenida Comendador Thomaz Fortunato, nº 3466, Praia dos Namorados  

CEP 13475-010, Americana, SP  

At.: Fernando Stucchi Alegro e Manuella Vasconcelos Falcão 

Tel.: +55 (11) 4391-8800  

Correio eletrônico: stucchi@sequoialog.com.br e manuella.falcao@sequoialog.com.br  

 

DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A. 

Rodovia BR-381 Fernão Dias, s/n, Km 483.3, Galpão 8, Sala 01, Distrito Industrial Jardim Piemont 

Sul 

CEP 32669-895, Betim, MG  

At.: Fernando Stucchi Alegro e Manuella Vasconcelos Falcão 

Tel.: +55 (11) 4391-8800  

Correio eletrônico: stucchi@sequoialog.com.br e manuella.falcao@sequoialog.com.br  

TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA. 

Rodovia ERS-122, KM 61, S/N, Bairro Medianeira 

CEP 95177-130, Farroupilha, RS 

At.: Fernando Stucchi Alegro e Manuella Vasconcelos Falcão 

Tel.: +55 (11) 4391-8800  

Correio eletrônico: stucchi@sequoialog.com.br e manuella.falcao@sequoialog.com.br  

 

LITHIUM SOFTWARE LTDA. 

Rua Nilo Peçanha, nº 507, Centro  

CEP 16.200-065, Birigui, SP 

At.: Fernando Stucchi Alegro e Manuella Vasconcelos Falcão 

Tel.: +55 (11) 4391-8800  

Correio eletrônico: stucchi@sequoialog.com.br e manuella.falcao@sequoialog.com.br 

 

http://www.virgo.inc/
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SF 350 LTDA. 

Avenida Isaltino Victor de Moraes, nº 437, Sala TI Mezanino 

CEP 06.806-400, Embu das Artes, SP 

At.: Fernando Stucchi Alegro e Manuella Vasconcelos Falcão 

Tel.: +55 (11) 4391-8800  

Correio eletrônico: stucchi@sequoialog.com.br e manuella.falcao@sequoialog.com.br 

Nos termos do item 2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400: 

11. AUDITORES INDEPENDENTES DA DEVEDORA 

Auditor responsável por auditar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 

Devedora (que consolidam os números das Fiadoras) referentes aos exercícios sociais encerrados 

em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, bem como revisar as informações trimestrais 

individuais e consolidadas referentes aos períodos de nove meses encerrado em 30 de setembro 

de 2022:  

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S 

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 7º Andar, Vila Nova 

Conceição, CEP: 04543-011, São Paulo - SP 

At.: Lazaro Angelim Serruya 

Tel.: +55 11 2573-4886 

Correio eletrônico: lazaro.serruya@br.ey.com  

Site: https://www.ey.com/pt_br 

 

12. AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO 

 

STANDARD & POOR’S RATINGS DO BRASIL LTDA.  

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, conjuntos 181 e 182, Pinheiros  

CEP 05426-100, São Paulo, SP 

At.: Verônica Bellini 

Telefone: +55 11 3039-9706 

E-mail: veronica.bellini@spglobal.com 

Website: www.spglobal.com  

 

Declarações para fins do artigo 56 da Instrução CVM 400  

A Emissora e o Coordenador Líder prestaram declarações de veracidade das informações, nos 

termos do artigo 56 da Instrução CVM 400. Estas declarações de veracidade estão anexas a este 

Prospecto nos Anexos [=] e [=], respectivamente. 

Declarações do Agente Fiduciário para fins da Resolução CVM 17 

O Agente Fiduciário prestou declarações nos termos dos artigos 6 e 11, inciso V, Resolução CVM 

17. Estas declarações estão anexas a este Prospecto no Anexo [=]. 

 

mailto:veronica.bellini@spglobal.com
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.spglobal.com%2Fratings&data=05%7C01%7Cisabela.valente%40mattosfilho.com.br%7C28144bf832904987eb2908da8c656ac9%7C5212d1dc4e1e4d33bb4a8b58144952ce%7C0%7C0%7C637976664586990092%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CZOu7QBQxVSllULPzQ9jR1%2BfogJH1TRbokddRr7v%2B%2BQ%3D&reserved=0
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EXEMPLARES DO PROSPECTO  

Os potenciais Investidores devem ler este Prospecto Preliminar e, quando houver, o Prospecto 

Definitivo, 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 Preliminar nos endereços e nos websites da Emissora e dos Coordenadores 

indicados na Seção “Identificação da Emissora, dos Coordenadores, da Devedora, das Fiadoras, 

do Agente Fiduciário, dos Assessores Jurídicos da Oferta, dos Auditores Independentes da 

Devedora, dos Auditores Independentes da Emissora e dos demais Prestadores de Serviço da 

Oferta” deste Prospecto Preliminar, bem como nos endereços e/ou websites indicados abaixo:  

EMISSORA:  

https://truesecuritizadora.com.br/emissoes/ (neste website clicar em “Selecione a pesquisa” e 

selecionar a opção “Por ISIN” e no campo “Pesquisar” incluir o número “[=]”. Clicar em “VER+” e 

na caixa de seleção “Documentos da Operação” selecionar último prospecto preliminar). 

COORDENADOR LÍDER:  

https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste website clicar em ‘’ver mais’’ e então 

em “Sequoia Logística e Transportes S.A.”, depois “2022” e, em seguida, “CRI Sequoia” e então 

localizar o Prospecto Preliminar). 

SANTANDER: 

https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas 

(neste website clicar em “Ofertas em Andamento”, em “CRI Sequoia 2022” e posteriormente em 

“Prospecto Preliminar”). 

BRADESCO BBI: 

https://www.bradescobbi.com.br (neste website, acessar "Ofertas Públicas", selecionar o tipo de 

oferta “CRI”, e em seguida identificar "CRI SEQUOIA" e, por fim, clicar em "Prospecto Preliminar").  

UBS BB: 

https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website clicar em 

“CRI Sequoia” e então clicar em “Prospecto Preliminar”).  

B3:  

http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste website, acessar em “Produtos e Serviços” o campo “Renda 

Fixa”, em seguida clicar em “Títulos Privados”, selecionar “CRI”, e no campo direito em “Sobre o 

CRI”, selecionar a opção “CRIs listados”. No campo de buscar, digitar True Securitizadora S.A., ou 

identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por “Emissão: 79 – Séries: 1 e 2”. 

Posteriormente clicar em “Informações Relevantes" e em seguida em "Documentos de Oferta de 

Distribuição Pública" e realizar o download da versão mais recente do Prospecto Preliminar de 

Distribuição Pública da 1ª e 2ª Séries da 79ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 

True Securitizadora S.A.); e 

CVM:  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ubs.com%2Fbr%2Fpt%2Fubsbb-investment-bank%2Fpublic-offers.html&data=04%7C01%7Crtcarvalho%40stoccheforbes.com.br%7Ccfc5d43f9d4a4ba92e3208d999735921%7Cea803e51b7dd4b019f986ad769db2115%7C0%7C0%7C637709542988850750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MaJLP2Ywrh0dJgbIXT1tey2gs9jMd%2Frp4Cp6lehZC8Q%3D&reserved=0
http://www.b3.com.br/pt_br/
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http://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Menu” ao lado esquerdo da tela, clicar em 

“Assuntos”, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, 

clicar “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar novamente em 

“Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar em “Exibir Filtros”, buscar no campo 

“Securitizadora” “True Securitizadora S.A.”, em seguida, no campo “Nome do Certificado”, digitar 

o código ISIN “ [ISIN]”, no campo “Período de Entrega Até” inserir a data atual e clicar em “Filtrar”. 

Posteriormente, localizar o “Prospecto Definitivo” pela coluna “Tipo”, clicar em cima do símbolo 

da lupa com o papel dobrado “visualizar documento” à direita para acesso ao “Prospecto 

Definitivo de Distribuição Pública”. 
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CRI E À OFERTA 

Estrutura da Securitização 

Os certificados de recebíveis imobiliários são de emissão exclusiva de companhias securitizadoras 

regulamentadas, em especial, pela Lei 9.514 e pela Resolução CVM 60, e consistem em títulos de 

crédito nominativos, de livre negociação, lastreados em créditos imobiliários. Os certificados de 

recebíveis imobiliários são representativos de promessa de pagamento em dinheiro e constituem 

título executivo extrajudicial.  

Créditos Imobiliários 

Conforme descrito no Termo de Securitização, a Devedora captará recursos, mediante a emissão 

das Debêntures, as quais contarão com garantia fidejussória, na forma da Fiança, outorgada pelas 

Fiadoras, representativas dos Créditos Imobiliários, que contam com as características descritas 

na seção “Características Gerais dos Créditos Imobiliários” na página 134 deste Prospecto, sendo 

certo que as Debêntures serão subscritas e integralizadas pela Emissora. 

As Debêntures e os Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, corresponderão ao lastro dos 

CRI objeto da presente Oferta, aos quais estão vinculados em caráter irrevogável e irretratável, 

segregados do patrimônio comum da Emissora, mediante instituição do Regime Fiduciário, nos 

termos da Cláusula [=] do Termo de Securitização. 

O Valor Total da Oferta corresponde ao montante total de R$300.000.000,00 (trezentos milhões 

de reais).  

O valor dos Créditos Imobiliários é de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), tendo em 

vista que serão emitidas 300.000 (trezentas mil) Debêntures, com valor nominal unitário de 

R$1.000,00 (mil reais), nos termos e condições da Escritura de Emissão de Debêntures 

Até a quitação integral dos CRI, a Emissora obriga-se a manter os Créditos Imobiliários vinculados 

aos CRI e agrupados no Patrimônio Separado, constituído especialmente para esta finalidade, nos 

termos da Cláusula [=] do Termo de Securitização. 

Fluxograma da Estrutura da Securitização  
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Abaixo, o fluxograma resumido da estrutura da securitização dos Créditos Imobiliários, por meio 

da emissão dos CRI:  

 

Autorizações Societárias 

A Emissão e a Oferta foram aprovadas pela Emissora na Reunião de Diretoria da Emissora, 

realizada em 01 de novembro de 2018 (“RD Emissora”), cuja ata foi arquivada na JUCESP em 22 

de novembro de 2018 sob o nº 541.253/18-9, e publicada no Diário Comércio Indústria e Serviços 

e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (em conjunto, os “Jornais de Publicação da Emissora”) 

em 28 de novembro de 2018.  

A emissão de Debêntures, incluindo seus termos e condições, nos termos do artigo 59, caput, da 

Lei das Sociedades por Ações, e a celebração dos Documentos da Operação dos quais a Devedora 

seja parte foram aprovadas por meio da RCA Devedora, em reunião realizada em [=] de [=] de 

2022. Nos termos do artigo 62, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, a ata da RCA Devedora 

[será/foi] arquivada na JUCESP [em sessão de [=] de [=] de 2022, sob o nº [=]] e [será/foi] 

publicada no jornal “[=]” na edição de [=] de [=] de 2022. 

A outorga da Fiança (conforme abaixo definido) pelas Fiadoras e a celebração dos Documentos 

da Operação dos quais as Fiadoras sejam parte foram aprovadas (i) em Reunião de Única Sócia 

da TA, realizada em 01 de setembro de 2022; (ii) em Assembleia Geral Extraordinária da Direcional, 

realizada em 01 de setembro de 2022; (iii) em Reunião de Única Sócia da Plimor, realizada em 01 

de setembro de 2022; (iv) em Reunião de Única Sócia da Lithium, realizada em 01 de setembro 

de 2022; e (v) em Reunião de Única Sócia da SF 350, realizada em 01 de setembro de 2022 

(“Aprovações Fiadoras” e, em conjunto com a RCA Devedora, “Atos Societários”), [cujas atas 

[serão/foram] arquivadas na Juntas Comerciais competentes e a ata da Direcional publicada no 

jornal "Tempo BH".  

EMISSORA: TRUE SECURITIZADORA S.A.  

Capital Social da Emissora 
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Nos termos da Seção 17 - "Capital Social" do seu Formulário de Referência o capital social da 

Emissora é de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 4000.000 (quatrocentas mil) 

ações ordinárias. 

A True One participações S.A detém 396.000 (trezentas e noventa e seis mil) ações ordinárias, 

representativas de 99]% ( noventa e nove por cento) e a Cadência Participações Ltda. possui 4.000 

(quatro mil ações) ordinárias representativas de 1% (um por cento) do capital social da Emissora. 

Para informações acerca da composição do capital social da Emissora, os investidores deverão ver 

a Seção 17.1 - "Capital Social" do Formulário de Referência da Emissora, bem como a seção 

“Sumário da Emissora” na página [=] e seguintes deste Prospecto.  

DEVEDORA: SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.  

Para mais informações acerca da Devedora, veja a seção “Informações Relativas à Devedora”, na 

página [=] e seguintes deste Prospecto. 

FIADORAS: 

TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA.  

DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A. 

TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA. 

LITHIUM SOFTWARE LTDA. 

SF 350 LTDA. 

Para mais informações acerca das Fiadoras, veja a seção “Informações Relativas às Fiadoras”, na 

página [=] e seguintes deste Prospecto. 

Características da Emissão e dos CRI  

Características dos CRI: Os CRI objeto da presente Emissão, cujo lastro será constituído pelas CCI, 

conforme previsto no Termo de Securitização, possuem as seguintes características:  

Número da Emissão dos CRI  

A presente Emissão de CRI corresponde a 79ª (septuagésima nona) emissão de CRI da Emissora, 

observado que os CRI da Emissora são lastreados nos Créditos Imobiliários oriundos das 

Debêntures.  

Número de Séries 

A Emissão será realizada em até 2 (duas) séries, qual sejam, a 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries. 

Local de Emissão e Data de Emissão dos CRI 

Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, sendo a Data de Emissão dos CRI [=] de [=] de 2022 

(“Data de Emissão dos CRI”). 

Valor Total da Emissão 

Na Data de Emissão dos CRI, corresponde ao montante total de R$300.000.000,00 (trezentos 

milhões de reais). 



  

63 

O valor de cada Série será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, e será 

realizada no sistema de vasos comunicantes, em que o valor de uma Série deverá ser reduzido do 

Valor Total da Oferta. 

Quantidade de CRI 

Serão emitidos 300.000 (trezentos milhões) de CRI.  

A alocação da quantidade de CRI entre as Séries será definida após a conclusão do Procedimento 

de Bookbuilding, em sistema de vasos comunicantes, em que a quantidade de CRI alocada em 

uma série é reduzida da quantidade total de CRI. 

Valor Nominal Unitário dos CRI 

Os CRI terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão dos CRI. 

Garantias 

Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRI. 

As Debêntures contarão com a Fiança, outorgada pelas Fiadoras, que, no âmbito da Escritura de 

Emissão de Debêntures, se obrigaram e se declararam, em caráter irrevogável e irretratável, 

perante a Emissora, como fiadoras, principais pagadoras e solidariamente responsáveis, na forma 

do artigo 275 e seguintes, bem como do artigo 818 e seguintes Código Civil, pelo fiel, pontual e 

integral cumprimento de todas as Obrigações Garantidas. 

I. A Fiança permanecerá válida e plenamente eficaz, em caso de qualquer limitação ou 

incapacidade da Devedora, inclusive seu pedido de recuperação extrajudicial, pedido 

de recuperação judicial ou falência, sendo certo que entrará em vigor na Data de 

Emissão das Debêntures, vigendo até o pagamento integral das Obrigações 

Garantidas, quer seja pela Emissora ou pelas Fiadoras, conforme o caso. 

II. As Obrigações Garantidas serão pagas pelas Fiadoras no prazo máximo de [2 (dois)] 

Dias Úteis contados do recebimento da comunicação por escrito enviada pela 

Emissora às Fiadoras, com cópia para a Devedora, informando acerca da falta de 

pagamento das Obrigações Garantidas nos termos da Escritura de Emissão. Os 

pagamentos serão realizados pelas Fiadoras, de acordo com os procedimentos 

estabelecidos na Escritura de Emissão, independentemente de qualquer pretensão, 

ação, disputa ou reclamação que a Emissora e/ou as Fiadoras venham ou possam ter 

ou exercer em relação às suas obrigações assumidas nos termos das Debêntures e 

da Escritura de Emissão. 

III. A não observância, pela Emissora, dos prazos para execução de quaisquer valores 

devidos a esta não ensejará, sob hipótese alguma, perda de qualquer direito ou 

faculdade previstos na Escritura de Emissão. 

IV. A Fiança poderá ser excutida e exigida pela Emissora, judicial ou extrajudicialmente, 

quantas vezes forem necessárias, nos termos da Escritura de Emissão, para a integral 

liquidação das Obrigações Garantidas. 

V. As Fiadoras sub-rogar-se-ão nos direitos da Emissora, caso venham a honrar, total ou 

parcialmente, a Fiança, até o limite da parcela da dívida efetivamente honrada por 

cada respectiva Fiadora. Não obstante, as Partes acordaram que: (i) as Fiadoras 

somente poderão realizar a cobrança de qualquer valor que lhes seja devido pela 

Devedora, após o pagamento integral das Obrigações Garantidas; e (ii) o pagamento 

de qualquer valor devido pela Devedora às Fiadoras, em função da sub-rogação de 
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que trata esta cláusula, poderá ser realizado exclusivamente após a quitação de todos 

e quaisquer valores devidos à Emissora nos termos da Escritura de Emissão. 

VI. As Debêntures não contarão com garantia real. 

Forma e Comprovação de Titularidade 

Os CRI serão emitidos sob a forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada por 

extrato expedido pela B3, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na B3, e/ou o 

extrato da conta de depósito dos CRI a ser fornecido pelo Escriturador aos Titulares dos CRI, com 

base nas informações prestadas pela B3, quando os CRI não estiverem custodiados 

eletronicamente na B3. 

Locais de Pagamento  

Os pagamentos dos CRI serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela B3. Caso 

por qualquer razão, a qualquer tempo, os CRI não estejam custodiados eletronicamente na B3, 

em qualquer Data de Pagamento da Remuneração dos CRI, ou de amortização do Valor Nominal 

Unitário Atualizado dos CRI a Emissora deixará, na Conta do Patrimônio Separado, o respectivo 

pagamento à disposição do respectivo Titular dos CRI. Nesta hipótese, a partir da respectiva data 

de pagamento, não haverá qualquer tipo de atualização ou remuneração sobre o valor colocado 

à disposição do Titular dos CRI na sede da Emissora. 

Prazo e Data de Vencimento 

Os CRI 1ª Série e os CRI 2ª Série têm prazo de vencimento de [=] ([=]) dias, contados da Data de 

Emissão dos CRI, com vencimento final em [=] de [=] de 2027, ressalvadas as hipóteses de 

vencimento antecipado e/ou resgate antecipado dos CRI previstas neste Prospecto e no Termo 

de Securitização. 

Duration dos CRI 

Aproximadamente [=] ([=]) anos. 

Classificação ANBIMA dos CRI 

De acordo com as Regras e Procedimentos para Classificação de CRI nº 05, de 6 de maio de 2021, 

constantes do art. 4º das “Regras e Procedimentos para Classificação de CRI e CRA”, ambas da 

ANBIMA, os CRI são classificados como: (i) Categoria: “Corporativos”, o que pode ser verificado 

na seção “Destinação de Recursos” deste Prospecto Preliminar, (ii) Concentração: “Concentrado”, 

uma vez que os Créditos Imobiliários são devidos 100% (cem por cento) pela Devedora, (iii) Tipo 

de Segmento: “Logístico”, considerando que os recursos serão destinados a determinados imóveis 

voltados à logística, centros de distribuição, armazenamento e logística, e (iv) Tipo de Contrato 

com Lastro: “Valores Mobiliários representativos de Dívida”, uma vez que os Créditos Imobiliários 

decorrem das Debêntures, objeto da Escritura de Emissão de Debêntures. 

Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as caraterísticas deste 

papel sujeitas a alterações. 

Atualização Monetária dos CRI 1ª Série 

O Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série não será atualizado monetariamente. 
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Atualização Monetária dos CRI 2ª Série 

Os CRI 2ª Série terão o seu Valor Nominal Unitário ou saldo do seu Valor Nominal Unitário, 

conforme o caso, atualizado mensalmente (“Atualização Monetária dos CRI 2ª Série”) a partir 

da primeira Data de Integralização dos CRI 2ª Série, pela variação do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (“IPCA”), calculada de forma pro rata temporis por Dias Úteis, até a integral liquidação dos 

CRI 2ª Série, sendo que o produto da Atualização Monetária dos CRI 2ª Série será incorporado 

automaticamente ao seu Valor Nominal Unitário ou saldo do seu Valor Nominal Unitário, 

conforme o caso (“Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 2ª Série”), segundo a seguinte 

fórmula:  

𝑉𝑁𝑎 = 𝑉𝑁𝑒 × 𝐶 

onde: 

VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 2ª Série, calculado com 8 (oito) casas decimais, 

sem arredondamento; 

VNe = Valor Nominal Unitário dos CRI 2ª Série, na primeira Data de Integralização dos CRI, ou 

saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI 2ª Série, conforme o caso, após incidência de juros e/ou 

atualização monetária, ou após cada amortização, se houver, referenciados à primeira Data de 

Integralização dos CRI 2ª Série, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

C = Fator acumulado das variações mensais do IPCA, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento, apurado da seguinte forma : 

 

𝐶 = ∏ [(
𝑁𝐼𝑘

𝑁𝐼𝑘−1

)

𝑑𝑢𝑝
𝑑𝑢𝑡

]

𝑛

𝑘=1

 

onde: 

k = Número de ordem de NIk, variando de 1 até n; 

n = Número total de índices considerados na Atualização Monetária das Debêntures da Segunda 

Série, sendo “n” um número inteiro; 

NIk = Valor do número-índice do IPCA divulgado no segundo mês anterior ao mês de atualização, 

ou seja, o valor do número-índice do IPCA divulgado no mês imediatamente anterior à Data de 

Aniversário; 

NIk-1= Valor do número-índice do mês anterior ao mês “k”; 

dup = Número de Dias Úteis entre a primeira Data de Integralização dos CRI 2ª Série ou a última 

Data de Aniversário dos CRI 2ª Série, conforme o caso, e a data de cálculo, limitado ao número 

total de Dias Úteis de vigência do número-índice do IPCA, sendo “dup” um número inteiro; e 

dut = Número de Dias Úteis entre a última data de aniversário imediatamente anterior e a data 

de aniversário imediatamente subsequente, sendo também “dut” um número inteiro. 

Observações: 
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(i) O número-índice do IPCA deverá ser utilizado considerando-se idêntico número de casas 

decimais daquele divulgado pelo IBGE; 

(ii) A aplicação do IPCA incidirá no menor período permitido pela legislação em vigor sem 

necessidade de ajuste à Escritura de Emissão ou qualquer outra formalidade; 

(iii) Os fatores resultantes das expressões           são considerados com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento; 

(iv) Considera-se como “Data de Aniversário dos CRI 2ª Série” as datas previstas na tabela do 

Anexo [=] ao Termo de Securitização, referente aos CRI 2ª Série;  

(v) O produtório é executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os 

mais remotos. Os resultados intermediários são calculados com 16 (dezesseis) casas 

decimais, sem arredondamento; e 

(vi) Caso o número-índice do IPCA referente ao mês de atualização não esteja disponível, 

deverá ser utilizado um número índice projetado, calculado com base na última projeção 

disponível, divulgada pela ANBIMA da variação percentual do IPCA, conforme fórmula a 

seguir: 

NIkp = 𝑁𝐼𝑘−1x (1+Projeção) 

onde: 

NIkp = número índice projetado do IPCA para o mês de atualização, calculado com 2 (duas) 

casas decimais, com arredondamento; 

NIk-1 = conforme definido acima; e 

Projeção = variação percentual projetada pela ANBIMA referente ao mês de atualização. 

O número índice projetado será utilizado, provisoriamente, enquanto não houver sido divulgado 

o número-índice correspondente ao mês de atualização, não sendo, porém, devida nenhuma 

compensação quando da divulgação posterior do IPCA que seria aplicável. 

O número índice do IPCA, bem como as projeções de variação, deverá ser utilizados considerando 

idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão responsável por seu cálculo/apuração. 

Remuneração dos CRI 1ª Série 

Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série incidirão juros remuneratórios correspondentes 

à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias do DI de um dia, “over 

extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 

Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa DI”), acrescida de spread (sobretaxa) a 

ser definido no Procedimento de Bookbuilding, devendo a sobretaxa ser equivalente a um valor 

compreendido entre o valor mínimo de 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por 

cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa Piso dos CRI 1ª Série”), 

e o valor máximo de 1,80% (um inteiro e oitenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos 

e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa Teto dos CRI 1ª Série”) (“Remuneração dos CRI 1ª Série”).  

A Remuneração dos CRI 1ª Série será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata 

temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série ou 
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sobre o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série, conforme o caso, desde a primeira Data 

de Integralização dos CRI 1ª Série ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRI 1ª Série 

imediatamente anterior (inclusive), até a Data de Pagamento da Remuneração em questão, data 

de pagamento decorrente de declaração de vencimento antecipado em decorrência de um 

evento de vencimento antecipado ou a data de um eventual resgate antecipado facultativo, o que 

ocorrer primeiro. A Remuneração dos CRI 1ª Série será calculada de acordo com a seguinte 

fórmula: 

J = VNe x (Fator Juros – 1) 

Onde: 

J = valor da Remuneração dos CRI 1ª Série devida ao final do Período de Capitalização 

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

VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série, conforme 

o caso, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e 

Fator Juros = fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de spread, 

calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:  

Fator Juros = (FatorDI x Fator Spread) 

Sendo que: 

Fator DI = produtório das Taxas DI, com uso de percentual aplicado da data de início do 

Período de Capitalização (inclusive), até a data de cálculo (exclusive), calculado com 8 (oito) 

casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: 

 

 

Onde: 

n = número total de Taxas DI, consideradas na apuração do produtório, sendo "n" um número 

inteiro; 

k = número de ordem das Taxas DI, variando de 1 (um) até “n”; e 

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

arredondamento, apurada da seguinte forma: 

 

Onde: 

DIk = Taxa DI, de ordem "k", divulgada pela B3, utilizada com 2 (duas) casas decimais; 

FatorSpread = Sobretaxa, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, 

apurado da seguinte forma: 

11
100

DI
TDI

252

1

k

k −
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Sendo que: 

spread = a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, expressa na forma não percentual, 

observadas a Taxa Piso dos CRI 1ª Série e a Taxa Teto dos CRI 1ª Série; e  

DP = número de Dias Úteis entre o último Período de Capitalização e a data atual, sendo “DP” 

um número inteiro. 

Observações: 

(i) A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado 

pela B3; 

 

(ii) O fator resultante da expressão é considerado com 16 

(dezesseis) casas decimais, sem arredondamento; 

 

(iii) Efetua-se o produtório dos fatores diários, 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; 

 

(iv) Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com 

8 (oito) casas decimais, com arredondamento; 

 

(v) O fator resultante da expressão (Fator DI x FatorSpread) deve ser considerado com 

9 (nove) casas decimais, com arredondamento. 

Para efeito de cálculo da DIk será sempre considerado a Taxa DI, divulgada com 2 (dois) Dias Úteis 

de defasagem da data de cálculo. Para fins de exemplo, para cálculo da Remuneração dos CRI 1ª 

Série no dia 25, será considerada a Taxa DI divulgada no dia 23, considerando que os dias 

decorridos entre os dias 23, 24 e 25 são todos Dias Úteis. 

Remuneração dos CRI 2ª Série 

Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 2ª Série incidirão juros remuneratórios 

correspondentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o 

Procedimento de Bookbuilding, limitado ao maior entre (a) a taxa interna de retorno das Notas 

do Tesouro Nacional – Série B (“NTN-B”), com vencimento em 15 de agosto de 2025, apurada de 

acordo com a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na Internet 

(http://www.anbima.com.br) no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do 

Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual (spread) de 

1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta 

e dois) Dias Úteis, ou (b) 7,60% (sete inteiros e sessenta centésimos por cento), base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa Teto dos CRI 2ª Série”), observado o percentual 

mínimo, sendo este o maior entre: (i) a taxa interna de retorno NTN-B, com vencimento em 15 de 

agosto de 2025, apurada de acordo com a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua 

página na Internet (http://www.anbima.com.br) no Dia Útil imediatamente anterior à data de 

realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual 
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(spread) de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis, para o item (a); e ou (ii) 7,35% (sete inteiros e trinta e cinco 

centésimos por cento), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa Piso dos CRI 2ª 

Série”); em qualquer caso calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por 

Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRI 2ª Série ou da Data de 

Pagamento de Remuneração dos CRI 2ª Série imediatamente anterior, o que ocorrer por último, 

até a data do seu efetivo pagamento (“Remuneração dos CRI 2ª Série” e, em conjunto com a 

Remuneração dos CRI 1ª Série, de forma individual e indistinta, a “Remuneração dos CRI”). 

 

onde: 

“J” = valor unitário da Remuneração dos CRI 2ª Série acumulada no período, devida no Período 

de Capitalização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

“VNa” = Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 2ª Série, informado/calculado com 8 (oito) 

casas decimais, sem arredondamento; 

“FatorJuros” = fator de juros fixos calculado com 9 (nove) casas decimais, com 

arredondamento, apurado da seguinte forma: 

 

taxa = sobretaxa a ser definida no Procedimento de Bookbuilding, expressa na forma não 

percentual, observadas a Taxa Piso dos CRI 2ª Série e a Taxa Teto dos CRI 2ª Série; e 

DP = número de Dias Úteis entre a primeira Data de Integralização dos CRI 2ª Série ou a Data 

de Pagamento de Remuneração dos CRI 2ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, e 

a data de cálculo, sendo ‘DP’ um número inteiro. 

A Remuneração dos CRI será ratificada por meio de aditamento ao Termo de Securitização, após 

a apuração no Procedimento de Bookbuilding, independentemente de qualquer aprovação 

societária adicional da Devedora, das Fiadoras, da Emissora ou de Assembleia Especial de Titulares 

de CRI. 

Período de Capitalização 

O período de capitalização da Remuneração dos CRI (“Período de Capitalização”) é, para o 

primeiro Período de Capitalização, o intervalo de tempo que se inicia na primeira Data de 

Integralização dos CRI de uma determinada Série (inclusive) e termina na primeira Data de 

Pagamento da Remuneração dos CRI da respectiva Série (exclusive) e, para os demais Períodos 

de Capitalização, o intervalo de tempo que se inicia na Data de Pagamento da Remuneração dos 

CRI de uma determinada Série imediatamente anterior (inclusive), e termina na data prevista para 

o pagamento da Remuneração dos CRI da respectiva Série subsequente (exclusive). Cada Período 

de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data de Vencimento dos 

CRI, sendo que, exclusivamente para o primeiro Período de Capitalização, será devido prêmio 

equivalente ao produtório de 2 (dois) dias de Remuneração dos CRI e, conforme aplicável, 

Atualização Monetária dos CRI 2ª Série. 

Indisponibilidade, Impossibilidade de Aplicação ou Extinção do IPCA e/ou da Taxa DI 







































+=
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No caso de extinção, indisponibilidade temporária ou ausência de apuração da Taxa DI e/ou do 

IPCA por mais de 30 (trinta) dias consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou 

divulgação, ou, ainda, no caso de sua extinção ou impossibilidade de sua aplicação por imposição 

legal ou determinação judicial, a Emissora deverá convocar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados 

da data em que esta tomar conhecimento de quaisquer dos eventos referidos acima, Assembleia 

Especial de Titulares de CRI, conforme procedimento previsto no Termo de Securitização, a qual 

terá como objeto a deliberação pelos Titulares de CRI, de comum acordo com a Emissora, sobre 

o novo parâmetro de Remuneração dos CRI 1ª Série ou de Atualização Monetária dos CRI 2ª Série, 

conforme o caso, em substituição, parâmetro este que deverá preservar o valor real e os mesmos 

níveis da respectiva Remuneração dos CRI (“Taxa Substitutiva”). 

Até a deliberação da Taxa Substitutiva, será utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer 

obrigações previstas nesta Escritura de Emissão, a última Taxa DI ou o último IPCA divulgados 

oficialmente, conforme o caso, até a data da definição ou aplicação, conforme o caso, do novo 

parâmetro, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras entre a Emissora e a 

Debenturista quando da divulgação posterior da taxa/índice de remuneração/atualização que 

seria aplicável. 

Caso a Taxa DI ou o IPCA, conforme o caso, venha a ser divulgada antes da realização da 

Assembleia Especial de Titulares de CRI, a referida Assembleia Especial não será mais realizada e 

a Taxa DI ou o IPCA divulgado passará novamente a ser utilizada para o cálculo das respectivas 

obrigações previstas no Termo de Securitização. 

Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Devedora e a Emissora, conforme 

orientada pelos Titulares de CRI ou caso não seja realizada a Assembleia Especial de Titulares de 

CRI mencionada acima, a Devedora deverá resgatar os CRI 1ª Série ou os CRI 2ª Série, conforme 

aplicável, com seu consequente cancelamento, (i) no prazo de até 30 (trinta) dias da data de 

encerramento da Assembleia Especial de Titulares de CRI ou da data em que tal assembleia 

deveria ter ocorrido; ou (ii) na Data de Vencimento dos CRI. 

Os CRI 1ª Série deverão ser resgatados pelo Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série ou saldo do 

Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série, conforme o caso, acrescido da respectiva Remuneração 

dos CRI 1ª Série, calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização dos CRI 1ª 

Série, ou a Data de Pagamento de Remuneração dos CRI 1ª Série imediatamente anterior, 

conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem qualquer prêmio ou penalidade, caso em 

que, para a apuração da respectiva Remuneração dos CRI 1ª Série e/ou de quaisquer obrigações 

pecuniárias relativas aos CRI 1ª Série, será utilizado o percentual correspondente à última Taxa DI 

divulgada oficialmente. 

Os CRI 2ª Série deverão ser resgatados pelo saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 

2ª Série, acrescido da respectiva Remuneração dos CRI 2ª Série, calculada pro rata temporis, desde 

a primeira Data de Integralização dos CRI 2ª Série ou a Data de Pagamento de Remuneração dos 

CRI 2ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem 

qualquer prêmio ou penalidade, caso em que, para a apuração da Atualização Monetária dos CRI 

2ª Série, será utilizado o percentual correspondente ao último IPCA divulgado oficialmente. 

Data de Pagamento da Remuneração dos CRI 1ª Série 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado dos CRI, nos termos 

previstos no Termo de Securitização, a Remuneração dos CRI 1ª Série será paga sem carência a 

partir da primeira Data de Integralização dos CRI 1ª Série, [sendo o primeiro pagamento devido 

em [=] e o último pagamento devido na Data de Vencimento dos CRI 1ª Série] (cada uma das 

datas, “Data de Pagamento da Remuneração dos CRI 1ª Série”), conforme as datas de pagamento 

indicadas na tabela abaixo:  
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# 

Data de Pagamento da 

Remuneração dos CRI 

1ª Série 

Tai Incorpora Juros 

1 [=] [=]% [=] 

[=] 

[=] (“Data de 

Vencimento dos CRI 1ª 

Série”) 

100,0000% [=] 

Data de Pagamento da Remuneração dos CRI 2ª Série 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado dos CRI, nos termos 

previstos no Termo de Securitização, a Remuneração dos CRI 2ª Série será paga sem carência a 

partir da primeira Data de Integralização dos CRI 2ª Série, [sendo o primeiro pagamento devido 

em [=] e o último pagamento devido na Data de Vencimento dos CRI 2ª Série] (cada uma das 

datas, “Data de Pagamento da Remuneração dos CRI 2ª Série” e, em conjunto com as Datas de 

Pagamento da Remuneração dos CRI 1ª Série, as “Datas de Pagamento”), conforme as datas de 

pagamento indicadas na tabela abaixo:  

# 

Data de Pagamento da 

Remuneração dos CRI 

2ª Série 

Tai Incorpora Juros 

1 [=] [=]% [=] 

[=] 

[=] (“Data de 

Vencimento dos CRI 2ª 

Série”) 

100,0000% [=] 

Amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 

Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e/ou resgate antecipado dos CRI, conforme 

os termos previstos no Termo de Securitização, o Valor Nominal Unitário dos CRI de cada 

respectiva Série será amortizado, conforme as datas e percentuais indicados no Anexo [=] ao 

Termo de Securitização e na tabela abaixo, a partir do 24º (vigésimo quarto) mês contado da Data 

de Emissão dos CRI, sendo o primeiro pagamento devido em [=] de [=] de 2024 e o último 

pagamento devido na respectiva Data de Vencimento dos CRI (cada uma das datas, “Data de 

Amortização dos CRI”).  

# 
Data de Amortização dos 

CRI 1ª Série 

Data de Amortização dos 

CRI 2ª Série 
Tai 

1 [=] [=] [=]% 

[=] 
Data de Vencimento dos 

CRI 1ª Série 

Data de Vencimento dos 

CRI 2ª Série 
100,0000% 

Resgate Antecipado dos CRI decorrente do Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures 

A Emissora deverá, obrigatoriamente, de forma irrevogável e irretratável, a qualquer momento a 

partir da Data de Integralização dos CRI, realizar o resgate antecipado da totalidade dos CRI e/ou 
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dos CRI de cada respectiva Série, conforme aplicável ("Resgate Antecipado dos CRI”), caso a 

Devedora realize Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures. 

Nos termos da Cláusula [=] da Escritura de Emissão de Debêntures, a Devedora poderá realizar, a 

seu exclusivo critério, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures e/ou das Debêntures 

de cada respectiva Série (“Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures”) (i) a partir do [=] 

([=]) mês a contar da Data de Emissão, ou seja, a partir de [=] de [=] de 20[=]; [ou (ii) a qualquer 

tempo, exclusivamente na hipótese de ser demandada a realizar uma retenção, uma dedução ou 

um pagamento referente a acréscimo de tributos e/ou taxas nos termos do Cláusula [=] da 

Escritura de Emissão de Debêntures.]  

(i) por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série: 

A. exclusivamente na hipótese de Resgate Antecipado Facultativo previsto no inciso 

acima, o valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures objeto do Resgate 

Antecipado Facultativo das Debêntures será equivalente ao Valor Nominal Unitário das 

Debêntures da Primeira Série ou saldo Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira 

Série, conforme o caso, a ser resgatado, acrescido da Remuneração das Debêntures da 

Primeira Série, calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização da 

Primeira Série ou da respectiva Data de Pagamento de Remuneração das Debêntures da 

Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo Resgate 

Antecipado Facultativo das Debêntures, incidente sobre o Valor Nominal Unitário das 

Debêntures da Primeira Série ou saldo Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira 

Série, conforme o caso, mais Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data do 

Resgate Antecipado Facultativo e de prêmio equivalente a 0,75% (setenta e cinco 

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

Dias Úteis, considerando a quantidade de Dias Úteis a transcorrer entre a data do efetivo 

Resgate Antecipado Facultativo e a Data de Vencimento das Debêntures da Primeira 

Série, conforme fórmula abaixo:  

VRA = (𝑽𝒏𝒆 + 𝑱) ∗ [(𝟏 + 𝑷)] (
𝑷𝒓

𝟐𝟓𝟐
)
 

 

onde: 

 

VRA = Valor do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures; 

 

Vne = Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário das 

Debêntures; 

 

J = Remuneração das Debêntures, calculada pro rata temporis da Data de Integralização 

das Debêntures ou a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures 

imediatamente anterior, conforme for o caso, até a data de ocorrência do efetivo 

pagamento; 

 

P = prêmio equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao ano; 

 

Pr = número de dias úteis entre a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo das 

Debêntures e a Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série. 
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Caso a data de realização do Resgate Antecipado Facultativo coincida com uma Data de 

Amortização e/ou Data de Pagamento de Remuneração das Debêntures da Primeira Série, 

o prêmio previsto acima deverá ser calculado sobre o saldo do Valor Nominal Unitário 

das Debêntures da Primeira Série após o referido pagamento; 

 

B. exclusivamente na hipótese de Resgate Antecipado Facultativo previsto no inciso 

(i) acima, o valor devido pela Emissora será equivalente ao Valor Nominal Unitário das 

Debêntures da Primeira Série ou saldo Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira 

Série, conforme o caso, a ser resgatado, acrescido da Remuneração das Debêntures da 

Primeira Série, calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização das 

Debêntures da Primeira Série ou da respectiva Data de Pagamento de Remuneração das 

Debêntures da Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do 

efetivo Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, incidente sobre o Valor Nominal 

Unitário das Debêntures da Primeira Série ou saldo Valor Nominal Unitário das Debêntures 

da Primeira Série, conforme o caso, mais Encargos Moratórios  devidos e não pagos até a 

data do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures. 

 

(ii) por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Segunda Série: 

A. o valor devido pela Emissora será equivalente ao maior dos valores mencionados 

nos itens (a) e (b) abaixo:  

a) exclusivamente na hipótese de Resgate Antecipado Facultativo previsto no (i) acima, 

o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série, acrescido (i) 

da Remuneração das Debêntures da Segunda Série, calculada pro rata temporis desde 

a primeira Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série ou a Data de 

Pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série imediatamente 

anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado 

Facultativo das Debêntures (exclusive); e (ii) dos Encargos Moratórios, eventualmente 

devidos; ou 

b) o valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de amortização do Valor 

Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série e das parcelas 

remanescentes de pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série, 

utilizando como taxa de desconto o percentual equivalente à taxa interna de retorno 

da NTN-B com pagamentos semestrais e duration mais próxima à duration 

remanescente das Debêntures, na data do Resgate Antecipado Facultativo, utilizando-

se a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de 

computadores (http://www.anbima.com.br) apurada no segundo Dia Útil 

imediatamente anterior à data do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, 

conforme formula abaixo, decrescido de 0,90% (noventa centésimos por cento), e 

acrescido dos Encargos Moratórios eventualmente devidos. 

𝑉𝑃 = [∑ (
𝑉𝑁𝐸𝑘

𝐹𝑉𝑃𝑘
 )𝑛

𝑘=1 ],  

onde: 

VP = somatório do valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de 

amortização do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série e das 
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parcelas remanescentes de pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda 

Série; 

 

VNEk = valor unitário de cada um dos “k” valores futuros devidos das Debêntures da 

Segunda Série , sendo o valor de cada parcela “k” equivalente ao pagamento da 

Remuneração das Debêntures da Segunda Série, e/ou da amortização do Valor 

Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série; 

 

n = número total de eventos de pagamento a serem realizados das Debêntures da 

Segunda Série, sendo “n” um número inteiro; 

 

FVPk = fator de valor presente, apurado conforme fórmula a seguir, calculado com 

9 (nove) casas decimais, com arredondamento: 

𝐹𝑉𝑃𝑘 = {[(1 + 𝑇𝐸𝑆𝑂𝑈𝑅𝑂𝐼𝑃𝐶𝐴 − 0,90%)
𝑛𝑘

252]} 

onde: 

 

TESOURO IPCA = taxa interna de retorno da NTN-B, com duration mais próxima à 

duration remanescente das Debêntures da Segunda Série, das na data do efetivo 

resgate; 

 

nk = número de Dias Úteis entre a data do Resgate Antecipado Facultativo das 

Debêntures e a data de vencimento programada de cada parcela “k” vincenda. 

 

Caso a data de realização do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures coincida 

com uma Data de Amortização das Debêntures e/ou Data de Pagamento de 

Remuneração das Debêntures da Segunda Série, o prêmio previsto acima e os demais 

cálculos deverão ser efetuados sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das 

Debêntures após os referidos pagamentos; 

B. exclusivamente na hipótese de Resgate Antecipado Facultativo previsto no inciso 

(ii) acima, o valor devido pela Emissora será equivalente ao Valor Nominal Unitário das 

Debêntures da Segunda Série ou saldo Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda 

Série, conforme o caso, a ser resgatado, acrescido da Remuneração das Debêntures da 

Segunda Série, calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização das 

Debêntures da Segunda Série ou da respectiva Data de Pagamento de Remuneração das 

Debêntures da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do 

efetivo Resgate Antecipado Facultativo, incidente sobre o Valor Nominal Unitário das 

Debêntures da Segunda Série ou saldo Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda 

Série, conforme o caso, mais Encargos Moratórios (conforme definido abaixo) devidos e 

não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures.  

(iii) o pagamento do Resgate Antecipado Facultativo deverá ser realizado na data 

indicada na Comunicação de Resgate Facultativo e será feito por meio de Transferência 

Eletrônica Disponível – TED ou outra forma de transferência eletrônica de recursos 

financeiros, na Conta Centralizadora. 
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Os CRI objeto de Resgate Antecipado dos CRI deverão ser cancelados. 

Não será admitido o resgate antecipado parcial dos CRI de uma determinada Série. 

Oferta de Resgate Antecipado dos CRI decorrente de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 

das Debêntures 

A Devedora poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, realizar uma oferta facultativa 

de resgate antecipado da totalidade das Debêntures e/ou das Debêntures de cada respectiva 

Série, com o consequente cancelamento das Debêntures que venham a ser resgatadas, que será 

endereçada à Emissora, de acordo com os termos e condições previstos abaixo e na Cláusula [=] 

da Escritura de Emissão de Debêntures (“Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das 

Debêntures”). 

A Devedora realizará a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures por meio de 

comunicação à Emissora (“Comunicação de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das 

Debêntures”), a qual deverá descrever os termos e condições da Oferta Facultativa de Resgate 

Antecipado das Debêntures estabelecidos nas Cláusulas [=] e seguintes da Escritura de Emissão 

de Debêntures. 

Caso a Devedora tenha confirmado a intenção de promover o resgate antecipado no âmbito da 

Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures, nos termos das Cláusulas [=] e 

seguintes da Escritura de Emissão de Debêntures, o valor a ser pago em relação a cada uma das 

Debêntures, e consequentemente em relação a cada um dos CRI, que forem considerados como 

tendo aderido à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures, corresponderá ao 

Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série ou o Valor Nominal Unitário Atualizado 

das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, que tiverem aderido à Oferta Facultativa de 

Resgate Antecipado das Debêntures, acrescido (a) da Remuneração aplicável sobre as Debêntures 

que serão objeto de resgate antecipado, calculada pro rata temporis desde a primeira data de 

integralização das Debêntures ou a data de pagamento da Remuneração das Debêntures 

imediatamente anterior, até a data do efetivo pagamento; (b) se for o caso, de prêmio de resgate 

antecipado a ser oferecido à Emissora, a exclusivo critério da Devedora, o qual poderá ser 

negativo; e (c) dos encargos moratórios das Debêntures e de quaisquer obrigações pecuniárias 

referentes às Debêntures a serem resgatadas, se houver (“Valor da Oferta Facultativa de 

Resgate Antecipado”).  

Ocorrendo a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures, a Emissora deverá realizar 

a oferta de resgate antecipado da totalidade dos CRI (“Oferta de Resgate Antecipado dos CRI”) 

nos mesmos termos da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures, conforme 

abaixo. 

Procedimento da Oferta de Resgate Antecipado dos CRI. Caso a Emissora receba uma Comunicação 

de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula [=] da 

Escritura de Emissão de Debêntures, a Emissora deverá, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis da 

data de recebimento da referida Comunicação de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das 

Debêntures, publicar comunicado (“Comunicado de Resgate Antecipado”), informando a respeito 

da realização da Oferta de Resgate Antecipado dos CRI, bem como informar a B3, o Agente 

Fiduciário e o Escriturador. 

O Comunicado de Resgate Antecipado deverá (a) conter os termos e condições da Oferta de 

Resgate Antecipado dos CRI (os quais seguirão estritamente os termos da Oferta Facultativa de 

Resgate Antecipado das Debêntures), (b) indicar a data limite para os Titulares de CRI, 

manifestarem à Emissora, com cópia para o Agente Fiduciário, a intenção de aderirem à Oferta 

de Resgate Antecipado dos CRI, prazo esse que deverá ser de até 20 (vinte) Dias Úteis a contar 
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da data da publicação ou envio, conforme o caso, do Comunicado de Resgate Antecipado (“Prazo 

de Adesão”), (c) o procedimento para tal manifestação; e (d) demais informações relevantes aos 

Titulares de CRI. 

Após o encerramento do Prazo de Adesão, a Emissora comunicará a Devedora o número dos CRI 

que aderiram à Oferta de Resgate Antecipado dos CRI. 

Na hipótese de realização de uma Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures, a 

Devedora deverá, conforme previsto na Cláusula [=] da Escritura de Emissão de Debêntures, 

dentro do prazo previsto no referido dispositivo, confirmar à Emissora a realização ou não do 

resgate antecipado, conforme os critérios estabelecidos na Comunicação de Oferta Facultativa de 

Resgate Antecipado das Debêntures, devendo a Emissora comunicar tal decisão aos Titulares dos 

CRI em até 2 (dois) Dias Úteis. 

A Devedora realizará o resgate antecipado das Debêntures correspondentes aos CRI que 

manifestaram a intenção de aderir à Oferta de Resgate Antecipado dos CRI, desde que tenha 

confirmado tal intenção, na hipótese de uma Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das 

Debêntures, e, por sua vez, a Emissora realizará o resgate antecipado dos CRI que houverem 

aderido à Oferta de Resgate Antecipado dos CRI, na data do resgate antecipado das Debêntures, 

independentemente da anuência ou aceite prévio dos Titulares de CRI, os quais desde já 

autorizam a Emissora, o Agente Fiduciário e a B3 a realizar os procedimentos necessários à 

efetivação do resgate antecipado dos CRI, independentemente de qualquer instrução ou 

autorização adicional dos Titulares de CRI. 

O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures, e consequentemente em relação a 

cada um dos CRI, que forem considerados como tendo aderido à Oferta de Resgate Antecipado 

dos CRI, corresponderá ao Valor da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, conforme o caso. 

A Emissora deverá, com antecedência, mínima, de 3 (três) Dias Úteis da data do efetivo resgate, 

comunicar o Escriturador, o Banco Liquidante e a B3 sobre a realização da Oferta de Resgate 

Antecipado dos CRI. 

Os CRI resgatados antecipadamente conforme acima serão obrigatoriamente cancelados pela 

Emissora. 

Vencimento Antecipado das Debêntures e Resgate Antecipado dos CRI  

Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI  

Ocorrendo a declaração do vencimento antecipado das Debêntures na forma prevista no item 

“Vencimento Antecipado das Debêntures” abaixo, a Devedora estará obrigada a resgatar a 

totalidade das Debêntures e a Emissora, consequentemente, estará obrigada a resgatar a 

totalidade dos CRI, com o consequente cancelamento das Debêntures e dos CRI resgatados.  

Vencimento Antecipado das Debêntures  

Sujeito ao disposto nas Cláusulas [8.2] e [8.3] da Escritura de Emissão de Debêntures, todas as 

obrigações constantes da Escritura de Emissão de Debêntures serão declaradas antecipadamente 

vencidas, pelo que se exigirá da Devedora o pagamento integral, do Valor Nominal Unitário ou 

saldo Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, bem como do Valor Nominal 

Atualizado das Debêntures da Segunda Série, acrescido da respectiva Remuneração das 

Debêntures, dos Encargos Moratórios, multas e demais encargos devidos, se houver, calculada 

pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização das Debêntures da respectiva Série ou 

a Data de Pagamento de Remuneração das Debêntures da respectiva Série imediatamente 

anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, em caso de ocorrência de qualquer 
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dos eventos previstos nas Cláusulas [8.1.1] e [8.1.2] da Escritura de Emissão de Debêntures e 

descritos abaixo e observados, quando expressamente indicados abaixo, os respectivos prazos de 

cura.  

Vencimento Antecipado Automático 

Constitui evento de vencimento que acarreta o vencimento automático das obrigações 

decorrentes das Debêntures (“Evento de Vencimento Antecipado Automático das 

Debêntures”), nos termos da Cláusula [=] da Escritura de Emissão de Debêntures:  

(i) [o inadimplemento, pela Devedora e/ou pelas Fiadoras, de qualquer obrigação pecuniária 

devida à Emissora na respectiva data de pagamento prevista na Escritura de Emissão, não 

sanada no prazo de [2 (dois) Dias Úteis] a contar da data em que o pagamento era devido;]  

(ii) ocorrência de (a) liquidação, dissolução, extinção ou decretação de falência da Devedora; 

(b) pedido de autofalência da Devedora; (c) pedido de falência formulado por terceiros em 

face da Devedora não devidamente elidido no prazo legal; (d) propositura, pela Devedora, 

de plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, 

independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido 

plano; ou (e) ingresso em juízo pela Devedora de requerimento de recuperação judicial, 

independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua 

concessão pelo juiz competente; 

(iii) transformação da forma societária da Devedora de sociedade por ações para qualquer 

outro tipo societário, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações 

e/ou cancelamento do registro de companhia aberta, categoria “A”, pela Devedora; 

(iv) alteração ou modificação do objeto social da Devedora, que modifique substancialmente 

as atividades por ela praticada atualmente, de forma a substituir ou a agregar às atuais 

atividades desenvolvidas pela Devedora novos negócios que tenham prevalência ou 

possam representar desvios em relação às atividades atualmente desenvolvidas; 

(v) [vencimento antecipado de quaisquer empréstimos, financiamentos ou operações de 

dívida ou financeiras, no mercado local ou internacional (“Obrigação Financeira”), 

observados os prazos de cura específicos previstos nos respectivos contratos (a) da 

Devedora, em valor individual ou agregado igual ou superior a R$[30.000.000,00] ([trinta 

milhões de reais]), e/ou o seu equivalente em outras moedas; ou (b) de cada Fiadora 

individualmente, em valor individual ou agregado, igual ou superior a R$[10.000.000,00] 

([dez milhões de reais]), e/ou o seu equivalente em outras moedas;] 

(vi) se a Devedora e/ou qualquer Fiadora ceder, transferir ou gravar, total ou parcialmente 

quaisquer de seus direitos e/ou suas obrigações pecuniárias ou não pecuniárias assumidas 

na Escritura de Emissão ou nos Documentos da Operação dos quais sejam parte, salvo (a) 

mediante autorização prévia, expressa e por escrito da Emissora; ou (b) conforme 

expressamente autorizado na Escritura de Emissão ou nos respectivos Documentos da 

Operação;  

(vii) caso a Devedora, as Fiadoras e/ou qualquer de suas Afiliadas pratique qualquer ato visando 

anular, invalidar, tornar inexequível, cancelar, descaracterizar ou repudiar, por meio judicial 
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ou extrajudicial, as Debêntures, a Escritura de Emissão, a Operação de Securitização, os 

Créditos Imobiliários e/ou a Fiança; 

(viii) não cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial e/ou arbitral proferida contra 

a Devedora, em valor individual ou agregado igual ou superior a R$ [30.000.000,00 (trinta 

milhões de reais)], ou seu valor equivalente em outras moedas no prazo estipulado para o 

respectivo pagamento, exceto com relação àqueles que estejam sendo contestados de 

boa-fé pela Devedora, nas esferas administrativa ou judicial, e para as quais tenha sido 

obtido efeito suspensivo em relação ao seu cumprimento, ou tenha sido constituída 

garantia em juízo para o valor integral determinado em referida decisão ou sentença;  

(ix) descumprimento da Destinação de Recursos estabelecida na Escritura de Emissão; 

(x) resgate, recompra, (exceto pelo programa de recompra de ações de emissão da Devedora 

vigente, conforme aprovado na reunião do conselho de administração da Devedora 

realizada em de 11 de janeiro de 2022 e contrato de derivativos a ele vinculados), 

amortização ou bonificação de ações de emissão da Devedora, ou distribuição, pela 

Devedora, de dividendos (exceto pelo dividendo mínimo obrigatório nos termos do artigo 

202 da Lei das Sociedades por Ações) ou pagamentos de juros sobre capital próprio, ou 

qualquer outra participação nos lucros, ou ainda a realização de quaisquer outros 

pagamentos a seus acionistas, se a Devedora estiver em descumprimento de suas 

obrigações pecuniárias decorrentes da presente Emissão, observado o respectivo prazo de 

cura aplicável, e/ou do Índice Financeiro;  

(xi) em caso de falsidade de quaisquer das declarações ou garantias, nas datas em que foram 

prestadas, pela Devedora ou Fiadoras nesta Escritura de Emissão e/ou nos Documentos da 

Operação; e 

(xii)  invalidade, nulidade ou inexequibilidade, total ou parcial, da Escritura de Emissão, das CCI 

e/ou do Termo de Securitização. 

Vencimento Antecipado Não Automático 

Constituem eventos de vencimento não automático (“Eventos de Vencimento Antecipado Não 

Automático das Debêntures” e, em conjunto com os Eventos de Vencimento Antecipado 

Automático das Debêntures, “Eventos de Vencimento Antecipado das Debêntures”), que 

podem acarretar o vencimento das obrigações decorrentes das Debêntures, aplicando-se o 

disposto na Cláusula [=] da Escritura de Emissão de Debêntures:  

(i) não cumprimento pela Devedora e/ou pelas Fiadoras de qualquer obrigação não-

pecuniária, nos termos da Escritura de Emissão, não sanada em um prazo máximo de 10 

(dez) Dias Úteis contados da data do respectivo inadimplemento, sendo que este prazo 

não se aplica àquelas obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo de cura 

específico; 

(ii) caso, por qualquer fato atinente ao seu objeto, a Fiança torne-se inábil imprópria ou 

insuficiente para assegurar o fiel, integral e pontual pagamento das Obrigações Garantidas, 

exceto caso a Fiança seja substituída e/ou complementada, quando solicitado pela 

Emissora; 
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(iii) [a incorporação (exceto pela incorporação de ações), fusão ou cisão da Devedora e/ou das 

Fiadoras ou qualquer outra forma de reorganização societária, exceto (a) em caso de cisão 

das Fiadoras, se a parte cindida tornar-se fiadora nas mesmas condições previstas na 

Escritura de Emissão; (b) em caso de fusão por Fiadora, se realizada com entidades 

controladas direta ou indiretamente pela Devedora, com a manutenção da Fiança na forma 

da Escritura de Emissão; (c) em caso de fusão ou incorporação de Fiadora, se a 

incorporadora for (c.1) outra Fiadora, (c.2) a Devedora ou (c.3) sociedade controlada direta 

ou indiretamente pela Devedora ou por qualquer das Fiadoras, neste último caso, desde 

que se torne fiadora nas mesmas condições previstas na Escritura de Emissão; ou (d) com 

relação à incorporação (exceto pela incorporação de ações), fusão ou cisão da Devedora, 

se for assegurado ao Emissora o resgate das Debêntures, durante o prazo mínimo de 6 

(seis) meses a contar da data da publicação das atas das assembleias relativas à cisão, fusão 

ou incorporação, nos termos do art. 231, §1º da Lei de Sociedades Anônimas;]  

(iv) [assunção do Controle direto ou indireto da Devedora por qualquer pessoa ou grupo de 

pessoas que seja(m), atualmente   ou que venha(m) a se tornar, acionista(s) da Devedora, 

inclusive por meio de aquisição de um número de ações representativo da maioria do 

capital social da Devedora ou por formalização de acordo de acionistas ou de voto. Fica 

esclarecido que a aquisição de ações da Devedora na forma fixada neste inciso (iv) não 

constituirá Evento de Vencimento Antecipado Não Automático, ainda que tal aquisição 

provoque a constituição de um controlador ou bloco de controle definido na Devedora 

diverso dos atuais acionistas da Devedora, se, cumulativamente: (a) as ações da Devedora 

permanecerem listadas, até a integral quitação das obrigações da Devedora decorrentes 

das Debêntures e da Escritura de Emissão, no segmento especial do mercado de ações da 

B3, denominado "Novo Mercado", conforme "Regulamento de Listagem do Novo 

Mercado"; (b) a referida assunção de controle (b.1) não causar o rebaixamento do rating 

nacional mais atualizado da Devedora ou da Emissão, dos dois o maior, divulgado pela 

S&P, pela Fitch ou pela Moody's, disponível em data imediatamente anterior à assunção 

do Controle direto ou indireto da Devedora; e (b.2) o novo controlador ou integrantes de 

bloco de controle não estiver(em) inadimplente(s) e não tiver(em) histórico de 

inadimplência quanto ao pagamento de qualquer valor devido no âmbito de operações 

realizadas no mercado financeiro e/ou de capitais nacional; (c) o novo controlador ou 

integrantes de bloco de controle não tenha(m) violado as Leis Anticorrupção, conforme 

constatado por meio de decisão arbitral ou judicial condenatória, com efeito imediato, em 

virtude da respectiva violação; (d) o novo controlador ou integrantes de bloco de controle 

cumpra(m) as legislações vigentes, incluindo as leis relacionadas à não utilização de 

trabalho infantil, análogo ao escravo, incentivo à prostituição e violação dos direitos dos 

silvícolas, e adote(m) as melhores práticas de proteção ao meio ambiente, à segurança e 

saúde do trabalho, inclusive no tocante ao cumprimento da Legislação Socioambiental; (e) 

não esteja(m) envolvido(s) em práticas contrárias às Leis Anticorrupção; (f) o(s) novo(s) 

detentor(es) do Controle da Devedora não seja(m) entidade(s) ou pessoa(s) exposta(s) 

politicamente, nos termos da Instrução da CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019; e (g) 

no que for aplicável, (g.1) não ser uma Contraparte Restrita ou incorporada em um 

Território Sancionado ou (g.2) não ser uma subsidiária das partes indicadas no item (g.1) 

retro não ser uma Contraparte Restrita;] 
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(v) redução do capital social da Devedora sem observância do disposto no parágrafo 3º do 

artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, exceto se para absorção de prejuízos; 

(vi) constituição e/ou prestação pela Devedora de quaisquer garantias fidejussórias, Ônus e/ou 

qualquer outra modalidade de obrigação que limite, sob qualquer forma, a propriedade, 

titularidade, posse e/ou controle sobre os ativos, bens e direitos de qualquer natureza, de 

propriedade ou titularidade, conforme aplicável, da Devedora, em benefício de qualquer 

sociedade integrante de seu Grupo Econômico, exceto pela prestação de garantia pessoal 

(fiança e/ou aval) ou real pela Devedora em benefício de terceiro em decorrência de 

Obrigações Financeiras ou no âmbito de contratos de seguro a serem contratados por suas 

Controladas;  

(vii) no caso de inconsistência, ou insuficiência, em qualquer aspecto relevante, ou ainda, de 

incorreção, de quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Devedora ou Fiadoras 

na Escritura de Emissão e/ou nos Documentos da Operação, no momento em que foram 

prestadas; 

(viii) inadimplemento de quaisquer Obrigações Financeiras (a) pela Devedora (ainda que na 

condição de garantidora), em valor individual ou agregado igual ou superior a 

R$[30.000.000,00 (trinta milhões de reais)], e/ou o seu equivalente em outras moedas; e (b) 

pelas Fiadoras (ainda que na condição de garantidora), em valor individual ou agregado 

igual ou superior a R$[10.000.000,00 (dez milhões de reais)], e/ou o seu equivalente em 

outras moedas;  

(ix) protesto de títulos contra a Devedora e/ou as Fiadoras, cujo valor, individual ou agregado, 

seja igual ou superior a (a) R$[30.000.000,00 (trinta milhões de reais)] ou o equivalente em 

outras moedas, para a Devedora; (b) R$[10.000.000,00 (dez milhões de reais)] ou o 

equivalente em outras moedas, para cada Fiadora, individualmente; exceto se, no prazo de 

até 10 (dez) Dias Úteis, contados da data de intimação para pagamento do respectivo 

protesto, tiver sido comprovado que: (a) o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de 

terceiros; (b) o protesto foi cancelado ou sustado; (c) o valor devido foi integralmente 

quitado; ou (d) se tiver sido efetuado depósito em dinheiro para garantia em juízo, seguro 

garantia aceito pela contraparte ou pelo juízo competente; ou (e) a exigibilidade do 

protesto foi suspensa por decisão judicial;  

(x) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações, concessões, 

alvarás e licenças, necessárias para o regular desempenho das atividades da Devedora, 

exceto com relação àquelas (a) que estejam em processo de obtenção ou renovação 

tempestiva; e (b) cuja aplicabilidade esteja sendo questionada de boa-fé, pela Devedora, 

nas esferas administrativa e/ou judicial,  para as quais tenha sido obtido efeito suspensivo, 

ou (c) cuja não renovação, não obtenção, cancelamento, revogação ou extinção não possa 

causar um Efeito Adverso Relevante; 

(xi) [arresto, sequestro ou penhora de bens ou ativos da Devedora ou outra medida de 

qualquer Autoridade Governamental que implique perda de bens e/ou ativos da Devedora 

cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a R$[30.000.000,00] (trinta milhões 

de reais) ou o equivalente em outras moedas, exceto (a) se no prazo de até 15 (quinze) Dias 
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Úteis, contados da data do respectivo arresto, sequestro ou penhora, tiver sido 

comprovado que o arresto, sequestro ou a penhora foi contestado de boa fé e que foi 

obtido efeito suspensivo para seus efeitos; ou (b) por arresto, sequestro ou penhora de 

bens ou ativos da Devedora que não possa causar um Efeito Adverso Relevante, e que 

decorra de eventual solidariedade da Devedora em passivos fiscais das Fiadoras existentes 

à época da aquisição pela Devedora das da participação societária por ela detida em 

qualquer Fiadora, sendo certo que, em qualquer caso, no prazo de até 15 (quinze) dias, 

deverá ter sido comprovada a efetivação do respectivo(a) ajuste de preço, e/ou (b) 

pagamento de indenização, devidos em decorrência da aquisição pela Devedora das da 

participação societária por ela detida em qualquer  Fiadora]; 

(xii) se houver a cessão, venda, alienação e/ou qualquer outra forma de transferência, gratuita 

ou onerosa, pela Devedora e/ou por quaisquer Fiadoras: (a) de bens escriturados no ativo 

imobilizado da respectiva sociedade, cujo valor corresponda a mais do que [10% (dez por 

cento)] do valor desta rubrica contábil, ou (b) de ativos e/ou participações societárias 

detidos por estas em subsidiárias e/ou controladas, que gerem, de forma individual ou 

agregada, mais do que [10% (dez por cento)] da receita líquida da respectiva sociedade, 

considerando um período de 12 (doze) meses, findo na data base das respectivas 

demonstrações financeiras consolidadas atualizadas da Devedora ou das Fiadoras, 

conforme o caso, exceto se em decorrência das hipóteses previstas no item (iii) acima;  

(xiii) inobservância das obrigações estabelecidas pela legislação socioambiental e criminal 

aplicável, constatado por meio de sentença arbitral ou judicial condenatória, de 

exigibilidade imediata, exceto se (a) obtido efeito suspensivo em relação ao seu 

cumprimento, pela Devedora e/ou por quaisquer das sociedades pertencentes ao Grupo 

Econômico; ou (b) por descumprimentos que não possam causar um Efeito Adverso 

Relevante e/ou um efeito reputacional; 

(xiv) prática de atos pela Devedora, pelas Fiadoras quaisquer de suas Controladas e/ou 

coligadas, que importem em violação à legislação que trata do combate ao trabalho infantil, 

ao trabalho análogo ao escravo, ao proveito criminoso da prostituição ou crimes ao meio 

ambiente; 

(xv) ocorrência de (a) liquidação, dissolução, extinção ou decretação de falência de qualquer 

Fiadora e/ou de suas respectivas Controladas e/ou das Controladas da Devedora; (b) 

pedido de autofalência de qualquer Fiadora e/ou de quaisquer de suas respectivas 

Controladas e/ou das Controladas da Devedora; (c) pedido de falência formulado por 

terceiros em face de qualquer Fiadora e/ou de quaisquer de suas respectivas Controladas 

e/ou de quaisquer das Controladas da Devedora não devidamente elidido no prazo legal; 

(d) propositura, por qualquer Fiadora e/ou por quaisquer de suas respectivas Controladas 

e/ou quaisquer das Controladas da Devedora, de plano de recuperação extrajudicial a 

qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida 

homologação judicial do referido plano; ou (e) ingresso em juízo por qualquer Fiadora e/ou 

por quaisquer de suas respectivas Controladas e/ou quaisquer Controladas da Devedora, 

de requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do 

processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; 
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(xvi) [não observância, pela Devedora, por 2 (dois) vezes períodos consecutivos ou 3 (três) 

períodos alternados dentro de um intervalo de 12 (doze) meses, da apuração trimestral, 

dos limites estabelecidos para razão entre a Dívida Financeira Líquida (conforme definido 

abaixo) e o EBITDA (conforme definido abaixo), apurados com base nas demonstrações 

financeiras consolidadas auditadas ou informações contábeis intermediárias consolidadas 

revisadas da Devedora, conforme o caso, a partir da publicação das demonstrações 

financeiras consolidadas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 

(“Índice Financeiro”). O Índice Financeiro, correspondente à relação entre a Dívida 

Financeira Líquida e o EBITDA, deverá ser igual ou inferior a: (i) 3,0 (três inteiros) nas 

demonstrações financeiras consolidadas, relativa ao exercício social findo em 31 de 

dezembro de 2022; e (ii) 2,50 (dois inteiros e meio) nas demonstrações financeiras 

consolidadas ou informações contábeis intermediárias consolidadas, conforme o caso, 

relativas aos exercícios sociais ou períodos trimestrais, conforme o caso, findos nos anos 

subsequentes até a Data de Vencimento;]  

Para esses fins, considera-se:  

 

[“Dívida Financeira Líquida” significa, com base nas demonstrações financeiras 

consolidadas anuais auditadas ou das informações contábeis intermediárias consolidadas 

revisadas da Devedora, o somatório dos saldos das dívidas, incluindo dívidas perante 

pessoas físicas e/ou jurídicas, tais como mútuos, empréstimos, avais e financiamentos com 

terceiros, emissão de títulos de renda fixa, conversíveis ou não, nos mercados local e/ou 

internacional, e obrigações referentes a parcelamento de tributos e/ou taxas; menos as 

disponibilidades em caixa e aplicações financeiras.] 

 

[“EBITDA” significa, com base nas demonstrações financeiras anuais consolidadas auditadas 

ou das informações contábeis intermediárias consolidadas revisadas da Devedora, o 

resultado relativo aos 12 (doze) meses anteriores à data de apuração, antes do imposto de 

renda e contribuição social, da depreciação e amortização, do resultado financeiro, do 

resultado não operacional e de operações não recorrentes, da equivalência patrimonial e 

da participação de acionistas minoritários, incluindo também o EBITDA pro forma das 

sociedades adquiridas pela Devedora e ainda não consolidadas integralmente em suas 

demonstrações financeiras nos respectivos períodos;] 

 

[“Despesa Financeira” significa o somatório, relativo aos 12 (doze) meses anteriores à data 

de apuração, dos juros sobre dívidas financeiras, mútuos, títulos e valores mobiliários, 

deságio na cessão de direitos creditórios, custos de estruturação de operações bancárias 

ou de mercado de capitais, variações monetárias e cambiais passivas, despesas 

relacionadas a hedge/derivativos, excluindo juros sobre capital próprio;] 

 

[“Receitas Financeiras” significa o somatório, relativo aos 12 (doze) meses anteriores à data 

de apuração, dos juros sobre aplicações financeiras, sobre empréstimos e mútuos ativos, 

variações monetárias e cambiais ativas, receitas relacionadas a hedge/derivativos; e] 

 

[“Despesa Financeira Líquida” significa o total das Despesas Financeiras menos total das 

Receitas Financeiras, conforme definições acima; e] 
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(xvii) contratação, pela Devedora e/ou pelas Fiadoras, na qualidade de credoras, de empréstimos, 

mútuos (inclusive contratos celebrados com partes relacionadas (intercompanies), 

financiamentos, adiantamentos de recursos (exceto por AFACs que sejam convertidos em 

capital, observado que referidos AFACs deverão ser convertidos em capital social das 

respectivas sociedades em dentro do prazo de 120 (cento de vinte) dias, em conformidade 

com a legislação fiscal aplicável), supplier financing, hedge, dívidas, ou qualquer outra 

forma de operação de crédito ou operação financeira, cujo valor, individual ou agregado, 

seja igual ou superior a (a) R$[30.000.000,00 (trinta milhões de reais)] ou o equivalente em 

outras moedas, para a Devedora; (b) R$[10.000.000,00 (dez milhões de reais)] ou o 

equivalente em outras moedas, para cada Fiadora, individualmente; em qualquer caso, 

desde que tal contratação seja realizada de acordo com padrões usuais de mercado (arm’s 

length). 

A ocorrência de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado descritos nas Cláusulas [=] e 

[=] da Escritura de Emissão de Debêntures deverá ser prontamente comunicada pela Devedora à 

Emissora e ao Agente Fiduciário, no prazo de até 1 (um) Dia Útil contado da data da sua 

ocorrência, sendo certo que o referido prazo não implicará em extensão ou modificação dos 

prazos de cura previstos nas Cláusulas [=] e [=] da Escritura de Emissão de Debêntures.  

O descumprimento do dever de informar, pela Devedora, não impedirá o exercício de direitos, 

poderes, faculdades e pretensões previstos na Escritura de Emissão de Debêntures e/ou no Termo 

de Securitização, pela Emissora, pelo Agente Fiduciário ou pelos Titulares de CRI, inclusive o de 

declarar o vencimento antecipado das Debêntures e, consequentemente, o resgate antecipado 

dos CRI. 

Ocorrendo quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado Automáticos previstos na Cláusula 

[=] da Escritura de Emissão de Debêntures (observado o prazo de cura aplicável, se for o caso), as 

obrigações decorrentes das Debêntures se tornarão imediata e automaticamente vencidas, 

independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, ou mesmo de Assembleia 

Especial de Titulares de CRI. 

Ocorrendo qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado Não Automático previstos na 

Cláusula [=] da Escritura de Emissão de Debêntures, observados os respectivos prazos de cura, 

conforme aplicável, deverá ser realizada Assembleia Especial de Titulares de CRI nos termos 

previstos no Termo de Securitização, para deliberar sobre a declaração do vencimento antecipado 

das obrigações decorrentes das Debêntures. 

Na Assembleia Especial dos Titulares de CRI de que trata a Cláusula [=] da Escritura de Emissão 

de Debêntures, os Titulares de CRI representando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 

(um) dos CRI em Circulação, em primeira convocação, ou 50% (cinquenta por cento) dos Titulares 

de CRI presentes na Assembleia Especial mais 1 (um), desde que presentes à Assembleia Especial, 

no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) dos CRI em circulação, se em segunda convocação, 

poderão decidir por orientar a Emissora para que esta não declare o vencimento antecipado das 

obrigações decorrentes das Debêntures, sendo certo que tal decisão terá caráter irrevogável e 

irretratável e será vinculante à Emissora.  

Na ocorrência do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, a 

Devedora obriga-se a resgatar a totalidade das Debêntures, com o seu consequente 

cancelamento, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário ou saldo Valor Nominal Unitário 

das Debêntures da Primeira Série, conforme o caso, ou do Valor Nominal Unitário Atualizado das 

Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, acrescido da respectiva Remuneração das 
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Debêntures, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização das Debentures 

da respectiva Série ou a Data de Pagamento de Remuneração das Debêntures da respectiva Série 

imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo do 

pagamento dos Encargos Moratórios, quando for o caso, e de quaisquer outros valores 

eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura de Emissão, conforme aplicável, 

no prazo de até 1 (um) Dia Útil contado (i) com relação aos Eventos de Vencimento Antecipado 

Automáticos, da data em que ocorrer o respectivo evento; ou (ii) com relação aos Eventos de 

Vencimento Antecipado Não Automáticos, da data em que for declarado pela Emissora o 

vencimento antecipado, conforme deliberação dos Titulares de CRI, reunidos em Assembleia 

Especial, nos termos previstos no Termo de Securitização. 

Preço de Integralização  

A integralização dos CRI será realizada (i) pelo Valor Nominal Unitário dos CRI, na primeira Data 

de Integralização dos CRI da respectiva Série, ou (ii) em caso de integralização dos CRI 

posteriormente à primeira Data de Integralização dos CRI de determinada Série, pelo Valor 

Nominal Unitário dos CRI 1ª Série ou pelo Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 2ª Série, 

conforme o caso, acrescido da respectiva Remuneração dos CRI, desde a data de integralização 

até a data da efetiva integralização (“Preço de Integralização”).  

O Preço de Integralização poderá contar com ágio ou deságio na Data da Integralização, desde 

que ofertados em igualdade de condições aos investidores de uma mesma série em cada Data 

de Integralização dos CRI e observadas as disposições do Contrato de Distribuição. 

Subscrição e Integralização dos CRI 

Os CRI serão subscritos no mercado primário e integralizados pelo Preço de Integralização, sendo 

a integralização dos CRI realizada à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, de 

acordo com os procedimentos da B3: (i) nos termos do respectivo Pedido de Reserva ou intenção 

de investimento; e (ii) para prover recursos a serem destinados pela Emissora conforme o disposto 

no Termo de Securitização. Os CRI poderão ser integralizados com ágio ou deságio, em função 

das condições de mercado, conforme definido no ato de integralização dos CRI, desde que seja 

aplicado à totalidade dos CRI de uma mesma série integralizados em cada Data de Integralização. 

Depósito para Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira 

Os CRI serão depositados para (a) distribuição no mercado primário, por meio do MDA, 

administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira realizada por meio da B3; 

e (b) negociação no mercado secundário, no CETIP21, administrado de operacionalizado pela B3, 

sendo a liquidação financeira e a custodia eletrônica realizada de acordo com os procedimentos 

da B3. 

Encargos Moratórios 

Ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias relativas aos CRI 

nos termos do Termo de Securitização, adicionalmente ao pagamento da Remuneração dos CRI, 

calculada pro rata temporis a partir da primeira Data de Integralização dos CRI da respectiva Série 

ou da Data de Pagamento da Remuneração dos CRI da respectiva Série imediatamente anterior, 

conforme o caso, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, independentemente de 

aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, calculados pro rata die, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; 

e (ii) multa não compensatória de 2% (dois por cento) (“Encargos Moratórios”). 

Atraso no Recebimento de Pagamentos 
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Sem prejuízo no disposto no item Prorrogação dos Prazos abaixo, o não comparecimento do 

Titular de CRI para receber o valor correspondente a qualquer das obrigações pecuniárias devidas 

pela Emissora, nas datas previstas 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 do respectivo 

vencimento, desde que os recursos tenham sido disponibilizados pontualmente, observado o 

disposto no item Encargos Moratórios acima. 

Não utilização de Contratos Derivativos que possam alterar o fluxo de pagamentos dos CRI 

Não será utilizado qualquer instrumento derivativo seja para alterar o fluxo de pagamento dos 

Créditos Imobiliários, seja para fins de proteção do seu valor. 

Prorrogação dos Prazos 

Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer obrigação 

relativa aos CRI, até o primeiro Dia Útil subsequente, se a data de vencimento da respectiva 

obrigação coincidir com dia que não seja Dia Útil, sem qualquer acréscimo aos valores a serem 

pagos. 

Despesas de Responsabilidade dos Titulares dos CRI 

Caberá aos Investidores o pagamento das seguintes despesas: (i) eventuais despesas e taxas 

relativas à custódia e à liquidação dos CRI subscritos, que deverão ser pagas diretamente pelos 

Investidores à instituição financeira contratada para prestação destes serviços, bem como relativas 

à negociação dos CRI; (ii) despesas de responsabilidade da Devedora e/ou das Fiadoras ou do 

Patrimônio Separado, caso não seja arcadas pela Devedora e/ou pelas Fiadoras ou o Patrimônio 

Separado (utilizando-se prioritariamente os recursos do Fundo de Despesas) não tenha recursos 

para arcar com tais despesas, sem prejuízo do direito de regresso contra a Devedora e/ou as 

Fiadoras, nos casos aplicáveis; e (iii) tributos diretos e indiretos incidentes sobre a titularidade 

e/ou sobre a distribuição de rendimentos dos CRI, conforme a regulamentação em vigor, descritos 

na seção “Tributação dos CRI” deste Prospecto Preliminar, observado o disposto no item 

“Despesas da Oferta e da Emissão” da presente seção, na página 90 deste Prospecto.  

Regime Fiduciário e Administração do Patrimônio Separado 

Regime Fiduciário 

Na forma da Lei 9.514, da Lei 14.430, da Resolução CVM 60 e nos termos do Termo de 

Securitização, a Emissora institui, em caráter irrevogável e irretratável o Regime Fiduciário dos CRI 

sobre os Créditos do Patrimônio Separado, com a consequente constituição do Patrimônio 

Separado.  

O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio do Termo de Securitização, será registrado 

na Instituição Custodiante, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei 10.931. 

Patrimônio Separado  

Os Créditos do Patrimônio Separado permanecerão separados e segregados do patrimônio 

comum da Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos CRI, seja na Data de 

Vencimento dos CRI ou em virtude de resgate antecipado dos CRI, nos termos previstos no Termo 

de Securitização. 
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O Patrimônio Separado, é único e indivisível, composto pelos respectivos Créditos do Patrimônio 

Separado, e será destinado especificamente ao pagamento dos CRI e das demais obrigações 

relativas ao Regime Fiduciário, nos termos do artigo 11 da Lei 9.514. 

Obrigações do Patrimônio Separado 

Na forma do artigo 11 da Lei 9.514, os Créditos do Patrimônio Separado 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, exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CRI.  

Para tanto, vide o disposto no item “Risco da existência de credores privilegiados” da seção 

“Fatores de Risco” na página [=] deste Prospecto. 

Manutenção do Patrimônio Separado 

A Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as diligências 

necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de recebimento dos 

Créditos Imobiliários representados pela CCI e de pagamento da amortização do principal, 

remuneração e demais encargos acessórios dos CRI. 

Taxa de Administração 

A Emissora fará jus à remuneração nos termos descritos no item “Despesas da Oferta e da 

Emissão” da presente seção deste Prospecto.  

Custódia  

Para fins do disposto no artigo 34 e 35 da Resolução CVM 60, a Emissora declarou que: 

(i) a custódia da Escritura de Emissão de CCI, em via original, será realizada pela Instituição 

Custodiante; 

(ii) a guarda e conservação, em vias originais, dos documentos que dão origem aos Créditos 

Imobiliários representados pelas CCI serão de responsabilidade da Emissora; e 

(iii) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários representados pelas CCI 

são atividades que serão realizadas pela Emissora, ou por terceiros por ela contratados, 

cabendo-lhes: (i) o controle da evolução do saldo devedor dos Créditos Imobiliários 

representados pelas CCI; (ii) a apuração e informação à Devedora e ao Agente Fiduciário 

dos valores devidos pela Devedora; e (iii) o controle e a guarda dos recursos que transitarão 

pelo Patrimônio Separado. 

Hipótese de Responsabilização da Emissora perante o Patrimônio Separado 

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.  

Ordem de Prioridade de Pagamentos  

Caso, em qualquer data, o valor recebido pela Emissora a título de pagamento dos Créditos 

Imobiliários não seja suficiente para quitação integral dos valores devidos aos Titulares de CRI, 

nos termos do Termo de Securitização, tais valores serão alocados observada a seguinte ordem 

de preferência (“Ordem de Pagamentos”): (i) despesas do Patrimônio Separado, (ii) composição 

e recomposição do Fundo de Despesas, sem prejuízo da obrigação da Devedora de realizar a 
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referida recomposição do Fundo de Despesas; (iii) eventuais multas ou penalidades relacionadas 

aos CRI, incluindo eventuais Encargos Moratórios; (iv) Remuneração dos CRI; (v) amortização dos 

CRI ou valor correspondente em caso de Resgate Antecipado dos CRI; e (vi) liberação de recursos 

à Conta de Livre Movimentação, após liquidação do Patrimônio Separado e o cumprimento de 

todas as obrigações do Patrimônio Separado, conforme aplicável. 

Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado 

Caso seja verificada a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo, o Agente Fiduciário, deverá 

assumir imediata e transitoriamente a administração do Patrimônio Separado e promover a 

liquidação do Patrimônio Separado, na hipótese de a Assembleia Especial deliberar sobre tal 

liquidação (“Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado”): 

(i)  extinção, liquidação, dissolução da Emissora; 

(ii)  verificação ou declaração de insolvência da Emissora; 

(iii) pedido de autofalência, pedido de falência formulado por terceiros, não contestado ou 

elidido no prazo legal, ou decretação de falência da Emissora; ou 

(iv) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações pecuniárias previstas 

no Termo de Securitização, que dure por mais de 1 (um) Dia Útil contado do respectivo 

inadimplemento, desde que a Emissora tenha recebido os referidos recursos nos prazos 

acordados e que o inadimplemento ou mora no pagamento não seja decorrente da 

insuficiência do Patrimônio Separado.  

Em caso de ocorrência de qualquer um dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, o 

Agente Fiduciário deverá convocar em até 2 (dois) Dias Úteis contados de sua ciência, uma 

Assembleia Especial para deliberar sobre a (i) liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na 

qual deverá ser nomeado o liquidante e as formas de liquidação, e (ii) pela não liquidação do 

Patrimônio Separado, hipótese na qual a Emissora continuará responsável pela administração do 

Patrimônio Separado até a eleição de nova securitizadora.  

A Assembleia Especial prevista acima será convocada mediante publicação de edital no Jornal por 

3 (três) vezes, com antecedência mínima de 21 (vinte e um) dias a contar da data de divulgação 

do edital relativo à primeira convocação, ou no prazo de 8 (oito) dias a contar da data de 

divulgação do edital relativo à segunda convocação. Referida Assembleia instalar-se-á (i) em 

primeira convocação com a presença de Titulares de CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois 

terços) dos CRI em Circulação; e (ii) em segunda convocação, com qualquer número, sendo válidas 

as deliberações tomadas por Titulares de CRI que representem no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) mais 1 (um) dos CRI presentes em Assembleia Especial. Não se admite que a segunda 

convocação da Assembleia Especial seja providenciada conjuntamente com a primeira 

convocação.  

Caso a Assembleia Especial referida acima (i) não seja instalada, por qualquer motivo, em segunda 

convocação; ou (ii) seja instalada e os Titulares de CRI não decidam a respeito das medidas a 

serem adotadas, a Emissora poderá promover, a qualquer tempo, e mediante a ciência do Agente 

Fiduciário, o resgate da Emissão mediante dação em pagamento dos bens e direitos integrantes 

do Patrimônio Separado aos Titulares de CRI. 

A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência dos Créditos 

Imobiliários e dos eventuais recursos integrantes do Patrimônio Separado aos Titulares de CRI ou 

à instituição que vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI, para fins de extinção de toda e 

qualquer obrigação da Emissora decorrente dos CRI. Nesse caso, caberá aos Titulares de CRI ou 

à instituição que vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI, conforme deliberação dos Titulares 
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de CRI em Assembleia Especial: (i) administrar os Créditos dos Patrimônios Separados; (ii) esgotar 

todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realização dos Créditos dos Patrimônios 

Separados que lhe foram transferidos; (iii) ratear os recursos obtidos entre os Titulares de CRI na 

proporção de CRI detidos; e (iv) transferir os Créditos dos Patrimônios Separados eventualmente 

não realizados aos Titulares de CRI, na proporção de CRI detidos por cada titular dos CRI. 

A transferência dos créditos do Patrimônio Separado mencionada acima implicará a transferência 

de todos os direitos que lhe são inerentes. 

A realização dos direitos dos Titulares de CRI estará limitada aos créditos do Patrimônio Separado, 

nos termos do parágrafo 3º do artigo 11 da Lei nº 9.514, não havendo qualquer outra garantia 

prestada por terceiros ou pela própria Emissora. 

A Emissora e o Agente Fiduciário não assumem nenhuma responsabilidade pelo pagamento de 

custos decorrentes desde item, os quais serão arcados com os recursos do Patrimônio Separado.  

Caso a Emissora e/ou o Agente Fiduciário utilizem recursos próprios para arcar com as despesas 

de convocação de Assembleia Especial, a Emissora e/ou o Agente Fiduciário, conforme o caso, 

terá direito ao reembolso dos custos incorridos, com a utilização dos valores integrantes 

Patrimônio Separado. 

 Assembleia Especial de Titulares dos CRI 

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

previsto no Termo de Securitização, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão 

dos Titulares de CRI. A  Assembleia Especial poderá ser convocada: 

(i) pela Emissora; 

(ii) pela CVM;  

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

Circulação; ou 

(iv) pelo Agente Fiduciário. 

Deverá ser convocada Assembleia Especial toda vez que a Emissora tiver de exercer ativamente 

seus direitos estabelecidos na Escritura de Emissão de Debêntures ou em qualquer outro 

Documento da Operação, para que os Titulares de CRI deliberem sobre como a Emissora deverá 

exercer seus direitos. 

A Assembleia Especial mencionada na Cláusula [=] do Termo de Securitização deverá ser realizada 

em data anterior àquela em que se encerra o prazo para a Emissora manifestar-se à Devedora, 

nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, desde que respeitados os prazos de 

antecedência para convocação da Assembleia Especial em questão, prevista na Cláusula [=] do 

Termo de Securitização.  

Somente após a orientação dos Titulares dos CRI, a Emissora poderá exercer seu direito e se 

manifestará conforme lhe for orientado. Caso os Titulares de CRI não compareçam à Assembleia 

Especial, ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, a Emissora deverá permanecer 

silente quanto ao exercício do direito em questão, sendo certo que, neste caso, o seu silêncio não 

será interpretado como negligência em relação aos direitos dos Titulares de CRI não podendo ser 

imputada à Emissora qualquer responsabilização decorrente de ausência de manifestação.  

A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a orientação 

definida pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tão somente a manifestar-se conforme assim 
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instruída. Neste sentido, a Emissora não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado e 

efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos Titulares de CRI, por ela manifestado frente à 

Devedora, independentemente dos eventuais prejuízos causados aos Titulares de CRI ou à 

Emissora. 

Aplicar-se-á à Assembleia Especial, no que couber, o disposto na Lei 14.430, na Lei 11.076, na Lei 

9.514 e na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias de acionistas, salvo (i) 

disposição específica no Termo de Securitização ou nos demais Documentos da Operação; (ii) 

disposição específica constante da Resolução CVM 60; e (iii) no que se refere aos representantes 

dos Titulares de CRI, que poderão ser quaisquer procuradores, Titulares de CRI ou não, 

devidamente constituídos há menos de 1 (um) ano por meio de instrumento de mandato válido 

e eficaz. Cada CRI em Circulação corresponderá a um voto nas Assembleias Especiais.  

A Assembleia Especial prevista acima será convocada mediante publicação de edital em jornal por 

3 (três) vezes, com antecedência mínima de 21 (vinte e um) dias a contar da data de divulgação 

do edital relativo à primeira convocação, ou no prazo de 8 (oito) dias a contar da data de 

divulgação do edital relativo à segunda convocação, sendo que instalar-se-á, em primeira 

convocação, com a presença dos Titulares de CRI, que representem, pelo menos, 10% (dez por 

cento) dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, exceto se de 

outra forma previsto no Termo de Securitização. Não se admite que a segunda convocação da 

Assembleia Especial seja providenciada conjuntamente com a primeira convocação.  

O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Especial de Titulares de CRI e prestar aos 

Titulares de CRI as informações que lhe forem solicitadas. De igual maneira, a Emissora poderá 

convocar quaisquer terceiros para participar da Assembleia Especial de Titulares de CRI, caso a 

presença de qualquer dessas pessoas seja relevante para a deliberação das matérias constantes 

da ordem do dia. 

A presidência da Assembleia Especial caberá, de acordo com quem a tenha convocado, 

respectivamente: (i) ao representante da Emissora; (ii) ao representante do Agente Fiduciário; (iii) 

ao Titular de CRI eleito pelos demais; ou (iv) àquele que for designado pela CVM. 

Exceto se disposto de outra forma no Termo de Securitização, as deliberações em Assembleias 

Gerais, inclusive para deliberar sobre uma solicitação de anuência prévia (waiver) feita pela 

Devedora, serão tomadas pelos votos favoráveis de Titulares dos CRI em Circulação que 

representem (i) em primeira convocação, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em 

Circulação; ou (ii) em segunda convocação, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um),  dos CRI 

presentes à referida Assembleia Especial, desde que estejam presentes Titulares de CRI que 

representem ao menos 35% (trinta e cinco por cento) dos CRI em Circulação. 

Especificamente para as matérias abaixo elencadas, as aprovações, reprovações e/ou propostas 

de alterações e de renúncias dependerão de aprovação por, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 

cento) dos votos favoráveis de Titulares de CRI em Circulação em primeira convocação, e 2/3 (dois 

terços) dos votos favoráveis de Titulares de CRI em Circulação em segunda convocação]: 

(i) alteração da Ordem de Pagamentos, da Data de Vencimento dos CRI ou das Datas de 

Pagamento de Remuneração dos CRI; 

(ii) redução da Remuneração dos CRI, alteração do índice da Atualização Monetária dos CRI 2ª 

Série, das condições de Amortização ou dos Encargos Moratórios e/ou alteração da forma 

de cálculo da Remuneração dos CRI e/ou da Atualização Monetária dos CRI 2ª Série; 

(iii) alteração da Data de Vencimento dos CRI; 

(iv) modificação dos termos e condições da Fiança; 
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(v) alterações das redações dos [Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, dos Eventos 

de Vencimento Antecipado das Debêntures, dos Eventos de Multa Indenizatória ou dos 

Eventos de Resgate Antecipado;] ou  

(vi) qualquer alteração na presente cláusula e/ou em qualquer quórum de deliberação das 

Assembleias Especiais previsto neste Termo de Securitização. 

As deliberações tomadas pelos Titulares de CRI em Assembleias Especiais, no âmbito de sua 

competência legal, observados os quóruns previstos no Termo de Securitização, vincularão a 

Emissora e obrigarão todos os Titulares de CRI, independentemente de terem comparecido à 

Assembleia Especial ou do voto proferido nas Assembleias Especiais. 

Para maiores detalhes sobre os impactos que determinados quóruns estabelecidos nessa seção 

poderão gerar aos titulares de pequenas quantidades de CRI, vide o item "Quórum de deliberação 

em  Assembleia Especial" na seção "Fatores de Risco" na página  [=] deste Prospecto Preliminar. 

Publicidade 

Os fatos e atos relevantes de interesse dos Investidores, bem como as convocações para as 

respectivas assembleias especiais, serão realizados mediante publicação de edital no [=] e no 

jornal “[=]" – ou outro que vier a substituí-lo. Caso a Emissora altere seu jornal de publicação após 

a Data de Emissão dos CRI, deverá enviar notificação ao Agente Fiduciário informando o novo 

veículo. 

As demais informações periódicas da Emissão ou da Emissora serão disponibilizadas ao mercado, 

nos prazos legais ou regulamentares, por meio do sistema de envio de Informações Periódicas e 

Eventuais – IPE da CVM. 

A Emissora poderá deixar de realizar as publicações acima previstas se notificar todos os Titulares 

dos CRI e o Agente Fiduciário, obtendo deles declaração de ciência dos atos e decisões. O 

disposto neste item não inclui “atos e fatos relevantes”, bem como a publicação de convocações 

de Assembleias Especiais, que deverão ser divulgados na forma prevista na Resolução CVM 44, 

também observado o disposto na Resolução CVM 60. 

Despesas da Oferta e da Emissão  

A Emissora fará jus, às custas do Patrimônio Separado, pela administração do Patrimônio 

Separado durante o período de vigência dos CRI, de uma remuneração equivalente a R$ [=] ([=] 

reais) ao mês atualizado anualmente pela variação positiva do [IPCA/IBGE], ou na falta deste, ou 

ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro rata 

die, se necessário, a ser paga no 1º (primeiro) Dia Útil a contar da Data de Integralização, e as 

demais na mesma data dos meses subsequentes até o resgate total dos CRI. 

A remuneração definida acima continuará sendo devida, mesmo após o vencimento dos CRI, caso 

a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de inadimplência não sanada, remuneração esta 

que será calculada e devida proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora. 

Os valores referidos acima serão acrescidos dos impostos que incidem sobre a prestação desses 

serviços, tais como ISS (Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza), CSSL (Contribuição Social 

Sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social), COFINS 

(Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), o IRRF (Imposto de Renda Retido na 

Fonte) e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração da Emissora, nas 

alíquotas vigentes na data de cada pagamento.  
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Despesas do Patrimônio Separado 

São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado: 

(i) as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e liquidação dos 

Créditos Imobiliários e do Patrimônio Separado, inclusive as referentes à transferência do 

Patrimônio Separado para o Agente Fiduciário, bem como sua administração, e/ou sua 

transferência para outra companhia securitizadora de créditos imobiliários, na hipótese de 

o Agente Fiduciário vir a assumir a sua administração, bem como as despesas de liquidante 

para o caso de liquidação do Patrimônio Separado; 

 

(ii) as despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, o que inclui o 

Auditor Independente, bem como as despesas com procedimentos legais, incluindo 

sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos Titulares de CRI e a realização dos 

Créditos Imobiliários e garantias integrantes do Patrimônio Separado, que deverão ser 

previamente aprovadas e, em caso de insuficiência de recursos no Patrimônio Separado, 

pagas pelos Titulares de CRI; 

 

(iii) as despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias, necessárias ao 

exercício da função de Agente Fiduciário, durante ou após a prestação dos serviços, mas 

em razão desta, serão pagas pela Emissora, desde que, sempre que possível, aprovadas 

previamente por ela;  

 

(iv) despesas com todos os registros, incluindo, sem limitação, registros perante cartórios e 

juntas comerciais competentes, bem como com taxas devidas à B3, CVM e ANBIMA; 

 

(v) os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRI, venham a ser criados e/ou 

majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada 

ou reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da 

tributação incidente sobre os CRI e/ou sobre os Créditos Imobiliários; 

 

(vi) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios 

arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto se tais perdas, 

danos, obrigações ou despesas forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por 

parte da Emissora ou de seus administradores, empregados, consultores e agentes, 

conforme vier a ser determinado em decisão judicial final proferida pelo juízo competente;  

 

(vii) em virtude da instituição do Regime Fiduciário e da gestão e administração do Patrimônio 

Separado, as despesas de contratação do Auditor Independente e contador, necessários para 

realizar a escrituração contábil e elaboração de balanço auditado do Patrimônio Separado, na 

periodicidade exigida pela legislação em vigor, assim como os demais prestadores de serviços 

elencados no Termo de Securitização (Agente Fiduciário, Banco Liquidante, Escriturador, 

Custodiante), bem como quaisquer outras despesas exclusivamente relacionadas à 

administração dos Créditos Imobiliários e do Patrimônio Separado, incluindo a taxa de 

administração da Securitizadora; e 

 

(viii) demais despesas previstas em lei, regulamentação aplicável ou neste Termo de 

Securitização. 

Responsabilidade dos Titulares de CRI 

Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos 

termos da Lei nº 9.514/97, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com as 
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despesas mencionadas acima, tais despesas serão suportadas pelo Fundo de Despesas integrante 

do Patrimônio Separado ou pela Devedora e, na falta de recursos do Fundo de Despesas e caso 

a Devedora não arque com o pagamento de tais despesas, estas serão consideradas despesas da 

Emissão e serão arcadas pelos Titulares de CRI, de forma que deverá ser realizada Assembleia 

Especial para deliberação de realização de aporte (“Obrigações de Aporte”), por parte dos 

Titulares de CRI, junto ao Patrimônio Separado, ressalvado o direito de posterior ressarcimento 

pela Devedora. 

Caso qualquer um dos Titulares de CRI não cumpra com as Obrigações de Aporte e não haja 

recursos suficientes no Patrimônio Separado (incluindo o Fundo de Despesa) para fazer frente às 

obrigações, a Emissora e/ou o Agente Fiduciário (este último caso tenha assumido a 

administração do Patrimônio Separado) estarão autorizados a realizar a compensação de eventual 

remuneração a que este Titular de CRI inadimplente tenha direito com os valores gastos pela 

Emissora e/ou pelos demais Titulares de CRI adimplentes com estas despesas. 

Despesas de Responsabilidade dos Titulares de CRI 

Observado o disposto acima, são de responsabilidade dos Titulares dos CRI: 

a)  eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não compreendidas 

na descrição acima; 

b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos 

Titulares de CRI, inclusive na execução Fiança, já que não haverá a constituição de um fundo 

específico para a execução da Fiança; e 

c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI que lhes sejam 

atribuídos como responsável tributário. 

No caso de destituição da Emissora, nas condições previstas no Termo de Securitização, os 

recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias 

à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares de CRI deverão ser previamente aprovadas 

pelos Titulares de CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporção de CRI detida pelos 

Titulares de CRI, na data da respectiva aprovação. 

Em razão do quanto disposto na alínea “b” acima, as despesas a serem adiantadas pelos Titulares 

de CRI à Emissora e/ou ao Agente Fiduciário, conforme o caso, na defesa dos interesses dos Titulares 

de CRI, incluem, exemplificativamente: (a) as despesas com contratação de serviços de auditoria, 

assessoria legal, fiscal, contábil e de outros especialistas; (b) as custas judiciais, emolumentos e 

demais taxas, honorários e despesas incorridas em decorrência dos procedimentos judiciais ou 

extrajudiciais a serem propostos contra a Devedora ou terceiros, objetivando salvaguardar, cobrar 

e/ou executar os Créditos Imobiliários; (c) as despesas com viagens e estadias incorridas pelos 

administradores da Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, bem como pelos prestadores de serviços 

eventualmente contratados, desde que relacionados com as medidas judiciais e/ou extrajudiciais 

necessárias à salvaguarda dos direitos e/ou cobrança dos créditos oriundos das Debêntures; (d) 

eventuais indenizações, multas, despesas e custas incorridas em decorrência de eventuais 

condenações (incluindo verbas de sucumbência) em ações judiciais propostas pela Emissora, 

podendo a Emissora e/ou o Agente Fiduciário, conforme o caso, solicitar garantia prévia dos 

Titulares de CRI para cobertura do risco da sucumbência; ou (e) a remuneração e as despesas 

reembolsáveis do Agente Fiduciário, nos termos do Termo de Securitização, bem como a 

remuneração do Agente Fiduciário na hipótese de a Emissora permanecer em inadimplência com 

relação ao pagamento desta por um período superior a 30 (trinta) dias. 

Custos Extraordinários 
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Quaisquer custos extraordinários que venham incidir sobre a Emissora em virtude de quaisquer 

renegociações que impliquem na elaboração de aditivos aos instrumentos contratuais e/ou na 

realização de Assembleias Especiais de Titulares de CRI, incluindo, mas não se limitando a 

remuneração adicional, pelo trabalho de profissionais da Emissora ou do Agente Fiduciário 

dedicados a tais atividades deverão ser arcados pela Devedora conforme abaixo. 

Será devida pela Devedora à Emissora uma remuneração adicional equivalente a: (i) R$ [=] ([=]) 

por hora de trabalho, em caso de necessidade de elaboração de aditivos aos instrumentos 

contratuais e/ou de realização de Assembleias Especiais extraordinárias, e (ii) R$ [=] ([=]) por 

verificação, em caso de verificação de covenant, caso aplicável. Esses valores serão corrigidos a 

partir da Data de Emissão dos CRI e reajustados pelo [IPCA]. O montante devido a título de 

remuneração adicional da Emissora estará limitado a, no máximo, R$ [=] ([=]), sendo que demais 

custos adicionais de formalização de eventuais alterações deverão ser previamente aprovados. 

No caso de inadimplemento no pagamento dos CRI ou da Emissora, ou de reestruturação das 

condições da Oferta, bem como a participação em reuniões ou contatos telefônicos e/ou 

conference call, assembleias especiais presenciais ou virtuais, que implique, a título 

exemplificativo, em execução das garantias, participação em reuniões internas ou externas ao 

escritório do Agente Fiduciário, formais ou virtuais com a Emissora e/ou com os Titulares de CRI 

ou demais partes da Oferta, análise e eventuais comentários aos documentos da operação e 

implementação das consequentes decisões tomadas em tais eventos, serão devidas ao Agente 

Fiduciário, adicionalmente, a remuneração no valor de R$ [=] ([=]) por hora-homem de trabalho 

dedicado aos trabalhos acima, pagas em [5 (cinco)] dias após comprovação da entrega, pelo 

Agente Fiduciário, de “relatório de horas”. Entende-se por reestruturação os eventos relacionados 

às alterações das garantias, taxa, índice, prazos e fluxos de pagamento de principal e 

remuneração, condições relacionadas às recompra compulsória e/ou facultativa, integral ou 

parcial, multa, vencimento antecipado e/ou resgate antecipado e/ou liquidação do patrimônio 

separado. Os eventos relacionados à amortização dos CRI não são considerados reestruturação 

dos CRI. O valor máximo anual das horas trabalhas acima será de R$ [=] ([=]), observado que os 

valores que sobejarem o referido teto acima descrito deverão ser objeto de aprovação em 

Assembleia Especial. 

Fundo de Despesas 

No 2º (segundo) Dia Útil contado da primeira Data de Integralização, a Devedora deverá depositar 

na Conta Centralizadora o montante equivalente a R$[=] ([=] reais) (“Valor do Fundo de 

Despesas”) para a constituição do fundo de despesas para o pagamento de despesas pela 

Emissora, na qualidade de securitizadora e emissora dos CRI (“Fundo de Despesas”). 

Se, eventualmente, a qualquer momento, os recursos do Fundo de Despesas somar valor inferior 

a R$[=] ([=] reais) (“Valor Mínimo do Fundo de Despesas”), a Emissora, na qualidade de 

securitizadora e emissora dos CRI, deverá encaminhar notificação à Devedora, acompanhada da 

comprovação do valor existente no Fundo de Despesas e das despesas pagas com os recursos do 

Fundo de Despesas, devendo a Devedora recompor, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis a contar 

do recebimento de notificação, o Fundo de Despesas com o montante necessário para que os 

recursos existentes no Fundo de Despesas, após a recomposição, sejam, no mínimo, iguais ao 

Valor do Fundo de Despesas, mediante transferência dos valores necessários à sua recomposição 

diretamente para a Conta Centralizadora. 

Os recursos da Conta Centralizadora, inclusive o Fundo de Despesas, estarão abrangidos pela 

instituição do respectivo regime fiduciário, nos termos do Termo de Securitização, e integrarão o 

Patrimônio Separado, sendo certo que deverão ser aplicados pela Emissora, na qualidade de 

securitizadora e administradora da Conta Centralizadora, em investimentos determinados e 

permitidos nos termos do Termo de Securitização, não sendo a Emissora responsável por 
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qualquer garantia mínima de rentabilidade. Os resultados decorrentes desse investimento 

integrarão automaticamente o Fundo de Despesas, ressalvados à Debenturista, na qualidade de 

securitizadora e emissora dos CRI, e, portanto, titular da Conta Centralizadora, os benefícios fiscais 

desses rendimentos. 

Caso, após o cumprimento integral das obrigações assumidas pela Devedora nos Documentos da 

Operação, ainda existam recursos nos Fundo de Despesas, tais recursos deverão ser liberados, 

líquido de tributos, pela Emissora, na qualidade de securitizadora e administradora da Conta 

Centralizadora, à Devedora, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data do cumprimento integral 

das obrigações assumidas pela Devedora nos Documentos da Operação. 

Pagamentos  

Os pagamentos dos Créditos Imobiliários serão depositados diretamente na Conta Centralizadora 

do Patrimônio Separado. Conforme definido no Termo de Securitização, quaisquer recursos 

relativos aos Créditos Imobiliários, ao cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas pela 

Devedora serão depositados até às 15:00 horas (inclusive) da respectiva data de pagamento 

prevista no Anexo [=] ao Termo de Securitização e/ou da data em que forem devidos nos termos 

da Escritura de Emissão de Debêntures. Caso a Emissora não recepcione os recursos na Conta 

Centralizadora do Patrimônio Separado até o referido horário, esta não será capaz de 

operacionalizar, via Banco Liquidante e Escriturador, o pagamento dos recursos devidos aos 

Titulares de CRI, devidos por força do Termo de Securitização. Neste caso, a Emissora estará isenta 

de quaisquer penalidades e descumprimento de obrigações a ela imputadas e a Devedora será 

responsabilizada pelo não cumprimento destas obrigações pecuniárias.  

Informações Adicionais 

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e a presente Oferta poderão 

ser obtidos junto à Emissora, ao Coordenador Líder, à CVM e/ou à B3.  
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DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DA OFERTA 

As comissões devidas aos Coordenadores e as despesas com auditores, assessor jurídico, demais 

prestadores de serviços e outras despesas serão pagas pela Emissora, por conta e ordem da 

Devedora, com recursos decorrentes da integralização dos CRI e do Patrimônio Separado, 

conforme descrito abaixo, indicativamente:  

Comissões e Despesas (1) Valor Total 
Custo Unitário por 

CRI 
% do Valor 

Total da Oferta 
(com gross up) (em R$) (em R$) 

Custo Total [=] [=] [=]% 

Comissões dos Coordenadores 

e/ou dos Participantes Especiais 
[=] 

[=] [=]% 

Comissão de Estruturação (flat) [=] [=] [=]% 

Comissão de Garantia Firme (flat) [=] [=] [=]% 

Comissão de Remuneração dos 

Canais de Distribuição (flat) 

[=] [=] [=]% 

Comissão de Sucesso (flat) [=] [=] [=]% 

Impostos (Gross up) (flat) [=] [=] [=]% 

Registros CRI [=] [=] [=]% 

CVM (flat) [=] [=] [=]% 

B3 - Registro CRI (flat) [=] [=] [=]% 

B3 - Transação (anual) [=] [=] [=]% 

B3 - Registro CCI (flat) [=] [=] [=]% 

B3 - Taxa de Utilização (anual) [=] [=] [=]% 

B3 - Custódia CCI (anual) [=] [=] [=]% 

ANBIMA - Registro CRI (flat) [=] [=] [=]% 

ANBIMA - Base de Dados CRI (flat) [=] [=] [=]% 

Prestadores de Serviço do CRI [=] [=] [=]% 

Securitizadora (Implantação) (flat) [=] [=] [=]% 

Securitizadora (Manutenção) 

(anual) 
[=] [=] [=]% 

Agente Fiduciário (Implantação e 

Manutenção 1º ano) (flat) 
[=] [=] [=]% 

Agente Fiduciário (Manutenção) 

(anual) 
[=] [=] [=]% 

Agente Registrador (flat) [=] [=] [=]% 

Agente Fiduciário (Verificação de 

Covenant) (anual) 
[=] [=] [=]% 

Agente Fiduciário (Verificação da 

Destinação dos Recursos) (anual) 
[=] [=] [=]% 

Custodiante (Implantação) (flat) [=] [=] [=]% 

Custodiante (Manutenção) (anual) [=] [=] [=]% 

Agência de Classificação de Risco 

(Implantação) 
[=] [=] [=]% 

Agência de Classificação de Risco 

(Manutenção) (anual)  
[=] [=] [=]% 

Escriturador (anual) [=] [=] [=]% 
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Banco Liquidante (Tarifa de Conta) 

(anual) 
[=] [=] [=]% 

Advogados Externos (flat) [=] [=] [=]% 

Vídeo publicitário (flat) [=] [=] [=]% 

Avisos e Anúncios da Distribuição 

(flat) 
[=] [=] [=]% 

Auditores Independentes da 

Devedora (flat) 
[=] [=] [=]% 

Auditores Independentes do 

Patrimônio Separado (anual) 
[=] [=] [=]% 

Contabilidade do Patrimônio 

Separado (anual) 
[=] [=] [=]% 

        

Valor Líquido para Emissora [=]     

(1)  Valores arredondados e estimados, calculados considerando o Valor Total da Oferta. Os 

valores finais das despesas podem vir a ser ligeiramente diferentes dos mencionados na tabela 

acima. 

Nº de CRI 
Valor Nominal 

Unitário (R$) 

Custo Unitário 

por CRI (R$) 

Valor Líquido 

por CRI (R$) 

% em Relação 

ao Valor 

Nominal 

Unitário por CRI 

300.000 R$ 1.000,00 R$[=] R$[=] [=]% 

Os valores foram arredondados e estimados, calculados considerando a distribuição de 

R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). Os valores finais das despesas podem vir a ser 

diferentes dos mencionados na tabela acima, uma vez que algumas despesas são vinculadas ao 

Preço de Integralização dos CRI, o qual é calculado com base no Valor Nominal Unitário dos CRI. 

Os valores das comissões do Coordenador Líder são valores brutos, já considerado o gross-up. 

Tais despesas poderão ser pagas pela Emissora durante o prazo de distribuição, reembolsados no 

momento da liquidação dos CRI.
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PLANO DE DISTRIBUIÇÃO, REGIME DE COLOCAÇÃO DOS CRI E LIQUIDAÇÃO DA OFERTA 

Forma de Distribuição dos CRI  

Os CRI serão objeto de distribuição pública, sob regime de garantia firme no montante inicial da 

Oferta, qual seja, R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), nos termos do Termo de 

Securitização, do Contrato de Distribuição, da Instrução CVM 400, da Resolução CVM 60 e das 

demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, de forma individual e não solidária entre 

os Coordenadores, conforme tabela abaixo: 

Coordenador R$ % 

Coordenador Líder 75.000.000,00 25,00 

UBS BB 75.000.000,00 25,00 

Santander 75.000.000,00 25,00 

Bradesco BBI 75.000.000,00 25,00 

Total 300.000.000,00 100,00 

A garantia firme de colocação dos CRI somente será exercida (i) desde que verificado o 

atendimento de todas as condições precedentes previstas no Contrato de Distribuição, de forma 

satisfatória a cada um dos Coordenadores, ou se ocorrer a renúncia ao seu integral cumprimento 

por todos os Coordenadores, até a data da concessão do registro da Oferta pela CVM, observado 

o disposto na Cláusula [=] do Contrato de Distribuição; e (ii) caso seja verificada, no Procedimento 

de Bookbuilding, que a demanda pelos CRI pelos Investidores foi inferior ao Valor Total da Oferta, 

observado que os Coordenadores deverão subscrever e integralizar os respectivos CRI de forma 

individual e não solidária, pela  Taxa Teto dos CRI 1ª Série e pela Taxa Teto dos CRI da 2ª Série, 

conforme o caso, e na Série de sua escolha, na proporção e limitada aos valores estabelecidos 

acima. 

Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI à Instrução CVM 400, caso a garantia firme de 

colocação seja exercida pelos Coordenadores, no montante estipulado neste Contrato, os CRI 

adquiridos poderão ser revendidos no mercado secundário por meio do CETIP21 (i) pelo Valor 

Nominal Unitário dos CRI 1ª Série ou pelo Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 2ª Série, 

conforme aplicável, acrescido da respectiva Remuneração dos CRI, calculada pro rata temporis 

desde a primeira Data de Integralização até a data da respectiva revenda, caso a revenda ocorra 

antes da divulgação do Anúncio de Encerramento; ou (ii) por valor acima ou abaixo do seu Valor 

Nominal Unitário dos CRI 1ª Série ou Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 2ª Série, sem 

qualquer restrição portanto à sua negociação, caso a revenda ocorra após a divulgação do 

Anúncio de Encerramento. A revenda dos CRI deverá ser efetuada respeitada a regulamentação 

aplicável. 

Os CRI serão objeto de distribuição pública aos Investidores, inexistindo a fixação de lotes 

mínimos ou máximos. Os Coordenadores organizarão a colocação dos CRI perante os Investidores 

interessados, podendo levar em conta suas relações com clientes e outras considerações de 

natureza comercial ou estratégica devendo assegurar: (i) que o tratamento aos Investidores seja 

justo e equitativo, (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus respectivos clientes; 

e (iii) que os representantes de venda dos Coordenadores e dos Participantes Especiais recebam 

previamente exemplar dos Prospectos para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser 

esclarecidas por pessoa designada pelos Coordenadores, observadas as regras de rateio 

proporcional na alocação de CRI em caso de excesso de demanda estabelecidas abaixo. 
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Anteriormente à concessão, pela CVM, do registro da Oferta, os Coordenadores disponibilizarão 

ao público o Prospecto Preliminar, precedido da divulgação do Aviso ao Mercado, nos termos do 

artigo 53 da Instrução CVM 400. Após a divulgação do Aviso ao Mercado na forma do artigo 54-

A da Instrução CVM 400 e a disponibilização deste Prospecto Preliminar, os Coordenadores 

realizarão apresentações a potenciais investidores (Roadshow e/ou apresentações individuais) 

sobre os CRI e a Oferta. Os materiais publicitários e os documentos de suporte que os 

Coordenadores utilizarem em tais apresentações aos Investidores serão encaminhados à CVM em 

até 1 (um) Dia Útil a contar de sua utilização, nos termos da Deliberação CVM 818. 

Plano de Distribuição  

Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os Coordenadores realizarão a Oferta 

conforme o plano de distribuição adotado em conformidade com o disposto no artigo 33, 

parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, o qual levará em consideração as relações com clientes e 

outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores e da Emissora, 

observadas as regras de rateio proporcional na alocação de CRI em caso de excesso de demanda, 

os quais assegurarão (i) que o tratamento conferido aos Investidores da Oferta seja justo e 

equitativo, (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco do público alvo da Oferta, e (iii) que 

os representantes das Instituições Participantes da Oferta recebam previamente exemplares (a) 

deste Prospecto Preliminar, o qual incorpora por referência o Formulário de Referência da 

Emissora, elaborado nos termos da Resolução CVM 80, disponibilizado nesta data, nos termos do 

artigo 54-A da Instrução CVM 400, e (b) do Prospecto Definitivo, o qual incorpora por referência 

o Formulário de Referência da Emissora, a ser disponibilizado ao mercado quando da divulgação 

do Anúncio de Início, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400, para leitura obrigatória e 

que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelos Coordenadores.  

O Plano de Distribuição foi fixado nos seguintes termos: 

(i) os CRI serão objeto de oferta pública de distribuição, com intermediação dos 

Coordenadores, sendo que o Coordenador Líder poderá contratar Participantes Especiais 

para fins exclusivos de recebimento de ordens, observado o disposto no Contrato de 

Distribuição; 

(ii) após a publicação do Aviso ao Mercado, e a disponibilização deste Prospecto Preliminar 

aos Investidores da Oferta, os Coordenadores realizarão apresentações para potenciais 

investidores (Roadshow e/ou one-on-ones) (“Apresentações para Potenciais 

Investidores”);  

(iii) os materiais publicitários ou documentos de suporte às Apresentações para Potenciais 

Investidores eventualmente utilizados serão, conforme o caso, encaminhados à CVM em 

até 1 (um) Dia Útil contado de sua utilização nos termos da Deliberação CVM 818; 

(iv) após as Apresentações para Potenciais Investidores e anteriormente à obtenção do registro 

da Oferta na CVM, os Coordenadores realizarão o Procedimento de Bookbuilding, nos 

termos abaixo indicado;  

(v) para fins do Procedimento de Bookbuilding, o Investidor interessado em subscrever os CRI 

deverá se basear na versão mais recente disponível do Prospecto Preliminar (considerando, 

inclusive, as demonstrações financeiras da Devedora referentes ao período encerrado em 

[30 de setembro de 2022]) e identificará, no âmbito do respectivo Pedido de Reserva ou 

intenção de investimento, o percentual da taxa de Remuneração dos CRI, observada a taxa 

teto do Procedimento de Bookbuilding dos CRI. Caso o percentual apurado no 

Procedimento de Bookbuilding para a respectiva taxa de Remuneração dos CRI seja inferior 

ao percentual mínimo apontado no Pedido de Reserva ou intenção de investimento como 
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condicionante de participação na Oferta, nos termos acima previstos, o respectivo Pedido 

de Reserva ou intenção de investimento será cancelado pelos Coordenadores ou pelo 

Participante Especial que tenha recebido referida ordem, conforme o caso; 

(vi) concluído o Procedimento de Bookbuilding, os Coordenadores consolidarão os Pedidos de 

Reserva e as intenções de investimento dos Investidores que serão atendidos para 

subscrição dos CRI;  

(vii) caso seja verificado, pelos Coordenadores, excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) 

à quantidade dos CRI ofertada, não será permitida a colocação de CRI perante Pessoas 

Vinculadas, devendo os Pedidos de Reserva e as intenções de investimento realizados por 

Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas ser automaticamente canceladas, nos 

termos do artigo 55 da Instrução CVM 400;  

(viii) desde que todas as condições precedentes listadas na Seção “Sumário dos Principais 

Instrumentos da Oferta – Contrato de Distribuição”, na página 120 deste Prospecto, e no 

Contrato de Distribuição tenham sido satisfeitas ou tenham sido expressamente 

renunciadas pelo Coordenadores, e observados os demais termos e condições do Contrato 

de Distribuição e da Escritura de Emissão de Debêntures, a Oferta somente terá início após: 

(a) a concessão do registro da Oferta pela CVM;  

(b) a divulgação do Anúncio de Início; e  

(c) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos Investidores da Oferta; 

(ix) o não atendimento de qualquer das condições precedentes estabelecidas no Contrato de 

Distribuição até o registro da Oferta, sem renúncia pelos Coordenadores, individualmente 

ou em conjunto, ensejará na exclusão da garantia firme pelo respectivo Coordenador que 

não a renunciou, e será tratada como modificação da Oferta; 

(x) após o início da Oferta, será realizada a alocação dos CRI entre os Investidores que 

manifestaram a intenção de investir nos CRI;  

(xi) a colocação dos CRI será realizada de acordo com os procedimentos do MDA, administrado 

e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira realizada por meio da B3; 

(xii) os CRI serão depositados para negociação no mercado secundário, no CETIP21, 

administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira e a custódia 

eletrônica de acordo com os procedimentos da B3; 

(xiii) [não será contratado Formador de Mercado para atuar como formador de mercado para a 

Emissão]; e  

(xiv) não será firmado contrato de estabilização de preços, contrato de opção de lote 

suplementar ou contrato de garantia de liquidez.  

As Instituições Participantes da Oferta recomendarão aos Investidores interessados na realização 

dos Pedidos de Reserva ou das intenções de investimento, conforme aplicável, que (i) leiam 

cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva ou intenção de 

investimento, especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta, o Termo de 

Securitização e as informações constantes do Prospecto Preliminar, especialmente na seção 

“Fatores de Risco”, que trata, dentre outros, sobre os riscos aos quais a Oferta está exposta, bem 

como o Formulário de Referência da Emissora e as demonstrações financeiras da Emissora, da 

Devedora e das Fiadoras, respectivas notas explicativas e relatório de auditoria ou revisão dos 
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auditores independentes, incluídos no Prospecto Preliminar, na forma de anexo e por referência, 

conforme o caso; (ii) verifiquem com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência, antes 

de realizar o seu Pedido de Reserva ou a sua intenção de investimento, conforme aplicável, a 

necessidade de manutenção de recursos em conta corrente ou conta de investimento nele aberta 

e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva ou intenção de investimento; e (iii) 

entrem em contato com a Instituição Participante da Oferta escolhida para obter informações 

mais detalhadas acerca dos prazos estabelecidos para a realização do Pedido de Reserva ou 

intenção de investimento ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição 

Participante da Oferta, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada 

Instituição Participante da Oferta. 

Uma vez encerrada a Oferta, o Coordenador Líder divulgará o resultado da Oferta mediante 

divulgação do Anúncio de Encerramento nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400. 

Procedimentos da Oferta 

Oferta Não Institucional 

A Oferta destinada aos Investidores Não Institucionais ocorrerá nos termos abaixo ("Oferta 

Não Institucional"):  

O montante de 60.000 (sessenta mil) CRI, ou seja, 20% (vinte por cento) do Valor Total da Oferta, 

será destinado, prioritariamente, à colocação pública para Investidores Não Institucionais no 

âmbito da Oferta Não Institucional. Os Coordenadores, em comum acordo com a Devedora, 

poderão alterar a quantidade de CRI destinados à Oferta Não Institucional a um patamar 

compatível com os objetivos da Oferta, de forma a atender total ou parcialmente os Pedidos de 

Reserva apresentados pelos Investidores Não Institucionais.  

Os Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais, sejam eles considerados ou não 

Pessoas Vinculadas, não participarão da definição da taxa final da Remuneração dos CRI.  

Os Pedidos de Reserva efetuados pelos Investidores Não Institucionais são irrevogáveis e 

irretratáveis, exceto pelo disposto nos incisos (ii), (iii), (vi) e (vii) abaixo, e de acordo com as 

seguintes condições, observados os procedimentos e normas de liquidação da B3: 

(i) durante o Período de Reserva, cada Investidor Não Institucional, seja ele considerado 

Pessoa Vinculada ou não, interessado em participar da Oferta Não Institucional, efetuará 

Pedido de Reserva perante uma Instituição Participante da Oferta, mediante 

preenchimento do Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Participante da Oferta, 

sendo certo que será observado o valor máximo de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais) 

por Investidor Não Institucional. Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais que 

entrem em contato com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência para verificar 

os procedimentos adotados pela respectiva Instituição Participante da Oferta para 

efetivação do Pedido de Reserva, incluindo, sem limitação a eventual necessidade de 

depósito prévio do investimento pretendido;  

(ii) os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas deverão, 

obrigatoriamente, indicar no respectivo Pedido de Reserva sua qualidade de Pessoa 

Vinculada, sendo certo que seus Pedidos de Reserva deverão ser automaticamente 

cancelados pela respectiva Instituição Participante da Oferta caso seja verificado excesso 

de demanda superior a 1/3 (um terço) das Debêntures ofertadas, nos termos do artigo 55 

da Instrução CVM 400; 

(iii) no Pedido de Reserva, os Investidores Não Institucionais terão a faculdade de estipular, 

como condição de eficácia do respectivo Pedido de Reserva e aceitação da Oferta, uma 

taxa mínima para a Remuneração dos CRI. O Pedido de Reserva deverá ser 
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automaticamente cancelado (A) caso o Investidor Não Institucional tenha estipulado como 

taxa mínima para a Remuneração dos CRI uma taxa superior à taxa final da Remuneração 

dos CRI da respectiva Série; ou (B) caso o Investidor Não Institucional tenha estipulado 

como taxa mínima para as os CRI uma taxa superior à taxa máxima de Remuneração dos 

CRI da respectiva Série estipulada no Prospecto Preliminar e no Aviso ao Mercado;  

(iv) até o final do Dia Útil imediatamente anterior à data de divulgação do Anúncio de Início, 

serão informados ao Investidor Não Institucional, pela Instituição Participante da Oferta 

que recebeu o respectivo Pedido de Reserva, por meio de seu respectivo endereço 

eletrônico, ou, por telefone: (A) a quantidade de CRI alocada ao Investidor Não Institucional 

após o atendimento, se for o caso, do critério de rateio previsto na Clausula 5.9.4 abaixo; 

(B) a primeira Data de Integralização dos CRI; e (C) a Remuneração dos CRI da respectiva 

Série definida no Procedimento de Bookbuilding;  

(v) os Investidores Não Institucionais deverão efetuar o pagamento do valor indicado pela 

Instituição Participante da Oferta nos termos do item (iv) acima junto à Instituição 

Participante da Oferta com que tenham realizado o respectivo Pedido de Reserva, conforme 

procedimentos adotados pela respectiva Instituição Participante da Oferta, na Data de 

Início da Rentabilidade, conforme instrução da Instituição Participante da Oferta, sob pena 

de seu Pedido de Reserva ser cancelado;  

(vi) nas hipóteses de: (A) identificação de divergência relevante entre as informações 

constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que alterem 

substancialmente o risco assumido pelo Investidor Não Institucional, ou a sua decisão de 

investimento; (B) suspensão da Oferta nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 400; ou 

(C) modificação da Oferta nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400; poderá o referido 

Investidor Não Institucional desistir do Pedido de Reserva após o início da Oferta. Nesta 

hipótese, o Investidor Não Institucional deverá informar sua decisão de desistência do 

Pedido de Reserva à Instituição Participante da Oferta que recebeu o respectivo Pedido de 

Reserva, em conformidade com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de 

Reserva;  

(vii) na hipótese de não haver conclusão da Oferta ou na hipótese de resilição deste Contrato, 

ou, ainda, em qualquer outra hipótese prevista na legislação de não produção de efeitos 

ou desconsideração de Pedidos de Reserva, estes serão todos cancelados e os respectivos 

Investidores Não Institucionais serão comunicados sobre o cancelamento da Oferta, o que 

poderá ocorrer por meio de divulgação, pela Emissora e pelos Coordenadores, de 

comunicado ao mercado; 

(viii) na respectiva Data de Integralização, cada Instituição Participante da Oferta junto à qual o 

Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor Não Institucional o 

número de CRI alocado a tal Investidor Não Institucional, ressalvadas as hipóteses de 

cancelamento do Pedido de Reserva descritas nos incisos (ii), (iii), (vi), e (vii) acima; e 

(ix) os Investidores Não Institucionais deverão realizar a integralização dos CRI pelo Preço de 

Integralização, mediante o pagamento à vista, na respectiva Data de Integralização dos CRI, 

em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de acordo com o 

procedimento descrito acima. 

Critérios de Rateio da Oferta Não Institucional. Caso o total de CRI objeto dos Pedidos de Reserva 

de Investidores Não Institucionais válidos e admitidos seja igual ou inferior a [=] ([=]) CRI, ou seja, 

[=]% ([=]) do Valor Total da Oferta, o qual será prioritariamente destinado à Oferta Não 

Institucional, serão integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva de Investidores Não 

Institucionais admitidos nos termos acima, e as Debêntures remanescentes serão destinadas aos 

Investidores Institucionais nos termos da Oferta Institucional (conforme definido abaixo). 

Entretanto, caso a totalidade dos Pedidos de Reserva válidos e admitidos realizados por 

Investidores Não Institucionais seja superior a [=] ([=]) CRI, ou seja, [=]% ([=]) do Valor Total da 

Oferta, o qual será prioritariamente destinado à Oferta Não Institucional, será realizado o rateio 
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dos CRI proporcionalmente ao montante de CRI indicado nos respectivos Pedidos de Reserva e 

não alocado aos Investidores Não Institucionais, e não sendo consideradas frações de CRI, sendo 

certo que o eventual arredondamento será realizado para baixo até o número inteiro. Os 

Coordenadores, em comum acordo com a Emissora e a Devedora, poderão manter a quantidade 

de CRI destinada à Oferta Não Institucional ou alterar tal quantidade a um patamar compatível 

com os objetivos da Oferta, de forma a atender, total ou parcialmente, os referidos Pedidos de 

Reserva. 

Oferta Institucional 

A Oferta de CRI destinada aos Investidores Institucionais ocorrerá nos termos abaixo ("Oferta 

Institucional"): 

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva realizados no âmbito da Oferta Não Institucional, os 

CRI remanescentes serão destinados aos Investidores Institucionais, sejam eles considerados 

Pessoas Vinculadas ou não, que deverão apresentar: (i) Pedidos de Reserva, durante o Período de 

Reserva, perante uma Instituição Participante da Oferta; ou (ii) suas ordens de investimento aos 

Coordenadores, na data de realização do Procedimento de Bookbuilding, indicando a quantidade 

de CRI a ser adquirida em diferentes níveis de juros remuneratórios, de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

A. cada Investidor Institucional interessado em participar da Oferta Institucional deverá 

assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos para participar da 

Oferta Institucional, para então apresentar suas ordens de investimento aos Coordenadores 

na data de realização do Procedimento de Bookbuilding, ou seus Pedidos de Reserva a 

uma Instituição Participante da Oferta durante o Período de Reserva, conforme aplicável, 

sem necessidade de depósito prévio do investimento pretendido;  

 

B. os Pedidos de Reserva ou ordens de investimento, conforme o caso, efetuados pelos 

Investidores Institucionais são irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto no inciso 

(II) abaixo, e nas alíneas (a) e (b) abaixo, e de acordo com as seguintes condições, 

observados os procedimentos e normas de liquidação da B3:  

 

I. durante o Período de Reserva, cada Investidor Institucional interessado em 

participar da Oferta Institucional poderá realizar a reserva dos CRI perante uma 

Instituição Participante da Oferta, mediante preenchimento do Pedido de Reserva. 

Recomenda-se aos Investidores Institucionais que entrem em contato com a 

Instituição Participante da Oferta de sua preferência para verificar os 

procedimentos adotados pela respectiva Instituição Participante da Oferta para 

efetivação do Pedido de Reserva, incluindo, sem limitação, eventual necessidade 

de depósito prévio do investimento pretendido; e  

 

II. no Pedido de Reserva ou na ordem de investimento, os Investidores Institucionais 

terão a faculdade de estipular, como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva 

ou ordem de investimento e aceitação da Oferta, uma taxa mínima para a 

Remuneração dos CRI. O Pedido de Reserva ou ordem de investimento serão 

automaticamente cancelados (a) caso o Investidor Institucional tenha estipulado 

como taxa mínima para a Remuneração dos CRI da respectiva Série uma taxa 

superior à taxa final das respectivas Remunerações dos CRI; ou (b) caso o Investidor 

Institucional tenha estipulado como taxa mínima para os CRI uma taxa superior à 

taxa máxima de Remuneração dos CRI estipulada no Aviso ao Mercado. 
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C. os Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas deverão, 

obrigatoriamente, indicar no respectivo Pedido de Reserva ou ordem de investimento sua 

qualidade de Pessoa Vinculada, sendo certo que, caso seja verificado excesso de 

demanda superior a 1/3 (um terço) dos CRI ofertados, as ordens de investimento ou 

Pedidos de Reserva apresentadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 

Vinculadas serão automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução 

CVM 400; 

 

D. até o final do Dia Útil imediatamente anterior à data de divulgação do Anúncio de Início, 

as respectivas Instituições Participantes da Oferta informarão aos Investidores 

Institucionais, por meio do seu respectivo endereço eletrônico ou, na sua ausência, por 

telefone: (a) a quantidade de CRI alocados ao referido investidor; (b) a primeira Data de 

Integralização; e (c) a Remuneração dos CRI de cada Série definidas no Procedimento de 

Bookbuilding. Os Investidores Institucionais integralizarão os CRI à vista, em moeda 

corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, na respectiva data de 

integralização, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis pela 

B3, conforme aplicável; 

 

E. nas hipóteses de: (1) identificação de divergência relevante entre as informações 

constantes deste Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que alterem 

substancialmente o risco assumido pelo Investidor Institucional que houver efetuado 

Pedido de Reserva ou a sua ordem de investimento; (2) suspensão da Oferta nos termos 

do artigo 20 da Instrução CVM 400; ou capital social da Emissora ) modificação da Oferta 

nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400; poderá o referido Investidor Institucional 

desistir do Pedido de Reserva ou da sua ordem de investimento, conforme o caso, após 

o início da Oferta. Nesta hipótese, tal Investidor Institucional deverá informar sua decisão 

de desistência do Pedido de Reserva ou da sua ordem de investimento, conforme o caso, 

à Instituição Participante da Oferta que recebeu o respectivo Pedido de Reserva ou ordem 

de investimento, em conformidade com os termos e no prazo previsto no respectivo 

Pedido de Reserva ou nos termos do Prospecto Preliminar; 

 

F. na hipótese de não haver conclusão da Oferta ou na hipótese de resilição deste Contrato, 

ou, ainda, em qualquer outra hipótese prevista na legislação de não produção de efeitos 

ou desconsideração de Pedidos de Reserva ou da sua ordem de investimento, conforme 

o caso, estes serão todos cancelados e os respectivos Investidores Institucionais serão 

comunicados sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer por meio de 

divulgação de aviso ao mercado; e 

 

G. na respectiva Data de Integralização dos CRI, cada Instituição Participante da Oferta junto 

à qual o Pedido de Reserva ou ordem de investimento tenha sido realizado entregará a 

cada Investidor Institucional o número de CRI alocado a tal Investidor Institucional, 

ressalvadas as hipóteses de cancelamento do Pedido de Reserva descritas nos incisos II, 

alínea (b), III e VII acima. 

Critérios de Colocação da Oferta Institucional. Caso as ordens de investimento e/ou os Pedidos de 

Reserva apresentados pelos Investidores Institucionais excedam o total de CRI remanescentes 

após o atendimento da Oferta Não Institucional, os Coordenadores darão prioridade aos 

Investidores Institucionais que, no entender dos Coordenadores, em comum acordo com a 

Emissora e com a Devedora, melhor atendam os objetivos da Oferta, quais sejam, constituir uma 

base diversificada de investidores, integrada por investidores com diferentes critérios de avaliação 

das perspectivas da Companhia e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional, bem 
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como criar condições para o desenvolvimento do mercado local de títulos corporativos de renda 

fixa. 

Público-alvo da Oferta 

O público-alvo da Oferta, levando-se sempre em conta o perfil de risco dos seus destinatários, é 

composto pelos Investidores Institucionais e Investidores Não Institucionais (“Púbico Alvo”).  

São considerados “Investidores Institucionais” os investidores que sejam fundos de 

investimento, clubes de investimento, carteiras administradas, fundos de pensão, entidades 

administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar 

pelo BACEN, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização, bem como 

pessoas físicas ou jurídicas que sejam considerados investidores profissionais ou investidores 

qualificados, conforme definido nos artigos 11 e 12 da Resolução CVM nº 30.  

São considerados “Investidores Não Institucionais” os investidores, pessoas físicas ou jurídicas 

ou clubes de investimento registrados na B3, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, que 

não estejam compreendidos na definição de Investidores Institucionais, e que formalizem Pedido 

de Reserva em valor igual ou inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), no Período de Reserva 

junto a uma única Instituição Participante da Oferta, nos termos e prazos que venham a ser 

descritos e detalhados na Escritura de Emissão e no Contrato de Distribuição (sendo os 

Investidores Institucionais e os Investidores Não Institucionais, em conjunto, os “Investidores”).  

Procedimento de Bookbuilding  

Os Coordenadores realizarão o Procedimento de Bookbuilding, organizado nos termos do artigo 

23, parágrafo 1°, e dos artigos 44 e 45 da Instrução CVM 400, com recebimento de reservas, sem 

lotes mínimos ou máximos, junto aos Investidores, para definição (i) da quantidade de CRI a ser 

alocada em cada uma das Séries e, consequentemente, de Debêntures, (ii) a quantidade de séries 

de CRI e, consequentemente, das Debêntures, e (iii) a taxa de juros aplicável à Remuneração dos 

CRI e, consequentemente, a Remuneração das Debêntures.  

O resultado do Procedimento de Bookbuilding será divulgado nos termos do artigo 23, parágrafo 

2º, da Instrução CVM 400, bem como constará no Termo de Securitização, não sendo necessária 

qualquer aprovação societária adicional por parte da Emissora. Nos termos do artigo 55 da 

Instrução CVM 400, será aceita a participação de Investidores da Oferta que sejam Pessoas 

Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, sem limite máximo de tal participação em relação 

ao volume da Oferta. A participação das Pessoas Vinculadas na Oferta será admitida mediante 

apresentação de Pedido de Reserva, sem fixação de lotes mínimos ou máximos, aos 

Coordenadores e/ou Participantes Especiais. Caso seja verificado pelos Coordenadores excesso 

de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade dos CRI ofertada, não será permitida a 

colocação de CRI perante Pessoas Vinculadas, sendo certo que os Pedidos de Reserva 

apresentados por Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas serão automaticamente 

cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. 

A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá promover a má formação nas taxas 

de remuneração final dos CRI e poderá afetar a liquidez dos CRI no mercado secundário. O 

Investidor deve consultar em especial as informações contidas na Seção “Fatores de Risco” 

item “A participação de investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas no 

Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação das taxas de 

remuneração final dos CRI e poderá resultar na redução da liquidez dos CRI” na página  [=] 

deste Prospecto Preliminar. 

Pessoas Vinculadas  
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Será aceita a participação de Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas no 

Procedimento de Bookbuilding, sem limite máximo de tal participação em relação ao volume da 

Oferta.  

Para fins da Oferta, “Pessoas Vinculadas” são os Investidores que sejam: (i) administradores, 

funcionários, operadores e demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta, da Emissora, 

da Devedora ou das Fiadoras que desempenhem atividades de intermediação ou de suporte 

operacional; (ii) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta, 

à Emissora, à Devedora ou à Fiadora; (iii) demais profissionais que mantenham, com as Instituições 

Participantes da Oferta, a Emissora, a Devedora ou as Fiadoras, contrato de prestação de serviços 

diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional; (iv) pessoas 

naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou participem do controle societário 

das Instituições Participantes da Oferta, da Emissora, da Devedora ou das Fiadoras; (v) sociedades 

controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta (desde que 

diretamente envolvidos na Oferta), pela Emissora, pela Devedora, pelas Fiadoras ou por pessoas 

a elas vinculadas; (vi) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nas 

alíneas “i” a “iv” acima; e (vii) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a 

pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados, nos termos 

do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 2º, inciso XII da Resolução CVM 35, conforme 

aplicável. 

A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES QUE SEJAM CONSIDERADOS PESSOAS VINCULADAS 

NO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING PODE AFETAR ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO 

DAS TAXAS DE REMUNERAÇÃO 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 “A 

PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES QUE SEJAM CONSIDERADOS PESSOAS VINCULADAS NO 

PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING PODERÁ AFETAR ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO DAS 

TAXAS DE REMUNERAÇÃO E PODERÁ RESULTAR NA REDUÇÃO DA LIQUIDEZ DOS CRI”, NA 

PÁGINA  [=] DESTE PROSPECTO. 

Prazo Máximo de Colocação 

O prazo máximo para colocação dos CRI é de 6 (seis) meses contados da data de divulgação do 

Anúncio de Início, nos termos da Instrução CVM 400, ou até a data e divulgação do Anúncio de 

Encerramento, o que ocorrer primeiro. 

Excesso de Demanda perante Pessoas Vinculadas 

Caso seja verificado, pelos Coordenadores, excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à 

quantidade dos CRI ofertada, não será permitida a colocação de CRI perante Pessoas Vinculadas, 

sendo certo que os Pedidos de Reserva e as intenções de investimento apresentados por 

Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas serão automaticamente canceladas, nos 

termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.  

A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES QUE SEJAM CONSIDERADOS PESSOAS VINCULADAS 

NO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING PODERÁ AFETAR ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO 

DAS TAXAS DE REMUNERAÇÃO E PODERÁ AFETAR 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 “A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES QUE SEJAM CONSIDERADOS 

PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING PODERÁ AFETAR 

ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO DAS TAXAS DE REMUNERAÇÃO E PODERÁ RESULTAR NA 

REDUÇÃO DA LIQUIDEZ DOS CRI”, NA PÁGINA  [=] DESTE PROSPECTO. 
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Modificação da Oferta 

Nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, havendo, a juízo da CVM, alteração 

substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação 

do pedido de registro da Oferta, ou que o fundamentem, acarretando aumento relevante dos 

riscos assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta, a CVM poderá acolher pleito de 

modificação da Oferta. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 25, 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. Nos termos do parágrafo 

segundo do artigo 25, tendo sido deferida a modificação, a CVM poderá, por sua própria iniciativa 

ou a requerimento do ofertante, prorrogar o prazo da Oferta por até 90 (noventa) dias. Por fim, 

nos termos do parágrafo terceiro do artigo 25, é sempre permitida a modificação da Oferta para 

melhorá-la em favor dos investidores ou para renúncia a condição da Oferta estabelecida pela 

Emissora.  

O não atendimento de qualquer das condições precedentes estabelecidas no Contrato de 

Distribuição até o registro da Oferta, sem renúncia pelos Coordenadores, individualmente ou em 

conjunto, ensejará na exclusão da garantia firme pelo respectivo Coordenador que não a 

renunciou, e será tratada como modificação da Oferta, nos termos acima indicados. 

Nos termos do artigo 26 da Instrução CVM 400, a revogação torna ineficaz a Oferta e os atos de 

aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos aceitantes os 

valores, bens ou direitos dados em contrapartida aos valores mobiliários ofertados, na forma e 

condições previstas neste Prospecto. 

Caso a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400: (a) a 

modificação deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais aos utilizados 

para a divulgação da Oferta; e (b) os Coordenadores deverão se acautelar e se certificar, no 

momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o investidor está ciente de que a 

Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. 

Nos termos do artigo 27, parágrafo único, da Instrução CVM 400, em caso de modificação da 

Oferta, 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 à 

Oferta, presumida a manutenção em caso de silêncio.  

Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço 

de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção 

monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos 

incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva 

revogação. 

Nos termos do artigo 28 da Instrução CVM 400, a aceitação da Oferta somente poderá ser 

revogada pelos investidores se tal hipótese estiver expressamente prevista neste Prospecto, na 

forma e condições aqui definidas, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos únicos dos 

artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, as quais são inafastáveis. 

Suspensão da Oferta 

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM: (i) poderá suspender, a qualquer tempo, 

a Oferta se: (a) estiver se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 

400 ou do registro da Oferta; ou (b) for havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou 

fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro da Oferta; e (ii) deverá suspender a Oferta 

quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão da 
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Oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá 

ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a 

suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da Oferta e cancelar o respectivo registro.  

A Emissora deverá dar conhecimento da suspensão aos investidores que já tenham aceitado a 

Oferta, ao menos pelos meios utilizados para a divulgação da Oferta, facultando-lhes a 

possibilidade de revogar a aceitação até às 16:00 (dezesseis) horas do 5º (quinto) Dia Útil 

subsequente à data em que foi comunicada ao investidor a suspensão da Oferta, presumindo-se, 

na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação. Se o investidor 

revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, 

o referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem 

reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, 

no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação. 

Cancelamento ou Revogação da Oferta 

Nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, a CVM poderá cancelar, a qualquer tempo, 

a Oferta que: (i) estiver se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 

400 ou do registro da Oferta; ou (ii) for havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou 

fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro da Oferta. Adicionalmente, a rescisão do 

Contrato de Distribuição também importará no cancelamento do registro da Oferta, o qual estará 

sujeito a prévia aprovação da CVM. Nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, 

havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato 

existentes quando da apresentação do pedido de registro da Oferta, ou que o fundamentem, 

acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta, 

a CVM poderá acolher pleito de revogação da Oferta. 

Em caso de cancelamento ou revogação da Oferta ou caso o investidor revogue sua aceitação e, 

em ambos os casos, se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, 

referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso 

e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo 

de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do cancelamento da Oferta ou respectiva revogação, 

conforme o caso. 

Os Investidores deverão tomar a sua decisão de investimento nos CRI com base na versão 

mais atual do Prospecto Preliminar, a qual será disponibilizada em [=] de [=] de 2022, e do 

Prospecto Definitivo, quando disponível, de modo a considerar os resultados das 

informações trimestrais mais atuais da Devedora. 

*As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a 

alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora, da Devedora e 

dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser 

comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o 

disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. 

Declaração de Inadequação de Investimento 

O investimento em CRI não é adequado aos investidores que: (i) necessitem de liquidez 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; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr risco de crédito 

corporativo da Devedora e das Fiadoras e do seu setor de atuação. 

O INVESTIDOR DEVERÁ LER ATENTAMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DESTE 

PROSPECTO PRELIMINAR, E OS ITENS 4.1 E 4.2. DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA 

EMISSORA.  

Cronograma Estimado das Etapas da Oferta 
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A Oferta seguirá o cronograma tentativo abaixo:  

Ordem 

dos 

Eventos 

Eventos Data Prevista(1)(2) 

1. Protocolo do Pedido de Registro Oferta na CVM 01/09/2022 

2. Divulgação do Aviso ao Mercado 21/10/2022 

3. Disponibilização deste Prospecto Preliminar  21/10/2022 

4. Início do Período de Reserva 28/10/2022 

5. Encerramento do Período de Reserva  28/11/2022 

6. Procedimento de Bookbuilding 29/11/2022 

7. Registro da Oferta pela CVM 15/12/2022 

8. Divulgação do Anúncio de Início  16/12/2022 

9. Disponibilização do Prospecto Definitivo  16/12/2022  

10. Realização do Procedimento de Alocação dos CRI 19/12/2022 

11. Data de Liquidação Financeira dos CRI 19/12/2022 

12. 
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de 

Encerramento 
22/12/2022 

13. 
Data Máxima para Data de Início de Negociação dos CRI 

na B3  

Dia Útil após o 

encerramento da 

Oferta 

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a 

alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora, da Devedora e do 

Coordenador Líder.  

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou 

modificação da Oferta, tal 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, veja as 

seções “Modificação de Oferta”, “Suspensão da Oferta” e “Cancelamento ou Revogação da 

Oferta” nas páginas 106 e 107 deste Prospecto Preliminar. 

Regime de Garantia Firme de Colocação 

A garantia firme de colocação dos CRI será prestada pelos Coordenadores para o volume total da 

oferta, observados os termos e condições do Contrato de Distribuição de forma individual e não 

solidária entre os Coordenadores, conforme tabela abaixo. 

Coordenador R$ % 

Coordenador Líder 75.000.000,00 25,00 

UBS BB 75.000.000,00 25,00 

Santander 75.000.000,00 25,00 
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Bradesco BBI 75.000.000,00 25,00 

Total 300.000.000,00 100,00 

A Garantia Firme de colocação dos CRI somente será exercida (i) desde que verificado o 

atendimento de todas as condições precedentes previstas no Contrato de Distribuição, de forma 

satisfatória a cada um dos Coordenadores, ou se ocorrer a renúncia ao seu integral cumprimento 

por todos os Coordenadores, até a data da concessão do registro da Oferta pela CVM, observado 

o disposto na Cláusula [=] do Contrato de Distribuição; e (ii) caso seja verificada, no Procedimento 

de Bookbuilding, que a demanda pelos CRI pelos Investidores foi inferior ao Valor Total da Oferta, 

observado que os Coordenadores deverão subscrever e integralizar os respectivos CRI de forma 

individual e não solidária, pela  Taxa Teto dos CRI 1ª Série e pela Taxa Teto dos CRI da 2ª Série, 

conforme o caso, e na Série de sua escolha, na proporção e limitada aos valores estabelecidos 

acima.  

A Garantia Firme de colocação, concedida pelos Coordenadores, será válida até 20 de dezembro 

de 2022 ou outra data posterior que vier a ser definida de comum acordo e por escrito entre os 

Coordenadores, a Emissora, a Devedora e as Fiadoras mediante a celebração de termo de 

aditamento ao Contrato de Distribuição.  

Contratação de Participantes Especiais 

O Coordenador Líder poderá convidar os Participantes Especiais para participar da Oferta, sendo 

que, neste caso, serão celebrados termos de adesão entre o Coordenador Líder e os Participantes 

Especiais. 

Instituições contratadas pela Emissora 

Nos termos do item 1.1 do Anexo III-A da Instrução CVM 400 encontra-se a seguir a identificação 

e as funções das instituições contratadas pela Emissora para prestação de serviços no âmbito da 

Oferta:  

(i) Instituição Custodiante: a Instituição Custodiante será responsável pela custódia de 1 (uma) 

via original da Escritura de Emissão de CCI e pelo registro das CCI no sistema da B3, nos 

termos da Escritura de Emissão de CCI;  

(ii) Agente Fiduciário: vide item “Obrigações do Agente Fiduciário” da seção “Agente 

Fiduciário” na página 113 deste Prospecto;  

(iii) Banco Liquidante e Escriturador: o Banco Liquidante é o responsável pelas liquidações 

financeiras da Emissora e o Escriturador atua no exercício das funções de escrituração dos 

CRI; 

(iv) B3: A B3 é responsável pelo depósito, custódia eletrônica e liquidação financeira dos CRI;  

(v) Auditores Independentes da Emissora, da Devedora: Auditores Independentes contratados 

pela Emissora e pela Devedora para auditar as respectivas demonstrações financeiras; e 

(vi) Agência de Classificação de Risco: é a responsável pela emissão do rating dos CRI, bem 

como pela atualização trimestral dos relatórios de classificação de risco dos CRI e sua ampla 

divulgação ao mercado.  
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PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO, BANCO LIQUIDANTE, B3, 

ESCRITURADOR, INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE, AUDITORES INDEPENDENTES, AGÊNCIA DE 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E EMISSORA. 

Banco Liquidante e Escriturador 

O Banco Liquidante e o Escriturador poderão ser substituídos, sem a necessidade de aprovação 

em Assembleia Especial, caso: (i) descumpram quaisquer obrigações previstas no Contrato de 

Escrituração e de Banco Liquidante e deixem de corrigir seu inadimplemento e de pagar à 

Emissora os danos comprovadamente causados, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 

recebimento da aludida notificação; (ii) independentemente de aviso prévio, se o Escriturador 

e/ou Banco Liquidante sofrer legítimo protesto de títulos; (iii) independentemente de aviso prévio, 

se o Escriturador e/ou Banco Liquidante requerer ou por qualquer outro motivo encontrar-se sob 

processo de recuperação judicial, tiver decretada sua falência ou sofrer liquidação ou intervenção, 

judicial ou extrajudicial; (iv) superveniência de lei, regulamentação e/ou instrução das autoridades 

competentes, notadamente CVM e Banco Central, que impeçam ou modifiquem a natureza, 

termos ou condições do Contrato de Escrituração e de Banco Liquidante; (v) descredenciamento 

do Escriturador e do Banco Liquidante para o exercício das respectivas funções; (vi) por denúncia 

do Contrato de Escrituração e Banco Liquidante, mediante aviso escrito com 30 (trinta) dias de 

antecedência pela Emissora; e (vii) extinção do Contrato de Escrituração e de Banco Liquidante.  

Caso a Emissora ou os Titulares dos CRI desejem substituir o Banco Liquidante em hipóteses 

diversas daquelas previstas acima, tal decisão deverá ser submetida à deliberação da Assembleia 

Especial, nos termos do item “ Assembleia Especial” da seção “Informações Relativas aos CRI e à 

Oferta” na página 88 deste Prospecto.  

B3  

A B3 poderá ser substituída por outras câmaras de liquidação e custódia autorizadas, sem a 

necessidade de aprovação da Assembleia Especial, nos seguintes casos: (i) se 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. 

Os Titulares dos CRI, mediante aprovação da Assembleia Especial, poderão requerer a substituição 

da B3 em hipóteses diversas daquelas previstas acima, observado que tal decisão deverá ser 

submetida à deliberação da Assembleia Especial, nos termos do item “Assembleia Especial” da 

seção “Informações Relativas aos CRI e à Oferta” na página 88 deste Prospecto. 

Instituição Custodiante 

O Custodiante poderá ser substituído, sem a necessidade de aprovação em Assembleia Especial, 

desde que tal substituição não implique na elevação da remuneração do prestador do serviço, 

nas seguintes hipóteses: (i) em caso de inadimplemento de suas obrigações junto à Emissora ou 

prestação de serviços de forma insatisfatória, não sanado no prazo de 10 (dez) Dias Úteis após o 

recebimento da notificação enviada para o Custodiante para sanar o referido inadimplemento; (ii) 

na superveniência de qualquer norma ou instrução das autoridades competentes, notadamente 

do Banco Central, que impeça a contratação objeto do Contrato de Custódia; (iii) caso o 

Custodiante encontre-se em processo de falência, ou tenha a sua intervenção judicial ou 

liquidação decretada; (iv) em caso de descredenciamento do Escriturador ou do Custodiante para 

o exercício da atividade de escrituração ou custódia de valores mobiliários; (v) se o Escriturador 

ou Custodiante suspender suas atividades por qualquer período de tempo igual ou superior a 30 

(trinta) dias, ou por período inferior, desde que impacte negativamente os Titulares de CRI; (vi) se 

for constatada a ocorrência de práticas irregulares pelo Custodiante; (vii) se não houver o 
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pagamento da remuneração devida ao Custodiante nos respectivos prazos, desde que tal 

inadimplemento não seja sanado em até 5 (cinco) Dias Úteis de sua ocorrência; e (viii) de comum 

acordo entre o Custodiante e a Emissora, por meio de notificação prévia da Emissora ou 

Custodiante, com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedência. Nesses casos, o novo Custodiante 

deve ser contratado pela Emissora, sem a necessidade de aprovação em Assembleia Especial, em 

até 5 (cinco) Dias Úteis, observado o dever do Custodiante manter a prestação dos serviços até 

sua efetiva substituição. 

Caso a Emissora ou os Titulares de CRI desejem substituir o Custodiante sem a observância das 

hipóteses previstas acima, tal decisão deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Especial. 

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 Resolução CVM 23, conforme alterada, 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).  

Ainda, em atendimento ao artigo 23, inciso II da Resolução CVM 23, 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 à 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 de forma geral e qualidade na 

prestação de serviços. Havendo prejuízos em tais qualidades, a Emissora estabelece novos 

padrões de contratação. 

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 

classificação de risco da emissão deverá existir durante toda a vigência, sendo que o serviço 

prestado pela Agência de Classificação de Risco não poderá ser interrompido, devendo ser 

atualizada trimestralmente a partir da Data de Emissão dos CRI, de acordo com o disposto no 

artigo 33, §10 e 11, da Resolução CVM 60. A Emissora se obriga a encaminhar à CVM e ao Agente 

Fiduciário, em até 10 (dez) Dias Úteis do seu recebimento, o relatório de classificação de risco 
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atualizado, além de se comprometer a colocar os referidos relatórios à disposição em seu site [=], 

bem como dar ampla divulgação de tal avaliação ao mercado, no mesmo período até o 

vencimento dos CRI, nos termos da legislação e regulamentação aplicável. 

A Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída por qualquer uma das seguintes 

empresas, a qualquer tempo e a critério da Emissora, sem necessidade de Assembleia Especial: (i) 

Moody’s América Latina Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 02.101.919/0001-05; e (ii) Fitch Ratings 

Brasil Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.813.375/0002-14. 

A Agência de Classificação de Risco fará jus a uma remuneração (i) inicial no valor de R$77.559,00 

(setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais), considerando uma taxa de conversão 

de R$5,10 (cinco reais e dez centavos), sendo essa a PTAX de 22 de agosto de 2022); e (ii) anual 

de R$77.559,00 (setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais), considerando uma taxa 

de conversão de R$5,10 (cinco reais e dez centavos), sendo essa a PTAX de 22 de agosto de 2022), 

a ser arcada diretamente pela Devedora, sendo que a remuneração anual estimada corresponderá 

a aproximadamente 0,03% (três décimos de milésimos) do Valor Total da Oferta 

Formador de Mercado 

Não haverá contratação de formador de mercado no âmbito da Oferta. 

Os Coordenadores recomendaram à Emissora, nos termos artigo 9º do Código ANBIMA, a 

contratação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para 

desenvolver atividades de formador de mercado em relação aos CRI, sendo que: (i) a contratação 

de formador de mercado tem por finalidade (a) a realização de operações destinadas a fomentar 

a liquidez dos CRI por meio da inclusão de ordens firmes de compra e venda dos CRI nas 

plataformas administradas na B3; e (b) proporcionar um preço de referência para a negociação 

de tais valores mobiliários; e (ii) o formador de mercado, se contratado, deverá desempenhar suas 

atividades dentro dos princípios éticos e da mais elevada probidade, tudo de acordo com as 

regras e instruções pertinentes.  

Agente Fiduciário 

Obrigações do Agente Fiduciário 

Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente, além das demais obrigações 

previstas na Resolução CVM 17: 

(i) exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os Titulares de CRI; 

 

(ii) proteger os direitos e interesses dos Titulares de 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) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares de CRI, acompanhando a 

atuação da Emissora na gestão do Patrimônio Separado; 

 

(iv) renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de 

qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da Assembleia 

Especial para deliberar sobre sua substituição; 

 

(v) conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções; 
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(vi) verificar, no momento de aceitar a função, a consistência das informações contidas neste 

Termo de Securitização, diligenciando para que sejam sanadas eventuais omissões, falhas 

ou defeitos de que tenha conhecimento; 

 

(vii) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora e alertar os Titulares 

de CRI, no relatório anual que trata o artigo 15 da Resolução CVM 17, 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 modificação das 

condições dos CRI; 

 

(x) 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 ou outros órgãos pertinentes, onde 

se localiza a sede do estabelecimento principal da Devedora e/ou da Emissora e não 

entregues dentro de 20 (vinte) dias corridos; 

 

(xi) convocar, quando necessário, a Assembleia Especial, na forma da Cláusula 12 abaixo; 

 

(xii) comparecer às Assembleia Especial dos CRI a fim de prestar as informações que lhe forem 

solicitadas; 

 

(xiii) manter atualizada a relação dos Titulares de CRI e de seus endereços, inclusive mediante 

gestão junto ao Escriturador; 

 

(xiv) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo de Securitização, 

especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer; 

 

(xv) nos termos do inciso XXI do artigo 11 da Resolução CVM 17, comunicar os Titulares de 

CRI, no prazo máximo de 7 (sete) Dias Úteis, contados da ciência pelo Agente Fiduciário 

de qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigações financeiras assumidas neste 

Termo de Securitização, inclusive as obrigações relativas a cláusulas destinadas a proteger 

o interesse dos Titulares de CRI e que estabelecem condições que não devem ser 

descumpridas pela Emissora, indicando as consequências para os Titulares de CRI e as 

providências que pretende tomar a respeito do assunto, observado que, mesmo que não 

tenha ocorrido inadimplemento da Emissora, referida comunicação será aplicável se 

houver alteração na estrutura da operação de securitização, decorrente ou não de 

inadimplemento da devedora ou no aumento no seu risco de crédito e que implique na 

(a) diminuição no reforço de crédito na operação de securitização ou (b) aumento no 

risco de crédito da Emissão; 

 

(xvi) verificar os procedimentos adotados pela Emissora para assegurar a existência e a 

integridade das Debêntures, inclusive quando custodiados ou objeto de guarda por 

terceiro contratado para esta finalidade; 

 

(xvii) verificar os procedimentos adotados pela Emissora para assegurar que os direitos 

incidentes sobre as Debêntures, inclusive se custodiados ou objeto de guarda por 

terceiros contratos para esta finalidade, não sejam cedidos a terceiros; 
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(xviii) elaborar relatório destinado aos Titulares de CRI, nos termos do artigo 68, § 1º, (b), da Lei 

das Sociedades por Ações, o qual deverá conter o mínimo estabelecido no Artigo 15 da 

Resolução CVM 17, bem como mantê-lo disponível para consulta pública na página na 

rede mundial de computadores do Agente Fiduciário pelo prazo de 3 (três) anos; 

 

(xix) adotar tempestivamente as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos 

interesses dos Titulares de CRI, bem como à realização dos Créditos Imobiliários, 

vinculados ao Patrimônio Separado, caso a Emissora não o faça; 

 

(xx) exercer, na ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio Separado e 

conforme disposto no presente Termo de Securitização, a administração do Patrimônio 

Separado; 

 

(xxi) promover, na forma prevista neste Termo de Securitização, a liquidação do Patrimônio 

Separado, conforme aprovado em Assembleia Especial, se aplicável; 

 

(xxii) convocar Assembleia Especial nos casos previstos neste Termo de Securitização, 

incluindo, sem limitação, na hipótese de insuficiência dos bens do Patrimônio Separado, 

para deliberar sobre a forma de administração ou liquidação do Patrimônio Separado, 

bem como a nomeação do liquidante, caso aplicável; 

 

(xxiii) diligenciar junto à Emissora para que a Escritura de Emissão de Debêntures, o Termo de 

Securitização, e seus aditamentos, sejam registrados nos órgãos competentes, adotando, 

no caso da omissão da Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei, de acordo 

com o disposto no inciso VI, do artigo 11, da Resolução CVM 17; 

 

(xxiv) calcular diariamente, em conjunto com a Emissora, o Valor Nominal Unitário Atualizado 

dos CRI e sua Remuneração, disponibilizando-o aos Titulares de CRI, à Emissora e aos 

participantes do mercado, através de sua central de atendimento e/ou através de seu 

website ([=]); e  

 

(xxv) fornecer, uma vez satisfeitos os créditos dos Titulares de CRI e extinto o Regime 

Fiduciário, à Emissora, o termo de quitação e relatório de encerramento da emissão de 

suas obrigações de administração do Patrimônio Separado, no prazo de 3 (três) Dias Úteis 

contado da data do resgate. 

Não obstante o disposto acima e na Cláusula [11.4] do Termo de Securitização, o Agente 

Fiduciário compromete-se, ao longo da vigência dos CRI, a desempenhar as funções previstas no 

artigo 11 da Resolução CVM 17, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações previstas 

nos Documentos da Operação, adotando boas práticas e procedimentos para o cumprimento de 

dever de diligência, não se limitando aos documentos fornecidos pela Emissora e declarações 

apresentadas, devendo buscar outros documentos que possam comprovar a completude, 

ausência de falhas e/ou defeitos das informações apresentadas nos Documentos da Operação, 

conforme aplicável, conforme orientações da CVM em vigor. 

Substituição do Agente Fiduciário 

O Agente Fiduciário poderá ser substituído e continuará exercendo suas funções até que um novo 

agente fiduciário assuma, nas hipóteses de ausência ou impedimento temporário, renúncia, 

intervenção, liquidação, falência, ou qualquer outro caso de vacância, conforme procedimento 

descrito abaixo e nas Cláusulas [=] e seguintes do Termo de Securitização. No prazo de até [30 
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(trinta)] dias contados da ocorrência de qualquer desses eventos, uma Assembleia Especial de 

Titulares de CRI deverá ser realizada, para que seja eleito o novo agente fiduciário. 

A Assembleia Especial destinada à escolha de novo agente fiduciário deve ser convocada pelo 

Agente Fiduciário a ser substituído, podendo também ser convocada pela Emissora ou por 

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

Se a convocação da referida Assembleia Especial não ocorrer em até 15 (quinze) dias antes do 

final do prazo de 30 (trinta) dias referido acima, cabe a Emissora efetuar a imediata convocação. 

Em casos excepcionais, a CVM pode proceder à convocação da Assembleia Especial para a escolha 

de novo agente fiduciário ou nomear substituto provisório.  

A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deve ser objeto de aditamento ao 

Termo de Securitização. A substituição do Agente Fiduciário fica sujeita à comunicação à CVM, 

no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis contados do registro do aditamento do Termo de Securitização, 

e à sua manifestação acerca do atendimento aos requisitos prescritos na Resolução CVM 17. 

A Emissora e o Agente Fiduciário acordam que nos termos do artigo 33, parágrafo 4º da 

Resolução CVM 60 é vedado ao Agente Fiduciário ou partes a ele relacionadas atuar como 

custodiante ou prestar quaisquer outros serviços para a Emissão, incluindo aqueles dispostos no 

caput do artigo 35 da Resolução CVM 60, devendo a sua participação estar limitada às atividades 

diretamente relacionadas à sua função. 

O Agente Fiduciário poderá ser destituído: 

(i) pela CVM, nos termos da legislação em vigor; 

(ii) por deliberação em Assembleia Especial, independentemente da ocorrência de qualquer 

fato que imponha ou justifique sua destituição, requerendo-se, para tanto, o voto de 50% 

(cinquenta por cento) mais um dos Titulares dos CRI em Circulação, em primeira ou 

segunda convocação, reunidos em Assembleia Especial convocada na forma prevista pela 

Cláusula [=] do Termo de Securitização; ou 

(iii) por deliberação em Assembleia Especial, observado o quórum previsto no Termo de 

Securitização, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei 

9.514 ou das incumbências mencionadas na Cláusula [=] do Termo de Securitização. 

O agente fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário assumirá integralmente os 

deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e do Termo de 

Securitização. 

O Agente Fiduciário poderá ser contatado por meio do Sr. [=], no endereço [=], no telefone [=] e 

no correio eletrônico: [=]. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º, da Resolução CVM 17, o Agente 

Fiduciário atua como agente fiduciário em outras emissões da Emissora, conforme descritas no 

Anexo XII ao presente Prospecto.  

Substituição da Emissora 

Nos termos do artigo 39 da Resolução CVM 60, a Emissora poderá ser destituída ou substituída 

da administração do Patrimônio Separado, devendo continuar exercendo suas funções até que 

uma nova companhia securitizadora assuma referida posição, nas seguintes hipóteses: 

(i) insuficiência dos bens do Patrimônio Separado para liquidar a Emissão, por culpa ou dolo da 

Emissora; 
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(ii) decretação de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora; 

 

(iii) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações pecuniárias previstas 

neste Termo de Securitização não sanada no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contado do 

inadimplemento, caso haja recursos suficientes no Patrimônio Separado, e desde que o 

inadimplemento ou mora seja exclusivamente imputável à Emissora; 

 

(iv) inadimplemento, pela Emissora, de obrigação não pecuniária prevista neste Termo de 

Securitização não sanada no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contado do descumprimento; 

ou 

 

(v) em qualquer outra hipótese deliberada pela Assembleia Especial, observados os termos e 

condições previstos na Cláusula [=] do Termo de Securitização e desde que com a 

concordância da Emissora. 

Na hipótese prevista no item (i) acima, caberá ao Agente Fiduciário convocar a Assembleia 

Especial para deliberar sobre a administração ou liquidação do Patrimônio Separado. 

Na hipótese prevista no item (ii) acima, caberá ao Agente Fiduciário assumir imediatamente a 

custódia e a administração do Patrimônio Separado e, no prazo de até 15 (quinze) dias contados 

do referido evento, convocar Assembleia Especial para deliberar sobre a substituição da Emissora 

ou liquidação do Patrimônio Separado, nos termos do artigo 56 da Resolução CVM 60. 

Observado o disposto no artigo 30, §4, da Resolução CVM 60, o quórum de deliberação requerido 

para a substituição da Emissora na administração do Patrimônio Separado será de [50% 

(cinquenta por cento) dos Titulares de CRI em Circulação].  

A companhia securitizadora eleita em substituição da Emissora assumirá integralmente os 

deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação e regulamentação aplicável e 

do Termo de Securitização, comprometendo-se a Emissora a fornecer os documentos e 

informações da Emissão e dos CRI que estejam em sua posse e guarda. 

A substituição da Emissora em caráter permanente deve ser objeto de aditamento ao Termo de 

Securitização. 
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SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DA OFERTA 

Encontra-se a seguir um resumo dos principais instrumentos da operação, quais sejam: (i) Termo 

de Securitização; (ii) a Escritura de Emissão de CCI; (iii) Contrato de Distribuição; e (iv) Escritura de 

Emissão de Debêntures.  

O PRESENTE SUMÁRIO NÃO CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES QUE O INVESTIDOR DEVE 

CONSIDERAR ANTES DE INVESTIR NOS CRI. O INVESTIDOR DEVE LER ESTE PROSPECTO 

COMO UM TODO, INCLUINDO SEUS ANEXOS, QUE CONTEMPLAM ALGUNS DOS 

DOCUMENTOS AQUI RESUMIDOS. 

Termo de Securitização 

O Termo de Securitização celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário, para fins de 

constituição efetiva do vínculo entre os Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, e os CRI, 

bem como instituição do Regime Fiduciário sobre os Créditos do Patrimônio Separado. 

O Termo de Securitização, além de descrever os Créditos Imobiliários, delineará detalhadamente 

as características dos CRI, estabelecendo seu valor, prazo, quantidade, espécies, formas de 

pagamento, garantias e demais elementos. Adicionalmente, referido instrumento deverá prever 

os deveres da Emissora e do Agente Fiduciário perante os Titulares dos CRI, nos termos da Lei 

9.514, da Resolução CVM 17 e da Resolução CVM 60. 

Escritura de Emissão de CCI 

Por meio da Escritura de Emissão de CCI, celebrada entre a Emissora e a Instituição Custodiante, 

a Emissora emitiu as CCI, representativa da totalidade dos Créditos Imobiliários. 

Nos termos da Escritura de Emissão de CCI, a Instituição Custodiante será responsável pela 

custódia de 1 (uma) via eletrônica da Escritura de Emissão de CCI. 

O valor total da CCI, na data de sua emissão, será de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de 

reais) que correspondem a 100% (cem por cento) dos Créditos Imobiliários na Data de Emissão 

das Debêntures.  

A Instituição Custodiante receberá da Emissora, às expensas do Patrimônio Separado, 

remuneração na forma descrita no item “Despesas da Oferta e da Emissão” da seção “Informações 

Relativas aos CRI e à Oferta” na página 90 deste Prospecto. 

As CCI serão registradas para negociação nos sistemas de negociação da B3. 

Toda e qualquer transferência das CCI deverá, necessariamente, sob pena de nulidade do negócio, 

ser efetuada por meio do sistema de negociação da B3, sendo certo que, uma vez vinculada ao 

CRI, as CCI não poderão mais ser negociadas isoladamente, exceto nas hipóteses de liquidação 

do Patrimônio Separado, conforme o caso. 

Sempre que houver troca de titularidade das CCI, o titular das CCI anterior deverá comunicar à 

Instituição Custodiante a negociação realizada, informando, inclusive, os dados cadastrais do 

novo titular da CCI. 

Para comunicação à Instituição Custodiante a que se refere o parágrafo anterior, deve-se enviar 

correspondência aos endereços previstos no preâmbulo da Escritura de Emissão de CCI. 

Sem prejuízo das demais disposições constantes da Escritura de Emissão de CCI, a Instituição 

Custodiante será responsável pelo lançamento dos dados e informações das CCI no sistema de 

negociação da B3, considerando as informações encaminhadas pela Emissora, em planilha, no 
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formato excel, no layout informado pela Instituição Custodiante, contendo todas as informações 

necessárias ao lançamento no sistema de negociação da B3, bem como por: (i) guarda (custódia 

física) da Escritura de Emissão de CCI; (ii) assegurar à Emissora o acesso às informações sobre o 

registro das CCI; (iii) responsabilizar-se, na data do registro das CCI, pela adequação e 

formalização do registro das CCI; e (iv) prestar os serviços de registro das CCI e custódia da 

Escritura de Emissão de CCI, que inclui o acompanhamento de sua inclusão e retirada. 

Contrato de Distribuição  

Objeto 

O Contrato de Distribuição, celebrado em [01] de [setembro] de 2022, entre os Coordenadores, a 

Emissora, as Fiadoras e a Devedora, disciplina a prestação de serviços de distribuição pública dos 

CRI. 

Condições precedentes para a distribuição dos CRI  

O cumprimento pelos Coordenadores das obrigações assumidas no Contrato de Distribuição, é 

condicionado à satisfação, até a data da obtenção do registro definitivo da Oferta pela CVM, 

observado o disposto abaixo e na Cláusula [=] do Contrato de Distribuição, das seguintes 

condições precedentes (estabelecidas como condições suspensivas nos termos, e para todos os 

fins e efeitos, do artigo 125 do Código Civil) (“Condições Precedentes”), as quais serão verificadas 

de forma individual por cada um dos Coordenadores: 

(i) definição da estrutura da Emissão e da Oferta, observado o lastro para Emissão dos CRI, 

a serem definidos em conjunto pelos Coordenadores, pela Devedora e pela Emissora, 

bem como a negociação, preparação, formalização e registro de toda a documentação 

necessária à Emissão e à Oferta em forma e substância satisfatórias aos Coordenadores; 

 

(ii) conclusão da due diligence legal, em forma satisfatória aos Coordenadores, conforme 

padrão usualmente utilizado pelo mercado de capitais em operações similares; 

 

(iii) conclusão do processo de back-up e circle up das informações do material publicitário da 

Oferta e das informações contidas nos Prospectos, conforme padrão usualmente utilizado 

pelo mercado de capitais em operações similares, previamente ao início do road show 

e/ou à data de liquidação, conforme aplicável; 

 

(iv) obtenção pela Devedora, pelas Fiadoras e pela Emissora, conforme o caso, das 

autorizações e aprovações prévias societárias, governamentais, regulatórias e/ou 

contratuais (incluindo eventual consentimento de terceiros, bem como o registro perante 

a junta comercial e cartórios competentes, conforme aplicável) que se fizerem necessárias 

à realização, efetivação, formalização, liquidação, boa ordem e transparência dos 

negócios jurídicos descritos neste Contrato e nos demais Documentos da Operação; 

 

(v) aprovação dos termos e condições da Oferta Restrita, incluindo os deste Contrato, e para 

a prestação da Garantia Firme nos comitês internos dos Coordenadores, responsáveis 

pela análise e aprovação da Emissão, tais como, mas não limitadas a crédito, underwriting, 

jurídico, socioambiental, contabilidade, risco e compliance, além de regras internas da 

organização; 
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(vi) apresentação, pela Emissora, do pedido de registro de emissão de CRI perante a CVM e 

obtenção de registro definitivo da Oferta para distribuição pública dos CRI, nos termos 

da Instrução CVM 400 e da Resolução CVM 60;  

 

(vii) obtenção do registro dos CRI no MDA, para distribuição, no mercado primário, e no 

CETIP21, para negociação no mercado secundário; 

 

(viii) a realização de conferências telefônicas para confirmação das informações prestadas no 

âmbito da auditoria legal (bring down due diligence call) (i) em data anterior ao roadshow; 

(ii) em data anterior ao Procedimento de Bookbuilding; e (iii) em data anterior à liquidação 

financeira da Oferta;  

 

(ix) recebimento, pelos Coordenadores, até 1 (um) Dia Útil antes da data de liquidação da 

Emissão, das vias originais e assinadas dos pareceres legais emitidos pelos assessores 

legais da Emissão, em termos satisfatórios aos Coordenadores (conforme padrão 

usualmente utilizado pelo mercado de capitais em operações similares), atestando, 

inclusive, a confirmação da conclusão da due diligence legal, bem como a confirmação da 

legalidade, a validade e a exequibilidade dos Documentos da Operação e da Fiança; 

 

(x) fornecimento, em tempo hábil, aos Coordenadores e aos assessores legais, conforme o 

caso, pela Devedora, pelas Fiadoras e pela Emissora, de todos os documentos e de todas 

as informações verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes para atendimento aos 

requisitos para a distribuição da Oferta, bem como para conclusão do procedimento de 

due diligence; 

 

(xi) não ocorrência de assunção do Controle direto ou indireto da Devedora por qualquer 

pessoa ou grupo de pessoas que seja(m), atualmente, ou que venha(m) a se tornar, 

acionista(s) da Devedora, inclusive, por meio de aquisição de um número de ações 

representativo da maioria do capital social da Devedora ou por formalização de acordo 

de acionistas ou de voto, sendo certo que as oscilações da participação acionária 

decorrente da negociação das ações de emissão da Devedora no mercado de capitais 

não serão consideradas como descumprimento do quanto disposto nesta Cláusula;  

 

(xii) recebimento de declarações assinadas pela Devedora e pelas Fiadoras, previamente à 

data de divulgação do Aviso ao Mercado e à primeira Data de Integralização dos CRI, 

atestando a veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações enviadas e 

declarações feitas pela Devedora e pelas Fiadoras, constantes dos documentos relativos 

à Oferta e ao procedimento de due diligence;  

 

(xiii) seja acordado, entre a Devedora, as Fiadoras, a Emissora e os Coordenadores, o conteúdo 

do material de marketing e/ou de qualquer outro documento divulgado aos potenciais 

investidores, com o intuito de promover a plena distribuição dos CRI, sempre mediante 

atendimento à legislação e regulamentações aplicáveis e conforme padrão usualmente 

utilizado pelo mercado de capitais em operações similares; 
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(xiv) cumprimento, pela Devedora, pelas Fiadoras e pela Emissora, suas Controladas, coligadas 

e sociedades sob controle comum, bem como por quaisquer de seus respectivos 

conselheiros, diretores e empregados, agindo em nome ou em favor da Devedora, das 

Fiadoras ou da Emissora (“Representantes”), ao disposto na (a) legislação ambiental, 

incluindo, sem limitação, o disposto na Política Nacional do Meio Ambiente e Resoluções 

do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, bem como legislação e 

regulamentação ambiental aplicáveis ao exercício das atividades da Devedora, das 

Fiadoras e da Emissora, adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias, 

destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ao meio ambiente e a seus trabalhadores 

decorrentes das atividades descritas em seu objeto social; e (b) a legislação e 

regulamentação trabalhista, especialmente aquelas relativas a saúde e segurança 

ocupacional ou que versem sobre qualquer tipo de discriminação, sendo certo que não 

devem incentivar a prostituição, tampouco utilizar, direta ou indiretamente, ou incentivar 

mão-de-obra infantil e/ou em condição análoga à de escravo ou de qualquer forma 

infringir direitos dos silvícolas, em especial, mas não se limitando, ao direito sobre as áreas 

de ocupação indígena, assim declaradas pela autoridade competente (sendo os itens “(a)” 

e “(b)” conjuntamente referenciados como a “Legislação Socioambiental”), além de: (a) 

não ter a existência de inquérito, investigação ou processo na esfera judicial ou 

administrativa por: (i) questões trabalhistas envolvendo trabalho em condição análoga à 

de escravo e/ou trabalho infantil e/ou incentivo à prostituição e/ou violação dos direitos 

dos silvícolas, (ii) atos que importem no incentivo à prostituição ou (iii) crime contra o 

meio ambiente; e (b) ter suas atividades e propriedades em conformidade com a 

Legislação Socioambiental;  

 

(xv) não foi citada em qualquer processo, bem como não tem conhecimento da existência de 

investigação, violação e/ou indício de violação pela Devedora, pelas Fiadoras, pela 

Emissora e/ou por quaisquer de suas Controladas, coligadas e Representantes, de 

qualquer dispositivo de quaisquer normas aplicáveis que versam sobre atos de corrupção 

e atos lesivos contra a administração pública, nacional ou internacional, crimes contra a 

ordem econômica ou tributária, de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, ou 

contra o sistema financeiro nacional, o mercado de capitais, incluindo, sem limitação, a 

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, Lei nº 

8.137, de 27 de dezembro de 1990, Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993 (ou outras normas de licitações e contratos da administração 

pública), Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada, Decreto nº 11.129, 

de 11 de julho de 2022, Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, Lei nº 12.529, de 30 de 

novembro de 2011, Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, Decreto-Lei n° 2.848/40, 

Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006 que promulgou a Convenção das Nações 

Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 31 de 

outubro de 2003, a U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 e o UK Bribery Act, conforme 

aplicável, as portarias e instruções normativas expedidas pela Controladoria Geral da 

União nos termos da lei e decreto acima mencionados, bem como todas as leis, decretos, 

regulamentos e demais atos normativos expedidos por autoridade governamental com 

jurisdição sobre a Emissora, a Devedora e as Fiadoras, relacionados a esta matéria (em 

conjunto “Leis Anticorrupção”), bem como não constar no Cadastro Nacional de 
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Empresas Inidôneas e Suspensas (“CEIS”) ou no Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

(“CNEP”);  

 

(xvi) inexistência de quaisquer procedimentos administrativos ou judiciais relacionados a 

práticas contrárias à Legislação Anticorrupção, bem como inexistência, no melhor 

conhecimento da Emissora e/ou das Fiadoras, de quaisquer indícios, investigação e/ou 

inquéritos relacionados a práticas contrárias à Legislação Anticorrupção; 

 

(xvii) inexistência de qualquer inadimplemento financeiro da Devedora e/ou das Fiadoras 

perante os Coordenadores ou perante as empresas pertencentes ao mesmo grupo 

econômico dos Coordenadores;  

 

(xviii) manutenção do registro da Emissora e da Devedora de companhia emissora de valores 

mobiliários perante a CVM, nos termos da Resolução da CVM nº 80, de 29 de março de 

2022 (“Resolução CVM 80”), bem como o cumprimento, pela Emissora e pela Devedora, 

de todas as obrigações aplicáveis previstas na Resolução CVM 80, incluindo, sem 

limitação, as obrigações envio à CVM de informações periódicas e eventuais, 

responsabilizando-se a Emissora e/ou as Fiadoras, de forma individual e não solidária 

entre elas, pelas informações divulgadas em conformidade com a Resolução CVM 80; 

 

(xix) obtenção de relatório de classificação de risco (rating) para a Emissão, em escala nacional, 

no mínimo equivalente a “A+.br” pela Standard & Poor’s ou o seu equivalente atribuído 

pela Fitch Ratings Brasil Ltda. ou pela Moody’s, contratada pela Devedora, devendo a 

Devedora, as Fiadoras e a Emissora, conforme o caso, fornecerem informações à agência 

de classificação de risco contratada com toda transparência e clareza, para obtenção da 

classificação de risco mais precisa possível; 

 

(xx) recolhimento, pela Devedora e/ou pelas Fiadoras, de quaisquer tarifas, encargos ou 

tributos incidentes sobre o registro da Emissão, incluindo, sem limitação, das taxas e 

emolumentos cobrados pela B3 para o registro das Debêntures em seus ambientes de 

negociação, e pela CVM, conforme o caso; 

 

(xxi) cumprimento, pela Emissora, pela Devedora e pelas Fiadoras, das disposições da 

regulamentação aplicáveis à Emissão, incluindo, mas não se limitando, às normas 

referentes (i) à vedação à negociação previstas na Instrução CVM 400; e (ii) ao dever de 

sigilo previstas na Resolução CVM n° 44, de 23 de agosto de 2021 (“Resolução CVM 44”), 

que estabelecem a obrigação da Emissora, da Devedora e das Fiadoras não se 

manifestarem na mídia sobre a Emissão, desde sua aceitação até o efetivo encerramento;  

 

(xxii) cumprimento, pela Emissora, pela Devedora e pelas Fiadoras, de todas as suas obrigações 

previstas neste Contrato e nos demais Documentos da Operação, conforme aplicável, 

exigíveis até a data de encerramento da Oferta, assim como a não ocorrência de qualquer 

dos eventos de vencimento antecipado descritos no Termo de Securitização e/ou na 

Escritura de Emissão;  
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(xxiii) manutenção da estrutura de contratos e demais acordos existentes e relevantes, os quais 

dão à Devedora, às Fiadoras e/ou a quaisquer de suas respectivas controladas, condição 

fundamental de funcionamento;  

 

(xxiv) que os CRI sejam emitidos em regime fiduciário e que seja instituído o Patrimônio 

Separado;  

 

(xxv) apresentação de carta conforto, na data de disponibilização do Prospecto Definitivo, 

devidamente assinada pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., em forma e 

conteúdo aceitáveis ao Coordenador Líder, de acordo com a Norma Brasileira de 

Contabilidade – CTA 23 “Emissão de Carta-Conforto em Processo de Oferta de Títulos e 

Valores Mobiliários”, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, em 15 de 

maio de 2015, contendo declarações e informações que normalmente constam de “cartas 

de conforto” de auditores independentes acerca da consistência de determinadas 

informações financeiras de natureza contábil da Devedora contidas nos Prospectos e das 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas auditadas da Devedora e/ou 

informações contábeis intermediárias revisadas da Devedora referentes aos exercícios 

sociais findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 e aos períodos de nove meses 

encerrados em 30 de setembro de 2022 e 2021, em termos satisfatórios aos 

Coordenadores, observado que a carta de conforto deverá ter como data de corte (cut-

off date) uma data anterior a não mais do que 3 (três) Dias Úteis da data do Prospecto 

Definitivo;  

 

(xxvi) caso aplicável, apresentação de CFO Certificate firmado pelo diretor financeiro da 

Devedora e das Fiadoras, atestando a consistência das informações financeiras da 

Devedora e das Fiadoras constantes dos Prospectos, conforme aplicável, incluindo as 

informações contábeis e financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31 de 

dezembro de 2021, 2020 e 2021 e aos períodos de nove meses encerrados em 30 de 

setembro de 2022 e em 30 de setembro de 2021, em termos satisfatórios aos 

Coordenadores;  

 

(xxvii) ausência de qualquer mudança relevante adversa no mercado financeiro local e 

internacional que altere a razoabilidade econômica da Oferta e/ou torne, inviável, ou 

desaconselhável o cumprimento das obrigações das Partes aqui previstas com relação à 

Oferta;  

 

(xxviii) ausência de alteração material e adversa nas condições econômicas, financeiras, 

operacionais e/ou reputacionais da Devedora, das Fiadoras, da Emissora e ou de 

quaisquer de suas respectivas controladas e/ou coligadas que, no entendimento dos 

Coordenadores, alterem a razoabilidade econômica da Emissão e/ou tornem inviável e/ou 

desaconselhável o cumprimento das obrigações previstas neste Contrato; 

 

(xxix) extinção ou cancelamento, por qualquer motivo, de quaisquer autorizações detidas pela 

Devedora, pelas Fiadoras ou por qualquer de suas respectivas Controladas necessárias 

para o regular desempenho de suas atividades, exceto por aquelas (a) que estejam em 

processo de obtenção ou renovação tempestiva; ou (b) cuja aplicabilidade esteja sendo 
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questionada de boa-fé, nas esferas administrativa e/ou judicial, para as quais tenha sido 

obtido efeito suspensivo ou desde que sua extinção; ou (c) cujo cancelamento não possa 

causar um Efeito Adverso Relevante. Para fins do presente Contrato, “Efeito Adverso 

Relevante” significa, em relação à Devedora e às Fiadoras, conforme o caso, qualquer 

efeito adverso relevante, (1) na sua situação econômica, financeira, operacional ou de 

outra natureza; e/ou (2) na sua capacidade jurídica e/ou econômico-financeira de cumprir 

qualquer de suas obrigações assumidas nos termos de quaisquer dos Documentos da 

Operação;  

  

(xxx) não ocorrência de (i) liquidação, dissolução ou decretação de falência da Devedora, das 

Fiadoras, da Emissora ou de qualquer sociedade Controlada pela Devedora ou pela 

Emissora; (ii) pedido de autofalência da Devedora, das Fiadoras, da Emissora ou de 

qualquer sociedade controlada pela Devedora ou pela Emissora; (iii) pedido de falência 

formulado por terceiros em face da Devedora, das Fiadoras, da Emissora ou de qualquer 

sociedade controlada pela Devedora ou pela Emissora e não devidamente elidido antes 

da data da realização da Oferta; (iv) propositura pela Devedora, pelas Fiadoras, pela 

Emissora ou por qualquer sociedade controlada pela Devedora ou pela Emissora, de 

plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, 

independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido 

plano; (v) ingresso em juízo pela Devedora, pelas Fiadoras, pela Emissora ou por qualquer 

sociedade controlada pela Devedora ou pela Emissora, com requerimento de recuperação 

judicial, independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de 

sua concessão pelo juiz competente; ou (vi) qualquer procedimento similar aos previstos 

nos itens anteriores; e 

 

(xxxi) no que for aplicável, (a) a Devedora, qualquer sociedade de seu Grupo Econômico e a 

Emissora ou qualquer um de seus respectivos administradores ou executivos não ser uma 

Contraparte Restrita ou incorporada em um Território Sancionado ou (b) uma subsidiária 

das partes indicadas no item (a) retro não ser uma Contraparte Restrita; observado que 

durante a vigência deste Contrato a Devedora e suas Controladas manterão 

procedimentos razoáveis com a finalidade de cumprir com todos os regulamentos 

referentes às Sanções aplicáveis nas jurisdições onde operam, que proíbam, incluindo, 

mas não se limitando, seu envolvimento em quaisquer operações com valores mobiliários 

de sua titularidade, ou quaisquer relações comerciais com ou prestação serviços a (i) 

Territórios Sancionados; (ii) Contraparte Restrita; ou (iii) cidadãos qualificados como 

traficantes de narcóticos, terroristas e/ou apoiadores do terrorismo:  

 

“Contraparte Restrita”: significa qualquer pessoa, organização ou embarcação (1) 

designada na lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas emitida 

pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA 

(“OFAC”), na Lista Consolidada de Pessoas, Grupos e Entidades Sujeitas a Sanções 

Financeiras da UE ou qualquer lista semelhante de pessoas-alvo emitidas com quaisquer 

Sanções (incluindo, aquelas emitidas pela República Federativa do Brasil), ou (2) que é, ou 

faz parte de um governo de um Território Sancionado, ou (3) de propriedade ou 

controlada por, ou agindo em nome de, qualquer um dos anteriores;  
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“Território Sancionado”: significa qualquer país ou outro território sujeito a um embargo 

geral de exportação, importação, financeiro ou de investimento sob Sanções, cujos países 

e territórios na data deste Contrato incluem a Crimeia (conforme definido e interpretado 

nas aplicáveis Leis e regulamentos de sanções), Rússia, territórios de Donetsk e Luhansk, 

Irã, Coréia do Norte, Síria, Cuba e Venezuela; 

 

“Sanções”: significa qualquer economia ou comércio, leis, regulamentos, embargos, 

disposições de congelamento, proibições ou medidas restritivas relacionadas ao 

comércio, fazer negócios, investimentos, exportar, financiar ou disponibilizar ativos (ou 

outros semelhantes ou relacionados com qualquer do anterior) promulgada, aplicada, 

imposta ou administrada por qualquer Autoridade Sancionadora (conforme definido 

abaixo): (a) Conselho de Segurança das Nações Unidas, União Europeia, OFAC, os 

Departamentos do Tesouro e do Comércio dos Estados Unidos, o governo do Reino 

Unido, o Tesouro de Sua Majestade do Reino Unido, conforme aplicável, e/ou (b) todo e 

qualquer país cuja Devedora, qualquer sociedade de seu Grupo Econômico, a Emissora e 

qualquer dos Coordenadores e suas afiliadas têm ligação, conforme aplicável; e/ou (c) os 

governos, instituições ou agências de qualquer país ou entidade listados nos itens (a) e 

(b). 

As partes do Contrato de Distribuição ajustaram, ainda, que, uma vez não verificado o integral 

cumprimento das Condições Precedentes até a concessão do registro definitivo da Oferta pela 

CVM, devendo ser mantidas até a data da liquidação da Emissão, conforme o caso, o Contrato de 

Distribuição somente poderá ser resilido, mediante apresentação pelas Partes à CVM de pleito de 

revogação da Oferta e posterior deferimento pela CVM, nos termos dos artigos 22 e 25 da 

Instrução CVM 400. 

Regime de Colocação 

Os CRI serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400, sob o regime de 

garantia firme de colocação para o montante de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), 

de forma individual e não solidária entre os Coordenadores, conforme tabela abaixo: 

Coordenador R$ % 

Coordenador Líder 75.000.000,00 25,00 

UBS BB 75.000.000,00 25,00 

Santander 75.000.000,00 25,00 

Bradesco BBI 75.000.000,00 25,00 

Total 300.000.000,00 100,00 

A Garantia Firme de colocação dos CRI somente será exercida (i) desde que verificado o 

atendimento de todas as condições precedentes previstas no Contrato de Distribuição, de forma 

satisfatória a cada um dos Coordenadores, ou se ocorrer a renúncia ao seu integral cumprimento 

por todos os Coordenadores, até a data da concessão do registro da Oferta pela CVM, observado 

o disposto na Cláusula [=] do Contrato de Distribuição; e (ii) caso seja verificada, no Procedimento 

de Bookbuilding, que a demanda pelos CRI pelos Investidores foi inferior ao Valor Total da 

Emissão, observado que os Coordenadores deverão subscrever e integralizar os respectivos CRI 
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de forma individual e não solidária, pela Taxa Teto dos CRI 1ª Série e pela Taxa Teto dos CRI da 

2ª Série, conforme o caso, e na Série de sua escolha, na proporção e limitada aos valores 

estabelecidos acima. 

Sem prejuízo das suas obrigações regulamentares, conforme aplicáveis, o UBS BB poderá designar 

o BB – BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição financeira integrante do sistema de 

distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Avenida Paulista, nº 1.230, 9º andar, CEP 01.310-901, inscrita no CNPJ sob o nº 24.933.830/0001-

30 (“BB-BI”) no âmbito da Emissão, como responsável, para os devidos fins e efeitos, pelo 

cumprimento da garantia firme assumida pelo UBS BB nos termos do Contrato de Distribuição. 

Ocorrida tal designação, em função de tal assunção de responsabilidade, a parcela do 

comissionamento devido pela Companhia ao UBS BB a título de Prêmio de Garantia Firme, 

inclusive o gross-up de tributos incidentes sobre o [Prêmio de Garantia Firme], será devida e paga 

diretamente ao BB-BI, contra a apresentação de fatura, nota ou recibo específico. 

Sem prejuízo das suas obrigações regulamentares, conforme aplicáveis, o Itaú BBA poderá 

designar o ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira com endereço na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, 

inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/4816-09 (“Itaú Unibanco”), como responsável, para os 

devidos fins e efeitos, pelo cumprimento da Garantia Firme assumida pelo Itaú BBA. Ocorrida tal 

designação, em função de tal assunção de responsabilidade, a parcela do [Comissionamento] 

devido ao Itaú BBA, inclusive o Gross-up (conforme abaixo definido) de tributos incidentes sobre 

o [Comissionamento], será devida e paga diretamente ao Itaú Unibanco, contra a apresentação 

de fatura, nota ou recibo específicos. 

Observados os termos e condições descritos neste Prospecto Preliminar e no Contrato de 

Distribuição, a Garantia Firme de colocação, concedida pelos Coordenadores, deverá ser exercida 

até 20 de dezembro de 2022 ou outra data posterior que vier a ser definida de comum acordo e 

por escrito entre o Coordenador Líder, a Devedora e as Fiadoras, mediante a celebração de 

aditamento ao Contrato de Distribuição.  

Nos termos Contrato de Distribuição, a liquidação financeira da Oferta e o exercício da Garantia 

Firme pelos Coordenadores estão condicionados à verificação e atendimento das Condições 

Precedentes, sendo que a não implementação de qualquer dessas condições, sem renúncia pelos 

Coordenadores, até o registro da Oferta, será tratada como modificação da Oferta, caso a mesma 

já tenha sido divulgada publicamente. 

Os CRI serão distribuídos com a intermediação dos Coordenadores, sendo que o Coordenador 

Líder poderá contratar Participantes Especiais (conforme abaixo definido) para fins exclusivos de 

recebimento de ordens, nos termos previstos no Contrato de Distribuição, e poderão ser 

colocados junto ao Público-alvo somente após a concessão do registro da Oferta pela CVM, nos 

termos da Instrução CVM 400. Os Coordenadores, com anuência da Emissora e da Devedora, 

organizarão a colocação dos CRI perante os Investidores interessados, podendo levar em conta 

suas relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, 

observadas as regras de rateio proporcional na alocação de CRI em caso de excesso de demanda. 

Remuneração 

Em contraprestação aos serviços prestados no âmbito do Contrato de Distribuição, os 

Coordenadores receberão a Comissão de Estruturação, o Prêmio de Garantia Firme, a Comissão 

de Distribuição e a Comissão de Sucesso, conforme valores e critérios estabelecidos na seção 

“Demonstrativo dos Custos da Oferta”, na página 95 deste Prospecto, observados os termos e 

condições do Contrato de Distribuição. 
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Escritura de Emissão de Debêntures 

A Escritura de Emissão de Debêntures foi celebrada em [=] de [=] de 2022, por meio da qual a 

Devedora emitiu as Debêntures, as quais serão subscritas pela Emissora de forma a originar os 

Créditos Imobiliários, e as Fiadoras outorgaram a Fiança. 

As Debêntures serão vinculadas aos CRI a serem distribuídos por meio da Oferta, nos termos da 

Instrução CVM 400. 

Serão emitidas 300.000 (trezentas mil) Debêntures.  

A Escritura de Emissão das Debêntures, e seus eventuais aditamentos, serão inscritos na JUCESP, 

em atendimento ao disposto no artigo 62, inciso II, e §3º, da Lei das Sociedades por Ações.  

Contrato de Escrituração e de Banco Liquidante 

O Contrato de Escrituração e Banco Liquidante [foi/será] celebrado entre a Emissora e o Banco 

Liquidante para regular a prestação de serviços de liquidação financeira de certificados de 

recebíveis imobiliários de emissão da Emissora, por parte do Banco Liquidante. 

Pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, o Banco Liquidante e o 

Escriturador receberão R$[=] ([=] reais) mensais a título de remuneração, atualizados anualmente, 

pela variação acumulada do IPCA e, em caso de extinção, outro índice substituto constante na lei. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

O valor obtido com a integralização dos CRI pelos Investidores será utilizado, descontado o 

montante necessário para a composição do Fundo de Despesas e eventualmente utilizados para 

pagamento das Despesas, pela Emissora, para pagamento do Valor da Integralização das 

Debêntures. 

Independentemente da ocorrência de vencimento antecipado das obrigações decorrentes da 

Escritura de Emissão ou do resgate antecipado das Debêntures e, consequentemente, dos CRI, os 

recursos líquidos obtidos e captados pela Devedora com a Emissão das Debêntures serão 

destinados, pela Devedora exclusivamente: (i) ao reembolso de montantes despendidos pela 

Devedora e por suas subsidiárias em razão do pagamentos de aluguéis dos Imóveis Lastro, 

conforme definido abaixo, devidos no âmbito dos Contratos de Locação identificados no Anexo 

[=] ao Termo de Securitização, incorridos nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de 

encerramento da Oferta (“Reembolso”); e (ii) ao pagamento de montantes a serem despendidos 

com pagamentos de aluguéis dos Imóveis Lastro, devidos no âmbito dos Contratos de Locação 

da Devedora e de suas subsidiárias, devidamente identificados no Anexo X ao presente Termo de 

Securitização (“Destinação Futura” e, quando referida em conjunto e indistintamente com 

Reembolso, “Destinação de Recursos”). 

Identificação dos Imóveis Lastro 

Os imóveis objeto dos Contratos de Locação, conforme identificados no Anexo [=] à Escritura de 

Emissão, constituem a totalidade dos “Imóveis Lastro”. A forma de utilização e a proporção dos 

recursos captados a ser destinada para cada um dos Imóveis Lastro encontra-se prevista no Anexo 

[=] à Escritura de Emissão. Os montantes securitizados com base nos aluguéis decorrentes de tais 

Contratos de Locação se limitam ao valor e duração dos Contratos de Locação atualmente em 

vigor, não considerando valores referentes a potenciais aditamentos e/ou renovações dos 

Contratos de Locação ou, ainda, a estimativas de despesas referentes a contratos com outros 

locadores/imóveis que possam vir a ser firmados no futuro. 

Destinação Futura. O Anexo [=] à Escritura de Emissão apresentam o cronograma indicativo da 

Destinação Futura. O referido cronograma é meramente tentativo e estimativo, de modo que, 

caso, por qualquer motivo, ocorra qualquer atraso ou antecipação do cronograma indicativo não 

será necessário aditar a presente Escritura de Emissão de Debêntures e/ou o Termo de 

Securitização. Devedora poderá, a qualquer tempo, alterar a proporção dos recursos captados 

com a Emissão a ser destinada a cada Imóvel Lastro, independentemente da anuência prévia da 

Emissora e/ou dos Titulares de CRI. 

A alteração dos percentuais destinados a cada Imóvel Lastro deverá ser (i) informada pela 

Devedora à Emissora e ao Agente Fiduciário, mediante notificação substancialmente na forma do 

Anexo [=] à Escritura de Emissão de Debêntures e (ii) precedida de aditamento à Escritura de 

Emissão de Debêntures e ao presente Termo de Securitização, o que deverá ocorrer no prazo de 

até 30 (trinta) dias contados do recebimento da referida notificação pela Emissora e pelo Agente 

Fiduciário. 

A inclusão de novos Contratos de Locação e novos imóveis como Imóveis Lastro relacionados à 

Destinação Futura estará sujeita à prévia anuência da Emissora, conforme decisão dos Titulares 

de CRI reunidos em Assembleia Especial. Caso proposta pela Devedora, tal inserção será aprovada 

conforme orientação dos Titulares de CRI em Assembleia Especial, se não houver objeção dos 

Titulares de CRI em Assembleia Especial que representem 75% (setenta e cinco por cento) dos 

CRI em Circulação, seja em primeira ou segunda convocação. Caso a referida Assembleia Especial 

não seja instalada ou não haja deliberação por falta de quórum, a proposta da Devedora para a 

inserção de novos Contratos de Locação será considerada como aprovada. 
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A inserção de novos Contratos de Locação e de novos imóveis como Imóveis Lastro relacionados 

à Destinação Futura (i) deverá ser solicitada à Debenturista e ao Agente Fiduciário dos CRI, por 

meio do envio de comunicação pela Devedora nesse sentido; (ii) após o recebimento da referida 

comunicação, a Debenturista deverá convocar Assembleia Especial, nos termos abaixo, devendo 

tal Assembleia Especial ocorrer no menor prazo possível; e (iii) caso aprovada, a inserção de novos 

Contratos de Locação e de novos imóveis como Imóveis Lastro deverá ser refletida por meio de 

aditamentos à Escritura de Emissão, ao presente Termo e à Escritura de Emissão de CCI, a serem 

celebrados no prazo de até 15 (quinze) Dias Úteis após a realização da Assembleia Especial ou da 

data em que tal Assembleia Especial deveria ter ocorrido em caso de sua não instalação, sendo 

que a formalização de tais aditamentos deverá ser realizada anteriormente à alteração da 

destinação de recursos em questão. 

Para os fins da inclusão disposta acima, os respectivos novos Contratos de Locação deverão estar, 

previamente à celebração dos aditamentos à Escritura de Emissão, ao presente Termo e à Escritura 

de Emissão de CCI mencionados acima, averbados às margens das matrículas dos novos Imóveis 

Lastro junto aos Cartórios de Registro de Imóveis competentes. 

Identificação dos Contratos de Locação. Os contratos de locação dos Imóveis Lastro, objeto de 

Reembolso, conforme em vigor, referentes à Destinação de Recursos encontram-se descritos no 

Anexo [=] à Escritura de Emissão de Debêntures, que contém a identificação dos valores 

envolvidos, o detalhamento das despesas, a especificação individualizada dos Imóveis Lastro 

vinculados a cada Contrato de Locação (restando clara a vinculação entre os Contratos de Locação 

e os respectivos Imóveis Lastro), e a equiparação entre despesa e lastro. Para fins de comprovação 

de despesas do Reembolso, a Devedora (i) encaminhou, previamente à presente data, ao Agente 

Fiduciário, com cópia para a Emissora, o relatório descritivo das despesas de locação, 

acompanhado de cópia dos contratos de locação e comprovantes de pagamentos, comprovando 

o montante total de R$[=] ([=]); e (ii) enviará declaração previamente à Data de Emissão das 

Debêntures na forma do Anexo [=] à Escritura de Emissão. 

Os Contratos de Locação objeto da Destinação Futura, conforme em vigor, estarão todos 

devidamente averbados nos Cartórios de Registro de Imóveis em que os respectivos Imóveis 

Lastro relacionados à Destinação Futura estão registrados até a Data de Emissão. Caso até a Data 

de Emissão qualquer Contrato de Locação  relacionado à Destinação Futura não tenha sido 

averbado nos termos aqui previstos, a Emissora deverá aditar o presente Termo de Securitização, 

a Escritura de Emissão de CCI e a Escritura de Emissão de Debêntures, a fim de excluir os 

respectivos Imóveis Lastro e os Contratos de Locação não registrados, e consequente ajuste com 

relação aos recursos utilizados para cada Imóvel Lastro, sem necessidade de aprovação prévia da 

Emissora e/ou dos Titulares de CRI. Adicionalmente, os montantes a serem destinados para 

pagamento dos aluguéis da Destinação Futura são limitados ao valor e à duração dos Contratos 

de Locação em vigor, não constando deles, valores referentes a potenciais aditamentos e/ou 

renovações destes contratos ou, ainda, a estimativas de despesas referentes a contratos com 

outros locadores/imóveis que possam vir a ser firmados no futuro. Adicionalmente, em caso de 

inserção de novos Contratos de Locação/imóveis deverão observar a limitação do valor e à 

duração dos novos Contratos de Locação, não constando deles, valores referentes a potenciais 

aditamentos e/ou renovações destes contratos ou, ainda, a estimativas de despesas referentes a 

contratos com outros locadores/imóveis que possam vir a ser firmados no futuro. Estão sendo 

estritamente observados os subitens (i) a (ix) do item 2.4.1 do Ofício-Circular n.º 1/2021-CVM/SRE, 

de 1 de março de 2021.  

A Devedora declarou, conforme Cláusula [=] da Escritura de Emissão, que os locadores dos 

Contratos de Locação não são do mesmo Grupo Econômico da Devedora. Adicionalmente, a 

Emissora declarou que as partes dos Contratos de Locação (locador e locatário) não são do 

mesmo grupo econômico da Emissora. 
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Para fins de comprovação da Destinação Futura, a Devedora deverá enviar à Emissora e ao Agente 

Fiduciário dos CRI, semestralmente, no prazo de até 10 (dez) dias contados do término de cada 

semestre social (“Período de Verificação”), até a data de vencimento final dos CRI, ou até que se 

comprove a aplicação da totalidade dos recursos obtidos, o que ocorrer primeiro, por meio do 

envio de relatório substancialmente na forma do Anexo [=] ao Termo de Securitização (“Relatório 

de Verificação”), acompanhado dos respectivos comprovantes de pagamentos dos aluguéis do 

semestre imediatamente anterior, dos contratos de locação vigentes e das matrículas dos imóveis 

constando as respectivas averbações (“Documentos Comprobatórios”) do semestre 

imediatamente anterior. 

Sem prejuízo do disposto acima, a Emissora ou o Agente Fiduciário poderão, a qualquer tempo, 

solicitar à Devedora quaisquer informações e documentos adicionais (contratos, notas fiscais, 

faturas, recibos, dentre outros) que entenda necessários para verificar o cumprimento das 

obrigações assumidas, devendo tais informações e documentos serem disponibilizados pela 

Emissora em até 10 (dez) Dias Úteis contados da respectiva solicitação da Emissora e/ou do 

Agente Fiduciário. 

O prazo acima poderá ser inferior caso a solicitação seja realizada em virtude de exigências de 

qualquer Autoridade, ou para fins de atendimento de normas e determinações de órgãos 

reguladores e fiscalizadores, ocasião na qual a Devedora se obriga a enviar as informações e 

documentos à Emissora ou ao Agente Fiduciário em prazo necessário para atendimento de tais 

normas, exigências e determinações, a critério das respectivas Autoridades ou órgãos 

reguladores. 

A Devedora será a responsável pela custódia e guarda dos documentos encaminhados da 

Destinação de Recursos que comprovem a utilização dos recursos obtidos pela Devedora em 

razão do recebimento do Preço de Integralização, nos termos deste Termo de Securitização.  

O Agente Fiduciário será responsável por verificar, com base no Relatório de Verificação e nos 

Documentos Comprobatórios do Reembolso, o cumprimento, pela Devedora, da efetiva 

Destinação Futura, obrigando-se, no âmbito do Termo de Securitização, a envidar os melhores 

esforços para obter a documentação necessária para verificação da comprovação da Destinação 

de Recursos.  

A veracidade dos Documentos Comprobatórios do Reembolso encaminhados é responsabilidade 

da Devedora, não cabendo ao Agente Fiduciário dos CRI e à Securitizadora a responsabilidade de 

verificar a veracidade e autenticidade das informações técnicas e financeiras neles constantes.  

A Devedora declara que (i) os Documentos Comprobatórios do Reembolso apresentados para 

fins de cumprimento das obrigações da Destinação de Recursos não foram e nem serão utilizados 

para fins de comprovação de destinação de recursos de nenhum outro instrumento de dívida 

emitido pela Devedora e/ou empresas do grupo utilizado como lastro de operações de emissão 

de certificados de recebíveis imobiliários; e (ii) não vinculou os Imóveis Lastro e os Contratos de 

Locação a outras operações de securitização.  

As obrigações referentes à comprovação e verificação da Destinação de Recursos perdurarão até 

o vencimento original dos CRI, independentemente da ocorrência do vencimento antecipado ou 

resgate antecipado das Debêntures, ou até que seja comprovada a aplicação integral dos recursos 

oriundos da Emissão, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures.  

Uma vez comprovada a aplicação integral dos recursos oriundos da Emissão, a Devedora e o 

Agente Fiduciário dos CRI ficarão desobrigados com relação às comprovações de que trata esta 

Cláusula. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 

Tipo de Contrato 

Escritura de Emissão de Debêntures. 

Valor dos Créditos Imobiliários 

As Debêntures possuem valor nominal de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão das 

Debêntures. 

Vinculação à Operação de Securitização de Recebíveis Imobiliários 

As Debêntures serão subscritas e integralizadas exclusivamente pela Securitizadora, no âmbito da 

securitização dos recebíveis imobiliários relativos às Debêntures, para compor o lastro dos CRI, 

conforme estabelecido no Termo de Securitização. As Debêntures serão emitidas, em favor da 

Securitizadora, direta e anteriormente à emissão e distribuição dos CRI, bem como ao registro da 

Oferta pela CVM. 

As Debêntures e os Créditos Imobiliários representados pela CCI comporão o lastro dos CRI, a 

serem emitidos por meio de oferta pública de distribuição, nos termos da Lei de Mercado de 

Valores Mobiliários, da Instrução CVM 400, da Resolução CVM 60 e das demais disposições legais 

e regulamentares aplicáveis. 

Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização 

As Debêntures serão subscritas por meio da assinatura de boletim de subscrição, conforme 

modelo constante na Escritura de Emissão.  

As Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série serão integralizadas à vista, 

em moeda corrente nacional, na medida em que os CRI 1ª Série e os CRI 2ª Série, respectivamente, 

forem integralizados.  

A integralização das Debêntures será realizada (i) pelo Valor Nominal Unitário das Debêntures, na 

primeira Data de Integralização das Debêntures da respectiva Série, ou (ii) em caso de 

integralização das Debêntures posteriormente à primeira Data de Integralização das Debêntures 

de determinada Série, pelo Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série ou pelo Valor 

Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, acrescido da 

respectiva Remuneração das Debêntures, desde a data de integralização até a data da efetiva 

integralização (“Preço de Integralização das Debêntures”).  

O Preço de Integralização das Debêntures poderá contar com ágio ou deságio, desde que 

ofertados em igualdade de condições aos investidores de uma mesma série em cada Data de 

Integralização das Debêntures e observadas as disposições do Contrato de Distribuição. 

Forma e Comprovação de Titularidade 

As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados, 

sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelos 

registros realizados no Livro de Registro. 

Atualização Monetária dos Créditos Imobiliários 

Atualização Monetária das Debêntures da Primeira Série 

O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série não será atualizado monetariamente. 
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Atualização Monetária das Debêntures da Segunda Série  

As Debêntures da Segunda Série terão o seu Valor Nominal Unitário ou saldo do seu Valor 

Nominal Unitário, conforme o caso, atualizados mensalmente (“Atualização Monetária das 

Debêntures da Segunda Série”) a partir da primeira Data de Integralização das Debêntures da 

Segunda Série, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apurado e 

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (“IPCA”), calculada de forma 

pro rata temporis por Dias Úteis, até a integral liquidação das Debêntures da Segunda Série, sendo 

que o produto da Atualização Monetária das Debêntures da Segunda Série será incorporado 

automaticamente ao seu Valor Nominal Unitário ou saldo do seu Valor Nominal Unitário, 

conforme o caso (“Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série”), 

segundo a seguinte fórmula:  

𝑉𝑁𝑎 = 𝑉𝑁𝑒 × 𝐶 

onde: 

VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série, calculado com 8 

(oito) casas decimais, sem arredondamento; 

VNe = Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, na primeira Data de 

Integralização das Debêntures, ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda 

Série, conforme o caso, após incidência de juros e/ou atualização monetária, ou após cada 

amortização, se houver, referenciados à primeira Data de Integralização das Debêntures da 

Segunda Série, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

C = Fator acumulado das variações mensais do IPCA, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento, apurado da seguinte forma: 

𝐶 = ∏ [(
𝑁𝐼𝑘

𝑁𝐼𝑘−1

)

𝑑𝑢𝑝
𝑑𝑢𝑡

]

𝑛

𝑘=1

 

onde: 

k = número de ordem de NIk, variando de 1 até n; 

n = Número total de índices considerados na Atualização Monetária das Debêntures da Segunda 

Série, sendo “n” um número inteiro; 

NIk = Valor do número-índice do IPCA divulgado no segundo mês anterior ao mês de atualização, 

ou seja, o valor do número-índice do IPCA divulgado no mês imediatamente anterior à Data de 

Aniversário;  

NIk-1 = valor do número-índice do mês anterior ao mês “k”; 

dup = Número de Dias Úteis entre a primeira Data de Integralização das Debêntures da Segunda 

Série ou a última Data de Aniversário das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, e a 

data de cálculo, limitado ao número total de Dias Úteis de vigência do número-índice do IPCA, 

sendo “dup” um número inteiro; e 

dut = número de Dias Úteis entre a última data de aniversário imediatamente anterior e a data 

de aniversário imediatamente subsequente, sendo também “dut” um número inteiro. 

Observação:  
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(i) O número-índice do IPCA deverá ser utilizado considerando-se idêntico número de casas 

decimais daquele divulgado pelo IBGE; 

 

(ii) A aplicação do IPCA incidirá no menor período permitido pela legislação em vigor sem 

necessidade de ajuste à Escritura de Emissão ou qualquer outra formalidade; 

 

(iii) Os fatores resultantes das expressões      são considerados com 8 (oito) casas decimais, 

sem arredondamento; 

 

(iv) Considera-se como “Data de Aniversário das Debêntures da Segunda Série” as datas 

previstas na tabela do Anexo VIII à Escritura de Emissão, referente às Debêntures da Segunda 

Série;  

 

(v) O produtório é executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os 

mais remotos. Os resultados intermediários são calculados com 16 (dezesseis) casas 

decimais, sem arredondamento; e 

 

(vi) Caso o número-índice do IPCA referente ao mês de atualização não esteja disponível, deverá 

ser utilizado um número índice projetado, calculado com base na última projeção disponível, 

divulgada pela ANBIMA da variação percentual do IPCA, conforme fórmula a seguir: 

 

NIkp = 𝑁𝐼𝑘−1x (1+Projeção) 

onde: 

NIkp = número índice projetado do IPCA para o mês de atualização, calculado com 2 (duas) casas 

decimais, com arredondamento; 

NIk-1 = conforme definido acima; e 

Projeção = variação percentual projetada pela ANBIMA referente ao mês de atualização. 

O número índice projetado será utilizado, provisoriamente, enquanto não houver sido divulgado 

o número-índice correspondente ao mês de atualização, não sendo, porém, devida nenhuma 

compensação quando da divulgação posterior do IPCA que seria aplicável. 

O número índice do IPCA, bem como as projeções de variação, deverá ser utilizados considerando 

idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão responsável por seu cálculo/apuração. 

Remuneração dos Créditos Imobiliários 

Remuneração das Debêntures da Primeira Série 

Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios 

correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias do DI 

de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa DI”), acrescida 

de spread (sobretaxa) a ser definido no Procedimento de Bookbuilding, devendo a sobretaxa ser 

equivalente a um valor compreendido entre o valor mínimo de 1,55% (um inteiro e cinquenta e 

cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa 

Piso das Debêntures da Primeira Série”), e o valor máximo de 1,80% (um inteiro e oitenta 

centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa Teto das 

Debêntures da Primeira Série”) (“Remuneração das Debêntures da Primeira Série”).  
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A Remuneração das Debêntures da Primeira Série será calculada de forma exponencial e 

cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário 

das Debêntures da Primeira Série ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 

Primeira Série, conforme o caso, desde a primeira Data de Integralização das Debêntures da 

Primeira Série ou a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série 

imediatamente anterior (inclusive), até a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da 

Primeira Série em questão, data de pagamento decorrente de declaração de vencimento 

antecipado em decorrência de um Evento de Vencimento Antecipado das Debêntures ou a data 

de um eventual Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, o que ocorrer primeiro. A 

Remuneração das Debêntures da Primeira Série será calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

J = VNe x (Fator Juros – 1) 

Onde: 

 

J = valor da Remuneração das Debêntures da Primeira Série devida ao final do Período de 

Capitalização das Debêntures (conforme definido abaixo), calculado com 8 (oito) casas decimais 

sem arredondamento;  

 

VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira 

Série, conforme o caso, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

e 

 

Fator Juros = fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de spread, calculado 

com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:  

 

Fator Juros = (FatorDI x Fator Spread) 

Sendo que: 

 

Fator DI = produtório das Taxas DI, com uso de percentual aplicado da data de início do Período 

de Capitalização das Debêntures (inclusive), até a data de cálculo (exclusive), calculado com 8 

(oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: 

 

 

Onde: 

 

n = número total de Taxas DI, consideradas na apuração do produtório, sendo "n" um número 

inteiro; 

 

k = número de ordem das Taxas DI, variando de 1 (um) até “n”; e 

 

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

arredondamento, apurada da seguinte forma: 

11
100

DI
TDI

252

1

k

k −







+=
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Onde: 

 

DIk = Taxa DI, de ordem "k", divulgada pela B3, utilizada com 2 (duas) casas decimais; 

 

FatorSpread = Sobretaxa, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado 

da seguinte forma: 

 

 

Sendo que: 

 

spread = a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, expressa na forma não percentual, 

observadas a Taxa Piso das Debentures da Primeira Série e a Taxa Teto das Debentures da Primeira 

Série; e  

 

DP = número de Dias Úteis entre o último Período de Capitalização e a data atual, sendo “DP” 

um número inteiro. 

 

Observações: 

 

(i) A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado 

pela B3; 

(ii) O fator resultante da expressão é considerado com 16 

(dezesseis) casas decimais, sem arredondamento; 

(iii) Efetua-se o produtório dos fatores diários, 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; 

(iv) Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com 

8 (oito) casas decimais, com arredondamento; 

(v) O fator resultante da expressão (Fator DI x FatorSpread) deve ser considerado com 

9 (nove) casas decimais, com arredondamento. 

Para efeito de cálculo da DIk será sempre considerado a Taxa DI, divulgada com 2 (dois) Dias Úteis 

de defasagem da data de cálculo. Para fins de exemplo, para cálculo da Remuneração das 

Debêntures da Primeira Série no dia 25, será considerada a Taxa DI divulgada no dia 23, 

considerando que os dias decorridos entre os dias 23, 24 e 25 são todos Dias Úteis. 

Remuneração das Debêntures da Segunda Série 

Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série incidirão juros 

remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo 
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com o Procedimento de Bookbuilding, limitado ao maior entre (a) a taxa interna de retorno das 

Notas do Tesouro Nacional – Série B (“NTN-B”), com vencimento em 15 de agosto de 2025, 

apurada de acordo com a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na Internet 

(http://www.anbima.com.br) no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do 

Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual (spread) de 

1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta 

e dois) Dias Úteis, ou (b) 7,60% (sete inteiros e sessenta centésimos por cento), base 252 (duzentos 

e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa Teto das Debêntures da Segunda Série”), observado o 

percentual mínimo, sendo este o maior entre: (i) a taxa interna de retorno NTN-B, com vencimento 

em 15 de agosto de 2025, apurada de acordo com a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA 

em sua página na Internet (http://www.anbima.com.br) no Dia Útil imediatamente anterior à data 

de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual 

(spread) de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis, para o item (a); e ou (ii) 7,35% (sete inteiros e trinta e cinco 

centésimos por cento), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa Piso das 

Debêntures da Segunda Série”), em qualquer caso calculados de forma exponencial e 

cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização 

das Debêntures da Segunda Série ou da Data de Pagamento de Remuneração das Debêntures da 

Segunda Série imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data do seu efetivo 

pagamento (“Remuneração das Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com a 

Remuneração das Debêntures da Primeira Série, de forma individual e indistinta, a “Remuneração 

das Debêntures”). A Remuneração das Debentures da Segunda Série será calculada de acordo 

com a seguinte fórmula:  

 

J = VNa x (FatorJuros – 1) 

 

onde: 

 

“J” = valor unitário da Remuneração das Debentures da Segunda Série acumulada no período, 

devida no Período de Capitalização das Debêntures, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; 

 

“VNa” = Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures das Debentures da Segunda Série, 

informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

 

“FatorJuros” = fator de juros fixos calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, 

apurado da seguinte forma: 

onde:  

 

“taxa” = sobretaxa a ser definida no Procedimento de Bookbuilding, expressa na forma não 

percentual, observadas a Taxa Piso das Debentures da Segunda Série e a Taxa Teto das 

Debentures da Segunda Série; 







































+=

252

1
100

  FatorJuros

DP

taxa
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“DP” = número de Dias Úteis entre a primeira Data de Integralização das Debentures da Segunda 

Série ou a Data de Pagamento de Remuneração das Debentures da Segunda Série imediatamente 

anterior, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo ‘DP’ um número inteiro. 

O período de capitalização da Remuneração das Debêntures (“Período de Capitalização das 

Debêntures”) é, para o primeiro Período de Capitalização das Debêntures, o intervalo de tempo 

que se inicia na primeira Data de Integralização das Debêntures de uma determinada Série 

(inclusive) e termina na primeira Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da 

respectiva Série (exclusive) e, para os demais Períodos de Capitalização das Debêntures, o 

intervalo de tempo que se inicia na Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures de uma 

determinada Série imediatamente anterior (inclusive), e termina na data prevista para o 

pagamento da Remuneração das Debêntures da respectiva Série subsequente (exclusive). Cada 

Período de Capitalização das Debêntures sucede o anterior sem solução de continuidade, até a 

Data de Vencimento das Debêntures, sendo que, exclusivamente para o primeiro Período de 

Capitalização das Debêntures, será devido prêmio equivalente ao produtório de 2 (dois) dias de 

Remuneração das Debêntures e, conforme aplicável, Atualização Monetária das Debêntures da 

Segunda Série. 

Prazo de Vencimento das Debêntures  

Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e/ou resgate antecipado das obrigações 

decorrentes das Debêntures, conforme os termos previstos na Escritura de Emissão, as 

Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série terão prazo de vencimento de 

[=] ([=]) dias a contar da Data de Emissão das Debêntures, vencendo-se, portanto, em [=] de [=] 

de 2027 (“Data de Vencimento das Debêntures”).  

Fluxo de pagamentos das Debêntures  

Pagamento da Remuneração das Debêntures 

Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e/ou resgate antecipado das obrigações 

decorrentes das Debêntures, conforme os termos previstos na Escritura de Emissão, os valores 

relativos à respectiva Remuneração das Debêntures deverão ser pagos, sem carência a partir da 

primeira Data de Integralização das Debêntures da respectiva Série [sendo, em ambos os casos, 

o primeiro pagamento devido em [=] e o último pagamento devido na respectiva Data de 

Vencimento das Debêntures] (cada uma das datas, “Data de Pagamento de Remuneração das 

Debêntures”), conforme as datas de pagamento indicadas no Anexo VIII à Escritura de Emissão.  

Amortização programada das Debêntures 

Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e/ou resgate antecipado das obrigações 

decorrentes das Debêntures, conforme os termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor 

Nominal Unitário das Debêntures de cada respectiva Série será amortizado, conforme as datas e 

percentuais indicados no Anexo VIII à Escritura de Emissão, a partir do 24º (vigésimo quarto) mês 

(inclusive) contado da Data de Emissão das Debêntures, sendo o primeiro pagamento devido em 

[=] de [=] de 2024 e o último pagamento devido na respectiva Data de Vencimento das 

Debêntures (cada uma das datas, “Data de Amortização das Debêntures”).  

Natureza dos créditos cedidos e disposições contratuais relevantes 

Os Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, são oriundos das Debêntures, as quais serão 

emitidas nos termos da Escritura de Emissão.  

Serão emitidas 300.000 (trezentas mil) Debêntures.  
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As Debêntures serão emitidas na forma nominativa, não havendo emissão de certificados 

representativos de debêntures. 

As Debêntures serão subscritas a qualquer tempo, até a Data de Emissão dos CRI. 

Sem prejuízo às hipóteses de liquidação do Patrimônio Separado conforme constantes do item 

“Liquidação do Patrimônio Separado” na seção “Informações Relativas aos CRI e à Oferta” na 

página 85 deste Prospecto, haverá o Resgate Antecipado dos CRI na ocorrência da declaração de 

vencimento antecipado das Debêntures e do resgate antecipado das Debêntures, nos termos 

previstos na Escritura de Emissão. 

Vencimento Antecipado das Debêntures  

Nos termos da Cláusula [=] e sujeito ao disposto nas Cláusulas [=] e [=] da Escritura de Emissão, 

todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão serão declaradas antecipadamente 

vencidas, pelo que se exigirá da Emissora o pagamento integral, do Valor Nominal Unitário ou 

saldo Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, bem como do Valor Nominal 

Atualizado das Debêntures da Segunda Série, acrescido da respectiva Remuneração das 

Debêntures, dos Encargos Moratórios, multas e demais encargos devidos, se houver, calculada 

pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização das Debêntures da respectiva Série ou 

a Data de Pagamento de Remuneração das Debêntures da respectiva Série imediatamente 

anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, em caso de ocorrência de qualquer 

dos eventos previstos nas Cláusulas [=] e [=] da Escritura de Emissão e observados, quando 

expressamente indicados abaixo, os respectivos prazos de cura (“Eventos de Vencimento 

Antecipado das Debêntures”). Os Eventos de Vencimento Antecipado das Debêntures 

encontram-se descritos no item “Vencimento Antecipado das Debêntures”, na seção 

“Informações Relativas aos CRI e à Oferta”, na página 76 do presente Prospecto.  

Tipos de garantias 

As Debêntures contarão com Fiança, outorgada pelas Fiadoras. 

Devedora 

A Devedora tem por objeto social, nos termos do artigo 3º de seu estatuto social vigente: (i) o 

transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal, estadual e interestadual; (ii) 

o transporte rodoviário de mudanças de mobiliário particular ou de empresas, municipal, 

intermunicipal, estadual e interestadual; (iii) o transporte de produtos controlados pela ANVISA 

de acordo com a Lei n° 6.360, de 23/09/76, Decreto n° 79.094, de 05/01/77, Portaria SVS/MS n° 

344, de 12/05/98, Portaria SVS/MS n° 1.052, de 29/12/98 e Lei n° 52/06, de 10/11/06, como 

descrito abaixo, quais sejam: (a) medicamentos e insumos farmacêuticos; (b) medicamentos e 

insumos farmacêuticos sujeitos a controle especial; (c) correlatos (produtos para saúde); (d) 

cosméticos, perfumes e produtos de higiene; (e) matéria-prima para cosméticos, perfumes e 

produtos de higiene; (f) saneantes e domissanitários; (g) matéria-prima para saneantes e 

domissanitários; (h) alimentos, aditivos e embalagens para alimentos; (iv) armazéns gerais: 

emissão de warrant - de acordo com o Decreto Federal nº 1.102, de 21/11/1903, incluindo, dentre 

outros, produtos e mercadorias, a armazenagem de medicamentos e insumos farmacêuticos, 

medicamentos e insumos farmacêuticos controlados (Portaria nº 344), equipamentos de 

tecnologia para a saúde (correlatos), saneantes domissanitários, cosméticos, perfumes e produtos 

de higiene pessoal, produtos alimentícios e suplementos e complementos alimentares; (v) 

prestação de serviços na área de logística; (vi) serviços de embalagem e etiquetagem de produtos 

por conta de terceiros; (vii) atividades de escritório administrativo de transportadora; (viii) locação 

de bens móveis, veículos e equipamentos inerentes ao ramo de transporte; (ix) locação de bens 

imóveis de sua propriedade; e (x) aluguel de outras máquinas e equipamentos não especificados 
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anteriormente, sem operador; (xi) consultoria em tecnologia da informação; (xii) desenvolvimento 

de programas de computador sob encomenda; (xiii) desenvolvimento e licenciamento de 

programas de computador customizáveis; (xiv) suporte técnico, manutenção e outros serviços em 

tecnologia da informação; (xv) reparação e manutenção de computadores periféricos; (xvi) 

reparação e manutenção de equipamentos eletro eletrônicos de uso pessoal e doméstico; (xvii) 

reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não 

especificados anteriormente; (xviii) depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns 

gerais e guarda-móveis; (xix) organização logística do transporte de carga; (xx) outros serviços 

não especificados anteriormente; (xxi) aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; (xxii) 

outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; (xxiii) outros serviços de 

informação não especificados anteriormente; (xxiv) instalação de outros equipamentos não 

especificados anteriormente; (xxv) serviços de entrega rápida; (xxvi) desenvolvimento e 

licenciamento de programas de computador não customizáveis; (xxvii) serviços combinados de 

escritório e apoio administrativo; e (xxviii) carga e descarga. 

Fiadoras 

TA 

A TA tem por objeto social (i) a exploração comercial do ramo de transporte rodoviário 

inframunicipal, intermunicipal e interestadual de cargas em geral e em especial de medicamentos 

(inclusive humanos), drogas, insumos farmacêuticos, farmoquímicos, correlatos, saneantes 

domissanitários, produtos dietéticos, produtos de higiene, perfumes e cosméticos, transportes 

rodoviário de produtos perigosos; (ii) a operação com transporte multimodal; (iii) a prestação de 

serviços de armazenamento geral e embalagem de mercadorias em geral e em especial de 

medicamentos humanos, insumos, farmacêuticos, correlatos e cosméticos, armazenamento de 

produtos veterinários, armazenamento de produtos de origem animal, armazenamento de 

produtos perigosos; (iv) administração e guarda de bens próprios e de terceiros; (v) armazéns 

gerais – emissão de warrant; (vi) a prestação de serviços auxiliares do transporte em geral e da 

armazenagem; (vii) a prestação de serviços de ensino e educação de qualquer natureza e grau de 

uma forma geral e especialmente voltado para áreas de transporte e logística; (viii) a participação 

no capital social de outras empresas; (ix) agenciamento de cargas por vias aérea, fluvial, ferroviário 

e marítima, nacional e internacional; (x) operação com contêineres em geral, 

consolidação/unitização e a desconsolidação de cargas nacionais e internacionais; e (xi) 

transporte em trânsito aduaneiro entre portos, aeroportos e zonas secundárias sob jurisdição da 

Receita Federal do Brasil. 

Direcional 

A Direcional tem por objeto social a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas em 

geral, armazenagem de produtos de qualquer natureza, formulação de logística de transporte e 

de atividades correlatas. 

Plimor 

A Plimor tem por objeto social por conta própria ou de terceiros, as seguintes operações: (i) 

transporte rodoviário de cargas e encomendas em geral (ii) transporte rodoviário de produtos 

farmacêuticos e farmoquímicos; (iii) transporte rodoviário de cosméticos, perfumaria, produtos 

para saúde, correlatos e saneantes domissanitários; (iv) transporte rodoviário de produtos 

perigosos; (v) comércio varejista, importação e exportação de móveis, eletrodomésticos e 

equipamentos eletroeletrônicos; (vi) comércio varejista, importação e exportação de ferramentas, 

aparelhos e equipamentos elétricos; (vii) comércio varejista, importação e exportação de 

equipamentos e suprimentos de informática; (viii) comércio varejista, importação e exportação de 

equipamentos de telefonia e comunicação; (ix) comércio varejista, importação e exportação de 
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artigos para presente, decoração e utilidades domésticas; (x) comércio varejista, importação e 

exportação de bicicletas, produtos e equipamentos esportivos; (xi) comércio varejista, importação 

e exportação de discos, CDs, DVDs e fitas; (xii) comércio varejista, importação e exportação de 

artefatos de couro, artigos para viagem, bolsas e calçados; (xiii) comércio varejista, importação e 

exportação de malhas, confecções, artigos do vestuário e acessórios; (xiv) comércio varejista, 

importação e exportação de artigos de cama, mesa, banho e armarinho; (xv) comércio varejista, 

importação e exportação de bijuterias, suvenires, artesanatos e brinquedos; (xvi) comércio 

varejista, importação e exportação de material escolar e de escritório, livraria, papelaria e bazar; 

(xvii) comércio varejista, importação e exportação de cosméticos, produtos de perfumaria e de 

higiene pessoal; e (xviii) comércio varejista, importação e exportação de produtos de higiene, 

conservação e limpeza. 

Lithium 

A Lithium tem por objeto social os ramos de desenvolvimento, análise, processamento de dados, 

serviços de informação na internet como aceso a programas na internet, serviços em tecnologia 

da informação como atividades de assessoramento ao usuário na utilização de sistemas e suas 

instalações, e serviços de instalação de programas de computadores, e ainda atividades de 

intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. 

SF 350 

A SF 350 tem por objeto social atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios 

em geral, exceto imobiliários, e portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação 

na internet.  

Procedimentos de cobrança e pagamento pelo Agente Fiduciário e de outros prestadores 

de serviço em relação a inadimplências, perdas, falências, recuperação 

As atribuições de controle e cobrança dos Créditos Imobiliários em caso de inadimplências, 

perdas, falências e recuperação judicial da Devedora caberá à Emissora. 

Adicionalmente, nos termos do artigo 12 da Resolução CVM 17 e do artigo 13 da Lei nº 9.514, no 

caso de inadimplemento de quaisquer condições da emissão, caso Emissora não faça, o Agente 

Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou no Termo de Securitização 

para proteger direitos ou defender os interesses dos Titulares dos CRI. 

Prestação de serviços de consultoria especializada, gestão, custódia e cobrança de créditos 

inadimplidos  

[No âmbito da Emissão e da Oferta, não será contratado prestador de serviços de consultoria 

especializada, gestão, custódia e cobrança de créditos inadimplidos, razão pela qual não consta 

do presente Prospecto descrição dos procedimentos adotados pela Emissora para verificar o 

cumprimento das obrigações de tais prestadores de serviços. 

Assim, em caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários, a Emissora ou o Agente Fiduciário 

poderão promover as medidas judiciais cabíveis, iniciando a execução por quantia certa contra 

devedor ou qualquer outra medida que os Titulares dos CRI entenderem cabíveis.]  

Procedimentos para recebimento e cobrança dos Créditos Imobiliários e segregação dos 

valores recebidos quando da liquidação dos Créditos Imobiliários 

A cobrança dos Créditos Imobiliários será realizada pela Emissora em observância às disposições 

estabelecidas no Termo de Securitização. 
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A arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários são atividades que serão 

realizadas pela Emissora, ou por terceiros por ela contratados, cabendo-lhes: (i) controlar a 

evolução dos Créditos Imobiliários; (ii) controlar o recebimento, de forma direta e exclusiva, de 

todos os pagamentos que vierem a ser efetuados por conta dos Créditos Imobiliários, inclusive a 

título de resgate antecipado ou vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários, deles dando 

quitação; e (iii) proceder à administração e alocação dos recursos mantidos nas Conta do 

Patrimônio Separado. 

De acordo com o Termo de Securitização, foram instituídos o Patrimônio Separado sobre os 

Créditos Imobiliários representados pela CCI, 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, na forma do artigo 9º da Lei 9.514. Destacam-se do patrimônio da 

Emissora e constituem o Patrimônio Separado, destinando-se especificamente à liquidação dos 

CRI, bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração e obrigações fiscais. 

O Patrimônio Separado será liquidado na forma descrita na subseção “Liquidação do Patrimônio 

Separado”, na seção “Informações Relativas aos CRI e à Oferta” na página 85 deste Prospecto. 

Principais características da Devedora e da Fiadora 

Para maiores informações sobre a Devedora, vide seção “Informações Relativas à Devedora” deste 

Prospecto, bem como as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas (que 

consolidam os números das Fiadoras) para o período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro 

de 2022 e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas (que consolidam os números 

das Fiadoras) para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 da 

Devedora, anexas a este Prospecto Preliminar. 

Para maiores informações sobre as Fiadoras, vide seção “Informações Relativas às Fiadoras” deste 

Prospecto. 

Os Investidores deverão tomar a sua decisão de investimento nos CRI com base na versão mais 

atual do Prospecto Preliminar, a qual será disponibilizada em [=] de [=] de 2022, de modo a 

considerar os resultados das informações trimestrais mais atuais da Devedora, e do Prospecto 

Definitivo, quando disponível. 

*As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a 

alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora, da Devedora e dos 

Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à 

CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 

27 da Instrução CVM 400. 

Informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas e pré-pagamento  

Pelo fato de os Créditos Imobiliários serem oriundos da Escritura de Emissão de Debêntures de 

um único devedor, não há que se falar em perdas, pré-pagamentos e/ou inadimplementos, uma 

vez que a Escritura de Emissão foi assinada para vinculação pela Emissora aos CRI previamente à 

Oferta. 

[No período correspondente aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data desta Oferta, a 

Emissora pôde verificar que, aproximadamente, [=]% ([=] por cento) dos CRI de sua emissão com 

lastro em dívidas de outras empresas (lastro corporativo) e, aproximadamente, [=]% ([=] por 

cento) dos CRI de sua emissão com lastro em dívidas de outras empresas (lastro corporativo), 

foram objeto de resgate antecipado e/ou outra forma de pré-pagamento.]  
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[Adicionalmente, no período correspondente aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data 

desta Oferta, não há histórico de quaisquer inadimplementos, perdas ou pré-pagamento pela 

Devedora e/ou pelas Fiadoras de créditos da mesma natureza aos Créditos Imobiliários 

decorrentes das Debêntures, adquiridos pela Emissora para servir de lastro à presente Emissão.]  

Contudo, não obstante tenham envidado esforços razoáveis, da Emissora e dos Coordenadores 

para apurar essas informações, buscando o atendimento ao item 2.6 do Anexo III – A da Instrução 

CVM 400, a Emissora e o Coordenador Líder declaram, nos termos do item 2.7 do Anexo III-A da 

Instrução CVM 400, não ter conhecimento de informações estatísticas adicionais àquelas 

indicadas acima sobre inadimplemento, perdas e pré-pagamento de créditos imobiliários de risco 

corporativo da mesma natureza aos Créditos Imobiliários decorrentes das Debêntures, adquiridos 

pela Emissora para servir de lastro à presente Emissão, e não haver obtido informações adicionais 

consistentes e em formatos e datas-bases passíveis de comparação relativas a emissões de 

certificados de recebíveis imobiliários que acreditam ter características e carteiras semelhantes às 

da presente Emissão, que lhes permita apurar informações com maiores detalhes. 

Nível de concentração dos Créditos Imobiliários 

Os Créditos Imobiliários são devidos unicamente pela Devedora e pelas Fiadoras, possuindo, 

dessa forma, concentração de 100% (cem por cento) em um único devedor e fiadores.  

Taxa de desconto na aquisição dos Créditos Imobiliários 

Não serão praticadas taxas de desconto pela Emissora na aquisição dos Créditos Imobiliários. 

Possibilidade de os Créditos Imobiliários serem acrescidos, removidos ou substituídos 

Nos termos do item 1.7 do Anexo III-A da Instrução CVM 400, não há a possibilidade de os 

Créditos Imobiliários serem acrescidos, removidos ou substituídos, de modo que não é aplicável 

a indicação das condições em que tais eventos podem ocorrer e dos efeitos que podem ter sobre 

a regularidade dos fluxos de pagamentos a serem distribuídos aos titulares dos valores 

mobiliários ofertados. 

Procedimento de Cobrança 

A Emissora é a responsável pela emissão dos CRI da presente Emissão e pela administração do 

Patrimônio Separado, conforme descrito no Termo de Securitização. As atribuições de controle e 

cobrança dos Créditos Imobiliários em caso de inadimplência, perdas, falências e recuperação 

judicial da Devedora caberá à Emissora. 
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FATORES DE RISCO 

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 as demais informações contidas 

neste Prospecto Preliminar e em outros Documentos da Operação, devidamente assessorados 

por seus assessores jurídicos e/ou financeiros. 

Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Emissora, da Devedora, das 

Fiadoras e dos demais participantes da presente Oferta podem ser adversa e materialmente 

afetados por quaisquer dos riscos abaixo relacionados. Caso quaisquer dos riscos e incertezas 

aqui descritos se concretizem, os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais da 

Emissora, da Devedora e/ou das Fiadoras, poderão ser afetados de forma adversa, considerando 

o adimplemento de suas obrigações no âmbito da Oferta. 

Esta seção contém apenas uma descrição resumida dos termos e condições dos CRI e das 

obrigações assumidas pela Emissora, pela Devedora e pelas Fiadoras no âmbito da Oferta. É 

essencial e indispensável que os Investidores leiam o Termo de Securitização e compreendam 

integralmente seus termos e condições, os quais são específicos desta operação e podem diferir 

dos termos e condições de outras operações envolvendo o mesmo risco de crédito.  

Para os efeitos desta Seção, quando se afirmar que um risco, incerteza ou problema poderá 

produzir, poderia produzir ou produziria um “efeito adverso” sobre a Emissora, a Devedora e/ou 

as Fiadoras quer se dizer que o risco, incerteza ou problema 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 e/ou das Fiadoras, conforme o caso, 

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 riscos descritos abaixo não são exaustivos. Outros riscos e incertezas ainda não conhecidos ou 

que hoje sejam considerados imateriais também poderão ter um efeito adverso sobre a Emissora 

e/ou sobre a Devedora. Na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo os CRI podem não ser 

pagos ou ser pagos apenas parcialmente, gerando uma perda para o Investidor. 

Os fatores de risco relacionados à Emissora, seus Controladores, seus acionistas, seus investidores 

e ao seu ramo de atuação estão disponíveis em seu formulário de referência nos itens “4.1. 

Descrição dos Fatores de Risco” e “4.2. Descrição dos Principais Riscos de Mercado”, incorporados 

por referência este Prospecto Preliminar.  

1. Riscos da Operação 

1.1. O recente desenvolvimento da securitização de Créditos Imobiliários pode gerar 

riscos judiciais e/ou financeiros aos Titulares de CRI. 

A securitização de Créditos Imobiliários ainda é uma operação em desenvolvimento no mercado 

de capitais brasileiro. O aumento do volume de emissões de certificados de recebíveis imobiliários 

ocorreu gradativamente, com um volume maior de emissões somente nos últimos anos. Além 
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disso, a securitização é uma operação mais complexa que outras emissões de valores mobiliários, 

já que envolve estruturas jurídicas que objetivam a segregação dos riscos do emissor do valor 

mobiliário (no caso, a Securitizadora), de seu devedor (no caso, a Devedora) e de créditos que 

lastreiam a emissão. As normas que atualmente regulamentam as emissões e distribuições 

públicas de CRI foram recentemente emitidas. Em razão da gradativa consolidação da legislação 

aplicável aos Créditos Imobiliários há pouca previsibilidade quanto à sua aplicação e interpretação 

ou a eventuais divergências quanto ao disposto na legislação e nos normativos aplicáveis 

(disposições da Resolução CVM 60 e da Lei 14.430, por exemplo), assim como quanto a suas 

estruturas pelos Investidores, pelo mercado e pelo Judiciário. Dessa forma, por ser recente no 

Brasil, o mercado de securitização ainda não se encontra totalmente regulamentado e com 

jurisprudência pacífica, podendo ocorrer situações em que ainda não existam regras que o 

direcione, gerando assim um risco de insegurança jurídica aos Titulares de CRI, uma vez que o 

Poder Judiciário poderá, ao analisar a Oferta e os CRI e interpretar as normas que regem o assunto, 

proferir decisões desfavoráveis aos interesses dos Titulares de CRI. 

1.2. 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 desta Emissão considera um 

conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas por meio de contratos e títulos de 

crédito, tendo por diretrizes a legislação em vigor. 

Em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais 

brasileiro em relação a estruturas de securitização, em situações de litígio e/ou falta de 

pagamento poderá haver perda financeira por parte dos Investidores em razão do dispêndio de 

tempo e recursos para promoção da eficácia da estrutura adotada para os CRI, na eventualidade 

de necessidade de reconhecimento ou exigibilidade por meios judiciais de quaisquer de seus 

termos e condições específicos, ou ainda pelo eventual não reconhecimento pelos tribunais de 

tais indexadores por qualquer razão. 

1.3. Os Créditos Imobiliários constituem o Patrimônio Separado, de modo que o atraso 

ou a falta do recebimento dos valores decorrentes dos Créditos Imobiliários, assim como 

qualquer atraso ou falha pela Emissora, ou a insolvência da Emissora, poderá afetar 

negativamente a capacidade de pagamento das obrigações decorrentes dos CRI. 

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos, tendo como objeto social a aquisição e 

securitização de créditos por meio da emissão de títulos lastreados nesses créditos, cujos 

patrimônios são administrados separadamente. 

O Patrimônio Separado tem como única fonte os recursos decorrentes dos Créditos Imobiliários.  

Qualquer atraso, falha ou falta de recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora poderá 

afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos 

respectivos CRI, sendo que caso os pagamentos dos Créditos Imobiliários tenham sido realizados 

pela Devedora, na forma prevista na Escritura de Emissão de Debêntures, a Devedora não terá 

qualquer obrigação de fazer novamente tais pagamentos, afetando negativamente o recebimento 

pelos Titulares dos pagamentos devidos no âmbito dos CRI. 
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Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente com relação às obrigações da presente 

Emissão, o Agente Fiduciário deverá assumir temporariamente a administração do Patrimônio 

Separado. Em assembleia, os Titulares de CRI poderão deliberar sobre as novas normas de 

administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste, que poderá ser insuficiente 

para quitar as obrigações da Emissora perante os respectivos Titulares de CRI, de modo que os 

Titulares de CRI não recebam a totalidade dos recursos esperados no âmbito dos CRI. 

1.4. Não realização adequada dos procedimentos de cobrança e execução e atraso no 

recebimento de recursos decorrentes dos Créditos Imobiliários 

A Emissora ou o Agente Fiduciário, caso a Emissora não faça, nos termos do artigo 12 da 

Resolução CVM 17 e do artigo 13 da Lei 9.514, são responsáveis por realizar os procedimentos 

de cobrança e execução dos Créditos Imobiliários, de modo a garantir a satisfação do crédito dos 

Titulares de CRI, em caso de necessidade. 

A realização inadequada dos procedimentos de cobrança e de execução dos Créditos Imobiliários 

por parte da Emissora ou do Agente Fiduciário, conforme aplicável, em desacordo com a 

legislação ou regulamentação aplicável, poderá prejudicar o fluxo de pagamento dos CRI e, 

consequentemente, o recebimento, pelo Titular dos CRI, do seu crédito. 

Adicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razão de cobrança judicial ou 

extrajudicial dos Créditos Imobiliários também pode ser afetada a capacidade de satisfação do 

crédito, afetando negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e, consequentemente, o 

recebimento dos pagamentos devidos no âmbito dos CRI pelos Titulares de CRI, o que resultará 

em perdas para os Titular dos CRI. 

1.5. Risco de não pagamento das despesas pela Devedora 

Em nenhuma hipótese a Emissora possuirá a obrigação de utilizar recursos próprios para o 

pagamento de Despesas. 

Desta forma, caso a Devedora não realize o pagamento das Despesas ou não realize o pagamento 

da recomposição dos Fundos de Despesas para garantir, conforme o caso, o pagamento das 

despesas do Patrimônio Separado, estas serão suportadas pelo Patrimônio Separado e, caso estes 

não sejam suficientes, deverão ser arcadas pelos Titulares de CRI, o que poderá afetar 

negativamente os Titulares de CRI. 

1.6. Risco relativo à possibilidade de fungibilidade caso os recursos decorrentes dos 

Créditos Imobiliários sejam depositados em outra conta que não seja a Conta do Patrimônio 

Separado 

Em seu curso normal, o recebimento do fluxo de caixa dos Créditos Imobiliários fluirá para a 

Conta do Patrimônio Separado. Entretanto, poderá ocorrer que algum pagamento seja 

realizado em outra conta da Emissora, que não as Contas do Patrimônio Separado, gerando 

um potencial risco de fungibilidade de caixa, ou seja, o risco de que os pagamentos 

relacionados aos Créditos Imobiliários sejam desviados por algum motivo como, por exemplo, 

a falência da Emissora. O pagamento dos Créditos Imobiliários em outra conta, que não as 

Contas do Patrimônio Separado, poderá acarretar atraso no pagamento dos CRI aos Titulares 
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de CRI. Ademais, caso ocorra um desvio no pagamento dos Créditos Imobiliários, os Titulares 

de CRI poderão ser prejudicados e não receber a integralidade dos Créditos Imobiliários.  

1.7. Risco relativo aos processos de verificação de lastro e manutenção de documentos 

comprobatórios da utilização dos recursos decorrentes da integralização das Debêntures 

pela Devedora 

Os Imóveis Lastro e os gastos, custos e despesas já incorridos referentes aos Imóveis Lastro, 

quando aplicável foram objeto de verificação pelo Agente Fiduciário, mediante a 

apresentação de cópias dos comprovantes previamente à assinatura da Escritura de Em issão 

de Debêntures. 

Adicionalmente, o Agente Fiduciário deverá acompanhar a destinação dos recursos destinados 

ao pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos diretamente atinentes à 

construção, expansão, desenvolvimento e reforma, dos Imóveis Lastro, de acordo com as 

informações e documentos prestadas pela Devedora, sendo que a guarda e custódia dos 

documentos referentes aos custos e despesas reembolso e referentes aos pagamento de gastos, 

custos e despesas ainda não incorridos serão de responsabilidade da Devedora. 

Considerando que a destinação dos recursos de forma diversa da prevista nos Documentos 

da Operação constitui um Evento de Vencimento Não Automático das Debêntures e que a 

verificação de tal destinação é realizada pelo Agente Fiduciário com base em documentos e 

informações preparados e apresentados pela Devedora, caso tais documentos não estejam 

consistentes com a real destinação dos recursos, o Agente Fiduciário não será capaz de 

identificar eventuais vícios na destinação dos recursos e, consequentemente, não terá 

conhecimento da ocorrência do Evento de Vencimento Não Automático das Debêntures, o 

que causará um prejuízo aos Titulares de CRI, que não poderão deliberar acerca do 

vencimento antecipado das Debêntures. 

1.8. Incerteza quanto à extensão da interpretação sobre os conceitos de caso fortuito, 

força maior e teoria da imprevisão 

Os institutos de caso fortuito, força maior e teoria da imprevisão, se adotados pelos agentes 

econômicos e reconhecidos por decisões judiciais, arbitrais e/ou administrativas, têm o 

objetivo de eliminar ou modificar os efeitos de determinados negócios jurídicos, com 

frustação da expectativa das contrapartes em receber os valores, bens ou serviços a que 

fizerem jus, em prazo, preço e condições originalmente contratados. 

A Devedora poderá a alegar a ocorrência de caso fortuito, força maior e teoria da imprevisão, 

ou eventos com efeito similar, com o objetivo de eliminar ou modificar suas prestações 

devidas no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures. Se esta alegação for aceita, total 

ou parcialmente, por decisões judiciais, arbitrais e/ou administrativas, os Titulares de CRI 

terão alteração das prestações a que fizer jus no âmbito dos CRI, em comparação com o 

prazo, o preço e as condições originalmente contratados, ou mesmo a extinção destas 

prestações, com impacto significativo e adverso em seu investimento. 

2. Riscos dos CRI e da Oferta 
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2.1. Riscos gerais 

Tendo em vista as obrigações previstas para a Devedora nos Documentos da Operação, a 

deterioração da situação financeira e patrimonial da Devedora e/ou de sociedades relevantes de 

seu grupo econômico, em decorrência de fatores internos e/ou externos, poderá afetar de forma 

negativa o fluxo de pagamentos dos CRI.  

Os riscos a que estão sujeitos os Titulares de CRI variam significativamente, e incluem, sem 

limitação, a afetação no preço dos imóveis relacionados ao setor imobiliário por condições 

econômicas nacionais e internacionais e por fatores exógenos diversos, tais como interferências 

de autoridades governamentais e órgãos reguladores dos mercados, moratórias e alterações da 

política monetária. Adicionalmente, a redução do poder aquisitivo da população também pode 

ter consequências negativas sobre o valor dos imóveis. Tais condições podem afetar 

negativamente o fluxo de pagamento dos CRI. 

2.2. Riscos relacionados à Tributação dos CRI 

Desde 1º de janeiro de 2005, os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas gerados 

por aplicação em CRI estão isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste 

anual), por força do artigo 3º, inciso II, da Lei 11.033, isenção essa que pode sofrer alterações ao 

longo do tempo. De acordo com a posição da Receita Federal Brasileira, expressa no artigo 55, 

parágrafo único da Instrução RFB 1.585, tal isenção abrange, ainda, o ganho de capital auferido 

na alienação ou cessão dos CRI. Eventuais alterações na legislação tributária eliminando a isenção 

acima mencionada, criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os CRI, 

ou, ainda, a criação de novos tributos aplicáveis aos CRI, incluindo eventuais contribuições 

incidentes sobre as movimentações financeiras, ou mudanças na interpretação ou aplicação da 

legislação tributária por parte dos tribunais ou autoridades governamentais poderão afetar 

negativamente o rendimento líquido dos CRI esperado pelos Titulares de CRI, sendo certo que a 

Devedora não será responsável por qualquer majoração ou cancelamento de isenção ou de 

imunidade tributária que venha a ocorrer com relação aos CRI, o que pode reduzir o retorno 

esperado pelo Titulares de CRI. 

2.3. Falta de liquidez dos CRI no mercado secundário. 

O mercado secundário de CRI não é tão ativo como o mercado primário 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 decidam pelo desinvestimento. 

Dessa forma, o investidor que subscrever ou adquirir os CRI poderá encontrar dificuldades para 

negociá-los com terceiros no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o 

investimento nos CRI até a Data de Vencimento dos CRI. 

Portanto, não há qualquer garantia ou certeza de que o titular do CRI conseguirá liquidar suas 

posições ou negociar seus CRI pelo preço e no momento desejado, e, portanto, uma eventual 

alienação dos CRI poderá causar prejuízos ao seu titular. 

2.4. Quórum de deliberação em Assembleia Especial 
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Algumas deliberações a serem tomadas em Assembleias Especial são aprovadas por ([=]% ([=] 

por cento)]), e, em certos casos, há a exigência de quórum qualificado, nos termos do Termo de 

Securitização e da legislação pertinente. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser 

obrigado a acatar determinadas decisões contrárias ao seu interesse, não havendo mecanismos 

de venda compulsória no caso de dissidência do titular do CRI em determinadas matérias 

submetidas à deliberação em Assembleia Especial. Além disso, a operacionalização de 

convocação e realização de Assembleias Gerais poderão ser afetadas negativamente em razão da 

grande pulverização dos CRI, o que levará a eventual impacto negativo para os Titulares de CRI 

que terão que acatar determinadas decisões contrárias ao seu interesse. 

Adicionalmente, mesmo os Titulares de CRI que vierem a se manifestaram contra o resgate 

antecipado, amortização extraordinária, vencimento antecipado dos CRI de sua titularidade, 

poderão ter os CRI por eles detidos resgatados antecipadamente, reduzindo seu horizonte 

original de investimento, podendo não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma 

remuneração buscada pelos CRI ou sofrer prejuízos em razão de eventual tributação em 

decorrência do prazo de aplicação dos recursos investidos. 

2.5. A participação de investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas no 

Procedimento de Bookbuilding pode afetar adversamente a formação das taxas de 

remuneração final dos CRI e poderá resultar na redução da liquidez dos CRI. 

A Remuneração dos CRI será definida após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos 

termos da regulamentação em vigor, serão aceitas no Procedimento de Bookbuilding intenções 

de investimento de Investidores considerados Pessoas Vinculadas, o que poderá impactar 

adversamente a formação das taxas de remuneração final dos CRI e dos CRI e poderá promover 

a redução da liquidez esperada dos CRI no mercado secundário, de modo que os Titulares de CRI 

poderão não conseguir liquidar suas posições ou negociar seus CRI pelo preço e no momento 

desejado, e, portanto, uma eventual alienação dos CRI poderá causar prejuízos ao seu titular. 

2.6. Indisponibilidade de Negociação dos CRI no Mercado Secundário até o Encerramento da 

Oferta 

O início da negociação na B3 dos CRI ocorrerá apenas no 1º Dia Útil subsequente à divulgação 

do Anúncio de Encerramento, conforme a seção “Cronograma Estimado de Etapas da Oferta” 

deste Prospecto, observado também o disposto no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400. 

Nesse sentido, cada Investidor deverá considerar essa indisponibilidade de negociação 

temporária dos CRI no mercado secundário como fator que poderá afetar suas decisões de 

investimento, tendo em vista que deverá observar a restrição mencionada acima para que possa 

negociar os seus CRI. 

2.7. Ausência de diligência legal das informações do Formulário de Referência da Emissora 

e do Formulário de Referência da Devedora e ausência de opinião legal relativa às 

informações do Formulário de Referência da Emissora e do Formulário de Referência da 

Devedora. 

As informações do Formulário de Referência da Emissora e do Formulário de Referência da 

Devedora não foram objeto de diligência legal para fins desta Oferta e não foi emitida opinião 

legal sobre a veracidade, consistência e suficiência das informações, obrigações e/ou 
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contingências constantes do Formulário de Referência da Emissora e do Formulário de Referência 

da Devedora. Adicionalmente, não foi obtido parecer legal do assessor jurídico da Oferta sobre a 

consistência das informações fornecidas no prospecto e formulário de referência com aquelas 

analisadas durante o procedimento de diligência legal na Emissora e na Devedora. 

Consequentemente, as informações fornecidas no Formulário de Referência da Emissora e no 

Formulário de Referência da Devedora constantes dos Prospectos, do Formulário de Referência 

da Emissora e/ou e no Formulário de Referência da Devedora podem conter imprecisões que 

podem induzir o investidor em erro quando da tomada de decisão, fazendo com que o Investidor 

tenha um retorno inferior ao esperado. 

2.8. Os CRI poderão ser objeto de Resgate Antecipado dos CRI, nos termos previstos no Termo 

de Securitização 

Conforme descrito no Termo de Securitização, de acordo com informações descritas na Seção 

“Informações Relativas aos CRI e à Oferta”, itens “Resgate Antecipado dos CRI decorrente do 

Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures ” e “Resgate Antecipado Obrigatório dos 

CRI” nas páginas [=] e [=] deste Prospecto, nos termos do Termo de Securitização, haverá o 

Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures e, consequentemente o resgate antecipado 

total dos CRI, caso a Devedora, a seu exclusivo critério, decida realizar, e independentemente da 

vontade do Debenturista e, consequentemente, dos Titulares de CRI, o resgate antecipado 

facultativo da totalidade das Debêntures, a qualquer tempo e com a publicação de comunicação 

de Resgate Antecipado Facultativo Total ou por meio de tal comunicação de forma individual, 

dirigida ao Debenturista. Haverá o Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI na ocorrência (i) da 

declaração de vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula [=] da Escritura de 

Emissão das Debêntures e (ii) do resgate antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de 

Emissão das Debêntures. 

Nesses casos, os Titulares de CRI terão seu horizonte original de investimento reduzido, podendo 

não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma remuneração buscada pelos CRI ou 

sofrer prejuízos em razão de eventual aplicação de alíquota do imposto de renda menos favorável 

àquela inicialmente esperada pelos Titulares de CRI, decorrente da redução do prazo de 

investimento nos CRI.  

2.9. Risco de integralização dos CRI com ágio ou deságio 

Os CRI poderão ser integralizados com ágio ou deságio, em funções das condições de mercado, 

a ser definido no ato de integralização dos CRI, sendo certo que, caso aplicável, o ágio ou deságio, 

será o mesmo para todos os CRI. Além disso, quando de sua negociação em mercado secundário, 

os CRI poderão ser adquiridos pelos novos Investidores com ágio, calculado em função da 

rentabilidade esperada por esses Investidores ao longo do prazo de amortização dos CRI 

originalmente programado. Em caso de antecipação do pagamento dos Créditos Imobiliários nas 

hipóteses previstas na Escritura de Emissão de Debêntures, os recursos decorrentes dessa 

antecipação serão imputados pela Securitizadora quando da realização do resgate antecipado 

dos CRI, nos termos previstos no Termo de Securitização, hipótese em que o valor a ser recebido 

pelos Investidores poderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento 

realizado, frustrando a expectativa de rentabilidade que motivou o pagamento do ágio. Neste 
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caso, nem o Patrimônio Separado, nem a Securitizadora, disporão de outras fontes de recursos 

para satisfação dos interesses dos Titulares de CRI, o que resultará em perdas para os investidores.  

2.10. Pode haver divergência entre as informações financeiras referentes à Emissora e à 

Devedora constantes neste Prospecto e as informações financeiras constantes das 

respectivas demonstrações financeiras auditadas da Emissora e da Devedora por auditores 

independentes devido à não verificação da consistência de tais informações pelos auditores 

independentes da Devedora e da Emissora  

Considerando que os Auditores Independentes não verificaram a consistência das informações 

financeiras referentes à Emissora e à Devedora, constantes deste Prospecto Preliminar, tais 

informações podem ser divergentes com as respectivas demonstrações financeiras revisadas ou 

auditadas por Auditores Independentes. 

Consequentemente, as informações financeiras da Emissora e da Devedora constantes deste 

Prospecto Preliminar, cuja consistência não foi verificada, podem conter imprecisões que podem 

induzir o investidor em erro quando da tomada de decisão de investimento, o que poderá resultar 

em perdas para os investidores. 

2.11. Risco relacionado à realização de auditoria legal com escopo restrito 

No âmbito da presente Oferta foi realizada auditoria legal (due diligence) com escopo limitado a 

aspectos legais e a documentos e informações considerados relevantes referentes à Emissora, à 

Devedora, às Fiadoras e aos Imóveis Lastro, com base em operações de mercado para operações 

similares. Com relação aos Imóveis Lastro, a auditoria legal foi realizada segundo critérios de 

relevância de tais Imóveis, considerando-se o percentual do Valor Total da Emissão que será 

destinado a tais imóveis, bem como potenciais passivos ambientais.  

Assim, considerando o escopo restrito da auditoria legal, é possível que existam riscos 

relacionados à Emissora, à Devedora, às Fiadoras e aos Imóveis Lastro para além dos que constam 

deste Prospecto, o que poderá ocasionar prejuízos aos Investidores dos CRI. 

2.12. Risco de Estrutura 

A presente Emissão tem o caráter de “operação estruturada”. Desta forma, e pelas características 

inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico considera um 

conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, estipulados por meio de contratos públicos ou 

privados tendo por diretriz a legislação em vigor. Em razão da pouca maturidade e da falta de 

tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a operações de CRI, em 

situações de estresse, poderá haver perdas por parte dos Investidores em razão do dispêndio de 

tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. 

2.13. O pagamento condicionado e possível descontinuidade do fluxo de pagamentos 

pode afetar adversamente o pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRI. 

As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos Investidores decorrem direta e 

indiretamente dos pagamentos dos Créditos Imobiliários. O recebimento de tais pagamentos 

pode ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento da Remuneração dos CRI e da 
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Amortização dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI. Após 

o recebimento de referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais 

cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários caso o valor recebido 

não seja suficiente para quitar integralmente as obrigações assumidas no âmbito dos CRI, a 

Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de 

eventuais saldos aos Titulares de CRI. 

2.14. Riscos Relacionados à Operacionalização dos Pagamentos dos CRI. 

O pagamento aos Titulares de CRI decorre, diretamente, do recebimento dos Créditos Imobiliários 

na Conta do Patrimônio Separado, assim, para a operacionalização do pagamento aos Titulares 

de CRI, haverá a necessidade da participação de terceiros, como o Escriturador, Banco Liquidante 

e a própria B3, por meio do sistema de liquidação e compensação eletrônico administrado pela 

B3. Desta forma, qualquer atraso ou falhas por parte destes terceiros para efetivar o pagamento 

aos Titulares de CRI acarretará em prejuízos para os titulares dos respectivos CRI, sendo que estes 

prejuízos serão de exclusiva responsabilidade destes terceiros, podendo a Emissora por conta e 

ordem do Patrimônio Separado, conforme deliberado em Assembleia Especial, utilizar os 

procedimentos extrajudiciais e judiciais cabíveis para reaver os recursos não pagos, por estes 

terceiros, acrescidos de eventuais encargos moratórios, não cabendo à Emissora qualquer 

responsabilidade sobre eventuais atrasos e/ou falhas operacionais. 

2.15. Risco Relacionado à Inexistência de Informações Estatísticas sobre 

Inadimplementos, Perdas e Pré-Pagamento 

Considerando que a Devedora emitiu as Debêntures em favor da Emissora especificamente no 

âmbito da emissão dos CRI e da presente Oferta, não existem informações estatísticas sobre 

inadimplementos, perdas ou pré-pagamento dos Créditos Imobiliários que compõem o 

Patrimônio Separado. Referida inexistência de informações estatísticas sobre inadimplementos, 

perdas ou pré-pagamento impactam negativamente na análise criteriosa da qualidade dos 

Créditos Imobiliários decorrentes das Debêntures e poderão gerar um impacto negativo sobre a 

adimplência dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, dos CRI. 

2.16. A Emissora e a Devedora estão sujeitas a cenários de insolvência, falência, 

recuperação judicial ou extrajudicial 

Ao longo do prazo de duração das Debêntures e dos CRI, a Emissora e/ou a Devedora estão 

sujeitas a cenários de insolvência, falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, 

eventuais contingências da Emissora, e/ou da Devedora, em especial as fiscais, previdenciárias e 

trabalhistas, poderão afetar os Créditos Imobiliários, principalmente em razão da falta de 

jurisprudência no Brasil sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio, o que poderá afetar 

negativamente a capacidade da Emissora e/ou da Devedora de honrar as obrigações assumidas 

junto aos Titulares de CRI. Além disso, a falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da 

Devedora poderá acarretar no vencimento antecipado das Debêntures e, consequentemente, o 

Resgate Antecipado Total dos CRI. Não há garantias de que a Devedora terá capacidade de 

pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, o fluxo de pagamento dos CRI. Ainda, 

as regras estabelecidas em leis aplicáveis a situações falimentares poderão impactar 

adversamente a cobrança e atrasar o pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRI. 
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2.17. Eventual rebaixamento na classificação de risco dos CRI pode dificultar a captação 

de recursos pela Devedora, bem como acarretar redução de liquidez dos CRI para 

negociação no mercado secundário e impacto negativo na Devedora 

A realização da classificação de risco (rating) dos CRI leva em consideração certos fatores relativos 

à Emissora e/ou à Devedora, tais como sua condição financeira, administração e desempenho. 

São analisadas, também, as características dos CRI, assim como as obrigações assumidas pela 

Emissora e/ou pela Devedora e os fatores político-econômicos que podem afetar a condição 

financeira da Emissora e/ou da Devedora. Dessa forma, a classificação de risco representa uma 

opinião quanto às condições da Devedora de honrar seus compromissos financeiros, tais como 

pagamento do principal e juros no prazo estipulado, relativos à amortização e remuneração das 

Debêntures, cujos direitos creditórios lastreiam os CRI, sendo que, no presente caso, a 

classificação de risco será atualizada trimestralmente. Caso a classificação de risco originalmente 

atribuída aos CRI seja rebaixada, a Devedora poderá encontrar dificuldades em realizar novas 

captações de recursos por meio de emissões de títulos e valores mobiliários, o que poderá, 

consequentemente, ter um impacto negativo nos resultados e nas operações da Devedora e na 

sua capacidade de honrar com as obrigações relativas às Debêntures, o que, consequentemente, 

impactará negativamente os CRI. Referido rebaixamento também pode ter um impacto adverso 

financeiro para os Titulares de CRI considerando consequente impacto adverso no preço dos CRI 

e sua negociação no mercado secundário. 

Adicionalmente, 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 restringem seus investimentos a valores mobiliários com 

determinadas classificações de risco. Assim, o rebaixamento de classificações de risco obtidas com 

relação aos CRI pode ter um impacto adverso financeiro para os Titulares de CRI, obrigando-os a 

alienar seus CRI no mercado secundário, podendo afetar negativamente o preço desses CRI e sua 

negociação no mercado secundário. 

2.18. Riscos associados aos prestadores de serviços da Emissão 

A Emissora contrata prestadores de serviços terceirizados para a realização de atividades como 

auditoria, agente fiduciário, banco liquidante, escriturador, custodiante, dentre outros, que 

prestam serviços diversos. Caso algum destes prestadores de serviços sofra processo de falência, 

aumente significativamente seus preços ou não preste serviços com a qualidade e agilidade 

esperada pela Emissora, poderá ser necessária a substituição do prestador de serviço e, se não 

houver empresa disponível no mercado para que possa ser feita uma substituição satisfatória, a 

Emissora deverá atuar diretamente no sentido de montar uma estrutura interna, o que demandará 

tempo e recursos e poderá afetar adversamente o relacionamento entre a Emissora e os Titulares 

de CRI. Adicionalmente, referida substituição poderá criar ônus adicionais ao Patrimônio 

Separado. 

2.19. A Oferta será realizada em duas séries, sendo que a alocação dos CRI entre as séries 

será efetuada com base no Sistema de Vasos Comunicantes, o que poderá afetar a liquidez 

de eventual série com menor demanda 
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A quantidade de CRI alocada em cada série da Emissão será definida de acordo com a demanda 

dos CRI pelos Investidores, a ser apurada em Procedimento de Bookbuilding, observado que a 

alocação dos CRI entre as Séries da Emissão será realizada por meio do Sistema de Vasos 

Comunicantes e que qualquer uma das Séries pode não ser emitida. Eventual Série em que for 

verificada uma demanda menor poderá ter sua liquidez no mercado secundário afetada 

adversamente.  

Dessa forma, os Titulares de CRI de tal Série poderão enfrentar dificuldades para realizar a venda 

desses CRI no mercado secundário ou até mesmo podem não conseguir realizá-la e, 

consequentemente, podem vir a sofrer prejuízo financeiro. Adicionalmente, os Titulares de CRI de 

tal Série poderão enfrentar dificuldades para aprovar matérias de seu interesse em Assembleias 

Especiais de Titulares de CRI das quais participem os Titulares de CRI de todas as Séries. 

2.20. Possibilidade de a Agência de Classificação de Risco ser alterada sem Assembleia 

Especial 

Conforme previsto neste Termo de Securitização, a Agência de Classificação de Risco poderá ser 

substituída, a qualquer tempo, independentemente de Assembleia Especial, por qualquer uma 

das seguintes empresas: (i) a Fitch Ratings Brasil Ltda.; ou (ii) a Moody’s Local Brasil; ou (ii) 

Standard & Poor's. Portanto, caso a Agência de Classificação de Risco seja substituída sem a 

realização de Assembleia Especial, por força de uma das hipóteses previstas neste Termo de 

Securitização, os Titulares de CRI terão que aceitar a escolha da nova Agência de Classificação de 

Risco escolhida, ainda que discordem, não havendo mecanismos de resgate de CRI para tal 

situação. Esta substituição poderá não ser bem-sucedida e afetar adversamente os resultados da 

Emissora, bem como criar ônus adicionais ao Patrimônio Separado, o que poderá afetar 

negativamente as operações e desempenho referentes à Emissão. 

2.21. Risco de não cumprimento de Condições Precedentes anteriormente à concessão do 

registro da oferta na CVM e seu consequente cancelamento 

O Contrato de Distribuição prevê diversas Condições Precedentes que devem ser satisfeitas 

anteriormente à data de concessão do Registro da Oferta pela CVM. Na hipótese do não 

atendimento de qualquer das Condições Precedentes, os Coordenadores poderão decidir pela 

não continuidade da Oferta. Caso os Coordenadores decidam pela não continuidade da Oferta, a 

Oferta não será realizada e não produzirá efeitos com relação a quaisquer das partes, com o 

consequente cancelamento da Oferta, observado o disposto no artigo 19 da Instrução CVM 400, 

podendo causar, perdas financeiras aos investidores que manifestaram intenções de investimento 

nos Pedidos de Reserva. Em caso de cancelamento da Oferta, todos os Pedidos de Reserva e 

intenções de investimentos serão automaticamente cancelados e a Emissora, a Devedora e os 

Coordenadores não serão responsáveis por eventuais perdas e danos incorridos pelos potenciais 

investidores. A possibilidade de cancelamento da Oferta deve ser levada em consideração no 

momento de decisão de investimento dos Investidores. 

3. Riscos dos Créditos Imobiliários 

3.1. Risco de crédito da Devedora e das Fiadoras e Inadimplementos das Debêntures que 

lastreiam os CRI 



  

159 

Os Titulares de CRI correm o risco de crédito da Devedora e das Fiadoras enquanto devedora e 

fiadoras, respectivamente, das Debêntures, uma vez que o pagamento das Remunerações dos CRI 

depende do pagamento integral e tempestivo, pela Devedora e/ou pelas Fiadoras, dos Créditos 

Imobiliários. A capacidade de pagamento da Devedora e das Fiadoras poderá ser afetada em 

função de sua situação econômico-financeira, em decorrência de fatores internos e/ou externos, 

o que poderá afetar o fluxo de pagamentos dos CRI, e, consequentemente, o recebimento, pelos 

Investidores, do seu crédito. 

Em caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários pela Devedora, não há garantias de que os 

procedimentos de cobrança judicial ou extrajudicial serão bem-sucedidos, e ainda que tenham 

um resultado positivo, não há garantia que o valor obtido com a cobrança será suficiente para a 

integral quitação dos valores devidos pela Devedora no âmbito dos Créditos Imobiliários o que 

pode prejudicar ou inviabilizar o pagamento da Remuneração dos CRI e da Amortização dos CRI 

aos Titulares de CRI. 

3.2. O risco de crédito da Devedora e das Fiadoras e a inadimplência dos Créditos 

Imobiliários podem afetar adversamente os CRI 

A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da emissão dos CRI 

depende do adimplemento, pela Devedora e/ou pelas Fiadoras, dos pagamentos decorrentes dos 

Créditos Imobiliários. 

O Patrimônio Separado, constituído em favor dos Titulares de CRI, não conta com qualquer 

garantia ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares 

de CRI dos montantes devidos dependerá do adimplemento dos Créditos Imobiliários, pela 

Devedora e/ou pelas Fiadoras, em tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos 

Titulares de CRI. Eventual inadimplemento dessas obrigações pela Devedora e/ou pelas Fiadoras 

poderá afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e a capacidade do Patrimônio 

Separado de suportar suas obrigações, conforme estabelecidas no Termo de Securitização, e 

consequentemente, o recebimento dos pagamentos devidos no âmbito dos CRI pelos Titulares 

de CRI. 

Ademais, é importante salientar que não há garantias de que os procedimentos de cobrança 

judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários serão bem-sucedidos. 

Portanto, uma vez que o pagamento da Remuneração e Amortização dos CRI depende do 

pagamento integral e tempestivo pela Devedora e/ou pelas Fiadoras dos respectivos Créditos 

Imobiliários, a ocorrência de eventos internos ou externos que afetem a situação econômico-

financeira da Devedora e/ou das Fiadoras e suas respectivas capacidades de pagamento poderão 

afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e a capacidade do Patrimônio Separado de 

suportar suas obrigações, conforme estabelecidas no Termo de Securitização, afetando o fluxo 

de pagamentos dos CRI, e, consequentemente, o recebimento, pelos Investidores, do seu crédito. 

3.3. Riscos de formalização do lastro da Emissão 

O lastro dos CRI é composto pelos Créditos Imobiliários. Falhas na elaboração e formalização das 

Debêntures, de acordo com a legislação aplicável, e nos seus registros necessários, podem afetar 
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o lastro dos CRI e, por consequência, afetar negativamente a emissão dos CRI, o fluxo de 

pagamentos dos CRI, inclusive, conforme o caso, resultando em seu vencimento antecipado. 

3.4. Risco de Liquidação do Patrimônio Separado 

Na ocorrência de qualquer Evento de Liquidação dos Patrimônio Separado, poderá não haver 

recursos suficientes no Patrimônio Separado para que a Emissora proceda ao pagamento 

antecipado integral dos CRI. Na hipótese de a Emissora ser destituída da administração dos 

Patrimônios Separados, o Agente Fiduciário deverá assumir a custódia e administração do 

Patrimônio Separado. Em Assembleia Especial conjunta ou de determinada Série, os Titulares de 

CRI de uma Série ou de ambas as Séries, conforme o caso, deverão deliberar sobre as novas 

normas de administração do Patrimônio Separado, inclusive para os fins de receber os respectivos 

Créditos Imobiliários ou optar pela liquidação do Patrimônio, que poderá ser insuficiente para a 

quitação das obrigações perante os Titulares de CRI. Além disso, a liquidação do Patrimônio 

Separado poderá ser realizada mediante a dação em pagamento dos direitos que integram o 

Patrimônio Separado, sem liquidação financeira. Em vista dos prazos de cura existentes e das 

formalidades e prazos previstos para cumprimento do processo de convocação e realização de 

referida Assembleia Especial, não é possível assegurar que a deliberação acerca da eventual 

liquidação do Patrimônio Separado ocorrerá em tempo hábil para que o pagamento antecipado 

dos CRI se realize tempestivamente, resultando em prejuízo aos Titulares de CRI de uma Série ou 

de ambas as Séries, conforme o caso. 

3.5. A Fiança pode ser insuficiente para quitar o saldo devedor das Debêntures em caso 

de inadimplemento das obrigações da Devedora no âmbito das Debêntures 

As Debêntures contam com Fiança prestada pelas Fiadoras e, no caso de a Devedora não cumprir 

suas obrigações no âmbito das Debêntures, a Debenturista poderá depender do processo de 

excussão da Fiança contra as Fiadoras, judicial ou extrajudicialmente, o qual pode ser demorado 

e cujo sucesso está sujeito a diversos fatores que estão fora do controle da Debenturista. Além 

disso, as Fiadoras poderão não ter condições financeiras ou patrimônio suficiente para responder 

pela integral quitação do saldo devedor das Debêntures. Dessa forma, é possível que a 

Debenturista e, consequentemente, o Titular dos CRI, não receba a totalidade ou mesmo parte 

dos seus créditos. 

3.6. Possibilidade de ausência de registro da Escritura de Emissão de Debêntures perante 

os Cartórios de Registro de Títulos e Documentos 

Nos termos do artigo 129 incisos 3º, da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (“Lei de Registros 

Públicos”), a garantia fidejussória, em geral, formalizadas por instrumento particular, seja qual for 

a natureza do compromisso por elas abonado, quando registradas perante os Registros de Títulos 

e Documentos competentes, conforme artigo 132, inciso II, possuem validade contra terceiros.  

Caso a Escritura de Emissão de Debêntures, por qualquer razão, não seja registrado nos Cartórios 

de RTD competentes, a Fiança prestada pelas Fiadoras não produzirá efeitos contra terceiros, 

incluindo credores, o que poderá acarretar um impacto negativo relevante ao Debenturista e, 

consequentemente, aos Titulares dos CRI.  
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3.7. A honra da Fiança pelas Fiadoras pode ser afetada pela existência de outras 

garantias fidejussórias outorgadas em favor de terceiros. 

A existência de outras garantias fidejussórias outorgadas pelas Fiadoras em favor de terceiros 

incluindo, mas não se limitando, a credores de natureza fiscal, trabalhista e com algum tipo de 

preferência sobre a Fiança outorgada pelas Fiadoras na Escritura de Emissão de Debêntures pode 

afetar a capacidade das Fiadoras de honrar suas obrigações no âmbito da Oferta Restrita, não 

sendo possível garantir que, em eventual excussão da garantia, a Fiadora terá patrimônio 

suficiente para arcar com eventuais valores devidos no âmbito da Escritura de Emissão de 

Debêntures, o que poderá afetar adversamente os Investidores Profissionais. 

3.8. Inexistência de Garantia Real 

Conforme descrito no Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação, os CRI e 

os Crédito Imobiliários não contam com garantia real, sendo sua única garantia a Fiança prestada 

pelas Fiadoras. Por tal motivo, os Créditos Imobiliários possuem natureza quirografária, não 

gozando de prioridade especial tanto em relação a credores da Devedora quanto a credores das 

Fiadoras. Assim, na hipótese de a Devedora e/ou as Fiadoras deixarem de arcar com suas 

obrigações descritas na Escritura de Emissão de Debêntures, os Titulares de CRI não gozarão de 

garantia sobre bens específicos da Devedora e das Fiadoras, devendo valer-se de processo de 

execução convencional para acessar o patrimônio da Devedora e/ou das Fiadoras a fim de 

satisfazer seus créditos. Ainda, na hipótese de insolvência, recuperação judicial e/ou falência ou 

ainda qualquer hipótese envolvendo concurso de credores da Devedora e/ou das Fiadoras, os 

Créditos Imobiliários não gozarão de qualquer prioridade, o que pode prejudicar os Titulares dos 

CRI 

3.9. Risco de originação e formalização dos Créditos Imobiliários 

O lastro da CCI é composto pelas Debêntures. Falhas na constituição ou formalização da Escritura 

de Emissão de Debêntures (incluindo o registro perante a junta comercial e cartório de registro 

de títulos e documentos competentes) ou da CCI, bem como a impossibilidade de execução 

específica de referidos títulos e dos Créditos Imobiliários, caso necessária, também podem afetar 

negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e, consequentemente, o recebimento dos 

pagamentos devidos no âmbito dos CRI pelos Titulares de CRI. 

3.10. Risco de Vencimento Antecipado ou Resgate Antecipado dos Créditos Imobiliários  

A Emissora será responsável pela cobrança dos Créditos Imobiliários, conforme descrito no Termo 

de Securitização. Adicionalmente, nos termos do artigo 12 da Resolução CVM 17 e do artigo 13 

da Lei nº 9.514, em caso de inadimplemento nos pagamentos relativos aos CRI, caso a Emissora 

não faça, o Agente Fiduciário deverá realizar os procedimentos de execução dos Créditos 

Imobiliários, e pagamento antecipado dos CRI, conforme procedimentos previstos no Termo de 

Securitização.  

Nesse caso, poderia não haver recursos suficientes no Patrimônio Separado para a quitação das 

obrigações perante os Titulares de CRI. Consequentemente, os Titulares de CRI poderão sofrer 

perdas financeiras em decorrência de tais eventos, inclusive por tributação, pois (i) não há 

qualquer garantia de que existirão outros ativos no mercado com risco e retorno semelhante aos 
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CRI; (ii) a rentabilidade dos CRI poderia ser afetada negativamente; e (iii) a atual legislação 

tributária referente ao imposto de renda determina alíquotas diferenciadas em decorrência do 

prazo de aplicação, o que poderá resultar na aplicação efetiva de uma alíquota superior à que 

seria aplicada caso os CRI fossem liquidados na Data de Vencimento dos CRI.  

Na ocorrência de Resgate Antecipado Total das Debêntures ou verificação um dos Eventos de 

Inadimplemento das Debêntures, seja de forma automática ou não-automática, conforme 

disposto na Escritura de Emissão de Debêntures, tal situação acarretará em redução do horizonte 

original de investimento esperado pelos Titulares de CRI. 

3.11. Risco de Concentração e efeitos adversos na Remuneração e Amortização  

Os Créditos Imobiliários são devidos, em sua totalidade, pela Devedora, contando com Fiança 

outorgada pelas Fiadoras. Nesse sentido, o risco de crédito do lastro dos CRI está concentrado 

na Devedora e nas Fiadoras, sendo que todos os fatores de risco aplicáveis a elas, a seu setor de 

atuação e ao contexto macro e microeconômico em que ela está inserida são potencialmente 

capazes de influenciar adversamente a capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e, 

consequentemente, a Amortização e a Remuneração dos CRI em favor do Titular dos CRI.  

3.12. Riscos Relativos à Responsabilização da Emissora por prejuízos ao Patrimônio 

Separado 

Nos termos do parágrafo único do artigo 28 da Lei 14.430, 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. Na data base de 30 de setembro de 2022, o capital social da Emissora era 

de R$ [=] ([=] reais), que corresponde a, aproximadamente, [=]% ([=] por cento) do Valor 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 de CRI e, 

consequentemente, os Titulares de CRI não receberão a totalidade dos pagamentos devidos no 

âmbito dos CRI.  

3.13. Ausência de Coobrigação da Emissora 

O Patrimônio Separado constituídos em favor dos Titulares de CRI não contam com qualquer 

garantia flutuante ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos 

Titulares de CRI dos montantes devidos conforme o Termo de Securitização depende do 

recebimento das quantias devidas em função dos Créditos Imobiliários, em tempo hábil para o 

pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação 

econômico-financeira da Devedora, como aqueles descritos nesta Seção, poderá afetar 

negativamente o Patrimônio Separado e, consequentemente, os pagamentos devidos aos 

Titulares de CRI. 

3.14. Risco de Indisponibilidade, Impossibilidade de Aplicação ou Extinção do IPCA e/ou 

da Taxa DI e de Não Acordo sobre o Índice Substitutivo 

No caso de extinção, indisponibilidade temporária ou ausência de apuração da Taxa DI e/ou do 

IPCA por mais de 30 (trinta) dias consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou 
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divulgação, ou, ainda, no caso de sua extinção ou impossibilidade de sua aplicação por imposição 

legal ou determinação judicial, a Emissora deverá convocar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados 

da data em que esta tomar conhecimento de quaisquer dos eventos referidos acima, Assembleia 

Especial, conforme procedimento previsto no Termo de Securitização, a qual terá como objeto a 

deliberação pelos Titulares de CRI, de comum acordo com a Emissora, sobre o novo parâmetro 

de remuneração dos CRI 1ª Série ou de atualização monetária CRI 2ª Série, conforme o caso, em 

substituição, parâmetro este que deverá preservar o valor real e os mesmos níveis da respectiva 

Remuneração dos CRI (“Taxa Substitutiva”). 

Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Devedora e a Emissora, conforme 

orientada pelos Titulares de CRI ou caso não seja realizada a Assembleia Especial mencionada 

acima, a Devedora deverá resgatar os CRI 1ª Série ou os CRI 2ª Série, conforme aplicável, com seu 

consequente cancelamento, (i) no prazo de até 30 (trinta) dias da data de encerramento da 

Assembleia Especial ou da data em que tal assembleia deveria ter ocorrido; ou (ii) na Data de 

Vencimento, o que ocorrer primeiro entre (i) e (ii). 

Na hipótese da realização do resgate antecipado, o Titular dos CRI terá seu horizonte de 

investimento reduzido e, consequentemente, poderá sofrer perda financeira. 

3.15. Risco relacionado à adoção da Taxa DI-Over para cálculo da Remuneração dos CRI 

A Súmula nº 176, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que é nula a cláusula que 

sujeita o devedor ao pagamento de juros de acordo com a Taxa DI-Over divulgada pela B3. Há a 

possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a Súmula nº 176 vir a ser aplicada pelo Poder 

Judiciário para considerar que a Taxa DI-Over não é válida como fator de Remuneração dos CRI. 

Em se concretizando esta hipótese, o índice que vier a ser indicado pelo Poder Judiciário para 

substituir a Taxa DI-Over na Remuneração dos CRI poderá conceder aos Titulares de CRI uma 

remuneração inferior à atual Remuneração dos CRI, conforme o caso, prejudicando a 

rentabilidade dos CRI. 

4. Riscos Relacionados à Devedora e às Fiadoras 

Os principais fatores de risco da Devedora e das Fiadoras estão listados abaixo. Para maiores 

informações acerca dos riscos aplicáveis à Devedora e suas Controladas (o que inclui as Fiadoras), 

favor consultar o formulário de referência da Devedora, disponível no site da 

CVM (www.cvm.gov.br): https://sistemas.cvm.gov.br/ (neste website clicar em “Informações sobre 

Companhias”, buscar “Sequoia” no campo disponível. Em seguida clicar em “Sequoia Logística e 

Transportes S.A.”, e posteriormente no campo “categoria” selecionar “FRE – Formulário de 

Referência”, e selecionar “Período” no campo “Período de Entrega”, e posteriormente preencher 

no campo “de:” a data de 01/01/2022 e preencher no campo “até:” a data da consulta. Em seguida, 

clicar em “consultar”. Procure pelo formulário com a data mais recente de entrega. Na coluna 

“Ações”, clique no primeiro ícone (imagem: uma lupa sobre um papel dobrado; descrição 

“visualizar o documento”) e, em seguida, clicar em “Salvar em PDF”, certifique-se de que todos os 

campos estão selecionados e, por fim, clicar em “Gerar PDF” para fazer o download do Formulário 

de Referência.  

4.1. Parte da estratégia de crescimento da Devedora e das Fiadoras está baseada na 

aquisição de outras empresas, o que pode culminar em notificações, contestações pelo CADE 

http://www.cvm.gov.br/
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e em um crescimento do endividamento da Devedora e das Fiadoras. As aquisições e 

reorganizações societárias apresentam riscos que poderão adversamente afetar as 

operações e receitas. 

A estratégia de crescimento da Devedora envolve, além do crescimento orgânico, a expansão por 

meio da aquisição de outras sociedades, no intuito de: (i) integrar novas soluções ao portfólio de 

produtos; (ii) consolidar rotas de entrega com incremento de volume e novos clientes; e (iii) 

entrada em novas regiões. 

O processo de aquisição, que compõe a estratégia de crescimento da Devedora e das Fiadoras, 

apresenta riscos provenientes dele, dentre os quais destacam-se os seguintes: 

(i) o processo de diligência de novos negócios pode não conseguir identificar todas as 

contingências legais, técnicas ou regulatórias da empresa a ser adquirida, da qual a 

Devedora passará a ser sucessores legais; 

(ii) é possível que as aquisições não contribuam para a estratégia comercial conforme o 

esperado, ou que a Devedora pague por elas valores que se mostrem superiores ao valor 

estimado como justo por vários fatores dentre eles a competição existente no segmento 

para aquisições de empresas; 

(iii) o processo de aquisição pode ser mais longo que o esperado e os investimentos em 

aquisições podem não gerar os retornos esperados; 

(iv) a aquisição pode eventualmente não contribuir com a imagem da Devedora e/ou pode 

estar sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), que 

poderá rejeitá-la ou aprová-la com restrições; e 

(v) o processo de aquisição pode sofrer contratempos e desviar maior atenção e tempo da 

Administração para questões ligadas à transição ou à integração em relação ao inicialmente 

previsto. 

A Devedora e as Fiadoras também poderão enfrentar riscos significativos no processo de 

integração das operações e da gestão (incluindo aquisições realizadas e futuras). Dentre eles, 

destacam-se a administração de um número maior de funcionários, a dispersão geográfica, a 

criação e implementação de controles, a consolidação de sistemas de informação, a adoção de 

procedimentos e políticas eficientes e uniformes, além de custos de integração imprevistos e da 

gestão e implementação do plano de negócio da empresa adquirida. 

Adicionalmente, a Devedora e as Fiadoras podem assumir passivos ou contingências de 

empresas adquiridas e/ou como resultado de reorganizações societárias. Tais passivos podem 

envolver questões cíveis, regulatórias, tributárias, trabalhistas, previdenciárias, ambientais e de 

propriedade intelectual, práticas contábeis, divulgações de demonstrações financeiras ou 

controles internos. É possível, ainda, que tais passivos não estejam suficientemente cobertos 

pelas garantias contratuais prestadas pelos vendedores, ou que não tenham sido identificados 

no decorrer do processo de diligência legal e de negócios. Nesse caso, a Devedora precisar de 

recursos adicionais para dar continuidade à sua estratégia de expansão. 
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Devem ser submetidas à aprovação do CADE, previamente ao fechamento, todas as operações de 

aquisição em que uma das empresas ou grupo de empresas envolvidas tenha registrado 

faturamento bruto anual no Brasil, no ano anterior à operação, de ao menos R$750 milhões, 

caso a outra parte envolvida tenha registrado receita bruta de ao menos R$75 milhões no 

mesmo período. O CADE deve determinar se a operação em questão prejudica as condições 

competitivas nos mercados em que operamos ou os consumidores nesses mercados. 

À medida que a Devedora e as Fiadoras crescem e aumentam a sua participação de mercado, o 

CADE pode não aprovar nossas futuras aquisições de sociedades ou pode impor a nós obrigações 

dispendiosas, como condição à aprovação dessas aquisições, tais como a alienação de parte de 

nossas operações ou restrições a nosso modo de operação e comercialização de serviços. 

A disponibilidade de recursos em volumes adequados e a custos acessíveis é essencial para 

permitir o financiamento dos planos de expansão da Devedora e das Fiadoras, e sua ausência 

pode afetar negativamente a sua estratégia de crescimento. Além disso, situações adversas podem 

afetar nossa capacidade de gerenciar nosso nível de endividamento oriundo de nossa estratégia 

de crescimento, resultando em excessiva alavancagem financeira e em riscos relativos à nossa 

capacidade de pagamento de nossos passivos financeiros. Por fim, caso os riscos enumerados 

acima, provenientes dessas aquisições e reorganizações societárias, sejam concretizados, a 

Devedora e as Fiadoras serão prejudicadas e essas variáveis poderão causar um efeito prejudicial 

relevante nos negócios, na imagem e nos resultados da Devedora e das Fiadoras, de modo que 

poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRI e resultar em prejuízos 

financeiros aos Titulares de CRI. 

4.2. A Devedora e as Fiadoras podem vir a descobrir contingências não identificadas 

anteriormente em empresas adquiridas, pelas quais poderá ser responsabilizada, inclusive 

na qualidade de sucessora 

A Devedora e as Fiadoras podem vir a descobrir contingências não identificadas anteriormente 

em empresas adquiridas, pelas quais poderá ser responsabilizada, inclusive na qualidade de 

sucessora. Tais contingências podem ter natureza ambiental, trabalhista, previdenciária, cível, 

criminal e tributária. As próprias empresas adquiridas, inclusive, podem vir a figurar como 

sucessoras em contingências que elas mesmas não haviam identificado no momento de sua 

aquisição pela Devedora/Fiadoras e a Devedora/Fiadoras também poderão ser responsabilizadas 

nesses casos. Caso a Devedora e/ou as Fiadoras venham a incorrer em custos e despesas 

associadas a essas contingências, seus resultados operacionais e sua condição financeira poderão 

ser negativamente afetados. Ainda, quaisquer valores retidos do preço das aquisições, que servem 

para cobrir contingências identificadas no processo de auditoria, podem não ser suficientes, de 

modo que que poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRI e resultar 

em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI.  

4.3. A perda de membros da alta administração ou a incapacidade de atrair, treinar e 

manter pessoal adicional para integrá-la pode ter um efeito adverso relevante sobre a 

condição financeira e os resultados operacionais da Devedora e das Fiadoras 

A capacidade da Devedora e as Fiadoras de manter sua posição competitiva depende em larga 

escala da continuidade e qualidade dos serviços da sua alta administração, cujos membros são 
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essenciais para o desenvolvimento e execução de suas estratégias de negócios. A Devedora e as 

Fiadoras não podem garantir que terão sucesso em atrair e manter pessoal qualificado para 

integrar a sua alta administração e acompanhar o ritmo de crescimento. A perda dos serviços de 

qualquer dos membros de sua alta administração, inclusive em virtude da inabilitação de 

administradores, decorrente de eventuais processos, ou a incapacidade de atrair, treinar e manter 

pessoal adicional para integrá-la, pode causar um Efeito Adverso Relevante em sua em seus 

resultados operacionais e, consequentemente, impactar negativamente a capacidade de 

pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

4.4. A Devedora e as Fiadoras dependem de centros de distribuição e bases operacionais 

próprias e de parceiros, e qualquer interrupção ou falha na operação de suas unidades 

poderá causar um efeito adverso 

Os negócios da Devedora são operacionalizados por meio de centros de distribuição, os quais 

são utilizados para as atividades de armazenagem de mercadorias (logística interna) operacionais 

que consistem em espaços descentralizados utilizados para o recebimento e separação de 

mercadorias. As bases são próprias e de parceiros, operando na sua malha logística, nos quais a 

Devedora realiza a estocagem de produtos de seus clientes e organiza a destinação destes para 

o abastecimento de lojas e/ou a entrega ao consumidor final. Eventuais interrupções na condução 

normal das atividades de seus centros de distribuição e bases operacionais, como acidentes, ações 

ambientais, greves e outras disputas trabalhistas, interrupções na cadeia de logística, no 

fornecimento de energia elétrica ou sistemas de informação, perda total ou parcial da unidade 

operacional, impossibilidade de renovação dos contratos de locação dos imóveis onde estão 

localizados estes centros de distribuição e bases operacionais, controle interno da qualidade dos 

produtos, roubos, exigência de licenças específicas e outros fatores regulatórios, bem como a 

desastres naturais e outros fatores externos sobre os quais a Devedora não tem qualquer controle 

poderão afetar adversamente os negócios da Devedora e das Fiadoras de maneira significativa. 

Além disso, pode ser necessária a reorganização da pulverização de seus centros de distribuição 

e bases operacionais de acordo com as estratégias de dimensionamento dos negócios adotadas 

e, caso a Devedora não consiga redimensionar a quantidade e/ou capacidade de suas unidades 

de modo a atender suficientemente as novas necessidades de seus clientes, suas operações e das 

Fiadoras poderão ser adversamente afetadas. 

Além disso, quaisquer alterações, problemas ou interrupções significativas na infraestrutura de 

logística que a Devedora ou seus parceiros usem para entregar produtos em seus centros de 

distribuição, bases operacionais ou a seus clientes ou clientes finais destes podem impedir a 

entrega oportuna ou bem-sucedida dos produtos e afetar negativamente suas operações, e, 

consequentemente, impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRI e resultar em 

prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

4.5. A volatilidade e incertezas nos preços dos combustíveis podem afetar as margens 

operacionais e as posições competitivas de negócio da Devedora e das Fiadoras 

Os preços de combustíveis estão historicamente sujeitos à volatilidade, podendo continuar dessa 

forma no futuro. Os preços dos combustíveis são influenciados por inúmeros fatores, incluindo, 

entre outros, o nível da demanda de petróleo pelo consumidor e o fornecimento, o 
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processamento, contingente e disponibilidade de transporte, o preço e disponibilidade de fontes 

de combustível alternativas, condições climáticas, catástrofes naturais e condições políticas ou 

hostilidades nas regiões produtoras de petróleo, além dos fatores políticos relacionados à política 

de preços do governo seguida pela Petrobrás. Os preços do petróleo estão altamente sujeitos a 

fatores políticos e econômicos nacionais e internacionais que fogem de seu controle. Incertezas 

internacionais podem provocar flutuações e os negócios da Devedora dependem fortemente do 

uso de combustíveis. Desta forma, alterações significativas nos preços dos combustíveis podem 

afetar as margens operacionais e as posições competitivas de negócio da Devedora e das 

Fiadoras, o que poderá impactar adversamente o cumprimento de suas obrigações no âmbito 

dos Créditos Imobiliários, afetando negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI, e, 

consequentemente, o recebimento, pelos Titulares de CRI, do seu crédito. 

4.6. As operações da Devedora e das Fiadoras estão expostas à possibilidade de perdas 

por desastres naturais, catástrofes, acidentes, incêndios, paralisações de terceiros e outros 

eventos que não estão no controle da Devedora e das Fiadoras e que podem afetar 

negativamente seu desempenho financeiro 

As operações da Devedora e das Fiadoras estão sujeitas a riscos que afetam os imóveis (inclusive 

eventuais invasões), instalações, materiais rodantes, via permanente e suas margens inclusive, 

entre outros, incêndio com potencial para destruir máquinas, equipamentos e instalações, assim 

como as cargas de seus clientes sendo transportadas. A operação de qualquer transporte e 

manuseio de carga apresenta riscos inerentes de catástrofes, falhas mecânicas e elétricas, colisões 

e perdas de ativos. 

Incêndios, explosões e vazamentos de combustível e outros produtos inflamáveis, bem como 

outros incidentes ambientais, perda ou danificação de carga, acidentes ferroviários, incidentes e 

acidente em terminais de carga ou descarga, interrupção de negócios devido a fatores políticos, 

bem como reivindicações trabalhistas, manifestações de grupos ou associações ambientalistas 

e/ou sociais, greves (de seus empregados ou daqueles vinculados às entidades com quem a 

Devedora e as Fiadoras se relacionam, tais como portos e caminhoneiros que abastecem os 

terminais da Devedora), condições meteorológicas adversas e desastres naturais, tais como 

enchentes, podem resultar na perda de receitas, assunção de responsabilidades ou aumento de 

custos, o que poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRI e resultar em 

prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

4.7. A Devedora e as Fiadoras não estão seguradas contra todos os riscos envolvidos em 

suas atividades e pode não dispor de seguro suficiente e adequado para se proteger contra 

perdas substanciais 

A Devedora e as Fiadoras não podem garantir que as coberturas das apólices de seguro 

atualmente contratadas estarão disponíveis ou serão suficientes para cobrir eventuais danos 

decorrentes de sinistros relacionados a riscos inerentes às suas atividades. Além disso, existem 

determinados tipos de riscos que podem não estar cobertos por suas apólices, tais como, 

exemplificativamente, guerra, caso fortuito, força maior ou interrupção de certas atividades. 
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Ainda, a quantificação da exposição de risco nas cláusulas existentes pode ser inadequada ou 

insuficiente, podendo, inclusive, implicar reembolso menor do que o esperado e, portanto, pode 

não cobrir toda extensão de prejuízos causados à Devedora e as Fiadoras e/ou à terceiros. 

Na eventualidade da ocorrência de qualquer um desses eventos não garantidos pelas 

seguradoras, a Devedora e as Fiadoras poderão sofrer um revés financeiro para cobrir eventuais 

danos decorrentes de sinistros, o que poderá comprometer as receitas e os investimentos da 

Devedora e das Fiadoras e, mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto pelas 

apólices, não é possível garantir que o pagamento do seguro será realizado de forma tempestiva, 

ou em valor suficiente para compensá-la integralmente pelo sinistro, o que poderá afetar 

negativamente seus resultados financeiros. 

Ainda, no caso dos eventos segurados, a cobertura de apólices de seguro está condicionada ao 

pagamento do respectivo prêmio. A falha da Devedora e/ou das Fiadoras em pagar esses prêmios 

cumulada com a ocorrência de um sinistro poderá colocar a Devedora e/ou as Fiadoras em uma 

situação de isco, dados que danos, mesmo que segurados, não estariam sujeitos à cobertura pela 

seguradora. Ademais, a Devedora e/ou as Fiadoras podem ser obrigadas ao pagamento de 

multas e outras penalidades, as quais não se encontram cobertas em suas apólices de seguro. 

Adicionalmente, a Devedora e as Fiadoras não têm como garantir que, quando do vencimento de 

suas atuais apólices de seguro, ela conseguirá renová-las em termos suficientes e favoráveis. Por 

fim, sinistros que não estejam cobertos por suas apólices contratadas ou a impossibilidade de 

renovação de apólices de seguros, com as mesmas companhias seguradoras ou em termos e 

condições que lhe sejam favoráveis, podem afetar adversamente os negócios da Devedora e as 

Fiadoras ou sua condição financeira e, consequentemente, impactar negativamente a capacidade 

de pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

4.8. A Devedora e as Fiadoras podem não conseguir atender às cláusulas restritivas de 

seus contratos de empréstimos 

A Devedora e as Fiadoras estão sujeitas a determinadas cláusulas restritivas (“Covenant”) 

existentes em seus contratos de empréstimos e financiamentos, com base em determinados 

índices financeiros e aspectos não financeiros (obrigações). Os aspectos financeiros estão 

relacionados aos níveis de alavancagem da Devedora, com verificações periódicas. 

A Devedora e as Fiadoras podem não ser capazes de atender aos referidos Covenant financeiros 

e demais obrigações estabelecidas com seus credores em virtude de condições adversas de seu 

ambiente de negócios como a falta de liquidez ou retração do mercado em que atua. Em 

consequência, pode-se deflagar o vencimento antecipado de dívidas, como limitar o acesso da 

Devedora e das Fiadoras a novas linhas de financiamento para a execução de seus planos de 

investimento, além de do vencimento antecipado cruzado ou do inadimplemento cruzado (cross-

default e cross-acceleration) de outras obrigações da Devedora e/ou das Fiadoras, conforme 

cláusulas presentes em contratos de empréstimos e financiamentos existentes, inclusive garantias. 

O vencimento antecipado de qualquer de seus contratos financeiros pode afetar a sua capacidade 

em honrar seus compromissos e acarretar um impacto adverso relevante nos negócios da 

Devedora e das Fiadoras, e em sua situação financeira, o que poderá impactar negativamente a 

capacidade de pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 
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4.9. Os processos de governança da Devedora e das Fiadoras, gestão de riscos e 

Compliance podem falhar em detectar comportamentos contrários à legislação e 

regulamentação aplicáveis e aos seus padrões de ética e conduta 

A Devedora e as Fiadoras estão sujeitas à Lei Anticorrupção, que impõe responsabilidade objetiva 

às empresas, no âmbito cível e administrativo, por atos de corrupção e fraude praticados por seus 

administradores, colaboradores e terceiros que agem em seu nome.  

Diversos contratos celebrados pela Devedora e Fiadoras contêm cláusulas que exigem o 

cumprimento da Lei Anticorrupção. Dessa forma, o descumprimento da Lei Anticorrupção pela 

Devedora, por sociedades integrantes de seu grupo econômico ou por seus representantes pode 

representar um evento de inadimplemento no âmbito de tais contratos e, consequentemente, 

provocar o vencimento antecipado das dívidas quando se tratar de contratos financeiros. 

Consequentemente, se a administração da Devedora e/ou das Fiadoras, seus respectivos 

empregados ou terceiros, envolverem- se em qualquer investigação ou processo anticorrupção 

ou criminal em conexão com seus negócios, os negócios da Devedora e as Fiadoras podem ser 

afetados adversamente de forma relevante tanto em relação ao seu aspecto financeiro, quanto 

em relação à sua reputação. 

Adicionalmente, os processos de governança, gestão de riscos e Compliance da Devedora e as 

Fiadoras podem não ser capazes de: (i) detectar violações à Lei Anticorrupção ou outras violações 

relacionadas, como leis de combate à lavagem de dinheiro e demais leis aplicáveis com relação à 

condução do seu negócio perante entidades governamentais; (ii) detectar ocorrências de 

condutas indevidas e comportamentos fraudulentos e desonestos por parte de seus 

administradores, empregados, pessoas físicas e jurídicas contratadas e outros agentes que 

possam representar a Devedora, (iii) gerenciar todos os riscos identificados na sua política de 

gerenciamento de riscos e novos riscos; e (iv) detectar outras ocorrências de comportamentos 

não condizentes com princípios éticos e morais, que possam resultar na responsabilização da 

Devedora e as Fiadoras por tais violações e, adicionalmente, penalidades, multas ou sanções, que 

podem afetar material e adversamente a reputação, negócios, condições financeiras e resultados 

operacionais da Devedora e das Fiadoras ou a cotação de mercado de suas ações ordinárias de 

forma negativa e, consequentemente, impactar negativamente a capacidade de pagamento dos 

CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

4.10. Falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de gestão de riscos da Devedora e 

das Fiadoras poderão afetar adversamente seus negócios 

As políticas e procedimentos da Devedora e das Fiadoras para identificar, monitorar e gerenciar 

riscos podem não ser totalmente eficazes e suficientes. Os métodos de gerenciamento de riscos 

podem não prever exposições futuras ou serem suficientes contra riscos desconhecidos e que 

poderão ser significativamente maiores do que aqueles indicados pelas medidas históricas que a 

Devedora e as Fiadoras utilizam outros métodos de gerenciamento de riscos adotados pela 

Devedora e as Fiadoras que dependem da avaliação das informações relativas a mercados, 

clientes ou outros assuntos disponíveis ao público podem não ser totalmente precisos, completos, 

atualizados ou adequadamente avaliados. As informações em que a Devedora e das Fiadoras se 

baseiam podem ser incompletas ou incorretas, o que poderá gerar um efeito adverso relevante 

sobre seus negócios. Dessa forma, a falha ou a ineficácia nos controles internos poderão ter um 
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efeito adverso significativo nos negócios da Devedora e das Fiadoras, o que poderá impactar 

negativamente a capacidade de pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos 

Titulares de CRI. 

4.11. A Devedora e as Fiadoras estão sujeitas a riscos associados ao não cumprimento da 

Lei Geral de Proteção de Dados e pode ser afetada adversamente pela aplicação de multas 

e outros tipos de sanções 

A LGPD estabelece um novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento de dados 

pessoais e prevê, entre outros, os direitos dos titulares de dados pessoais, as bases legais 

aplicáveis para justificar o tratamento de dados pessoais, os requisitos para obtenção de 

consentimento, as obrigações e requisitos relativos a incidentes de segurança e vazamentos e as 

condições relativas à transferências de dados, bem como a autorização para a criação da 

autoridade Nacional de Proteção de Dados, já em funcionamento. 

Caso a operação de tratamento de dados pessoais da Devedora e das Fiadoras não estejam em 

conformidade com a LGPD, a Devedora e as Fiadoras poderão estar sujeitas a sanções, de forma 

isolada ou cumulativa, de advertência, publicização da conduta infratora, bloqueio temporário 

e/ou eliminação de dados pessoais e multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da 

empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício social, excluídos os tributos, 

até o montante global de R$50.000.000 (cinquenta milhões de reais) por infração, além de 

suspensão parcial do funcionamento do banco de dados e suspensão do exercício da atividade 

de tratamento de dados pessoais a que se refere a infração, proibição, total ou parcial, do exercício 

de atividades relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Adicionalmente, a Devedora e as 

Fiadoras podem ser responsabilizadas por danos materiais, morais, individuais ou coletivos por 

ela causados e ser considerada solidariamente responsável por danos materiais, morais, 

individuais ou coletivos causados por ela e suas subsidiárias, devido ao não cumprimento das 

obrigações estabelecidas pela LGPD. 

Tais consequências poderão afetar negativamente a reputação e os resultados da Devedora e 

Fiadoras e, consequentemente, impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRI e 

resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

4.12. Falhas na proteção contra riscos relacionados à segurança cibernética podem causar 

perda de receita e danos à reputação da Devedora e das Fiadoras, prejudicando suas 

operações ou resultando na divulgação não autorizada de informações 

A infraestrutura de Tecnologia da Informação (“TI”) da Devedora e das Fiadoras estão sujeitas a 

problemas em sua segurança cibernética, que podem englobar: 

(i) Ataques cibernéticos, os quais podem incluir invasão das plataformas e dos sistemas de 

tecnologia da informação com os objetivos de acessar, alterar, furtar, corromper ou 

destruir plataformas e sistemas utilizados pela Devedora e pelas Fiadoras, redes de 

computadores e informações armazenadas ou transmitidas da Devedora e da Fiadoras 

ou de parceiros de negócio; e 
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(ii) Violação de privacidade e dados pessoais, bem como acesso ou divulgação não 

autorizados, de dados confidenciais e/ou particulares de clientes por pessoas dentro ou 

fora da Devedora e das Fiadoras. 

Os fatores acima podem ser decorrentes de worm phishing malware (como vírus de computador), 

ransomware, engenharia social, exploração de fraquezas do ambiente e sistemas, contaminação 

(seja intencional ou acidental) das redes e sistemas por terceiros com os quais existe a troca de 

dados, bem como outros tipos de ataques. Além disso, devido à pandemia do COVID19, as 

práticas de trabalho remoto pelos colaboradores da Devedora e as Fiadoras aumentaram, o que 

pode tornar as suas plataformas e sistemas de tecnologia de informação mais suscetíveis aos 

problemas de segurança cibernética acima citados. 

Quaisquer ataques cibernéticos bem. sucedidos podem resultar em impactos na imagem e 

reputação da organização, na paralisação de sistemas ou na indisponibilidade de serviços. Em 

consequência, é possível que haja perdas de negócios, contaminação, corrupção ou perda de 

dados de clientes e outras informações sensíveis armazenadas, violação de segurança de dados, 

divulgação não autorizada de informações ou, ainda, perda de níveis significativos de ativos 

líquidos (incluindo valores monetários). 

Tentativas de ataques cibernéticos continuam evoluindo em dimensão e sofisticação, e a 

Companhia pode incorrer em custos significativos na tentativa de modificar ou melhorar as 

medidas de proteção, ou para investigar ou remediar quaisquer vulnerabilidades ou violação, ou, 

ainda, para comunica r ataques cibernéticos a seus clientes. 

Caso a Devedora e as Fiadoras não sejam capazes de proteger de maneira eficiente seus sistemas 

e plataformas contra ataques cibernéticos, isso pode ocasionar: violações à privacidade, de dados 

pessoais e confidencialidade de clientes; prejuízos decorrentes de danos à segurança de rede e 

violação de dados de clientes; conflitos com clientes; danos de imagem e reputação da Devedora 

e as Fiadoras; responsabilidade de mídia e custos relacionados; processos judiciais, multas 

regulatórias, sanções, intervenções, reembolsos e outros custos de indenização; custos 

decorrentes de gerenciamento de crises para identificação e preservação de dados, consultoria 

jurídica, contratação de terceiros, defesas emergenciais e indenizações; custos necessários à 

restauração de ambientes (custos relativos à utilização da estrutura de backup da Devedora e as 

Fiadoras para restaurar informações ou sistemas da Devedora e das Fiadoras); e custos 

relacionados a indenizações decorrentes de ações judiciais. 

Além disso, a Devedora e as Fiadoras administram, retêm e mantêm parcerias com terceiros para 

o arquivamento, processamento, manutenção e disponibilização, na internet, de dados 

eletrônicos que contêm informações pessoais confidenciais de clientes no curso regular de suas 

operações, as quais podem ser objeto de a cesso e divulgações não autorizados. Qualquer uso 

indevido ou não autorizado de informações de clientes, ou qualquer percepção pública de que a 

Devedora e as Fiadoras divulgaram informações de clientes sem sua autorização prévia, poderá 

sujeitar a Devedora e as Fiadoras a ações judiciais e sanções administrativas, que podem afetar 

de forma prejudicial e substancial sua reputação e situação financeira, o que poderá impactar 

negativamente a capacidade de pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos 

Titulares de CRI. 
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4.13. A Devedora e as Fiadoras poderão enfrentar a impossibilidade ou dificuldade de 

manutenção ou renovação dos atuais contratos de locação e/ou celebração de novos 

contratos de locação 

Os contratos de locação em que a Devedora e/ou as Fiadoras figuram como locatária têm prazos 

determinados que variam de dois a doze anos, podendo ser renovados nos termos da Lei nº 

8.245. Existem contratos de locação da Devedora, referentes aos seus centros de distribuição e de 

operação, que não estão registrados nos respectivos cartórios de registro de imóveis, o que 

poderá acarretar a necessidade de desocupação, caso o locador venda o imóvel locado e, 

concedido o prazo para exercício do direito de preferência, a Devedora e as Fiadoras não optem 

por adquiri-lo. 

A Devedora e as Fiadoras não podem garantir que conseguirão alugar os imóveis nos quais possui 

interesse. Caso uma quantidade significativa de locações já contratadas não seja renovada ou 

caso novos contratos de locação não sejam celebrados em condições satisfatórias, a Devedora 

e/ou as Fiadoras poderão ser adversamente afetadas, o que poderá impactar negativamente a 

capacidade de pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

4.14.  A Devedora e as Fiadoras podem não obter novas licenças ou renovar suas 

autorizações vigentes para o funcionamento de suas atividades 

As atividades da Devedora e as Fiadoras estão sujeitas a leis federais, estaduais e municipais, assim 

como a regulamentos, obtenção de autorizações e licenças, registros perante órgãos municipais, 

cartórios e demais órgãos competentes, tais como AVCBs (Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros), “Habite-se” (ou documento equiparado, a depender da legislação municipal 

aplicável) e alvarás de funcionamento. A Devedora e as Fiadoras são obrigadas a obter e renovar 

periodicamente tais licenças, alvarás e autorizações perante diversas autoridades governamentais, 

porém, pode não conseguir alcançar esse objetivo ou, ainda não as obter de forma tempestiva. 

A não obtenção ou a não renovação de tais licenças pode resultar na impossibilidade de abertura 

e operação de instalações físicas utilizadas pela Devedora e pelas Fiadoras e até, conforme o caso, 

na interdição e fechamento de instalações físicas irregulares utilizadas pela Devedora e as 

Fiadoras, bem como na aplicação de multas. Além disso, a Devedora e as Fiadoras podem estar 

sujeitas à regulação e controle de outras autoridades públicas, além daquelas que hoje entende 

como sendo as únicas competentes, não podendo garantir que tais autoridades tenham um 

entendimento diverso quanto à necessidade de obtenção de outras, licenças, alvarás e 

autorizações. Na hipótese de violação ou descumprimento de tais leis, regulamentos, licenças e 

autorizações, ou falha na sua obtenção ou renovação, a Devedora e as Fiadoras poderão vir a 

sofrer sanções administrativas, tais como imposição de multas, cancelamento de licenças, 

fechamento e revogação de autorizações, além de outras penalidades civis e criminais, o que 

pode impactar diretamente as atividades da Devedora a/ou das Fiadoras, bem como afetar 

adversamente seus resultados e, consequentemente, impactar negativamente a capacidade de 

pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

4.15. A Devedora e as Fiadoras podem não ser capaz de manter ou aumentar sua 

estratégia de crescimento, o que poderá afetar adversamente os seus negócios, situação 

financeira e resultados operacionais 



  

173 

A Devedora e as Fiadoras podem não ser capaz de manter ou aumentar seu histórico de 

crescimento e de aumentar ou manter níveis de crescimento similares aos passados no futuro, 

bem como seus resultados operacionais nos últimos períodos ou exercícios podem não ser 

indicativos de seu desempenho futuro. O crescimento da Devedora e das Fiadoras exigiu uma 

considerável adaptação em seus negócios, especialmente no que se refere a controles internos e 

recursos administrativos, técnicos, operacionais e financeiros. O crescimento adicional e a 

expansão em seus mercados atuais poderão resultar na necessidade de novas adaptações de seus 

recursos e, consequentemente, dependem substancialmente da sua capacidade de implementar 

e gerir a expansão desses recursos. Se a Devedora e as Fiadoras não forem capazes de responder 

de modo rápido e adequado a tal expansão, seus resultados operacionais poderão ser 

adversamente afetados. 

A estratégia de negócio da Devedora e das Fiadoras, portanto, está exposta a diversos fatores, os 

quais podem impactar seus negócios e os seus resultados, como oportunidades de aquisição de 

terrenos, aprovação de projetos pelas autoridades competentes, variações do custo de obras, 

fatores macroeconômicos favoráveis, acesso a financiamentos em condições atrativas e aumento 

da capacidade de consumo, dentre outros. A Devedora e as Fiadoras não podem garantir que sua 

estratégia será integral e eficazmente realizada, bem como, se realizada, que trará os benefícios 

esperados ou dará causa a um crescimento que atenda ou excedas suas expectativas, o que pode 

prejudicar a supervisão dos seus negócios e a qualidade dos seus serviços. Em consequência, é 

possível que a Devedora e as Fiadoras não sejam bem-sucedidas na implementação de suas 

estratégias comerciais ou no desenvolvimento da infraestrutura necessária ao desempenho de 

suas operações tal como planejado, existindo o risco de a Devedora e as Fiadoras não ser capaz 

de expandir suas atividades e replicar sua estrutura de negócios, essencial para a sua estratégia 

de crescimento orgânico. Caso a Devedora e as Fiadoras não sejam bem-sucedida nessa 

estratégia, sua condição financeira e resultados operacionais podem ser afetados de forma 

negativa, o que poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRI e resultar 

em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

Riscos relacionados ao controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle da Devedora 

4.16. A Devedora não tem um acionista controlador ou grupo de controle titular de mais 

de 50% do capital votante, o que a deixa suscetível a alianças entre acionistas, conflitos 

entre acionistas e outros eventos decorrentes da ausência de um acionista controlador ou 

grupo de controle titular de mais de 50% de seu capital votante. 

A Devedora não tem um acionista ou grupo controlador titular da maioria absoluta de seu capital 

votante. É possível, dessa forma, que se formem alianças ou acordos de votos entre os acionistas, 

o que poderia ter o mesmo efeito de se ter um grupo de controle. 

Caso surja um grupo de controle e esse passe a deter o poder decisório da Devedora, as políticas 

corporativas e as estratégias podem sofrer mudanças repentinas e inesperadas, incluindo, mas 

não se limitando, a substituição dos seus administradores. Além disso, a Devedora pode ficar mais 

vulnerável a tentativas hostis de aquisição de controle e a conflitos daí decorrentes. A ausência 

de um acionista ou grupo controlador titular de mais de 50% do capital votante poderá dificultar 

certos processos de tomada de decisão, pois o quórum mínimo exigido por lei para determinadas 

deliberações poderá não ser atingido. 
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Nesse caso, a Devedora e os seus acionistas minoritários poderão não gozar da mesma proteção 

conferida pela lei contra abusos praticados por outros acionistas e, em consequência, poderá ter 

dificuldade em obter a reparação dos danos sofridos. Qualquer mudança repentina ou inesperada 

no quadro de administradores, na política empresarial ou no direcionamento estratégico, 

tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa entre acionistas concernentes aos seus 

respectivos direitos, bem como a ocorrência do vencimento antecipado de dívidas ou a rescisão 

de contratos por clientes, pode afetar adversamente a Devedora e, consequentemente, impactar 

negativamente a capacidade de pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos 

Titulares de CRI. 

Riscos relacionados aos fornecedores da Devedora 

4.17. Uma paralisação ou greve significativa da força de trabalho da Devedora e das 

empresas terceirizadas pode afetar as suas operações 

Os empregados da Devedora e os seus terceirizados são representados por sindicatos trabalhistas 

e estão protegidos por acordos coletivos ou contratos de trabalho semelhantes, que estão 

sujeitos à renegociação periódica dentro dos prazos estabelecidos por lei. As operações de 

transporte e de serviços logísticos da Devedora podem ser afetadas em caso de paralisações 

significativas, greves ou redução de carga horária dos seus prestadores de serviços, bem como 

em caso de aumento salarial, inclusive de terceirizados, caso a Devedora não seja capaz de 

repassar tal aumento aos seus clientes. Qualquer paralisação significativa, redução de carga 

horária, aumento de salário não repassado aos seus clientes, ou outra questão envolvendo 

caminhoneiros ou carreteiros poderá afetar adversamente seus negócios e resultados 

operacionais. Adicionalmente, como parte substancial de suas atividades são terceirizadas, a 

descontinuidade da prestação de serviços por diversas empresas poderá afetar a qualidade e 

continuidade de seus negócios. Caso qualquer dessas hipóteses ocorra, os resultados da 

Devedora poderão ser impactados adversamente, o que poderá impactar negativamente a 

capacidade de pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

4.18. Aumentos no preço de insumos e serviços que a Devedora contrata podem elevar os 

custos inerentes às atividades da Devedora podem afetar adversamente seus resultados 

operacionais 

Os fornecedores e prestadores de serviços podem elevar os custos dos insumos e serviços 

necessários às atividades da Devedora, dentre os quais se incluem peças e mão de obra. 

Tudo isso foge do controle da Devedora e não é possível prever quando os preços destes insumos 

e serviços sofrerão reajustes. Caso não seja possível à Devedora repassar os aumentos dos custos 

de insumos e serviços aos clientes, a condição financeira e os resultados operacionais da 

Devedora podem sem adversamente impactados, o que poderá impactar negativamente a 

capacidade de pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

4.19. A utilização de mão de obra terceirizada pode implicar a assunção de obrigações de 

natureza trabalhista previdenciária e cível 

A utilização de mão de obra terceirizada pela Devedora pode implicar a assunção de 

contingências de natureza trabalhista e previdenciária. A assunção de tais contingências é 
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inerente à contratação de terceiros, uma vez que podem ser atribuídas à Devedora, na condição 

de tomadora de serviços de terceiros, a responsabilidade pelos débitos trabalhistas e 

previdenciários dos empregados das empresas prestadoras de serviços, quando essas deixarem 

de cumprir suas obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

A Devedora pode, por sua vez, vir a responder pelas eventuais contingências trabalhistas e 

previdenciárias, independentemente de ser assegurado a ela o direito de ação de regresso contra 

as empresas prestadoras de serviços, além de poder ser parte em procedimentos administrativos 

instaurados pelo Ministério Público do Trabalho, que poderão resultar em Termos de Ajuste de 

Conduta (“TACs”) ou Ações Civis Públicas (“ACPs”) impondo obrigações de fazer e/ou não fazer, 

bem como o pagamento de indenização por danos morais coletivos, o que pode ter um efeito 

adverso em suas operações e no desenvolvimento de seus negócios. Ainda que sua ocorrência 

seja de difícil previsão e quantificação caso consumadas, tais contingências poderão afetar 

adversamente a situação financeira da A Devedora e os seus resultados, bem como impactar 

negativamente sua imagem em caso de eventual aplicação de multa ou pagamento de 

indenização. 

Por fim, tendo em vista que a Devedora terceiriza uma parte de suas operações, caso uma ou 

mais das empresas prestadoras de serviços descontinue suas atividades ou interrompa a 

prestação de serviços, as operações da Devedora poderão ser prejudicadas, o que acarretaria um 

efeito adverso em seus resultados e em sua condição financeira, o que poderá impactar 

negativamente a capacidade de pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos 

Titulares de CRI. 

Riscos relacionados aos clientes da Devedora e das Fiadoras 

4.20. Os resultados operacionais da Devedora e das Fiadoras são afetados por reduções 

discricionárias nos gastos do consumidor 

O agravamento das condições macroeconômicas no Brasil pode reduzir o volume de consumo 

da população brasileira em geral. Fatores como crescimento econômico, liquidez dos mercados, 

inflação, taxas de juros, preços dos ativos, políticas tributárias, instabilidade social e política, entre 

outros, têm potencial para afetar adversamente a rentabilidade dos negócios da Devedora. 

Cenários com altos índices de desemprego, falências, aumento da inadimplência do consumidor, 

altas taxas de juros, redução do acesso ao crédito e o cenário da pandemia causada pelo novo 

COVID-19 tendem a reduzir o poder de compra da população e, portanto, reduzir os volumes de 

vendas de seus clientes, e consequentemente, acarretar uma redução dos serviços prestados pela 

Devedora. O agravamento das condições macroeconômicas no Brasil pode, portanto, afetar 

negativamente o desempenho financeiro da Devedora. 

Além disso, em decorrência da crise econômica provocada pela pandemia do COVID-19, é 

possível que parte significativa de seus clientes se encontrem ou venham a se encontrar em 

situação de insolvência, incapacidade de arcar com obrigações contratuais, recuperação judicial 

ou falência. A possibilidade de que parte de seus clientes não consiga realizar o pagamento dos 

serviços que a Devedora e as Fiadoras prestam ou venha a prestar pode impactar seu fluxo de 

caixa e reduzir significativamente suas receitas e, consequentemente, impactar negativamente a 

capacidade de pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 
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4.21. Um percentual substancial dos negócios da Devedora advém da prestação de 

serviços a um número limitado de clientes. As operações da Devedora podem ser afetadas 

de maneira adversa se os seus negócios com esses clientes reduzirem de maneira 

significativa (seja em volume, seja em preço) ou se a capacidade desses clientes de efetuar 

pagamentos em dia for comprometida 

Um percentual substancial dos negócios da Devedora advém da prestação de serviços a um 

número limitado de clientes. Se, por alguma razão, os negócios da Devedora com seus principais 

clientes diminuírem de forma significativa, incluindo a condução, por esses clientes, de suas 

próprias operações de logística e transporte, ou se a capacidade desses clientes de realizar os 

pagamentos em dia pelos serviços da Devedora for afetada de maneira negativa, os negócios e 

resultados operacionais da Devedora podem ser afetados de maneira adversa. 

Se, por alguma razão, os negócios da Devedora com seus principais clientes diminuírem de forma 

significativa, incluindo a condução, por esses clientes, de suas próprias operações de logística e 

transporte, ou se a capacidade desses clientes de realizar os pagamentos em dia pelos serviços 

da Devedora for afetada de maneira negativa, os negócios e resultados operacionais da Devedora 

podem ser afetados de maneira adversa, o que poderá impactar negativamente a capacidade de 

pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

4.22. A Devedora pode ser responsabilizada por incidentes com consumidores dos serviços 

de logística relacionados à entrega de produtos e/ou avarias dos produtos por eles 

adquiridos 

Nos serviços de logística, a Devedora utiliza a estrutura de seus centros de distribuição para a 

prestação de serviços de logística, que incluem o Fulfillment (operações desde o recebimento do 

pedido até a entrega dos produtos), o armazenamento de bens de alto valor agregado, inspeções 

de qualidade e serviços de manutenção, montagem e instalação, dentre outros. Assim, a Devedora 

está exposta a certos incidentes envolvendo os serviços de entrega de produtos que oferece aos 

seus clientes para fins de entrega ao consumidor final, o que poderá gerar a obrigação de 

indenização ou causar um efeito material adverso na imagem, atividades e situação econômica 

da Devedora. 

Reclamações, ações judiciais ou processos administrativos poderão ser propostos contra a 

Devedora sob as alegações de que a entrega e/ou montagem do produto não foram feitas da 

maneira adequada ou por conta de acidentes que possam ter causado danos ao cliente e/ou ao 

consumidor. Qualquer risco relacionado à entrega e/ou montagem de produtos manipulados e 

transportados pela Devedora, seja real ou possível, poderá causar a perda de confiança dos 

clientes na segurança e eficácia dos serviços prestados pela Devedora. Assim, qualquer alegação 

dessa natureza contra a Devedora e ou dos produtos entregues no local designado pelo 

consumidor poderá causar um efeito material adverso na imagem, atividades e situação 

econômica da Devedora, o que poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento dos 

CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

Riscos relacionados aos setores da economia nos quais a Devedora e as Fiadoras atuem 

4.23. A substancial competição, principalmente de outros prestadores de serviços de 

logística, pode prejudicar o desenvolvimento das atividades da Devedora e das Fiadoras 
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O segmento da Devedora e das Fiadoras é altamente competitivo e fragmentado, com diversos 

concorrentes formais e informais no segmento de serviços logísticos. A competição é baseada 

fundamentalmente em capacidade disponível, qual idade de serviço, confiabilidade, transit time 

e escopo das operações. Ainda, a competição resulta fundamentalmente na redução das margens 

nos segmentos de atuação. É possível que os atuais clientes da Devedora e das Fiadoras 

desenvolvam mecanismos internos de transporte e logística por meio da diversificação de suas 

próprias operações, o que tornaria a Devedora e as Fiadoras supérfluas. É ainda possível que 

empresas de outros segmentos, ou novas empresas, passem a atuar no setor e consigam se 

estabelecer no mercado, aumentando esta competição. Novas tecnologias e modelos de 

negócios podem, ainda, reduzir a necessidade de intermediação em alguns dos setores em que a 

Devedora opera. Caso a Devedora e as Fiadoras não sejam capazes de atender à demanda de 

serviços e preços de seus clientes da mesma forma que seus concorrentes para superá-los e 

manter ou aumentar sua participação no mercado, seus resultados poderão ser adversamente 

afetados de forma relevante, o que poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento 

dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

4.24. O setor de varejo é sensível a reduções do poder aquisitivo dos consumidores e a 

ciclos econômicos desfavoráveis e essa sensibilidade poderá afetar adversamente e de 

forma relevante a Devedora e as Fiadoras 

A Devedora atua na cadeia logística de prestação de serviços de transporte e entrega de produtos 

a outros negócios (B2B) ou ao consumidor final (B2C) e, assim, o resultado de suas operações está 

vinculado ao desempenho do setor de varejo, em especial o e-commerce.  

Historicamente, o setor de varejo experimentou períodos de desaquecimento econômico, 

resultando em uma redução no consumo. O sucesso da atuação no setor de varejo depende de 

vários fatores relacionados ao consumo e à renda dos consumidores, inclusive das condições dos 

negócios em geral, da taxa de juros, da inflação, da disponibilidade de crédito ao consumidor, da 

atratividade e conveniência do e-commerce sobre a compra em lojas físicas, da tributação, da 

confiança do consumidor nas condições econômicas futuras e dos níveis de emprego e salário. 

Assim, uma redução na disponibilidade de crédito, bem como uma alteração restritiva nas 

políticas de crédito da Devedora ou nas de empresas de cartão de crédito, pode afetar 

negativamente as vendas dos clientes da Devedora e, assim, importar redução de suas operações 

logísticas, afetando negativamente os seus resultados operacionais. 

Condições econômicas desfavoráveis no Brasil ou no mundo refletidas na economia brasileira 

podem reduzir significativamente o consumo e a disponibilidade de renda, principalmente das 

classes mais baixas, que têm relativamente menor acesso ao crédito em relação às classes mais 

altas, condições de refinanciamento de dívida mais restritas e maior sensibilidade a aumentos na 

taxa de desemprego. Assim, a redução do poder aquisitivo dos consumidores e condições 

econômicas adversas podem impactar os resultados dos clientes da Devedora e, por conseguinte, 

das Fiadoras, de forma negativa. Ainda, tendo em vista que o setor de varejo no Brasil é 

comumente visto como um setor vinculado ao aumento da taxa de crescimento da população 

urbana e de seus diferentes níveis de renda, o sucesso das atividades da Devedora depende 

desses fatores. Desse modo, a redução do poder aquisitivo da população brasileira ou a 

desaceleração da economia brasileira poderá impactar negativamente os negócios e o resultado 
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operacional da Devedora, o que poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento dos 

CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

4.25. Despesas com indenizações de qualquer natureza, acidentes, roubos e outras 

reclamações podem afetar significativamente os resultados operacionais da Devedora e das 

Fiadoras 

Acidentes no setor logístico de transporte rodoviário são relativamente comuns e as 

consequências imprevisíveis. Aumentos significativos na frequência e gravidade dos acidentes, 

perdas ou avarias de cargas, roubos de carga, indenizações a trabalhadores (incluindo 

indenizações de natureza trabalhista) ou terceiros ou desenvolvimento desfavorável de 

reclamações podem ter um efeito adverso relevante em seus resultados operacionais e em sua 

condição financeira. A ocorrência de quaisquer eventos não cobertos pelas apólices de seguro 

contratadas pela Devedora e/ou pelas Fiadoras, tais como riscos decorrentes de pandemias, 

inclusive do COVID-19, poderá acarretar custos adicionais para a recomposição ou reforma do 

bem atingido. Adicionalmente, a Devedora e as Fiadoras não podem garantir que, mesmo na 

hipótese da ocorrência de um sinistro coberto pelas apólices, o pagamento do seguro será 

suficiente para cobrir os danos decorrentes de tal sinistro.  

Caso ocorram custos adicionais não coberto pelas apólices de seguro ou ocorrendo o aumento 

do pagamento dos seguros, poderá ocorrer impacto negativo a capacidade de pagamento dos 

CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

4.26. Impactos de mudanças relevantes de tecnologia e comportamento dos consumidores 

nos principais setores de atuação da Devedora e das Fiadoras 

A Devedora opera principalmente para o abastecimento de pontos de vendas e estabelecimentos 

comerciais e para entrega ao consumidor final em atividades de transportes. Dentre esses 

segmentos, destacam-se as entregas de “maquininhas” de cartão de crédito, cartão de crédito 

“plástico” e outros objetos bancários, que podem sofrer redução relevante ou extinção de uso em 

função de adoção de novas formas de pagamento e nova regulamentação dos órgãos 

competentes, e que poderão afetar os serviços e as receitas dessa unidade de negócio. Os 

pagamentos por meio de transferências instantâneas ou por meio de aplicativos poderão reduzir 

de forma importante a necessidade de “maquininhas” de cartão de crédito nos pontos comerciais, 

consequentemente, e impactar a atividade logística de prestação de serviço neste segmento. 

Em decorrência da pandemia do COVID19, houve uma aceleração ainda maior das compras 

realizadas pelos consumidores através do e-commerce, em detrimento das compras realizadas 

em lojas físicas. No segmento B2B, a Devedora atua com o abastecimento de lojas físicas e, 

sobretudo se esta mudança de hábito dos consumidores se tornar perene após a pandemia, esta 

atividade da Devedora e das Fiadoras poderá ser impactada com a diminuição de receita oriunda 

destes serviços, o que poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRI e 

resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI.  

4.27. A falta de conservação das rodovias brasileiras e o aumento das zonas e dos tipos 

de restrição de transporte urbano de carga podem afetar adversamente os negócios da 

Devedora e das Fiadoras 



  

179 

O segmento de logística é substancialmente fundamentado no transporte rodoviário. A falta de 

conservação de parte significativa das rodovias brasileiras aumenta a probabilidade de ocorrência 

de acidentes, avarias ou perda de carga, aumentando também o transit time, bem como os custos 

com manutenção da frota própria e da frota de terceirizados. A intensificação dessas ocorrências 

nas rodovias brasileiras bem como a ausência dos investimentos necessários em infraestrutura 

pelo Estado ou pelas concessionárias de rodovias, conforme o caso, poderá levar a um aumento 

dos custos operacionais, o que poderá afetar adversamente os resultados operacionais e 

financeiros da Devedora e/ou das Fiadoras e, consequentemente, afetar negativamente a 

capacidade de pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

Riscos relacionados à regulação dos setores em que a Devedora e as Fiadoras atuam 

4.28. Alterações da legislação tributária brasileira poderão aumentar a carga tributária 

da Devedora e das Fiadoras, e consequentemente, impactar adversamente os seus 

resultados operacionais 

O Governo Federal e os Governos Estaduais e Municipais regularmente implementam mudanças 

nas leis tributárias – de acordo com a competência determinada pela Constituição Federal - que, 

eventualmente, podem aumentar a carga tributária da Devedora e das Fiadoras, de seus 

fornecedores ou clientes. Essas mudanças incluem ajustes na alíquota aplicável e a imposição de 

tributos (novos ou temporários), cujos recursos são alocados a determinadas finalidades pelo 

Governo Federal, pelos Governos Estaduais e Municipais. Os efeitos de eventual reforma fiscal e 

quaisquer outras alterações de natureza tributária não podem ser quantificados e são 

imprevisíveis. Algumas dessas medidas podem aumentar as obrigações fiscais totais da Devedora 

e/ou das Fiadoras, de seus fornecedores ou clientes, o que, por sua vez, afetaria adversamente os 

seus resultados operacionais, o que poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento 

dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

4.29. A Devedora e as Fiadoras, conforme aplicável, estão sujeitas à regulação da agência 

Nacional de Transportes Terrestres - ANTT 

Serviços de transporte estão sujeitos a uma série de legislações e regulamentações, dentre as 

quais se incluem: (i) as normas da agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); (ii) a 

regulação do transporte de produtos considerados perigosos pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT); (iii) os padrões estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO); e (iv) as normas de trânsito estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Trânsito (CONTRAN) e pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). 

O transportador deve obter e manter o RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários 

de Cargas). Qualquer descumprimento regulamentar ou falha na obtenção de tal registro pode 

resultar na aplicação de penalidades. No caso do RNTRC, as penalidades variam de advertência a 

cancelamento do registro, a depender do grau de gravidade da infração constatada pela 

Fiscalização da ANTT ou por órgãos e entidade parceiros (Polícia Rodoviária Federal e outros 

órgãos públicos conveniados). Além disso, alterações governamentais imprevisíveis nas 

legislações e regulamentações a que a Devedora e as Fiadoras, conforme aplicável, estão sujeitas 

podem provocar resultados adversos, o que poderá impactar negativamente a capacidade de 

pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 
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4.30. O Governo Federal está constantemente promovendo modificações na regulação do 

comércio e da Internet e tais mudanças poderão afetar os negócios da Devedora e das 

Fiadoras adversamente 

Os clientes da Devedora e das Fiadoras estão sujeitos às regulamentações e leis no que tange à 

venda de seus produtos e à prestação de seus serviços, bem como às leis que regem a internet e 

o comércio eletrônico e outras que abrangem tributação, privacidade do usuário, proteção de 

dados, precificação, conteúdo, propriedade intelectual, distribuição, contratos eletrônicos e 

outros temas pertinentes, consumidor, prestação de serviços de intermediação e pagamento 

online, por exemplo. A interpretação e a aplicação dessa legislação ainda se encontram em fase 

de amadurecimento pela sociedade e, portanto, geram controvérsias que, a depender da sua 

conclusão, poderão afetar negativamente as vendas dos clientes da Devedora e/ou das Fiadoras 

e, assim, reduzir a demanda pelos seus serviços logísticos, impactando negativamente os 

negócios e o resultado operacional da Devedora e das Fiadoras, o que poderá impactar 

negativamente a capacidade de pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos 

Titulares de CRI. 

4.31. O impacto de uma eventual nova regulamentação das entregas por aplicativos pode 

impactar a forma de contratação de transportadores autônomos 

Existem discussões judiciais a respeito da forma atual de contratação de entregadores por 

aplicativos. Caso medidas como a obrigação de contratação destes profissionais via Consolidação 

das Leis do Trabalho (“CLT”) ou outra regulamentação a esse respeito sejam estendidas e atinjam 

todos os tipos de entrega de produtos, a Devedora e/ou as Fiadoras poderão ser afetadas de 

forma relevante na sua capacidade de contratação de terceirizados e, por consequência, em seus 

negócios, que poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRI e resultar em 

prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

Riscos relacionados a questões socioambientais 

4.32. As leis e regulamentos ambientais e de saúde e segurança do trabalho podem exigir 

dispêndios maiores do que aqueles incorridos atualmente pela Devedora e Fiadoras para se 

adequar e cumprir tal legislação, o que pode resultar em penalidades civis, criminais e 

administrativa 

As atividades da Devedora e das Fiadoras estão sujeitas a abrangentes legislações federais, 

estaduais e municipais, assim como a regulamentos, autorizações e licenças, relativos à proteção 

da saúde e segurança do trabalho e do meio ambiente. Qualquer descumprimento dessas leis, 

regulamentos, licenças e autorizações ou falha na sua obtenção ou renovação, podem: (i) resultar 

na aplicação de penalidades criminais e administrativas, tais como imposição de multas, 

suspensão parcial ou total das atividades, embargo de atividades ou revogação de autorizações; 

(ii) impactar sua reputação; e (iii) implicar em advertências, cancelamento de licenças e gerar a 

responsabilidade pela reparação e/ou indenização de eventuais danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros. A Devedora e as Fiadoras já incorreram e continuarão a incorrer em 

investimentos de capital e custos para cumprir essas leis e regulamentos. A exigência legal de 

eventuais novos padrões de controle de emissões atmosféricas geradas pelo setor de logística, 

inclusive sobre os gases de efeito estufa liberados face ao atual cenário de mudanças climáticas, 
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poderá elevar seus custos operacionais. Devido à possibilidade de sobrevir regulamentos ou 

outros eventos não previstos, inclusive mais rigorosos do que os atuais, o dispêndio financeiro e 

os prazos necessários para fazer frente a futuros gastos para manutenção da conformidade com 

os regulamentos podem afetar de forma adversa a disponibilidade de recursos para outros fins. 

A conformidade com novas leis ou com as leis e regulamentos em vigor pode elevar seus custos 

e despesas, resultando, consequentemente, em lucros menores, o que poderá impactar 

negativamente a capacidade de pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos 

Titulares de CRI. 

4.33. Incêndios, chuvas fortes ou outros desastres naturais ou de origem humana podem 

afetar as instalações e estrutura de custos, o que pode causar um efeito material adverso 

nas atividades, situação financeira e resultados operacionais da Devedora e das Fiadoras 

Incêndios, chuvas fortes e danos ambientais causados por desastres naturais ou humanos, podem 

danificar ou destruir as instalações, danificar e ocasionar atrasos nas operações da Devedora e 

das Fiadoras. Interrupções duradouras no fornecimento de energia elétrica podem implicar 

aumentos significativos de custos, o que pode causar um efeito material adverso nas atividades 

da Devedora e das Fiadoras, sua situação financeira e seus resultados operacionais e, 

consequentemente, impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRI e resultar em 

prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

Riscos Relacionados a fatores macroeconômicos 

4.34. A volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro 

poderão limitar a capacidade de venda dos valores mobiliários da Devedora pelo preço e 

momento desejados 

O mercado de valores mobiliários brasileiro é menor, menos líquido, mais volátil e mais 

concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários internacionais. Além disso, o 

mercado secundário de ações no Brasil apresenta liquidez limitada. A Devedora e não pode 

assegurar que, após a conclusão da oferta pública inicial de ações, haverá um mercado líquido, o 

que poderá limitar a capacidade do respectivo subscritor de vender as ações de sua emissão pelo 

preço e na ocasião desejados. Além disso, o preço das ações vendidas em uma oferta pública 

está, frequentemente, sujeito a volatilidade imediatamente após sua realização. Essas 

características de mercado podem limitar a capacidade dos detentores de ações de sua emissão 

de atendê-las ao preço e na ocasião em que desejarem fazê-lo e, consequentemente, poderão vir 

a afetar negativamente seu valor de negociação e a capacidade da Devedora de captar recursos 

através de emissão de valores mobiliários, o que poderá impactar negativamente a capacidade 

de pagamento dos CRI e resultar em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

4.35. O Governo Federal exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa 

influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem afetar 

desfavoravelmente o negócio, resultado operacional e financeiro e o fluxo de caixa da 

Devedora 

A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções 

do Governo Federal, que modificam as políticas monetária, de crédito, fiscal e outras para 

influenciar a economia do Brasil. 
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Historicamente, as medidas tomadas pelo Governo Federal para controlar a inflação, além de 

outras políticas e normas, implicaram aumento das taxas de juros, mudança das políticas 

fiscais, controle de salários e preços, bloqueio ao acesso a contas bancárias, desvalorização 

cambial, controle de capital e limitação às importações, dentre outras medidas. A Devedora e 

as Fiadoras não têm controle sobre quais medidas ou políticas o Governo Federal poderá 

adotar no futuro, e não pode prevê-las. As atividades, situação financeira, resultados 

operacionais e perspectivas da Devedora e das Fiadoras poderão ser prejudicados de maneira 

relevante por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores, tais 

como:  

• Flutuações de taxas de juros; 

• Políticas de controle de taxa de câmbio; 

• Inflação; 

• Liquidez disponível dos no mercado doméstico de crédito e no mercado financeiro; 

• Expansão ou contração da economia brasileira, de acordo com as taxas de crescimento 

do produto interno bruto (“PIB”); 

• Alteração das normas trabalhistas, legais e regulatórias; 

• Instabilidade social e política; 

• Política monetária; 

• Flutuações cambiais; 

• Alterações na Política fiscal ou criação de novos tributos; 

• Aumento de desemprego; 

• Saúde pública, incluindo em razão de epidemias e pandemias, como a atual pandemia 

de COVID-19; e 

• Outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a 

ocorrer no Brasil ou que o afetem. 

 

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 podem contribuir para a 

incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado brasileiro de valores 

mobiliários e dos valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras, incluindo 

a Devedora, ter seu negócio, resultado operacional e financeiro e o fluxo de caixa da A Devedora 

afetados, o que poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRI e resultar 

em prejuízos financeiros aos Titulares de CRI. 

5. Riscos Relacionados à Emissora 

5.1 Manutenção de Registro de Companhia Aberta 

A Emissora possui registro de companhia securitizadora desde 25 de novembro de 2010, tendo 

realizado sua primeira emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no primeiro 

trimestre de 2013. A Emissora foi autorizada em 30 de janeiro de 2015 a realizar emissões de 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A sua atuação como securitizadora de emissões 

de Certificados de Recebíveis Imobiliários e de Certificados de Recebíveis do Agronegócio 

depende da manutenção de seu registro de companhia securitizadora junto à CVM e das 

respectivas autorizações societárias. Caso a Securitizadora não atenda aos requisitos da CVM em 

relação às companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, 
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afetando assim, as suas emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio. 

5.2 Crescimento da Emissora e de seu Capital  

O capital atual da Emissora poderá não ser suficiente para suas futuras exigências operacionais e 

manutenção do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vir a precisar de fonte de 

financiamento externo. Não se pode assegurar que haverá disponibilidade de capital no momento 

em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as condições desta captação poderiam afetar o 

desempenho da Emissora. 

5.3 A Importância de uma Equipe Qualificada  

A perda de pessoas qualificadas e a eventual incapacidade da Emissora de atrair e manter uma 

equipe especializada, com vasto conhecimento técnico na securitização de recebíveis do 

agronegócio e imobiliários, poderá ter efeito adverso relevante sobre as atividades, situação 

financeira e resultados operacionais da Emissora, afetando sua capacidade de gerar resultados, o 

que poderia impactar suas atividades de administração e gestão do Patrimônio Separado e afetar 

negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações assumidas junto aos titulares 

dos CRI. 

5.4 Originação de Novos Negócios e Redução na Demanda por Certificados de 

Recebíveis  

A Emissora depende de originação de novos negócios de securitização imobiliária e do 

agronegócio, bem como da demanda de investidores pela aquisição de certificados de recebíveis 

de sua emissão. No que se refere aos riscos relacionados aos investidores, inúmeros fatores 

podem afetar a demanda dos investidores pela aquisição de certificados de recebíveis imobiliários 

e certificados de recebíveis do agronegócio. Por exemplo, alterações na legislação tributária que 

resultem na redução dos incentivos fiscais para os investidores poderão reduzir 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 de 

certificados do agronegócio venha a ser reduzida, a Emissora poderá ser afetada. 

5.5 Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da Emissora 

Ao longo do prazo de duração dos certificados de recebíveis imobiliários ou dos certificados de 

recebíveis do agronegócio, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação 

judicial ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos regime fiduciário e 

patrimônio separado sobre cada um dos créditos imobiliários ou do agronegócio, eventuais 

contingências da Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar 

tais créditos, principalmente em razão da falta de jurisprudência em nosso país sobre a plena 

eficácia da afetação de patrimônio. 

5.6 Riscos Relacionados à Operacionalização dos Pagamentos dos CRI  
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O pagamento aos Titulares de CRI decorre, diretamente, do recebimento dos Créditos Imobiliários 

na Conta Centralizadora do Patrimônio Separado, assim, para a operacionalização do pagamento 

aos Titulares de CRI, haverá a necessidade da participação de terceiros, como o Escriturador, 

Banco Liquidante e a própria B3, por meio do sistema de liquidação e compensação eletrônico 

administrado pela B3. Desta forma, qualquer atraso por parte destes terceiros para efetivar o 

pagamento aos Titulares de CRI acarretará em prejuízos para os titulares dos respectivos CRI, 

sendo que estes prejuízos serão de exclusiva responsabilidade destes terceiros, podendo a 

Emissora por conta e ordem do Patrimônio Separado, conforme deliberado em Assembleia 

Especial pelos Titulares de CRI, utilizar os procedimentos extrajudiciais e judiciais cabíveis para 

reaver os recursos não pagos, por estes terceiros, acrescidos de eventuais encargos moratórios, 

não cabendo à Emissora qualquer responsabilidade sobre eventuais atrasos e/ou falhas 

operacionais. 

5.7 Outros riscos relacionados à Emissora 

Outros fatores de risco relacionados à Emissora, seus controladores, seus acionistas, suas 

controladas, seus investidores e ao seu ramo de atuação estão disponíveis em seu Formulário de 

Referência, disponível para consulta no website da CVM (www.cvm.gov.br). 

 

6. Riscos Relacionados a Fatores Macroeconômicos 

6.1 Impacto de crises econômicas nas emissões de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários  

As operações de financiamento imobiliário apresentam historicamente uma correlação direta 

com o desempenho da economia nacional. Eventual retração no nível de atividade da economia 

brasileira, ocasionada por crises internas ou crises externas, pode acarretar elevação no patamar 

de inadimplemento de pessoas físicas e jurídicas, inclusive dos devedores dos financiamentos 

imobiliários. 

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no País poderá ter impacto no 

balanço de pagamentos, o que poderá forçar ao Governo Federal maior necessidade de 

captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas 

de juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação significativa nos índices de inflação 

brasileiros e eventual desaceleração da economia americana podem trazer impacto negativo 

para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando despesas com 

empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos por empresas brasileiras, 

inclusive as Fiadoras e a Devedora, podendo dificultar o cumprimento com as obrigações 

decorrentes dos Créditos Imobiliários, bem como o financiamento das operações da Devedora 

e das Fiadoras no futuro e em termos aceitáveis, o que poderá impactar adversamente o 

cumprimento de suas obrigações no âmbito dos Créditos Imobiliários, afetando negativamente 

o fluxo de pagamentos dos CRI, e, consequentemente, o recebimento, pelos Titulares de CRI, do 

seu crédito. 

6.2 Interferência do Governo Brasileiro na economia pode causar efeitos adversos nos 

negócios da Emissora, da Devedora e das Fiadoras 
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O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, ocasionalmente, modificar sua 

política econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, 

remessas de capital e limites à importação, entre outros, que podem causar efeito adverso 

relevante nas atividades da Emissora, da Devedora e das Fiadoras. 

As atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora, da Devedora e das 

Fiadoras poderão ser prejudicados de maneira relevante ou adversamente afetados devido a 

modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores, tais como (i) taxas de 

juros; (ii) controles cambiais e restrições a remessas para o exterior, como aqueles que foram 

impostos em 1989 e no início de 1990; (iii) flutuações cambiais; (iv) inflação; (v) liquidez dos 

mercados financeiros e de capitais domésticos; (vi) política fiscal; e (vii) outros acontecimentos 

políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. 

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 ou causar efeitos adversos nas atividades e resultados operacionais da 

Emissora, da Devedora e das Fiadoras, afetando, a capacidade da Devedora e das Fiadoras de 

realizarem os pagamentos devidos no âmbito das Debêntures e, consequentemente, o 

recebimento créditos pelos Titulares de CRI.  

6.3 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 mais 

recentes resultaram em flutuações significativas nas taxas de câmbio do real frente ao dólar dos 

Estados Unidos da América. Não é possível assegurar que a taxa de câmbio entre o real e o dólar 

dos Estados Unidos da América irá permanecer nos níveis atuais. As depreciações do real frente 

ao dólar dos Estados Unidos da América também podem criar pressões inflacionárias adicionais 

no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez dos devedores dos Créditos Imobiliários e 

a qualidade da presente Emissão. 

6.4 Efeitos dos mercados internacionais 

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, 

em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, tanto de 

economias desenvolvidas quanto emergentes. A reação dos investidores aos acontecimentos 

nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores 

mobiliários das companhias brasileiras. Crises em outros países de economia emergente ou 

políticas econômicas diferenciadas podem reduzir o interesse dos investidores nos valores 

mobiliários das companhias brasileiras, incluindo os CRI, o que poderia prejudicar seu preço de 

mercado. Ademais, acontecimentos negativos no mercado financeiro e de capitais brasileiro, 

eventuais notícias ou indícios de corrupção em companhias abertas e em outros emissores de 
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títulos e valores mobiliários e a não aplicação rigorosa das normas de proteção dos investidores 

ou a falta de transparência das informações ou, ainda, eventuais situações de crise na economia 

brasileira e em outras economias poderão influenciar o mercado de capitais brasileiro e impactar 

negativamente os títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil, inclusive os CRI, podendo 

afetar negativamente o recebimento, pelos Titulares de CRI, dos créditos decorrentes dos CRI. 

6.5 A inflação e os esforços da ação governamental de combate à inflação podem 

contribuir significativamente para a incerteza econômica no Brasil e podem provocar 

efeitos adversos no negócio da Emissora, da Devedora e das Fiadoras 

Historicamente, o Brasil vem experimentando altos índices de inflação. A inflação, juntamente 

com medidas governamentais destinadas a combatê-la, combinada com a especulação pública 

sobre possíveis medidas futuras, tiveram efeitos negativos significativos sobre a economia 

brasileira, contribuindo para a incerteza econômica existente no Brasil e para o aumento da 

volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. 

As medidas do Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm incluído uma 

manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a 

disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. As taxas de juros têm flutuado 

de maneira significativa.  

Futuras medidas do Governo Federal, inclusive aumento ou redução das taxas de juros, 

intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real poderão 

desencadear um efeito material desfavorável sobre a economia brasileira, a Emissora, e também 

sobre a Devedora e as Fiadoras, podendo impactar negativamente o desempenho financeiro 

dos CRI. Pressões inflacionárias podem levar a medidas de intervenção do Governo Federal sobre 

a economia, incluindo a implementação de políticas governamentais, que podem ter um efeito 

adverso nos negócios, na condição financeira e resultados da Emissora, da Devedora e das 

Fiadoras, afetando, a capacidade da Devedora e das Fiadoras de realizarem os pagamentos 

devidos no âmbito das Debêntures e, consequentemente, o recebimento créditos pelos Titulares 

de CRI. 

6.6 A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios e resultados da 

Emissora, Devedora, das Fiadoras 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 pode resultar na desaceleração da economia e no aumento da 

volatilidade dos valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras. 

A recente instabilidade política e econômica levou a uma percepção negativa da economia 

brasileira e um aumento na volatilidade no mercado de valores mobiliários brasileiro. Qualquer 

instabilidade econômica recorrente e incertezas políticas podem afetar adversamente os 

negócios da Emissora, da Devedora e das Fiadoras e, consequentemente, a capacidade de 

pagamento das obrigações da Devedora e das Fiadoras relativas aos Créditos Imobiliários, o que 

impacta negativamente no recebimento, pelos Titulares de CRI, dos seus créditos. 

6.7 Acontecimentos e percepção de riscos em outros países  
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O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, 

em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive países 

da América Latina e países de economia emergente, inclusive nos Estados Unidos. 

A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito 

adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive 

dos certificados de recebíveis do agronegócio e certificados de recebíveis imobiliários, emitidos 

pela Emissora. Crises em outros países de economia emergente, incluindo os da América Latina, 

têm afetado adversamente a disponibilidade de crédito para empresas brasileiras no mercado 

externo, a saída significativa de recursos do País e a diminuição na quantidade de moeda 

estrangeira investida no País, podendo, ainda, reduzir o interesse dos investidores nos valores 

mobiliários das companhias brasileiras, o que poderia prejudicar o preço de mercado dos 

certificados de recebíveis imobiliários e afetar, direta ou indiretamente, a Emissora, a Devedora 

e as Fiadoras e, por consequência, o recebimento, pelos Titulares de CRI, dos créditos 

decorrentes dos CRI. 

6.8 Efeitos da Retração no Nível da Atividade Econômica. 

Verificou-se, nos últimos anos, redução do crescimento da economia brasileira, aferido por meio 

do PIB. A retração no nível da atividade econômica afeta adversamente a produção e consumo 

de bens, a geração de empregos e renda, e poderá significar, por consequência, uma diminuição 

nas operações de captação de recursos e estruturas de securitização dos recebíveis imobiliários. 

6.9 Redução de Investimentos Estrangeiros no Brasil.  

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no Brasil pode ter impacto no 

balanço de pagamentos, o que pode forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de 

captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas 

de juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação significativa nos índices de inflação 

brasileiros e a atual desaceleração da economia americana podem trazer impacto negativo para 

a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando despesas com 

empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos por empresas brasileiras, o que 

pode impactar adversamente na capacidade operacional e/ou de pagamento da Emissora, da 

Devedora e das Fiadoras. 

6.10 Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os 

resultados operacionais da Securitizadora, da Devedora e das Fiadoras 

O Governo Federal tem o poder de implementar alterações no regime fiscal, que afetam a 

Emissora, a Devedora e seus ativos imobiliários. Essas alterações incluem mudanças nas alíquotas 

e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é associada a 

determinados propósitos governamentais específicos. Algumas dessas medidas poderão 

resultar em aumento da carga tributária da Emissora e/ou da Devedora e/ou das Fiadoras, que 

poderão, por sua vez, afetar adversamente os seus resultados. Não há garantias de que a 

Emissora ou a Devedora e/ou das Fiadoras serão capazes de manter o fluxo de caixa se 

ocorrerem alterações significativas nos tributos aplicáveis às suas operações. 

6.11 Acontecimentos Recentes no Brasil.  
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Os investidores devem atentar para o fato de que a economia brasileira recentemente enfrentou 

algumas dificuldades e revezes e poderá continuar a declinar, ou deixar de melhorar, o que pode 

afetar negativamente a Emissora e a Devedora. A classificação de crédito do Brasil enquanto 

nação (sovereign credit rating), foi rebaixada pela Standard & Poor’s Rating Services de “BB” para 

“BB-”, e pela Moody’s América Latina Ltda. de “Baa3” para “Ba2”, o que pode contribuir para um 

enfraquecimento da economia brasileira, bem como pode aumentar o custo de captação de 

recursos pela Emissora e pela Devedora. Qualquer deterioração nessas condições pode afetar 

adversamente a capacidade operacional e/ou financeira Emissora e da Devedora e, 

consequentemente, sua capacidade de pagamento e de condução de seus respectivos negócios. 

A classificação de crédito da Devedora é sensível a qualquer variação da nota de crédito 

soberana do Brasil. A classificação de crédito do governo federal brasileiro foi rebaixada em 

janeiro de 2018, e não conta com o grau de investimento pelas principais agências há vários 

anos. Qualquer decisão dessas agências de classificação de rebaixar as classificações do governo 

federal brasileiro da Devedora e seus títulos de dívida no futuro teria como provável resultado 

o aumento das taxas de juros e outras despesas financeiras relacionadas aos empréstimos e 

títulos de dívida, e a inclusão de compromissos financeiros nos instrumentos que regulem novas 

dívidas, podendo reduzir expressivamente a capacidade de captação de recursos da Devedora 

em condições satisfatórias ou nos valores necessários para assegurar sua liquidez, bem como 

obrigar a Devedora a emitir garantia em dinheiro em decorrência de suas obrigações e, 

consequentemente, poderá gerar um impacto negativo para o investidor. 

Em 2020, a pandemia da COVID-19 causou um impacto significativo nos mercados e nas 

atividades econômicas no mundo, e sua gravidade, magnitude e duração são altamente incertas, 

mudam rapidamente e são difíceis de prever. Impactos efetivos e potenciais da pandemia de 

COVID-19 na economia global, nas economias de alguns países e em determinadas empresas 

levou as agências de classificação a revisar e rebaixar as classificações de crédito de soberanos 

e emissores de títulos em todo o mundo. Em maio de 2020, a Fitch Ratings revisou a perspectiva 

do crédito soberano do Brasil de estável para negativo. Em novembro de 2020, a Fitch Ratings 

afirmou a perspectiva negativa. Um possível rebaixamento adicional na classificação de risco do 

Brasil, da Devedora ou de seus títulos de dívida poderia resultar em aumentos das taxas de juros 

e de outras despesas financeiras relacionadas aos empréstimos e títulos de dívida, podendo 

reduzir sua liquidez e capacidade de obter financiamento adicional nos termos e condições 

desejados e, consequentemente, poderá gerar um impacto negativo para o investidor. 

 

6.12 Impactos econômicos relacionados ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia. 

Em fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação 

militar especial na região de Donbas, no leste da Ucrânia, o que desencadeou em um conflito 

armado entre estes países. Desde então, outros países da Europa e os Estados Unidos da América 

passaram a formalizar sanções com viés econômico e diplomático contra a Rússia, incluindo, 

mas não se limitando, à exclusão de determinados bancos russos do sistema de transferências 

financeiras internacionais, o Swift, ao congelamento de parte das reservas econômicas 

internacionais do Banco Central da Rússia mantidas no exterior, à proibição de importação, pelos 

Estados Unidos, de petróleo, gás natural e carvão da Rússia e ao fechamento do espaço aéreo 
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para aeronaves de companhias aéreas russas em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. 

Adicionalmente, considerando que a Rússia é um dos principais exportadores globais de 

produtos químicos utilizados na preparação de determinados insumos agrícolas, tais sanções 

podem ocasionar um aumento nos preços de tais produtos e até eventual desabastecimento no 

mercado de insumos agrícolas. Essas sanções impactaram e poderão continuar a impactar 

adversamente e de forma relevante a economia russa e, como consequência, a economia dos 

outros países que mantêm relações comerciais com a Rússia (incluindo o Brasil). Não é possível 

prever se sanções adicionais à Rússia serão aplicadas e, caso aplicadas, em que grau essas 

sanções impactarão a economia do Brasil, tampouco é possível prever qual a extensão da reação 

russa a essas sanções. 

Todas as tensões descritas acima podem gerar uma instabilidade política e econômica ao redor 

do mundo, impactando de forma adversa e relevante o mercado secundário em que os CRI serão 

negociados, dificultando o desinvestimento dos CRI pelos Titulares de CRI no mercado 

secundário. 

6.13 O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo pode levar a uma maior 

volatilidade no mercado global de capitais. Qualquer surto no Brasil ou no mundo pode 

afetar diretamente as operações da Emissora e/ou da Devedora 

O surto de doenças transmissíveis, como o surto de coronavírus (COVID-19) em escala global, 

pode afetar as decisões de investimento e poderá resultar em volatilidade esporádica nos 

mercados de capitais globais, podendo ter um efeito recessivo na economia brasileira. Além 

disso, esses surtos podem resultar em restrições às viagens e transportes públicos, bem como 

no fechamento prolongado de locais de trabalho, o que pode ter um efeito adverso relevante 

na economia global e/ou na economia brasileira. Qualquer mudança material nos mercados 

financeiros ou na economia brasileira como resultado desses eventos pode afetar material e 

adversamente os negócios da Emissora, da Devedora, das Fiadoras e/ou de suas controladas, 

sua condição financeira e seus resultados. Qualquer surto futuro desse tipo poderia restringir de 

maneira geral as atividades econômicas da Emissora, da Devedora, das Fiadoras e/ou de suas 

controladas nas regiões afetadas, podendo resultar em volume de negócios reduzido, 

fechamento temporário das instalações, ou ainda afetar adversamente seus respectivos 

resultados operacionais, de outras empresas ou clientes dos quais dependem. Historicamente, 

algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como as provocadas pelo zika vírus, pelo vírus 

ebola, pelo vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, pelo vírus 

H1N1 (influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome respiratória do 

oriente médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS), afetaram determinados 

setores da economia dos países em que essas doenças se propagaram. 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde ("OMS") declarou o estado de 

pandemia em razão da disseminação global da doença causada pela COVID-19. Na prática, a 

declaração significou o reconhecimento pela OMS de que, desde então, o vírus se disseminou 

por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. A declaração da 

pandemia da COVID-19 desencadeou severas medidas por parte de autoridades 

governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto da doença, resultando em 

ações relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições a viagens 

e transportes públicos, assim como fechamento prolongado de locais de trabalho. 
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No Brasil, estados e municípios, incluindo aqueles onde a Devedora e as Fiadoras atuam, 

seguiram essas providências, adotando medidas para impedir ou retardar a propagação da 

doença, como restrição à circulação e o isolamento social. Consequentemente, essas medidas 

influenciaram no comportamento da população em geral, resultando na queda de produtividade 

ou até mesmo na paralisação de diversos setores, impactando o consumo e os níveis de 

desemprego. Contudo, medidas do governo brasileiro foram implementadas, buscando 

amenizar os riscos de um maior desemprego e paralisações das atividades, além de que, com 

um maior controle da doença, gradualmente as flexibilizações do distanciamento social e 

circulação de pessoas foram ampliadas nas principais regiões do País. No entanto, medidas mais 

restritivas podem vir a ser adotadas pelas autoridades a qualquer tempo, principalmente 

associadas às condições de controle da doença em determinadas regiões, impactando sua 

população e atividades. 

A disseminação de doenças transmissíveis, como o surto de COVID-19, pode trazer a 

necessidade de realização de quarentena, implicando no fechamento de estabelecimentos e na 

suspensão de atendimentos presenciais.  

A ocorrência de um qualquer dos eventos listados acima poderá afetar adversamente os 

negócios, a condição financeira e o resultado operacional da Devedora e das Fiadoras e, 

consequentemente, afetar o fluxo de pagamento dos CRI. O mesmo também poderá ocorrer 

caso clientes e fornecedores da Devedora e das Fiadoras tenham seus negócios, condição 

financeira e resultado operacional afetados em virtude de qualquer um dos eventos listados 

acima. Assim, caso qualquer desses eventos ocorra, a capacidade de pagamento dos Créditos 

Imobiliários pela Devedora e pelas Fiadoras pode ser afetada direta ou indiretamente; 

comprometendo, consequentemente, o pagamento dos CRI pela Emissora. 



  

191 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)



  

192 

SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA NO BRASIL 

Visão geral do setor de securitização imobiliária 

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 se utilizaram das securitizações como parte de sua estratégia de 

financiamento. 

O Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI  

A Lei 9.514/97, 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, de 21 de agosto de 1964, conforme alterada 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. 

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. 

Evolução Recente do Mercado Brasileiro de Securitização 



  

193 

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). 

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. 

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 6.385, devendo, para tanto, seguir os procedimentos descritos na Resolução CVM 60. 

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 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. 

Oferta Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários 
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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 (trezentos mil reais). Em 30 

de dezembro de 2004, a CVM editou a Instrução CVM 414, revogando a Instrução CVM 284 e 

ampliando o rol de possíveis investidores, pois não foi estipulado valor nominal mínimo para o 

certificado de recebíveis imobiliários. Posteriormente a Instrução CVM 554, de 17 de dezembro 

de 2014, inclui, revoga e altera dispositivos na Instrução CVM 539. Em 23 de dezembro de 2021, 

a CVM editou a Resolução CVM 60, que revogou a Instrução CVM 414, 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 Resolução CVM 60, 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. 

Regime Fiduciário 

A Lei do Sistema de Financiamento Imobiliários contemplou a faculdade de se adotar 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 dos 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 o patrimônio 

separado só responda pelas obrigações inerentes aos títulos a ele afetados e que a insolvência 

da companhia securitizadora não afete o patrimônio separado que tenha sido constituído. 

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. 

PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE OS RISCOS RELACIONADOS À EXISTÊNCIA DE 

CREDORES PRIVILEGIADOS, VIDE ITEM “RISCO DA EXISTÊNCIA DE CREDORES 

PRIVILEGIADOS” NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO” NA PÁGINA 148DESTE PROSPECTO 

PRELIMINAR. 
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TRIBUTAÇÃO DOS TITULARES DE CRI 

Os Titulares dos CRI não devem considerar unicamente as informações contidas neste Prospecto 

Preliminar para fins de avaliar o tratamento tributário aplicável ao seu investimento em CRI, 

devendo consultar seus próprios assessores quanto à tributação específica à qual estarão sujeitos, 

inclusive quanto a outros tributos eventualmente aplicáveis a esse investimento ou a ganhos 

porventura auferidos em operações com CRI. As informações aqui contidas levam em 

consideração as previsões de regras tributárias e regulamentação aplicáveis à hipótese vigentes 

nesta data, bem como a melhor interpretação ao seu respeito neste mesmo momento, 

ressalvados entendimentos diversos. 

Titulares de CRI Residentes ou Domiciliados no Brasil para Fins Fiscais 

Pessoas físicas: Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em CRI estão 

atualmente isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do 

artigo 3°, incisos II e IV, da Lei 11.033. De acordo com a posição da RFB, tal isenção se aplica, 

inclusive, ao ganho de capital auferido na alienação ou cessão dos CRI, nos termos do artigo 55, 

§ único, da Instrução RFB 1.585. 

Pessoas jurídicas: Como regra geral, os ganhos e rendimentos em CRI auferidos por pessoas 

jurídicas não financeiras estão sujeitos à incidência do IRRF, a ser calculado com base na aplicação 

de alíquotas regressivas, aplicadas em função do prazo do investimento gerador dos rendimentos 

tributáveis: (a) até 180 (cento e oitenta) dias: alíquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco 

décimos por cento); (b) de 181 (cento e oitenta e um) a 360 (trezentos e sessenta) dias: alíquota 

de 20% (vinte por cento); (c) de 361 (trezentos e sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias: 

alíquota de 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento); e (d) acima de 720 (setecentos 

e vinte) dias: alíquota de 15% (quinze por cento). Este prazo de aplicação é contado da data em 

que o respectivo Titular dos CRI efetuou o investimento, até a data do resgate artigo 1º da Lei 

11.033, e artigo 65 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995. 

Regras específicas a depender do investidor: Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada 

tipo de investidor, conforme sua qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, 

instituições financeiras, fundos de investimento, seguradoras, por entidades de previdência 

privada, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e 

sociedades de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro. 

IRRF – Antecipação: O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não financeiras 

tributadas com base no lucro real é considerado antecipação do imposto de renda devido, em 

princípio, gerando o direito à dedução do IRPJ apurado em cada período de apuração.  

Dispensa de retenção: Com relação aos investimentos em CRI realizados por determinadas 

entidades (por exemplo, instituições financeiras, fundos de investimento, agências de fome, 

sociedade de seguro, por entidades de previdência e capitalização, corretoras e distribuidoras de 

títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil), há dispensa de retenção 

do IRRF de acordo com o artigo 71, inciso I, da Instrução RFB 1.585. 

Tributação exclusiva na fonte: Conforme regra geral, pessoas jurídicas não submetidas ao lucro 

real, inclusive isentas, e pessoas físicas 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 8.981. 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 8.981. 
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Fundos de investimentos: As carteiras de fundos de investimentos estão, via de regra, isentas de 

imposto de renda, de acordo com o artigo 28, parágrafo 10, da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro 

de 1997). Para Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”) e Fundos de Investimento nas Cadeias 

Produtivas Agroindustriais (“FIAGRO”), em regra essa isenção não abrange as aplicações 

financeiras de renda fixa ou de renda variável, que estão sujeitas a IRRF, compensável com o 

imposto devido pelo investidor no momento das distribuições feitas pelo fundo, nos termos do 

artigo 16-A, §1º, da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, e artigo 36 da Instrução RFB 1.585. 

Contudo, as aplicações de FII especificamente em CRI não estão sujeitas ao IRRF, de acordo com 

o artigo 36, § 1º, da Instrução Normativa 1.585/15. 

Tributação corporativa: Não obstante a dispensa de retenção na fonte em determinados casos, 

os rendimentos decorrentes de investimento em CRI serão submetidos, via de regra à tributação 

corporativa aplicável, à exceção dos fundos de investimento 

PIS/COFINS: Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2015, os rendimentos 

em CRI auferidos por pessoas jurídicas tributadas de acordo com a sistemática não-cumulativa 

para fins de apuração do PIS e do COFINS, estão sujeitos à incidência dessas contribuições às 

alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento) 

respectivamente. 

Se a pessoa jurídica for optante pela sistemática cumulativa de apuração do PIS e da COFINS, a 

base de cálculo das referidas contribuições é a receita bruta, que abrange as receitas da atividade 

ou objeto principal da pessoa jurídica. Caso os rendimentos em CRI possam ser entendidos como 

decorrentes da atividade principal da pessoa jurídica, existiria a possibilidade de incidência das 

referidas contribuições. Por outro lado, caso os investimentos em CRI não representem a atividade 

ou objeto principal da pessoa jurídica investidora, poderia haver argumentos para afastar a 

incidência do PIS e da COFINS, pois, nessa sistemática, a base de cálculo é a receita bruta (e não 

a totalidade das receitas auferidas). 

Na hipótese de aplicação em CRI realizada por pessoas jurídicas que tenham como atividade 

principal a exploração de operações financeiras (como instituições financeiras, sociedades de 

seguro, entidades de previdência complementar abertas, entidades de previdência privada 

fechadas, sociedades de capitalização, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e 

câmbio, sociedades distribuidores de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento 

mercantil), os rendimentos serão considerados como receita operacional, sujeitos à sistemática 

cumulativa conforme regra especial e podendo ser tributados pela COFINS à alíquota de 4% 

(quatro por cento); e pelo PIS, à alíquota de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento). 

Deduções no cômputo de PIS/COFINS: As companhias securitizadoras de créditos agrícolas, 

imobiliários e financeiros podem deduzir as despesas da captação da base de cálculo do PIS e da 

COFINS, conforme requisitos/regulamentação aplicáveis, nos termos da redação vigente do artigo 

3º, § 8º, da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998. 

Titulares de CRI Residentes ou Domiciliados no Exterior para Fins Fiscais  

Pessoas físicas: Os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas residentes ou 

domiciliadas no exterior que invistam em CRI no Brasil de acordo com as normas previstas na 

Resolução CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, inclusive as pessoas físicas residentes em 

Jurisdição de Tributação Favorecida (“JTF”), estão atualmente isentas de IRRF, conforme artigo 85, 

§ 4º da Instrução RFB 1.585. 

Investidores 4.373: Rendimentos auferidos pelos demais investidores (que não sejam pessoas 

físicas) domiciliados ou com sede no exterior e fora de JTF, que invistam em CRI no Brasil de 
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acordo com as normas previstas na Resolução CMN 4.373, estão sujeitos à incidência do IRRF à 

alíquota de 15% (quinze por cento). 

Investidores residentes em JTF: Caso os demais investidores (que não sejam pessoas físicas) sejam 

residentes em JTF, o IRRF incidirá conforme aplicável aos residentes no Brasil, conforme regra 

geral e às alíquotas regressivas aplicadas em função do prazo do investimento gerador dos 

rendimentos tributáveis: (i) até 180 (cento e oitenta) dias: alíquota de 22,5% (vinte e dois inteiros 

e cinco décimos por cento); (ii) de 181 (cento e oitenta e um) a 360 (trezentos e sessenta) dias: 

alíquota de 20% (vinte por cento); (iii) de 361 (trezentos e sessenta e um) a 720 (setecentos e 

vinte) dias: alíquota de 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) e (iv) acima de 720 

(setecentos e vinte) dias: alíquota de 15% (quinze por cento). 

Isenção sobre ganhos de capital: Ganhos de capital auferidos na alienação de CRI em ambiente 

de bolsa de valores, balcão organizado ou assemelhados por investidores residentes no exterior, 

cujo investimento seja realizado em acordo com as disposições da Resolução CMN 4.373 e que 

não estejam localizados em JTF, regra geral, são isentos de tributação no Brasil. 

Conceito de JTF: Nos termos do artigo 24 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, entende-

se como JTF aqueles países ou jurisdições que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota 

máxima inferior a 20% (vinte por cento), ou cuja legislação não permita o acesso a informações 

relativas à composição societária das pessoas jurídicas, à sua titularidade ou à identificação do 

beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não-residentes. 

A RFB lista no artigo 1º da Instrução Normativa 1.037, as jurisdições consideradas como JTF e 

publicou a Portaria n° 488, de 28 de novembro de 2014, que reduziu de 20% (vinte por cento) 

para 17% (dezessete por cento) o limite mínimo de tributação da renda para fins de 

enquadramento como JTF para países e regimes alinhados com os padrões internacionais de 

transparência fiscal, de acordo com regras a serem estabelecidas pelas autoridades fiscais 

brasileiras. Embora a Portaria 488 tenha diminuído a alíquota mínima, a Instrução Normativa 

1.037, que identifica os países considerados como JTF, ainda não foi alterada para refletir essa 

modificação. 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 

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 pela Resolução 

CMN 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 dos recursos no Brasil e à alíquota zero no retorno dos recursos ao exterior, conforme 

Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007. 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 transações ocorridas após este eventual aumento. 

IOF/Títulos 

As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme previsão do artigo 

32, parágrafo 2º, incisos V e VI, do Decreto 6.306. 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% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao dia, relativamente a transações ocorridas 

após este eventual aumento. 
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Discussões legislativas: Por fim, importante mencionar que determinados projetos de lei no 

Congresso objetivam alterar as regras tributárias relacionadas aos investimentos nos mercados 

financeiro e de capitais no Brasil. Não é possível determinar, desde logo, quais propostas de 

modificação serão efetivamente aprovadas e implementadas e como elas podem vir a impactar 

investimentos em CRI. De todo modo, qualquer potencial mudança relacionada a esses projetos 

somente passará a ter vigência no ano seguinte a sua conversão em lei. Nesse sentido, 

recomendamos que haja um acompanhamento constante dos trâmites legislativos, a fim de 

identificar eventuais impactos futuros. 
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SUMÁRIO DA EMISSORA  

Este sumário é apenas um resumo das informações da Emissora. As informações completas sobre 

a Emissora estão no seu Formulário de Referência. Leia-o antes de aceitar a oferta. Asseguramos 

que as informações contidas nesta seção são compatíveis com as apresentadas no Formulário de 

Referência da Emissora.  

Conforme a faculdade descrita no item 5.1, Anexo III da Instrução CVM 400, para a consulta ao 

Formulário de Referência, acesse https://sistemas.cvm.gov.br/ (neste website, clicar em 

“Informações sobre Companhias”, buscar "True Securitizadora” no campo disponível. Em seguida 

clicar em "True Securitizadora S.A.", clicar em “+ EXIBIR FILTROS DE PESQUISA” e selecionar 

“Período” no campo “Período de Entrega”, e posteriormente preencher no campo “de:” a data de 

01/01/2022 e preencher no campo “até:” a data da consulta. Em seguida no campo categoria" 

selecionar “FRE - Formulário de Referência", e em seguida, clicar em “consultar”. Procure pelo 

formulário com a data mais recente de entrega. Na coluna “Ações”, clique no primeiro ícone 

(imagem: uma lupa sobre um papel dobrado; descrição “visualizar o documento”) e, em seguida, 

clicar em “Salvar em PDF”, certifique-se de que todos os campos estão selecionados e, por fim, 

clicar em “Gerar PDF” para fazer o download); OU acessar 

https://truesecuritizadora.com.br/acionistas/ (nesta página “Informações Financeiras”, localizar a 

barra de pesquisa e buscar por “Formulário de Referência”. Clicar sobre o link do Formulário de 

Referência com a data mais recente.  

LEIA O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O 

PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA. 

Breve Histórico da Emissora 

A Emissora (anteriormente denominada Portfólio Securitizadora S.A.) é uma sociedade por ações, 

com prazo de duração indeterminado, cuja sede social foi alterada para cidade de São Paulo – SP. 

Sua controladora é a True One Participações S.A. e Cadência Participações Ltda. Até o exercício 

findo em 31 de dezembro de 2012 a Emissora não possuía qualquer histórico operacional ou de 

negócios que possam suportar a alteração de sua classificação de pré-operacional, ressaltando-

se que até 2 de agosto de 2012 a Emissora era controlada por outros controladores. No entanto, 

em 2 de agosto de 2012, Fernando Cesar Brasileiro e Ápice Consultoria Financeira e Participações 

Ltda. adquiriram a totalidade das ações da Emissora e em 25 de maio de 2018 as ações da 

Emissora foram transferidas as sociedades do grupo empresarial, True One Participações S.A. e 

Cadência Participações Ltda. Nas emissões de certificados de recebíveis imobiliários e emissões 

de certificados de recebíveis do agronegócio realizadas pela Emissora, 100% (cem por cento) 

foram realizadas com a constituição do respectivo patrimônio separado, sendo que nenhuma 

emissão de certificados de recebíveis imobiliários e de certificados de recebíveis do agronegócio 

da Emissora conta com a sua coobrigação. Informações cadastrais da Emissora.  

A True Securitizadora S.A. tem por objeto social: 

 (i) securitização de créditos oriundos de operações imobiliárias e securitização de direitos 

creditórios do agronegócio, assim compreendida a compra, venda e prestação de garantias em 

créditos hipotecários e imobiliários, bem como em direitos creditórios, bem como em direitos 

creditórios do agronegócio; (ii) a aquisição de créditos imobiliários, direitos creditórios do 

agronegócio e de títulos e valores mobiliários; (iii) a emissão e colocação, no mercado financeiro, 

de Certificado de Recebíveis Imobiliários e de Certificado de Recebíveis do Agronegócio, podendo 

realizar a emissão e colocação de outros títulos e/ou valores mobiliários; (iv) a prestação de 

serviços e realização de outros negócios relacionados ao mercado secundário de créditos 

imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio, especialmente à securitização de tais 

créditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio, nos termos da Lei 9.514, da Lei 
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11.076. e outras disposições legais aplicáveis; e (v) a realização de operações de hedge em 

mercados derivativos visando a cobertura de riscos na sua carteira de créditos imobiliários e de 

diretos creditórios do agronegócio. 

Principais concorrentes 

A Emissora possui como principais concorrentes no mercado de créditos imobiliários e do 

agronegócio outras companhias securitizadoras, dentre esses se destacam: Forte Securitizadora 

S.A; Octante Securitizadora S.A.; RB Capital Securitizadora S.A.; Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A.; Virgo Companhia Securitizadora. e a Gaia Agro Securitizadora 

S.A.  

Resumo das Demonstrações Financeiras da Emissora 

Adicionalmente, as informações divulgadas pela Emissora acerca de seus resultados, as 

demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 

2021, 2020 e 2019 e as informações trimestrais referentes ao período findo em 31 de março de 

2022 e 30 de junho de 2022, são elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira, as normas da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade 

emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)  

Patrimônio Líquido da Securitizadora 

O patrimônio líquido da Emissora em 31 de dezembro de 2021 era de R$ 3.098.000,00 (três 

milhões noventa e oito mil reais). 

Negócios com Partes Relacionadas 

Na data deste Prospecto, não existem negócios celebrados entre a Emissora e empresas ligadas 

ou partes relacionadas do grupo da Devedora. 

Pendências Judiciais e Trabalhistas 

As pendências judiciais e trabalhistas relevantes da Emissora estão descritas nos itens 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6 e 4.7 do Formulário de Referência da Emissora. 

Porcentagem de CRI emitidos com patrimônio separado e porcentagem de CRI emitidos 

com coobrigação 

Até a presente data, todos os CRI emitidos pela Emissora contam com patrimônio separado. Até 

a presente data, nenhum dos CRI emitidos pela emissora contam com coobrigação por parte da 

Emissora. 

Número total de Ofertas Públicas de emissão da Emissora 

O número total de Ofertas Públicas de valores mobiliários emitidos pela Emissora ainda em 

circulação (data base 25 de agosto de 2022) é de 234 (duzentas e trinta e quatro). 

Relacionamento com fornecedores e clientes 

Não há contratos relevantes celebrados pela Emissora. A Emissora contrata prestadores de serviço 

no âmbito da emissão de certificados de recebíveis imobiliários. Além disso, entende-se por 

clientes os investidores que adquirem os certificados de recebíveis do agronegócio emitidos pela 
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Emissora. O relacionamento da Emissora com os fornecedores e com os clientes é regido pelos 

documentos das respectivas emissões de certificados de recebíveis do agronegócio. 

Relação de dependência dos mercados nacionais e/ou estrangeiros e fatores macroeconômicos 

que façam influência sobre os negócios da Emissora 

A Emissora atualmente possui seus negócios concentrados no mercado nacional, não possuindo 

títulos emitidos no exterior, havendo, neste sentido, uma relação de dependência com o mercado 

nacional.  

A atividade que a Emissora desenvolve está sujeita à regulamentação da CVM no que tange a 

ofertas públicas de CRI. Ademais, o Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, 

ocasionalmente, modificar sua política econômica, podendo adotar medidas que envolvam 

controle de salários, preços, câmbio, remessas de capital e limites à importação, podendo afetar 

as atividades da Emissora. Mais informações acerca da influência de fatores macroeconômicos 

nas atividades da Emissora estão descritas na seção “Fatores de Risco”, item “Riscos Relacionados 

a Fatores Macroeconômicos” na página 199 deste Prospecto Definitivo. 

Governança Corporativa 

A Emissora possui Código de Ética e Conduta, Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e 

Combate ao Terrorismo , Política de Segurança da Informação e Política de Compliance. 

Negócios, Processos produtivos, Produtos, Mercados de Atuação e Serviços Oferecidos 

Para maiores informações sobre negócios, processos produtivos, produtos e mercados de 

atuação da Emissora e serviços fornecidos, vide item 7 de seu Formulário de Referência. Descrição 

dos Produtos e/ou Serviços em Desenvolvimento Para maiores informações relativas à descrição 

dos produtos e/ou serviços em desenvolvimento vide item 10.8 do Formulário de Referência da 

Emissora. 

Contratos Relevantes Celebrados pela Emissora 

Não há contratos relevantes celebrados pela Emissora. 

Administração da Emissora 

A administração da Emissora compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. A 

representação da Emissora caberá à Diretoria, sendo o Conselho de Administração um órgão 

deliberativo. 

Para maiores informações relativas à administração da Emissora, vide Formulário de Referência 

da Emissora. 

Conselho de Administração da Emissora 

O Conselho de Administração será composto por, no mínimo 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) 

membros, eleitos pela assembleia geral de acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, 

para um mandato de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição.  

A assembleia geral nomeará, dentre os Conselheiros eleitos, o Presidente e o Vice-Presidente do 

Conselho de Administração e poderá eleger suplentes para os membros do Conselho de 

Administração. Em caso de vacância do cargo de Conselheiro, caberá ao Conselho de 

Administração escolher o substituto, que servirá até a próxima assembleia geral. 

Conforme previsto no Estatuto Social da Emissora, compete ao Conselho de Administração: 
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(i) fixar a orientação geral dos negócios da Emissora; 

(ii) eleger e destituir os Diretores da Emissora e fixar-lhes as atribuições e remunerações 

individuais, respeitados os limites globais fixados pela assembleia geral; 

(iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e documentos da 

Emissora, bem como solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração 

ou sobre quaisquer outros atos; 

(iv) convocar a assembleia geral, quando julgar conveniente; 

(v) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; 

(vi) escolher e destituir os auditores independentes;  

(vii) aprovar a constituição de qualquer subsidiária ou afiliada da Emissora; 

(viii) aprovar qualquer alteração das estruturas jurídicas e/ou tributárias da Emissora; 

(ix) realizar o rateio da remuneração dos Administradores, observada a remuneração global, 

estabelecida pela assembleia geral e fixar as gratificações de Conselheiros, Diretores e 

funcionários, quando entender de concedê-las; 

(x) aprovar a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários e de Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio pela Emissora sem a constituição de patrimônio separado; 

(xi) deliberar sobre os limites globais para as emissões de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários e de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, ambos sem constituição de 

patrimônio separado; e 

(xii) aprovar, declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semestrais e/ou 

trimestrais e/ou mensais, a conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes, sob 

qualquer das modalidades facultadas pelo artigo 204 da Lei das Sociedades por Ações, bem como 

o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação aplicável. 

É composto pelos seguintes membros: 

Nome 
Cargo no Conselho de 

Administração 
Término do mandato 

Fernando Cesar Brasileiro 
Presidente do Conselho de 

Administração 

AGO que aprova as DFs de 

31/12/2023 

Arley Custodio Fonseca 
Vice-presidente do Conselho 

de Administração 

AGO que aprova as DFs de 

31/12/2023 

Mauricio Katsumi Fukuda Conselheiro 
AGO que aprova as DFs de 

31/12/2023 
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Diretoria 

A Diretoria será composta por, no mínimo 2 (dois) e, no máximo, 7 (sete) membros, acionistas ou 

não, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, e por este destituíveis a qualquer 

tempo, para um mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo 01 (um) designado Diretor 

Presidente, 01 (um) Diretor de Relações com Investidores, 01 (um) Diretor de Distribuição, 01 (um) 

Diretor de Compliance e os demais Diretores sem designação específica. Os cargos de Diretor 

Presidente e de Diretor de Relações com Investidores poderão ser cumulados por um único 

diretor. Ocorrendo vacância do cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá ao Conselho 

de Administração eleger novo Diretor ou designar o substituto, que permanecerá no cargo pelo 

prazo de gestão remanescente do Diretor substituído. Compete à Diretoria a representação da 

Emissora, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes 

à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei, no presente Estatuto 

Social ou instituídos pelo Conselho de Administração. Competirá à Diretoria ou aos procuradores 

por esta constituídos, nos termos do Estatuto Social deliberar sobre as emissões e seus limites 

globais de Certificados de Recebíveis Imobiliários e de Certificados de Recebíveis do Agronegócio 

com a constituição de patrimônio separado. Diretoria da Emissora é composta pelos seguintes 

membros: 

Nome Cargo na Diretoria 
Data da 

Eleição 

Término do 

mandato 

Arley Custodio 

Fonseca 

Diretor Presidente/ Diretor de 

Relação com Investidores 
30/04/2020 30/04/2023 

Andressa Braz de 

Souza Spinelli 
Diretora de Compliance 30/04/2020 30/04/2023 

Rodrigo Henrique 

Botani 
Diretor 30/04/2020 30/04/2023 

Rodrigo Vinicius dos 

Santos 
Diretor 30/04/2020 30/04/2023 

Karine Simone 

Bincoletto 
Diretora 30/04/2020 30/04/2023 

Maximiliano Marques 

Rodrigues 
Diretor de Distribuição 19/07/2021 19/07/2024 
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Porcentagem de CRI emitidos com patrimônio separado e porcentagem de CRI emitidos 

com coobrigação 

PORCENTAGEM DE OFERTAS PÚBLICAS REALIZADAS PELA EMISSORA 

Porcentagem de Ofertas Públicas realizadas com 

patrimônio separado 

100% 

Porcentagem de Ofertas Públicas realizadas com 

coobrigação da Emissora (*) 

0% 

(*)Os Patrimônios Separados constituído em favor dos Titulares de CRI da presente Emissão 

não conta com qualquer garantia adicional ou coobrigação da Emissora. 

Cinco Principais Fatores de Risco relativos à Emissora 

Os principais fatores de risco relativos à Emissora e suas atividades estão descritos na seção 

“Fatores de Risco”, item “Riscos Relacionados à Emissora”, os 05 (cinco) principais são:  

Manutenção de Registro de Companhia Aberta 

A Emissora possui registro de companhia aberta desde 25 de novembro de 2010, tendo, no 

entanto, realizado sua primeira emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no 

primeiro trimestre de 2013. A Securitizadora foi autorizada em 30 de janeiro de 2015 a realizar 

emissões de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A sua atuação como securitizadora 

de emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários e de Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio depende da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das 

respectivas autorizações societárias. 

Caso a Emissora não atenda aos requisitos da CVM em relação às companhias abertas, sua 

autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim, as suas emissões de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio, incluindo a 

presente Emissão e o cumprimento das suas obrigações perante os Titulares de CRI. 

Crescimento da Emissora e de seu Capital 

O capital atual da Emissora poderá não ser suficiente para suas futuras exigências operacionais e 

manutenção do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vir a precisar de fonte de 

financiamento externo. Não se pode assegurar que haverá disponibilidade de capital no momento 

em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as condições desta captação poderiam afetar o 

desempenho da Emissora. 

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 pode 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 originação, 

estruturação, distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico, operacional e 

mercadológico de nossos produtos. Assim, a eventual perda de componentes relevantes da 

equipe e a incapacidade de atrair novos talentos poderia afetar a nossa capacidade de geração 

de resultado. 

Originação de Novos Negócios e Redução na Demanda por Certificados de Recebíveis 

A Emissora depende de originação de novos negócios de securitização imobiliária e do 

agronegócio, bem como da demanda de investidores pela aquisição dos Certificados de 

Recebíveis de sua emissão. No que se refere aos riscos relacionados aos investidores, inúmeros 
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fatores podem afetar a demanda dos investidores pela aquisição de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Por exemplo, alterações na Legislação 

Tributária que resultem na redução dos incentivos fiscais para os investidores poderão reduzir 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 de Certificados de Agronegócio venha a ser reduzida, a Emissora poderá ser 

afetada e, consequentemente, sua capacidade de cumprimento das obrigações previstas na 

presente Emissão e perante os Titulares de CRI. 

Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da Emissora 

Ao longo do prazo de duração dos Certificados de Recebíveis Imobiliários, a Emissora poderá 

estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial.  

Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado 

sobre cada um dos créditos imobiliários ou do agronegócio, eventuais contingências da 

Companhia, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais créditos, 

incluindo os Créditos Imobiliários, principalmente em razão da falta de jurisprudência em nosso 

país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.  

Informações Cadastrais da Emissora 

Identificação da Emissora TRUE SECURITIZADORA S.A. 

Registro na CVM A Emissora possuía registro de companhia 

aberta na CVM sob o código nº 22.276, sendo 

que o registro foi migrado com base na 

resolução 60 da CVM para categoria S1 sob o 

código de registro nº 663. Estando a Emissora 

devidamente registrada na CVM 

Sede  Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, 

conjunto 12, Vila Nova Conceição, CEP 04506-

000. 

Diretor de Relações com Investidores  Arley Custodio Fonseca  

Auditores Independentes Grant Thornton Auditores Independentes e  

BLB Auditores Independentes 

  

Jornais nos quais divulga informações As informações da Emissora são divulgadas no 

jornal Gazeta São Paulo 

Website na Internet www.truesecuritizadora.com.br  

http://www.truesecuritizadora.com.br/
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INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA  

 

Coordenador Líder 

O Itaú BBA é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, constituída sob a 

forma de sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Bairro Itaim Bibi. 

O Itaú BBA é um banco de atacado brasileiro com uma carteira de crédito no Brasil de R$ 395,1 

bilhões, em março de 20221. O banco faz parte do conglomerado Itaú Unibanco, sendo controlado 

diretamente pelo Itaú Unibanco Holding S.A. O Itaú BBA é a unidade responsável por operações 

comerciais com grandes empresas e pela atuação como Banco de Investimento. No Brasil, o Banco 

de Atacado atende grupos empresariais e institucionais e está presente em 18 países (Cayman, 

Bahamas, Estados Unidos, México, Panamá, Uruguai, Colômbia, Peru, Paraguai, Argentina, Chile, 

Inglaterra, Portugal, Espanha, Alemanha, França e Suíça)2. 

A área de Investment Banking oferece assessoria a clientes corporativos e investidores na 

estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda fixa, renda variável, além de 

fusões e aquisições. 

O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento do Brasil por 

instituições como Global Finance, Latin Finance e Euromoney3. Em 2021, o Itaú BBA foi escolhido 

como o melhor agente de M&A da América Latina pela Global Finance4. Em 2020 o Itaú BBA foi 

escolhido como Best Equity Bank na América Latina pela Global Finance5 e melhor departamento 

jurídico interno pelo Leaders League6. Em 2019 o Itaú BBA foi escolhido como melhor banco de 

cash management na América Latina segundo a Euromoney7 e top 3 nos mercados de Equity 

Capital Markets, Debt Capital Markets e fusões e aquisições por 11 anos consecutivos, segundo a 

ANBIMA8. Em 2018, o Itaú BBA foi escolhido como o melhor banco de investimento do Brasil pela 

Latin Finance9 e líder nos mercados de Equity Capital Markets, Debt Capital Markets e fusões e 

aquisições pelo terceiro ano consecutivo, segundo a Dealogic10. Em 2017 o Itaú BBA foi escolhido 

como o melhor banco de investimento da América Latina pela Global Finance11. Em 2015, o Itaú 

BBA foi escolhido como o banco mais inovador da América Latina pela The Banker, além de 

também ter sido eleito como o melhor banco de investimento do Brasil pela Euromoney e da 

América Latina pela Global Finance12. Em 2014 o Itaú BBA foi escolhido como o Banco mais 

inovador da América Latina pela The Banker13, além de eleito o melhor banco de investimento do 

Brasil e da América Latina pela Global Finance14 e melhor banco de investimento da América 

 
1 Fonte: Itaú Unibanco, disponível em https://www.itau.com.br/relacoes-com-

investidores/Download.aspx?Arquivo=Xa9J92P7SYbFEuNVn9o4uA==&linguagem=pt 
2 Fonte: Itaú Unibanco, disponível em https://www.itau.com.br/relacoes-com-

investidores/Download.aspx?Arquivo=BTzZOmdv3bj7XXX2/Zx1UQ==&linguagem=pt 
3 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/ 
4 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/credenciais  
5 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/credenciais 
6 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/credenciais 
7 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/ 
8 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/credenciais 
9 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/ 
10 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/ 

11 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/ 
12 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/ 
13 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/ 
14 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/ 

https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/
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Latina pela Latin Finance15. Em 2013, o Itaú BBA foi escolhido como melhor banco de investimento 

do Brasil e da América Latina pela Global Finance16. 

No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes 

diversos produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, 

debêntures, commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos 

creditórios (FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e do agronegócio (CRA), fundos 

imobiliários (FII), fundos de investimento em infraestrutura (FIP-IE) e Fundo de Investimento nas 

Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro). De acordo com o Ranking ANBIMA de Renda Fixa e 

Híbridos17, o Itaú BBA tem apresentado posição de destaque no mercado doméstico, tendo 

ocupado o primeiro lugar no ranking de distribuição nos anos de 2004 a 2011, a segunda 

colocação em 2012 e em 2013, primeiro lugar em 2014, segundo lugar em 2015 e em 2016 e a 

primeira colocação em 2017, 2018, 2019, 2020 e em 2021, mantendo participação de mercado de 

aproximadamente 20% a 30% na última década. Em março de 2022, o Itaú BBA também segue 

classificado em primeiro lugar no ranking de distribuição, tendo distribuído aproximadamente R$ 

17,3 bilhões, com participação de mercado somando pouco mais de 27% de todo o volume 

distribuído18.  

Dentre as emissões de debêntures coordenadas pelo Itaú BBA recentemente, destacam-se as 

ofertas de debêntures da Claro (R$ 4,3 bilhões), Arteris (R$ 1,0 bilhão), Localiza Rentacar (R$ 2,5 

bilhão), Randon (R$ 500 milhões),  Inspirali ( R$ 2,0 bilhões), Rio Mais Aguas do Brasil (R$ 2,0 

bilhões), Transmissora Aliança (R$ 800 milhões) ,Hypera (R$  500 milhões e 1,0 bilhão), Eurofarma 

(R$ 1,0 bilhão), Marfrig (R$ 500 milhões), CCR Holding (3,4 bilhão), CCR Dutra (R$ 1,0 bilhão), 

Sabesp (R$ 1,1 bilhão e R$ 1,2 bilhão), Armac (R$ 1,0 bilhão), VLI (R$ 1,0 bilhão), Unidas (R$ 850 

milhões), Companhia de Locação das Américas (R$ 1,0 bilhão e R$ 1,1 bilhão), Vibra Energia (R$ 

1,5 bilhão), Sul America (R$ 1,5 bilhão), CCR Autoban (R$ 1,4 bilhão), Copel G&T (R$ 1,5 bilhão),  

Vamos (R$ 2,0 bilhões), Autopista Litoral Sul (R$ 2,0 bilhões), Hapvida (R$ 2,5 bilhões), Dasa (R$ 

2,0 bilhões), Aegea (R$ 3,4 bilhões e R$ 4,4 bilhões), Energisa (R$ 1,0 bilhão), Rumo Malha Paulista 

(R$ 1,3 bilhão), Holding do Araguaia (R$ 1,4 bilhão), Magazine Luiza (R$ 2,0 bilhões) Cromossomo 

(R$ 3,5 bilhões), Itaúsa (R$ 2,5 bilhões), Cogna (R$ 900 milhões),  Assai (R$ 1,6 bilhão), B3 (R$ 3,0 

bilhões), Comgas (R$ 1,0 bilhão), Cosan (R$ 1,7 bilhão), Iguá Saneamento (R$ 4,0 bilhões), entre 

outras19.  

Em operações de notas promissórias recentemente coordenadas pelo Banco Itaú BBA, destacam-

se as operações de NTS (R$ 1,5 bilhão), DexCo (R$ 300 milhões), Assai (R$ 750 milhões e 2,5 

bilhões), Ouroverde (R$ 300 milhões), AES Brasil (R$ 650 milhões), Novo Horizon (R$ 500 milhões), 

CCR (R$ 2,3 bilhões), MRS (R$ 500 milhões), EDP (R$ 350 milhões), Holding do Araguaia (R$ 1,4 

bilhão), CBD (R$ 500 milhões), Havan (R$ 500 milhões), Magazine Luiza (R$ 1,5 bilhão), Unipar (R$ 

200 milhões), Rio Energy R$ 355 milhões, Cromossomo Participações (R$ 400 milhões), Movida 

(R$ 400 milhões) Dasa (R$ 500 milhões), Natura (R$ 750 milhões), Ambev (R$ 850 milhões), 

Ecorodovias (R$ 1,2 bilhão), Pátria (R$ 1,0 bilhão), Rede D’Or (R$ 800 milhões), Enel (R$ 3,0 

bilhões), Cemig (R$ 1,7 bilhão e R$ 1,4 bilhão), EDP (R$ 300 milhões), Lojas Americanas (R$ 190 

 
15 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/ 
16 Fonte: Itaú BBA, disponível emhttps://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/ 
17 Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercado-

domestico-renda-fixa-e-hibridos.htm 
18 Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercado-

domestico-renda-variavel.htm 
19 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ e 

https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta 

https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/
https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercado-domestico-renda-variavel.htm
https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercado-domestico-renda-variavel.htm
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/
https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta
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milhões), Atacadão (R$ 750 milhões), Prime (R$ 260 milhões), Elektro (R$ 350 milhões), Arteris (R$ 

650 milhões), Localiza (R$ 650 milhões), entre outras20.  

Destacam-se ainda as operações de FIDC Banco Volkswagen ( R$ 1,0 bilhão), RED (R$ 400 

milhões), Banco Votorantim (R$ 2,4 bilhões), Cloudwalk (R$ 291 milhões e R$ 950 milhões), 

Verdcard (R$ 300 milhões), Movile Pay (180 milhões), Listo (R$ 400 milhões), Pravaler (R$ 130 

milhões, R$ R$ 133 milhões, R$ 500 milhões. R$ 137 milhões, R$ 86 milhões, R$ 126 milhões e R$ 

315 milhões), Zoop (R$ 200 milhões), Stone ( R$ 2,1 bilhões, R$ 580 milhões, R$1,6 bilhão, R$700 

milhões e R$360 milhões), Braskem (R$ 400 milhões e 588 milhões), Blu (R$ 200 milhões), 

Eletrobras (R$ 3,7 bilhões), Sabemi, (R$ 539 milhões, e R$ 254 milhões, R$ 431 milhões, R$ 318 

milhões e R$ 254 milhões), Geru (R$ 240 milhões), Banco RCI (R$ 456 milhões), Renner (R$ 420 

milhões), Light (R$1,4 bilhão), entre outros21. 

Em operações de CRI, destaque incluem  Raia Drogasil (R$ 250 milhões), MRV ( R$ 700 milhões e 

R$ 400 milhões), Leo Madeiras (R$ 200 milhões), Assai (R$ 1,5 bilhão), Blue Macaw (R$ 1,2 bilhão) 

MRV (R$ 240 milhões), Rede D’Or (R$ 1,5 bilhão), JHSF (R$ 260 milhões), Setin (R$ 75 milhões), 

Northwest/Rede D’Or (R$ 551 milhões), Cyrela (R$601 milhões), São Carlos (R$150 milhões) 

Aliansce Shopping Centers (R$ 180 milhões), Multiplan (R$300 milhões), BR Malls (R$225 e R$403 

milhões), Direcional Engenharia (R$ 101 milhões) e Ambev (R$ 68 milhões), Multiplan (R$ 300 

milhões), Aliansce (R$ 180 milhões), Multiplan (R$ 300 milhões), Iguatemi (R$ 280 milhões), HSI 

(R$ 161 milhões), Sumaúma (R$ 180 milhões), Localiza (R$ 370 milhões), entre outros22.  

No mercado de CRA destaques recentes incluem Madero (R$ 600 milhões), Bartira (R$ 589 

milhões), Marfrig (R$ 1,5 bilhão e R$ 1,2 bilhão), Usina Vale do Tijuco (R$ 600 milhões), Braskem 

(R$ 720 milhões), Açucareira Quatá (R$ 400 milhões), Petrobras Distribuidora (R$ 800 milhões) 

Tanac (R$ 195 milhões), GDM (R$ 221 milhões), Unidas (R$ 200 milhões), Mantiqueira (R$ 230 

milhões), BRF (R$ 1,0 bilhão), Minerva (R$ 1,6 bilhão), M Dias Branco (R$ 812 milhões), Usina Cocal 

(R$ 480 milhões), SLC (R$ 400 milhões), Vamos (R$ 400 milhões), Raízen (R$ 239 milhões), Klabin 

(R$ 966 milhões), Zilor (R$ 600 milhões), Fibria (R$1,25 bilhão, R$ 941 milhões), Suzano (R$ 675 

milhões), Klabin (R$ 1 bilhão e R$ 600 milhões), VLI Multimodal (R$260 milhões), São Martinho 

(R$ 506 milhões), Ultra (R$1 bilhão), Camil (R$ 600 milhões), Solar (R$ 657 milhões), , entre 

outros23.  

Santander  

O Santander é controlado pelo Santander Espanha, instituição com sede na Espanha fundada em 

1857. O Grupo Santander possui, atualmente, cerca de €1,6 trilhão em ativos, e possui mais de 

155 milhões de clientes e, aproximadamente, 10 mil agências. O Santander acredita ser um dos 

principais grupos financeiros da Espanha e da América Latina e desenvolve atividades de negócios 

na Europa, alcançando, principalmente, uma presença no Reino Unido, por meio do Abbey 

National Bank Plc, assim como em Portugal. Adicionalmente, acredita ser um dos líderes em 

financiamento ao consumo na Europa, por meio do Santander Consumer, com presença em 15 

países do continente e nos Estados Unidos.  

No primeiro trimestre de 2022, o Santander registrou lucro líquido atribuído de R$627 milhões 

no Brasil, o que representou, no mesmo período, aproximadamente 25% dos resultados do Grupo 

 
20 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ e 

https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta 
21 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ e 

https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta 
22 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ e 

https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta 
23 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ e 

https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta 

https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/
https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/
https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/
https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/
https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta
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Santander no mundo. Também na América Latina, o Grupo Santander possui cerca de 6 mil 

agências e cerca de 104 mil funcionários. 

Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional 

celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do 

Comércio S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional 

S.A. (incluindo sua subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banco do 

Estado de São Paulo S.A.– Banespa. Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um 

consórcio composto pelo Santander Espanha, The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis 

SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do capital do ABN AMRO, então controlador do Banco Real. 

Na sequência, em 12 de dezembro de 2007, o CADE aprovou sem ressalvas a aquisição das 

pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO pelo consórcio. No primeiro trimestre de 2008, o Fortis 

N.V. e Santander Espanha chegaram a um acordo por meio do qual o Santander Espanha adquiriu 

direito às atividades de administração de ativos do ABN AMRO no Brasil, que fora anteriormente 

adquirido pelo Fortis N.V. como parte da aquisição do ABN AMRO realizada pelo RFS Holdings 

B.V. Em 24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário indireto do Banco 

Real. Por fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo Santander e foi extinto 

como pessoa jurídica independente.  

Com a incorporação do Banco Real, o Santander tem presença ativa em todos os segmentos do 

mercado financeiro, com uma completa gama de produtos e serviços em diferentes segmentos 

de clientes – pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. 

As atividades do Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco 

global de atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros. No terceiro trimestre de 2021, o 

Santander possuía uma carteira de mais de 29,7 milhões de clientes ativos, aproximadamente 4 

mil entre agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e mais de 12 mil caixas eletrônicos 

próprios, além de um total de ativos em torno de R$945 bilhões e patrimônio líquido de, 

aproximadamente, R$106 bilhões.  

O Santander oferece aos seus clientes diversos produtos e serviços locais e internacionais que são 

direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas de 

transações bancárias globais (Global Transaction Banking), financiamento global via dívida (Global 

Debt Financing), Banco de Investimento (Investment Banking), Equities, Tesouraria Clientes e 

Formador de Mercado (Market Making). Dessa forma, os clientes corporativos podem se 

beneficiar dos serviços globais fornecidos pelo Santander no mundo. 

Na área de equities, o Santander atua na estruturação de operações em boa parte da América 

Latina, contando com equipe de equity research, sales e equity capital markets. A área de research 

do Santander é considerada pela publicação “Institutional Investor” como uma das melhores não 

somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o Santander dispõe de uma 

estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de ativos latino-americanos, 

o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target em operações brasileiras.  

Em sales & trading, o Grupo Santander possui equipes dedicadas a ativos latino-americanos no 

mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia, a equipe do Grupo Santander figura 

dentre as melhores da América Latina pela publicação da “Institutional Investor”. Adicionalmente, 

o Santander também dispõe de uma estrutura dedicada ao acesso ao mercado de varejo e 

pequenos investidores institucionais no Brasil por meio de salas de ações e corretora.  

No mercado de renda fixa local, o Santander tem se posicionado entre os quatro primeiros 

colocados no último ano, de acordo com o Ranking ANBIMA de Renda Fixa e Híbridos – 

Originação e com o Ranking ANBIMA de Renda Fixa e Híbridos – Distribuição. 
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No ano de 2018 o Santander atuou como (i) Coordenador na 9ª Emissão de Notas Promissórias 

da Companhia Energética do Ceará – Coelce, no montante de R$150 milhões, (ii) Coordenador 

Líder na 1ª e 2ª Séries da 25ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Agro 

Securitizadora S.A., com lastro em Duplicatas e CPRs cedidas pela CCAB Agro S.A., no montante 

de R$80 milhões, (iii) Coordenador Líder na 4ª Emissão de Debêntures da Unipar Carbocloro S.A., 

no montante de R$350 milhões, (iv) Coordenador na 8ª Emissão de Debêntures da Iochpe-Maxion 

S.A., no montante de R$450 milhões, (v) Coordenador Líder na 1ª Emissão de Debêntures da 

Concessionária do Rodoanel Norte S.A. – Ecorodoanel, no montante de R$900 milhões, (vi) 

Coordenador da 1ª e 2ª Séries da 15ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 

VERT Companhia Securitizadora S.A., com lastro em Debêntures emitidas pela São Martinho S.A., 

no montante de R$500 milhões, (vii) Coordenador Líder na 2ª. Emissão de Debêntures da Xingu 

Rio Transmissora De Energia S.A., no montante de R$1,25 bilhões, (viii) Coordenador na 2ª 

Emissão de Debêntures da Somos Educação S.A., no montante de R$800 milhões, (ix) 

Coordenador na 6ª Emissão de Letras Financeiras do Banco Daycoval S.A., no montante de R$500 

milhões, (x) Coordenador da 7ª Emissão de Debêntures da Algar Telecom S.A., no montante de 

R$600 milhões, (xi) Coordenador na 6ª Emissão de Letras Financeiras do Banco RCI Brasil, no 

montante de R$600 milhões, (xii) Coordenador na 7ª emissão de Debêntures da CTEEP – 

Companhia de Transmissão Energética, no montante de R$621 milhões, (xiii) Coordenador da 1ª 

Emissão de Debêntures da Guararapes Confecções S.A., no montante de R$800 milhões, (xiv) 

Coordenador da 1ª Emissão de Notas Promissórias da Algar Telecom S.A., no montante de 

R$200,5 milhões, (xv) Coordenador Líder da 7ª Emissão de Debêntures da Companhia de Gás de 

São Paulo – Comgás, no montante de R$215 milhões, (xvi) Coordenador na estruturação de 

quotas do FIDC Chemical X da Braskem S.A., no montante de R$686 milhões, (xvii) Coordenador 

da 6ª Emissão de Debêntures da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., no montante de 

R$300 milhões, (xviii) Coordenador da 5ª Emissão de Debêntures da Concessionária de Rodovias 

do Interior Paulista S.A., no montante de R$800 milhões, (xix) Coordenador Líder da 6ª Emissão 

de Debêntures da Companhia Energética do Ceará – COELCE, no montante de R$310 milhões, 

(xx) Coordenador Líder da 1ª Emissão de Debêntures da Rio Paraná Energia S.A., no montante de 

R$480 milhões, (xxi) Coordenador Líder da 1ª Série da 12ª Emissão de Certificados de Recebíveis 

do Agronegócio da VERT Companhia Securitizadora S.A., com lastro em recebíveis cedidos pela 

Syngenta Proteção de Cultivos LTDA, no montante de R$297,3 milhões, (xxii) Coordenador da 1ª 

Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Ápice Securitizadora S.A., lastreado em 

recebíveis da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, no montante de R$254 milhões, (xxiii) 

Coordenador da 9ª, 10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão de CRAS da Cibrasec S.A., lastreados em 

créditos do agronegócio devidos pela Petrobras Distribuidora S.A., no montante de R$961,7 

milhões, (xxiv) Coordenador Líder da 2ª Emissão de Letras Financeiras da Portoseg S.A., no 

montante de R$500,1 milhões, (xxv) Coordenador Líder da 1ª Emissão de Debêntures da ECO135 

Concessionária de Rodovias S.A., no montante de R$225 milhões, (xxvi) Coordenador da 16ª 

Emissão de Debêntures da Companhia Brasileira de Distribuição, no montante de R$1,2 bilhões, 

(xxvii) Coordenador Líder da 23ª Emissão de Debêntures da Eletropaulo Metropolitana 

Eletricidade de São Paulo S.A., no montante de R$3 bilhões, (xxviii) Coordenador Líder da 7ª 

Emissão de Letras Financeiras do Banco RCI Brasil, no montante de R$600 milhões, (xxix) 

Coordenador Líder da 5ª Emissão de Xingu Rio Transmissora de Energia S.A., no montante de 

R$1,1 bilhões, (xxx) Coordenador Líder da 10ª Emissão de Debêntures da Aliansce Shopping 

Centers S.A., no montante de R$244,8 milhões, (xxxi) Coordenador Líder da 1ª Emissão de quotas 

do FIDC Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, no montante 



  

213 

de R$1,15 bilhões, (xxxii) Coordenador Líder da 2ª Emissão de Debêntures da Guaraciaba 

Transmissora de Energia (TP Sul), no montante de R$118 milhões, (xxxiii) Coordenador da 5ª 

Emissão de Debêntures da Copel Geração e Transmissão S.A. no montante de R$290 milhões, 

(xxxiv) Coordenador da 1ª Emissão de Debêntures da Sertão I Solar Energia SPE S.A., no montante 

de R$130 milhões, (xxxv) Coordenador Líder da 1ª Emissão de Debêntures da Sobral I Solar 

Energia SPE S.A., no montante de R$135 milhões, (xxxvi) Coordenador da 15ª Emissão de 

Debêntures da Light Serviços de Eletricidade S.A., no montante de R$700 milhões, (xxxvii) 

Coordenador Líder da 4ª Emissão de Notas Promissórias da Claro S.A., no montante de R$360 

milhões, (xxxviii) Coordenador da 11ª Emissão de Letras Financeiras do Banco Mercedes-Benz do 

Brasil S.A., no montante de R$300 milhões, (xxxix) Coordenador Líder da 1ª, 2ª e 3ª Séries de CRA 

da Gaia Securitizadora S.A., lastreados em recebíveis comerciais cedidos pela BASF S.A., no 

montante de R$258,5 milhões, (xxxx) Coordenador Líder da 1ª Emissão de Notas Promissórias de 

8 SPEs Subsidiárias da Enel Green Power S.A., no montante de R$1,26 bilhões, (xxxxi) Coordenador 

Líder da 15ª Emissão de Debêntures da Gerdau S.A., no montante de R$1,5 bilhões, (xxxxii) 

Coordenador Líder da 2º Emissão de Debêntures da EDTE – Empresa Diamantina de Transmissão 

de Energia S.A., no montante de R$315 milhões, (xxxxiii) Coordenador Líder da 1ª Emissão de 

Debêntures da ETB – Empresa de Transmissão Baiana S.A., no volume de R$160 milhões, (xxxxiv) 

Coordenador da 1ª Emissão de Debêntures da Energisa Transmissão de Energia S.A., no montante 

de R$250 milhões, (xxxxv) Coordenador da 2ª Emissão de Debêntures do Instituto Hermes Pardini 

S.A., no montante de R$210 milhões, (xxxxvi) Coordenador da 1ª Emissão de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários (CRI) da RB Capital Companhia de Securitização, lastreados pela emissão 

de Debêntures da Rede Dor São Luiz S.A., no montante de R$600 milhões. 

No ano de 2019, o Santander atuou como (i) Coordenador da 6ª Emissão de Debêntures da 

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, no montante de R$3,6 bilhões, (ii) Coordenador Líder da 1ª 

Emissão de Notas Promissórias da Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A., no montante 

de R$30 milhões, (iii) Coordenador da 9ª Emissão de Debêntures da Iochpe-Maxion S.A., no 

montante de R$450 milhões, (iv) Coordenador Líder da 3ª Emissão de Notas Promissórias da 

Eurofarma Laboratórios S.A., no montante de R$400 milhões, (v) Coordenador Líder na 8ª Emissão 

de Letras Financeiras do Banco RCI Brasil, no montante de R$500 milhões, (vi) Coordenador na 

12ª Emissão de Debêntures incentivadas pela lei 12.431 da Rumo S.A., no montante de R$600 

milhões, (vii) Coordenador Líder da 7ª Emissão de Letras Financeiras do Banco Daycoval, no 

montante de R$2 bilhões, (viii) Coordenador da 7ª Emissão de Debêntures da BR Malls 

Participações S.A., no montante de R$600 milhões, (ix) Coordenador da 3ª Emissão de Debêntures 

incentivadas pela lei 12.431 da AES Tietê Energia S.A., no montante de R$2,2 bilhões, (x) 

Coordenador na 4ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da Vert Companhia 

Securitizadora, lastreados pela emissão de Debêntures da Raia Drogasil S.A., no montante de 

R$250 milhões, (xi) Coordenador na 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio 

(CRA) da RB Capital Companhia de Securitização, lastreados em recebíveis cedidos pela Raízen 

Energia S.A., no montante de R$900 milhões, (xii) Coordenador Líder da 2ª Emissão de Letras 

Financeiras do Banco CNH Industrial Capital S.A., no montante de R$300 milhões, (xiii) 

Coordenador na 26ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Vert 

Companhia Securitizadora, lastreados em recebíveis cedidos pela Klabin S.A., no montante de R$1 

bilhão, (xiv) Coordenador da 9ª Emissão de Debêntures da MRS Logística S.A., no montante de 

R$650 milhões, (xv) Coordenador Líder da 2ª Emissão de Debêntures da Centrais Elétricas 

Brasileiras S.A. – Eletrobras, no montante de R$5 bilhões, (xvi) Coordenador da 4ª Emissão de 
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Debêntures da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A., no montante de R$1,3 bilhões, (xvii) 

Coordenador Líder da 4ª Emissão de Debêntures da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens 

S.A., no montante de R$709 milhões, (xviii) Coordenador Líder da 7ª Emissão de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários da Vert Companhia Securitizadora, lastreados pela 14ª Emissão de 

debêntures da MRV Engenharia S.A., no montante de R$360 milhões, (xix) Coordenador Líder da 

6ª Emissão de Debêntures da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. – Taesa, no montante 

de R$1,06 bilhões, (xx) Coordenador da 3ª Emissão de Debêntures da Tecnologia Bancária S.A., 

no montante de R$200 milhões, (xxi) Coordenador da 5ª Emissão de Letras Financeiras do Paraná 

Branco S.A., no montante de R$525 milhões, (xxii) Coordenador da 16ª Emissão de Debêntures da 

Gerdau S.A., no montante de R$1,4 bilhões, (xxiii) Coordenador da 2ª Emissão de Debêntures da 

Eneva S.A., no montante de R$2 bilhões, (xxiv) Coordenador da 25ª Emissão de Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Vert Companhia Securitizadora, lastreados em recebíveis 

cedidos pela Cerradinho Bioenergia S.A., no montante de R$215 milhões, (xxv) Coordenador da 

6ª Emissão de Debêntures incentivadas pela lei 12.431 da Neoenergia S.A., no montante de R$1,3 

bilhões, (xxvi) Coordenador na 6ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) 

da True Securitizadora, lastreados em recebíveis cedidos pela Raízen Energia S.A., no montante 

de R$1.015 bilhões, (xxvii) Coordenador da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários 

(CRI) da True Securitizadora, lastreados pela 5ª Emissão de Debêntures da Direcional Engenharia 

S.A., no montante de R$250 milhões, (xxviii) Coordenador Líder da 9ª Emissão de Debêntures 

incentivadas pela lei 12.431 da Engie Brasil Energia S.A., no montante de R$1,6 bilhões, (xxix) 

Coordenador Líder da 9ª Emissão de Letras Financeiras do Banco RCI Brasil, no montante de R$550 

milhões, (xxx) Coordenador Líder da 2ª Emissão de Notas Promissórias da Via Varejo S.A., no 

montante de R$1,5 bilhões, (xxxi) Coordenador na distribuição pública de quotas do Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) do Banco Volkswagen S.A., no montante de R$1,1 

bilhões, (xxxii) Coordenador da 2ª Emissão de Debêntures da Vamos Locação de Caminhões, 

Máquinas e Equipamentos S.A., no montante de R$800 milhões, (xxxiii) Coordenador Líder da 7ª 

Emissão de Notas Promissórias da Localiza Rent a Car S.A., no montante de R$500 milhões, (xxxiv) 

Coordenador da 2ª Emissão de Notas Promissórias da Enel Brasil S.A., no montante de R$9,3 

bilhões, (xxxv) Coordenador Líder da 4ª Emissão de Debêntures da Águas Guariroba S.A., no 

montante de R$580 milhões, entre outras operações. No ano de 2020, o Santander atuou como 

(i) Coordenador Líder da 8ª Emissão de Debêntures Simples da Transmissora Aliança De Energia 

Elétrica S.A. - TAESA, no montante de R$300 milhões, (ii) Coordenador Líder da 2ª Emissão de 

Notas Promissórias Comerciais da Companhia do Metrô da Bahia, no montante de R$58 milhões, 

(iii) Coordenador Líder da 1ª Emissão de Debentures Simples da Litela Participações S.A, no 

montante de R$170 milhões, (iv) Coordenador Líder da 2ª Emissão de Debêntures Simples da 

Viarondon Concessionária De Rodovia S.A, no montante de R$700 milhões (v) Coordenador Líder 

da 1ª Emissão de Notas Promissórias da C&A Modas S.A., no montante (vi) Coordenador Líder da 

2ª Emissão e Debêntures Simples da Litela Participações S.A, no montante de R$70 milhões, (vii) 

Coordenador Líder da 4ª Emissão de Notas Promissórias Comerciais da Companhia De Gás De 

São Paulo – Comgás, no montante de R$200 milhões, (vii) Coordenador Líder da 1ª Emissão de 

Notas Promissórias Comerciais da Ipiranga Produtos De Petróleo S.A., no montante de R$300 

milhões, (ix) Coordenador Líder da 12ª Emissão de Notas Promissórias Comerciais da SAMM – 

Sociedade De Atividades Em Multimídia LTDA., no montante de R$43 milhões, (x) Coordenador 

Líder da 5ª Emissão de Notas Promissórias Comerciais da Tiete Energia S.A., no montante de 

R$175 milhões, (xi) Coordenador da 4ª Emissão de Debêntures Simples da Eneva S.A., no 

montante de R$410 milhões (xii) Coordenador Líder da 9ª Emissão de Debêntures Simples da 
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Transmissora Aliança De Energia Elétrica S.A. - TAESA, no montante de R$450 milhões, (xiii) 

Coordenador da 2ª Emissão de Debêntures Simples da TOTVS S.A., no montante de R$200 

milhões, (xiv) Coordenador Líder da 4ª Emissão de Debêntures Simples da ACEF S.A., no montante 

de R$80 milhões, (xv) Coordenador Líder da 6ª Emissão de Debêntures Simples da Cogna 

Educação S.A., no montante de R$500 milhões, (xvi) Coordenador Líder da 1ª Emissão da 

Transmissora Matogrossense de Energia S.A. (xvii) Coordenador Líder da 1ª Emissão de Notas 

Promissórias Comerciais da CELESC Distribuição S.A., no montante de R$489 milhões, (xviii) 

Coordenador Líder da 4ª Emissão de Notas Promissórias Comerciais da Autostrade Concessões E 

Participações Brasil LTDA., no montante de R$100 milhões, (xix) Coordenador Líder da 2ª Emissão 

de Debêntures Simples da Cerradinho Açúcar, Etanol e Energia S.A., no montante de R$80 milhões, 

(xx) Coordenador Líder da 5ª Emissão de Debêntures Simples da Via Varejo S.A., no montante de 

R$1,50 bilhões, (xxi) Coordenador da 10ª Emissão de Debêntures Simples da Ecorodovias 

Concessões e Serviços S.A., no montante de R$1 bilhão, (xxii) Coordenador Líder da 9ª Emissão 

de Debêntures Simples da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., no montante de R$200 

milhões, (xxiii) Coordenador da 11ª Emissão de Debêntures Simples da Concessionária do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes S.A., no montante de R$390 milhões, (xxiv) Coordenador da 5ª Emissão 

de Debêntures Simples da Iguá Saneamento S.A., no montante de R$620 milhões, (xxv) 

Coordenador da 3ª Emissão de Debêntures Simples da B3 S.A., no montante de R$3,50 bilhões, 

(xxvi) Coordenador da 12ª Emissão de Debêntures Simples da CESP – Companhia Energética de 

São Paulo, no montante de R$1,50 bilhões, (xxviii) Coordenador Líder da 1ª Emissão de 

Debêntures Simples da Inpasa Agroindustrial S.A., no montante de R$50 milhões, (xix) 

Coordenador Líder da 1ª emissão de Debêntures Simples da Amazonas Geração e Transmissão 

de Energia S.A, no montante de R$500 milhões, (xx) Coordenador Líder da 8ª emissão de 

Debêntures Simples da Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG, no montante de R$850 

milhões, (xxi) Coordenador Líder da 15ª emissão de Debêntures da BR Properties S.A., no 

montante de R$550 milhões, (xxii) Coordenador Líder da 64ª Emissão de Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios S.A., lastreados 

em recebíveis cedidos pela UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A., no 

montante de R$173 milhões, (xxiii) Coordenador Líder da 4ª emissão de Debêntures Simples da 

LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A., no montante de R$75 milhões, (xxiv) 

Coordenador Líder da 6ª emissão de Debêntures Simples da Direcional Engenharia S.A., no 

montante de R$250 milhões, (xxv) Coordenador Líder da 4ª emissão de Debêntures Simples da 

BCBF Participações S.A., no montante de R$750 milhões, (xxvi) Coordenador Líder da 10ª emissão 

de Letras Financeiras do Banco RCI, no montante de R$464 milhões, (xxvii) Coordenador da 2ª 

Emissão de Debêntures Simples da Energisa Transmissão de Energia S.A, no montante de R$140 

milhões, (xxviii) Coordenador da 13ª Emissão de Debêntures Simples da Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia, no montante de R$130 milhões, (xxix) Coordenador da 14ª Emissão de 

Debêntures Simples da Energisa S.A, no montante de R$480 milhões, (xxx) Coordenador Líder da 

5ª emissão de Debêntures Simples da Movida Participações S.A., no montante de R$600 milhões, 

(xxxi) Coordenador Líder da 75ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da 

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios S.A., lastreados em recebíveis cedidos pela Zanchetta 

Alimentos LTDA., no montante de R$200 milhões, (xxxii) Coordenador Líder da 2ª emissão de 

Debêntures Simples da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A, no montante de R$750 milhões, 

(xxxiii) Coordenador Líder da 5ª Emissão de Debêntures Simples da Movida Participações S.A., no 

montante de R$200 milhões, (xxxiv) Coordenador da 1ª Emissão de Debêntures Simples da Serra 

de Ibiapaba Transmissora de Energia S.A., no montante de R$ 116 milhões, (xxxv) Coordenador 
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Líder da 8ª Emissão de Debêntures Simples da Saneamento de Goiás – Saneago, no montante de 

R$ 220 milhões, (xxxvi) Coordenador da 4ª Emissão de Debêntures Simples da Guararapes 

Confecções S.A, no montante de R$ 1,40 bilhões,(xxxvii) Coordenador Líder da 71ª Emissão de 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios 

S.A., lastreados em recebíveis cedidos pela Syngenta Proteção de Cultivos Ltda e Syngenta Seed 

Ltda, no montante de R$ 1,13 bilhões, (xxxviii) Coordenador Líder da 1ª Emissão de Certificados 

de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Gaia Securitizadora S.A. lastreados em recebíveis cedidos 

pela BASF S.A, no montante de R$ 336 milhões, (xxxix) Coordenador da 20ª Emissão de 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da ISEC Securitizadora S.A., lastreados em 

recebíveis cedidos pela SLC Agrícola S.A., no montante de R$ 480 milhões, (xl) Coordenador da 

1ª Emissão de Debêntures Simples da Katrium Indústrias Químicas S.A., no montante de R$ 200 

milhões, e (xli) Coordenador da 19ª Emissão de Debêntures Simples da Companhia de Locação 

das Américas, no montante de R$ 1,50 bilhões, entre outras operações. 

No ano de 2021, o Santander atuou como (i) Coordenador Líder da 9ª Emissão de Debêntures 

Simples da Rio Paranapanema Energia S.A., no montante de R$ 500 milhões, (ii) Coordenador da 

15ª Emissão de Debêntures Simples da Rumo S.A., no montante de R$ 1,20 bilhões, (iii) 

Coordenador Líder da 9ª Emissão de Debêntures Simples da Concessão Metroviária do Rio de 

Janeiro S.A., no montante de R$ 1,20 bilhões, (iv) Coordenador da 8ª Emissão de Debêntures 

Simples da Sul América S.A, no montante de R$ 700 milhões, (v) Coordenador Líder da 6ª Emissão 

de Debêntures Simples da YDUQS Participações S.A., no montante de R$ 1,86 bilhões, (vi) 

Coordenador da 1ª Emissão de Debêntures Simples da DMA Distribuidora S.A., no montante de 

R$ 175 milhões, (vii) Coordenador da 7ª Emissão de Debêntures Simples da Neoenergia S.A., no 

montante de R$ 2,0 bilhões, (viii) Coordenador Líder da 12ª Emissão de Debêntures Simples da 

Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A., no montante de R$ 1,43 milhões, (ix) 

Coordenador Líder da 7ª Emissão de Debêntures Simples da Construtora Tenda S.A., no montante 

de R$ 200 milhões, (x) como Coordenador da 12ª Emissão de Debêntures Simples da Votorantim 

Cimentos S.A, no montante de R$ 450 milhões, (xi) Coordenador da 2ª Emissão de Debêntures 

Simples da Positivo Tecnologia S.A., no montante de R$ 300 milhões, (xii) Coordenador da 2ª 

Emissão de Debêntures Simples da BBM Logística S.A., no montante de R$ 240 milhões, (xiii) 

Coordenador Líder da 1ª Emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários da RB Capital 

Companhia de Securitização, lastreado em créditos imobiliários cedidos pela Votorantim 

Cimentos S.A., no montante de R$ 400 milhões, (xiv) Coordenador da 5ª Emissão de Debêntures 

Simples da IBI Brasil Empreendimentos e Participações S.A., no montante de R$ 260 milhões, (xv) 

Coordenador Líder da 18ª Emissão de Debêntures Simples da Log Commercial Properties e 

Participações S.A., no montante de R$ 250 milhões, (xvi) Coordenador da 1ª Emissão de 

Debêntures Simples da Desktop – Sigmanet Comunicação Multimidia S.A., no montante de R$ 

194 milhões, (xvii) Coordenador Líder da 9º Emissão de Debêntures Simples da Rodovias 

Integradas do Oeste S.A., no montante de R$ 490 milhões, (xviii) Coordenador na 1ª Emissão de 

Debêntures Simples da America Net S.A., no montante de R$ 250 milhões, (xix) Coordenador Líder 

na 4ª Emissão de Debêntures Simples da Diana Bioenergia Avanhandava S.A., no montante de R$ 

75 milhões, (xx) Coordenador na 4ª Emissão de Debêntures Simples da Tecnologia Bancária S.A., 

no montante de R$ 320 milhões, (xxi) Coordenador da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários da True Securitizadora S.A., lastreado em crédito imobiliário cedido pela Direcional 

Engenharia S.A., no montante de R$ 200 milhões, (xxii) Coordenador Líder da 1ª Emissão da 

Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A., no montante de R$ 500 milhões, (xxiii) Coordenador 



  

217 

da 28ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Isec Securitizadora S.A., 

lastreado em direitos creditórios do agronegócio devidos pela JBS S.A., no montante de R$ 1,65 

bilhão, (xxiv) Coordenador Líder da 4ª Emissão de Debêntures Simples da Celesc Distribuição S.A., 

no montante de R$ 550 milhões, (xxv) Coordenador da 3ª Emissão de Debêntures Simples da 

Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A., no montante de R$ 600 milhões, (xxvi) Coordenador 

Líder da 3ª Emissão de Debêntures Simples da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS, 

no montante de R$ 2,7 bilhões, (xxvii) Coordenador da 4ª Emissão de Debêntures Simples da Log-

in Logística Intermodal S.A., no montante de R$340 milhões, (xxviii) Coordenador da 10ª Emissão 

de Debêntures Simples da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., no montante de R$ 750 

milhões, (xxix) Coordenador Líder da 6ª Emissão de Debêntures Simples da Superfrio Armazéns 

Gerais S.A., no montante de R$ 70 milhões, (xxx) Coordenador da 5ª Emissão de Debêntures 

Simples da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no montante de R$ 3 bilhões, (xxxi) Coordenador da 1ª 

Emissão de Debêntures Simples da Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A. – SANEOURO, no 

montante de R$ 100 milhões, (xxxii) Coordenador da 2ª Emissão de Debêntures Simples da Sendas 

Distribuidora S.A., no montante de R$ 1,6 bilhão, (xxxiii) Coordenador da 60ª Emissão de 

Certificado de Recebíveis do Agronegócio da Vert Companhia Securitizadora, lastreada em 

direitos creditórios do agronegócio devidos pela BRF S.A., no montante de R$ 1 bilhão, (xxxiv) 

Coordenador da 8ª Emissão de Debêntures Simples da Valid Soluções S.A., no montante de R$ 

530,7 milhões, (xxxv) Coordenador da 3ª Emissão de Debêntures Simples da Matrinchã 

Transmissora de Energia (TP Norte) S.A., no montante de R$ 135 milhões, (xxxvi) Coordenador da 

5ª Emissão de Letras Financeiras do Banco GM S.A., no montante de R$ 135 milhões, (xxxvii) 

Coordenador Líder da 22ª Emissão de Debêntures Simples da Light Serviços de Eletricidade S.A., 

no montante de R$ 850 milhões, (xxxviii) Coordenador Líder da 4ª Emissão de Notas Promissórias 

da Guarupart Participações S.A., no montante de R$ 90 milhões, (xxxix) Coordenador Líder da 46ª 

Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Virgo Companhia de Securitização S.A., 

lastreado em direitos creditórios do agronegócio devidos pela Usina São Francisco S.A., no 

montante de R$ 480 milhões, (xl) Coordenador Líder da 15ª Emissão de Debêntures Simples da 

CCR S.A., no montante de R$ 545 milhões, (xli) Coordenador Líder da 2ª Emissão de Debêntures 

Simples da Empresa Brasileira de Engenharia e Comércio S.A. EBEC, no montante de R$ 110 

milhões, (xlii) Coordenador Líder da 16ª Emissão de Debêntures Simples da Rumo S.A., no 

montante de R$1,043 milhões, (xliii) Coordenador Líder da 11ª Emissão de Debêntures Simples 

da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., no montante de R$ 500 milhões, (xliv) 

Coordenador da 28ª Emissão de Debêntures Simples da Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo – SABESP, no montante de R$ 500 milhões, (xlv) Coordenador Líder da 16ª 

emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB Sec Companhia de Securitização, 

Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Marfrig Global Foods S.A., no 

montante de R$ 1,2 bilhão, (xlvi) Coordenador da 3ª emissão de Debêntures Simples da Cosan 

S.A., no montante de R$ 2 bilhões, (xlvii) Coordenador da 1ª Emissão de Notas Promissórias 

Comerciais da Holding do Araguaia S.A., no montante de R$ 1,4 bilhão, (xlviii) Coordenador Líder 

da 4ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Debêntures Privadas Emitidas 

pela Casa & Vídeo Brasil S.A., no montante de R$ 100 milhões, (xlix) Coordenador Líder da 1ª 

Emissão de Debêntures Simples da Athena Saúde S.A., no montante de R$ 1 bilhão, (l) 

Coordenador Líder da 7ª Emissão de Debêntures Simples de Cogna Educação S.A. (li) 

Coordenador Líder da 9ª Emissão da Saneamento de Goiás S.A. – Saneago, no montante de R$ 

250 milhões, (lii) Coordenador da 9ª Emissão de Companhia de Gás de São Paulo, no montante 

de R$ 1 bilhão, (liii) Coordenador da 1ª Emissão de Letras Financeiras da companhia Banco BMG 
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S.A., no montante de R$ 300 milhões, (liv) Coordenador da 63ª Emissão de Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio da VERT Companhia Securitizadora, lastreados em direitos creditórios 

da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., no montante de R$ 960 milhões, (lv) Coordenador da 2ª 

Emissão de Debêntures Simples da Companhia de Agro Indústrias do Vale do São Francisco 

(AGROVALE), no montante de R$ 120 milhões, (lvi) Coordenador da 1ª Emissão de Debêntures 

Simples da Sotran S.A. Logística e Transporte, no montante de R$ 80 milhões, (lvii) Coordenador 

da 16 ª Emissão de Debêntures Simples da CCR S.A., no montante de R$ 1,8 bilhão, (lix) 

Coordenador da 3ª Emissão de Debêntures Simples da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 

Eletrobras, no montante de R$ 400 milhões, (lx) Coordenador da 16ª Emissão de Debêntures 

Simples da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa MG, no montante de R$ 750 

milhões, (lxi) Coordenador da 11ª Emissão de Letras Financeiras do Banco RCI Brasil S.A., no 

montante de R$ 600 milhões, (lxii) Coordenador da 5ª Emissão de Letras Financeiras do Banco 

CNH Industrial Capital S.A., no montante de R$ 700 milhões, (lxiii) Coordenador da 4ª Emissão de 

Debêntures Simples da Eldorado Brasil Celulose S.A., no montante de R$ 700 milhões, (lxiv) 

Coordenador da 18ª Emissão de Debêntures Simples da Localiza Rent a Car S.A., no montante de 

R$ 1,5 bilhão, (lxv) Coordenador Líder da 6ª Emissão de Debêntures Simples da BCBF Participações 

S.A., no montante de R$ 1,2 bilhão, (lxvi) Coordenador da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários da True Securitizadora, Lastreada em Créditos Imobiliários devidos pela da Sendas 

Distribuidora S.A., no montante de R$ 1,5 bilhão, (lxvii) Coordenador da 4ª Emissão de Debêntures 

Simples da União Química Farmacêutica Nacional S.A., no montante de R$ 600 milhões, (lxviii) 

Coordenador da 1ª Emissão de Debêntures Simples da Holding do Araguaia S.A., no montante de 

R$ 1,4 bilhão, (lxix) Coordenador da 56ª Emissão de Certificados de Recebíveis Agrícolas da Virgo 

Companhia de Securitização, lastreado em direitos creditórios devidos pela Laticínios Bela Vista 

Ltda., no montante de R$ 433 milhões, (lxx) Coordenador da 7ª Emissão de Debêntures Simples 

da Unipar Carbocloro S.A., no montante de R$ 500 milhões, (lxxi) Coordenador da 1ª Emissão da 

N. Zeppone S.A., no montante de R$ 60 milhões, (lxxii) Coordenador da 6ª Emissão de Debêntures 

Simples da Empreendimentos Pague Menos S.A., no montante de R$ 450 milhões, (lxxii) 

Coordenador da 12ª Emissão de Debêntures Simples da Companhia Concessionária do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes S.A., no montante de R$ 1,4 bilhão, (lxxii) Coordenador Líder da 1ª 

Emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A., lastreado em 

direitos creditórios da SuperFrio Armazéns Gerais S.A., no montante de R$ 100 milhões, (lxxiii) 

Coordenador Líder da Emissão do Syngenta Tech I FIDC lastreado em recebíveis da Syngenta 

Proteção de Cultivos Ltda. e Syngenta Seeds Ltda, no montante de R$ 600 milhões, (lxxiv) 

Coordenador da 5ª Emissão de debêntures simples da Tecnologia Bancária S.A., no montante de 

R$ 320 milhões, (lxxv) Coordenador da Emissão de Certificados de Recebíveis Agricolas da Planeta 

Securitizadora S.A., lastreada em direitos creditórios da BASF S.A., no montante de R$ 370 milhões, 

(lxxvi) Coordenador da Emissão da 4ª Emissão de Notas Promissórias da CCR S.A., no montante 

de R$ 2,3 bilhão, (lxxvii) Coordenador da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio 

da Companhia Província de Securitização, lastreado em Debêntures Privadas da Solubio 

Tecnologias Agrícolas S.A., no montante de R$ 100 milhões, (lxxviii) Coordenador Líder da Emissão 

do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I lastreado em recebíveis da 

Tramontina S.A. Cutelaria, Tramontina Eletrik S.A., Tramontina Belém S.A., Tramontina Garibaldi 

S.A., Tramontina Farroupilha S.A., Tramontina Multi S.A., Tramontina TEEC S.A., Tramontina Delta 

S.A., Tramontina Madeiras S.A., no montante de R$ 225 milhões, (lxxix) Coordenador Líder da 1ª 

Emissão de Debêntures Simples da Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S.a., no montante 

de R$ 96 milhões, (lxxx) Coordenador da 59ª Emissão de Certificados de Recebíveis do 
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Agronegócio da Virgo Companhia de Securitização, lastreado em Direitos Creditórios da JBS S.A., 

no montante de R$ 1,148 bilhão, (lxxxi) Coordenador da 3ª Emissão de Debêntures Simples da 

TESC – Terminal Santa Catarina S.A., no montante de R$ 350 milhões. 

No ano de 2022, o Santander atuou como (i) Coordenador da 124ª Emissão da Eco Securitizadora 

de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., lastreado em Direitos Creditórios da Braskem S.A., 

no montante de R$ 720 milhões, (ii) Coordenador Líder na 2ª Emissão de Debêntures Simples da 

Mez 1 Energia, no montante de R$ 75 milhões, (iii) Coordenador na 1ª Emissão de Debêntures 

Simples da Ventos São Lúcio I Energias Renováveis, no montante de R$ 77,5 milhões, (iv) 

Coordenador Líder na 11ª Emissão de Debêntures Simples da Transmissora Aliança de Energia 

Elétrica S.A. - TAESA, no montante de R$ 800 milhões, (v) Coordenador Líder na 11ª Emissão de 

Debêntures Simples da JHSF Participações S.A., no montante de R$ 250 milhões, (vi) Coordenador 

na 16ª Emissão de Debêntures Simples da CCR S.A., no montante de R$ 3,416 bilhões, (vii) 

Coordenador Líder na 5ª Emissão de Debêntures Simples da Raia Drograsil S.A., no montante de 

R$ 500 milhões, (viii) Coordenador Líder na 1ª Emissão de Debêntures Simples da CL RJ 012 

Empreendimentos e Participações S.A., no montante de R$ 1,318 bilhão, (ix) Coordenador Líder 

na 1ª Emissão de Debêntures Simples da Usina Santa Adélia S.A., no montante de R$ 200 milhões, 

(x) Coordenador Líder na 1ª Emissão de Notas Comerciais da Companhia de Locação das 

Américas, no montante de R$ 800 milhões, (xi) Coordenador na 1 a emissão de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários da Raia Drogasil S.A., no montante de R$ 250 milhões (xii) Coordenador 

da 18ª emissão de Certificados de recebíveis do Agronegócio, da Pastifício Selmi, no montante 

de R$ 218 milhões, (xiii) Coordenador da 140ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A., lastreado em Direitos Creditórios da FS Bioenergia, no montante 

de R$ 1.015 bilhão, (xiv) Coordenador da 11ª Emissão de debêntures simples da Arteris S.A., no 

montante de R$ 1 bilhão, (xv) Coordenador Líder da 12ª Emissão Pública de Letras Financeiras do 

Banco RCI Brasil, no montante de R$ 750 milhões (xvi) Coordenador da 7ª Emissão Pública de 

Letras Financeiras do Banco Toyota Brasil S.A., no montante de R$ 600 milhões, (xvii) Coordenador 

na 7ª Emissão de Debêntures Simples da Raízen, no montante de R$ 1.197 bilhão, (xviii) 

Coordenador da 2ª emissão de Debêntures da Elfa Medicamentos S.A., no montante de R$ 700 

milhões, (xix) Coordenador da 2ª (segunda) Emissão Pública de Letras Financeiras do Banco BMG 

S.A., no montante de R$ 304 milhões, (xx) Coordenador da 95ª Emissão de Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio da Virgo Companhia de Securitização S.A., a qual teve como devedora 

a Norsa Refrigerantes S.A. e como garantidora a Solar Bebidas S.A., no montante de R$ 600 

milhões (xxi) Coordenador na 3ª Emissão de Debêntures Simples da tópico, no montante de R$ 

180 milhões, (xxii) Coordenador na 4ª emissão de debêntures simples da Cosan, no montante de 

1.500 bilhão, (xxiii) Coordenador na 11ª emissão de debêntures simples da Iochpe-Maxion, no 

montante de 1.500 bilhão, (xxiv) Coordenador na 24ª emissão de debêntures simples da Unidas, 

no montante de R$ 1.200 bilhão, (xxv) Coordenador da 98ª emissão da Virgo companhia de 

securitização, Lastreada em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A., em um 

montante de R$ 1.200 bilhão, (xxvi) Coordenador Líder DA 1ª emissão da Original Holding S.A., 

no montante de R$ 550 milhões, (xxvii) Coordenador da 167ª emissão da eco securitizadora de 

direitos creditórios do agronegócio s.a. lastreado em Direitos Creditórios da FS Bioenergia, no 

montante de R$ 750 Milhões, (xxviii) Coordenador Líder da 12ª emissão de debêntures simples 

da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. – TAESA, no montante de R$ 1.250 bilhão, (xxix) 

Coordenador Líder 27ª emissão de debentures da Enel SP, no montante de R$ 800 milhões, (xxx) 

Coordenador na 3ª Emissão de Debêntures da Hapvida Participações e Investimentos S.A, no 
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montante de R$ 2.000 bilhões, (xxxi) Coordenador Líder 27ª emissão da true securitizadora s.a., 

com lastro em créditos do agronegócio devidos pela Mitre Agropecuária ltda, no montante de R$ 

293 milhões, (xxxii) Coordenador Líder 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em 

ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, 

da Transmissora Matogrossense de Energia s.a., no montante de R$ 240 milhões, (xxxiii) 

Coordenador da 1ª 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 

garantia real, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da Cibrafértil 

companhia Brasileira de Fertilizantes, no montante de R$ 175 milhões, (xxxiv) Coordenador Líder 

da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, 

com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública com esforços 

restritos, da Suprimed Participações S.A., no montante de R$ 90 milhões, (xxxv) Coordenador Líder 

da Série única da 94ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Virgo Companhia 

de Securitização, a qual teve como cedente a ACP Bioenergia Ltda., no montante de R$ 150 

milhões, (xxxvi) Coordenador da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, 

em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, da Qualicorp 

Consultoria e Corretora de Seguros s.a., no montante de R$ 200 milhões, (xxxvii) Coordenador 

Líder da 16ª Emissão de Debêntures Simples da Braskem S.A., no montante de R$ 1.000 bilhão, 

(xxxviii) Coordenador Líder da 10ª (décima) Emissão Pública de Letras Financeiras do Banco 

Volkswagen Brasil S.A., no montante de R$ 1 bilhão, (xxxix) Coordenador Líder da 1ª emissão de 

notas comerciais escriturais, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos, sob 

o regime de garantia firme de colocação, da Fiasul indústria de fios ltda., no montante de R$ 80 

milhões (xl) Coordenador DA 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 

espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, para distribuição 

pública com esforços restritos da Brasil Telecom Comunicação Multimídia s.a., no montante de 

R$ 5.150 bilhões, (xli) coordenador exclusivo da 10ª (décima) emissão de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A. lastreado em Notas Comerciais emitidas pela 

Novo Mundo S.A., no montante de R$ 134 milhões, (xlii) Coordenador Líder da 11ª emissão de 

debêntures, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia 

adicional fidejussória, para colocação privada, da Ipiranga Produtos de Petróleo s.a., no montante 

de R$ 1 bilhão, (xliii) Coordenador da 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em 

ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em até duas séries, para distribuição 

pública, com esforços restritos, da CEMIG Distribuição S.A., no montante de R$ 1 bilhão, (xliv) 

Coordenador da 7ª emissão de CRI, em serie única, da Raia Drogasil S.A., no montante de R$ 550 

milhões, (xlv) Coordenador da 4ª emissão se de debentures simples, não conversíveis em ações 

da espécie quirografária, da GJA Industrias S.A., no montante de R$ 360 milhões, (xlvi) 

Coordenador da 2ª emissão de debentures simples não conversíveis em ações da espécie 

quirografária, da rede Inspira, no montante de R$200 milhões, (xlvii) Coordenador da 9ª emissão 

de debentures simples não conversíveis em ações da espécie quirografária, da Direcional 

Engenharia S.A., no montante de R$ 300 milhões. 

UBS BB 

O UBS BB foi constituído em 2020 por meio da combinação das operações de banco de 

investimento do UBS e do Banco do Brasil, incluindo, entre outras, atividades de mercado de 

capitais de renda fixa e variável, fusões e aquisições, além da corretora institucional. Essa parceria 

abrange o Brasil, assim como outros países da América Latina, incluindo Argentina, Chile, 

Paraguai, Peru e Uruguai.  
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Essa combinação de forças cria um banco de investimento único, oferecendo para nossos clientes 

o alcance e o conhecimento global do UBS, research de primeira linha, plataforma de análise de 

dados exclusiva, rede de distribuição com alcance em todos os principais mercados mundiais e 

uma das maiores corretoras institucionais do Brasil, e o melhor da rede de relacionamento do 

Banco do Brasil, com abrangência nacional e forte conhecimento dos clientes, principalmente em 

Corporate Banking. O Banco do Brasil também traz uma posição de liderança em mercados de 

capitais de dívida e histórico comprovado de operações de ECM, project finance e M&A no país, 

além de contar com uma capacidade competitiva na distribuição para o varejo.  

O UBS, acionista com 50,01% das ações, é um banco sediado em Zurich na Suíça e conta com 

escritórios espalhados nos maiores centros financeiros globais onde emprega mais de 73.000 

(setenta e três mil) funcionários. O sucesso do UBS baseia-se em seu modelo de negócio 

diversificado, composto pelas áreas de: Wealth Management, Investment Bank, Personal & 

Corporate Banking e Asset Management, e detém mais de US$3,2 trilhões em ativos sob gestão 

e uma cadeia de relacionamento em mais de 50 países.  

Esse modelo que vem sendo consistentemente reconhecido em todos seus segmentos, com o 

UBS tendo recebido inúmeros prêmios de prestígio ao longo dos anos, tendo sido reconhecido 

em 2021, como “Global Investment Bank of the Year for Equity Raising” pelo The Banker e em 

2019, pelo terceiro ano consecutivo, “Best M&A Bank” pela Global Finance. O UBS também foi 

nomeado “Most innovative Investment Bank for IPOs and equity raisings” nos anos de 2019 e 

2018 e, em 2016, “Most Innovative Bank for M&A” pela The Banker, além de ter sido premiado 

em janeiro de 2021 com “Restructuring Deal of the year”, “Initial Public Offering Deal of the Year” 

e “Corporate Liability Management of the Year” pela Latin Finance referente ao ano de 2020. Em 

2021 o UBS foi nomeado como “Best Bank for FX” em sete categorias diferentes, incluindo “Best 

Bank for EEMEA”, “Best Bank for USD/CHF” e “Best Bank for GBP/USD”. Ainda, em 2021, UBS 

também foi premiado como “#1 Equity Raising” nos Investment Banking Awards 2021 – The 

Banker e “Equity Derivatives House of the Year” nos Global Derivatives Awards 2021 - 

GlobalCapital. 

Além disso, recebeu o primeiro lugar na categoria “Bank of the Year” como parte dos Prêmios IFR 

em 2015, considerado um dos prêmios mais prestigiados da indústria global de mercados de 

capitais. Em 2020, ganhamos o prêmio da Latin Finance como Cross-Border M&A Deal of the Year 

na compra da Avon pela Natura. Outras plataformas do UBS também têm se destacado, como a 

de Private Banking que foi reconhecida pelo sexto ano consecutivo como "Best Global Private 

Bank" pela Euromoney em 2021. 

O Banco do Brasil, com 49,99% das ações, em seus mais de 213 anos de existência, acumulou 

experiências e pioneirismos, promovendo o desenvolvimento econômico do Brasil e tornando-se 

parte integrante da cultura e história brasileira. Sua marca é uma das mais conhecidas no país, 

sendo reconhecido como “Banco Mais Sustentável do Mundo” em 2021 e 2022 pela Corporate 

Knights, Banco Mais Sustentável da América do Sul em 2021 pela cfi.co, “Melhor Banco no Brasil” 

em 2020 pela Euromoney, “Banco do Ano” na América Latina em 2019 pela The Banker e “Banco 

Mais Inovador da América Latina” em 2019 e 2020 pela Global Finance. 

Ao final do 1º trimestre de 2022, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente R$2,0 trilhões 

de ativos totais e presença em 96,8% dos municípios brasileiros, resultado do envolvimento de 

86,4 mil funcionários, distribuídos entre 3.985 (três mil, novecentos e oitenta e cinco) agências em 

13 (treze) países diferentes.  

No Brasil e América Latina, a parceria estratégica, por meio de seus acionistas, teve forte atuação 

em fusões e aquisições, tendo participado em importantes transações como: a aquisição do Éxito 

pelo Grupo Pão de Açúcar, a aquisição da Avon pela Natura &Co, a aquisição da The Body Shop 

pela Natura, aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic, fusão entre a BM&Fbovespa e Cetip, 

aquisição de participação pela Salic na Minerva Foods, o fechamento de capital da Souza Cruz, a 

aquisição da Reserva pela Arezzo e a aquisição da Farmax pela Vinci Partners.  
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Desempenhou também um papel importante em emissões de ações, tendo atuado em diversas 

ofertas públicas de ações na região, incluindo as ofertas da Telefônica, Terrafina, Senior Solution, 

Bioserv, Smiles, Tupy, CPFL Renováveis, BB Seguridade, Fibra Uno, Avianca Holdings, Volaris, 

Grupo Financiero Inbursa, Oi, Ourofino Saúde Animal, OHL México, Santander México, Volaris, Via 

Varejo, Unifin Financiera, Grupo Financiero Galicia, Gerdau, Rumo Logística, Azul Linhas Aéreas, 

CCR, Lojas Americanas, Magazine Luiza, BR Distribuidora, Grupo NotreDame Intermedica, Arco 

Platform, Banco BTG Pactual, Petrobras, IRB Brasil Resseguros, Centauro, Neoenergia, Banco Inter, 

Movida, Afya, XP Inc., Vasta Platform, Quero, D1000, Estapar, Moura Dubeux, Minerva Foods, 

Marfrig, Marisa, Pague Menos, CSN Cimentos, Caixa Seguridade, GetNinjas, Dotz, d.local, 3tentos, 

Desktop, Multilaser, Brisanet, Oncoclínicas e Nubank, entre outros. 

Além disso, no mercado doméstico de renda fixa coordenou, no 1° trimestre de 2022, mais de 25 

(vinte e cinco) emissões, se colocando em março na 3ª posição do Ranking ANBIMA de Originação 

por Valor de Renda Fixa Consolidado Acumulado de 2022.  

A parceria estratégica também conta com a maior corretora institucional do país em volume de 

transações na B3 em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.  

Bradesco BBI 

Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., é responsável por (i) operações de financiamento 

de projetos; (ii) assessoria em fusões e aquisições; (iii) estruturação, sindicalização e distribuição 

de operações de valores mobiliários de renda fixa no Brasil e exterior; e (iv) estruturação, 

sindicalização e distribuição de operações de valores mobiliários de renda variável no Brasil e 

exterior.  

Em 2021 Bradesco BBI conquistou os prêmios (i) “Best Equity Bank and Best Debt Bank da América 

Latina” pela Global Finance e (ii) “Investment Bank of The Year LatAm” pela revista “The Banker”. 

E em 2022 o prêmio de (iii) “Best Investment Bank no Brasil”, pela Global Finance.  

O Bradesco BBI tem presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria 

dos IPOs (Initial Public Offerings) e Follow-nos que foram a mercado nos últimos anos, tanto no 

Brasil quanto no exterior, tendo participado de 160 transações de renda variável (IPOs e Follow-

ons) entre 2010 e abril de 2022, totalizando um volume de emissão de mais de R$366 bilhões. 

O Bradesco BBI apresentou presença significativa no mercado de capitais no ano de 2021, tendo 

participado em mais de 200 ofertas, no montante de aproximadamente R$270 bilhões  

Com importantes transações realizadas em 2021, o Bradesco BBI concluiu o ano de 2021 com 

grande destaque em (i) Renda variável, tendo participado de 33 transações (IPOs e Follow-ons), 

totalizando um volume de mais de R$ 60 bilhões; (ii) Renda fixa, tendo participado de 163 

operações no mercado doméstico, em ofertas que totalizaram mais de R$130,6 bilhões 

originados, e de 17 operações no mercado internacional, em ofertas que totalizaram mais de 

US$14,5 bilhões originados; e (iii) ainda no ano de 2021, o Bradesco BBI também assessorou 35 

transações de M&A envolvendo um volume total de aproximadamente R$64,5 bilhões. 

O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas 

localidades no exterior. Conta com uma rede de 3.816 agências, 4.300 unidades dedicadas 

exclusivamente à realização de negócios e relacionamento com clientes (“PAs” – postos de 

atendimento), 877 Postos de Atendimento Eletrônico (“PAEs”) e 40.835 unidades Bradesco 

Expresso (correspondentes bancários), além de +50 mil equipamentos de autoatendimento. 
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INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FIADORAS 

ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DAS FIADORAS, FORNECIDAS PELAS 

PRÓPRIAS FIADORAS E OBTIDAS E COMPILADAS A PARTIR DE FONTES PÚBLICAS, TAIS COMO 

CERTIDÕES EMITIDAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, OFÍCIOS DE 

REGISTROS PÚBLICOS, RELATÓRIOS ANUAIS, WEBSITE E REDES SOCIAIS DA DEVEDORA E DA 

CVM, JORNAIS, ENTRE OUTROS. 

INFORMAÇÕES DA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA. (“TA”) NOS TERMOS DO ITEM 

7.2 DO ANEXO III DA INSTRUÇÃO CVM 400 

Data de constituição  30/05/1975 

Forma de Constituição  Sociedade Empresária Limitada 

País de Constituição Brasil 

Prazo de Duração Indeterminado 

Data de Registro CVM N/A 

1. Visão Geral e Breve Histórico da TA 

Conforme descrito no item 6.3 do formulário de referência da Devedora.  

2. Descrição das atividades da TA 

Conforme descrito no item 7.1 do formulário de referência da Devedora.  

3. Negócios Extraordinários / Contratos Relevantes  

3.1. Negócios extraordinários 

Nos três últimos exercícios sociais não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante 

que não se enquadre como operação normal nos negócios da Transportadora Americana Ltda.  

3.2. Alterações significativas na forma de condução dos negócios da companhia 

Nos três últimos exercícios sociais não houve alterações significativas na forma de condução dos 

negócios da Transportadora Americana Ltda. 

3.3. Contratos relevantes celebrados pela companhia e suas controladas não 

diretamente relacionados com suas atividades operacionais 

Nos três últimos exercícios sociais não foi celebrado nenhum contrato relevante pela 

Transportadora Americana Ltda. ou por suas controladas que não fosse diretamente relacionado 

com suas atividades operacionais.  

3.4. Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item de “Negócios Extraordinários / 

Contratos Relevantes”.  

4. Estrutura Administrativa da TA 

A Transportadora Americana Ltda. (“Sociedade”) é administrada por uma Diretoria prevista em 

seu Contrato Social.  
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A Administração da Sociedade é composta por 3 (três) membros, indicados em seu Contrato 

Social (“Diretores”), sendo designados um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e um Diretor 

Executivo. Os Diretores não possuem um prazo de mandato definido. 

(a) atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que 

se reportam ao conselho de administração, indicando: 

i.se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável 

pela aprovação, data da aprovação e, caso a companhia divulgue esses regimentos, locais 

na rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados. 

Não aplicável. 

ii.se a companhia possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas 

principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da 

regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto. 

Não aplicável. 

iii.de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, 

indicando se a companhia possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria 

com o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, 

data da aprovação e, caso a companhia divulgue a política, locais na rede mundial de 

computadores onde o documento pode ser consultado. 

Não aplicável. 

(b) em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes 

individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em 

caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso a companhia 

divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode 

ser consultado. 

Não há regimento interno. 

(c) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se 

possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação 

pelo conselho fiscal e, caso a companhia divulgue o regimento, locais na rede mundial de 

computadores onde o documento pode ser consultado: 

Não aplicável. 

(d) se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de 

cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso 

positivo 

i.a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente 

em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros 

Não aplicável. 

ii.metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação 

Não aplicável. 
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iii.como os resultados da avaliação são utilizados pela companhia para aprimorar o 

funcionamento deste órgão; e 

Não aplicável  

iv.se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos 

Não aplicável. 

5. Composição e Experiência Profissional  

Nome 

Data de 

Nascimen

to Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlador 

Percentual 

de 

participação 

nas reuniões 

Outros cargos e 

funções exercidas na 

companhia Descrição de outro cargo / função 

Armando 

Marchesan 

Neto 

14/10/197

5 

Pertence apenas à 

Diretoria 

31/12/20

21 

Indetermina

do N/A 

178.621.108

-46 

Não 

aplicável. 

Engenheir

o 10 - Diretor Presidente 

31/12/20

21 Sim 100% 

Fernando 

Stucchi 

Alegro 

19/11/197

8 

Pertence apenas à 

Diretoria 

31/12/20

21 

Indetermina

do N/A 

271.694.338

-93 

Não 

aplicável. 

Cientista 

da 

computaçã

o 12 - Diretor Financeiro 

31/12/20

21 Sim 100% 

Bruno 

Henrique 

Souza 

01/11/197

9 

Pertence apenas à 

Diretoria 

31/12/20

21 

Indetermina

do N/A 

293.428.928

-17 

Não 

aplicável. Publicitário 19 - Outros Diretores 

31/12/20

21 Sim 100% 

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de 

Independência 

Armando Marchesan Neto – 178.621.108-46 

O Sr. Armando graduou-se em engenharia de produção pela Universidade Metodista de 

Piracicaba, em 1998. Possui mestrado em engenharia de produção pela Universidade Metodista 

de Piracicaba, em 2000, MBA executivo pelo Insper, em 2006 e Pós-graduação em supply chain 

and operations pelo MIT, em 2010. Antes de ingressar na Companhia, trabalhou como diretor 

de serviços aos clientes da Natura, responsável pelo processo de distribuição e operação dos 

Centros de Distribuição, transporte e entrega, atendimento pós-venda e qualidade. Sua 
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Nome 

Data de 

Nascimen

to Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlador 

Percentual 

de 

participação 

nas reuniões 

Outros cargos e 

funções exercidas na 

companhia Descrição de outro cargo / função 

trajetória profissional também foi marcada pelo papel desempenhado como diretor de 

operações & logística do Submarino.com e, posteriormente, na B2W. 

O Sr. Armando não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial 

ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional 

ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 

301/99. 

Fernando Stucchi Alegro – 271.694.338-93 

O Sr. Fernando possui graduação em ciências da computação pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (2001) e especialização em Mercado Financeiro pela FIA-USP (2006). 

Entre 2018 e 2019, foi CFO da GJP Hotels & Resorts, rede hoteleira brasileira com presença em 

diversos estados brasileiros. Entre 2016 e 2018, foi CFO da Tecnogera Geradores (investida do 

Patria Infra), empresa brasileira especializada em soluções temporárias completas, que atua com 

a locação de equipamentos no setor de geração de energia e controle de temperatura, incluindo 

implantação e operação de 

plantas de energia. De 2013 a 2016, foi CFO da Bueno Netto Gestão Imobiliária Ltda, empresa 

especializada na gestão e administração da propriedade imobiliária. 

O Sr. Fernando não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial 

ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional 

ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 

301/99. 

Bruno Henrique Souza – 293.428.928-17 

Antes de ingressar na Companhia, em 2011, o Sr. Bruno integrou o time de transporte do grupo 

Hermes por 2 anos. Foi gerente comercial na TexLog, empresa especializada em soluções 

logísticas para bancos e gerente de divisão de encomendas expressas na Logistech, companhia 

especializada em logística de editoriais e concessionarias de serviços públicos. É formado em 

Publicidade e Propaganda pela Escola Superior de Publicidade e Marketing, pós-graduado em 

logística pela FAAP e possui MBA em Gestão de Marketing Global pela FGV. 

O Sr. Bruno não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial 

ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional 

ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 

301/99. 

 

6. Remuneração da Administração da TA 
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Não há pagamento de remuneração à nível da TA.  

7. Transações com Partes Relacionadas 

A Companhia tem transações comerciais com as empresas do mesmo grupo econômico e 

compartilhamento de despesas com as empresas do mesmo grupo econômico.   

8. Capital Social da TA 

Data da 

autorização ou 

aprovação 

Valor do capital (Reais) Prazo de integralização 
Quantidade de quotas 

(Unidades) 

Tipo de capital Capital Emitido 

Terceiros R$253.867.637,00 Integralizado 253.867.637 

Tipo de capital Capital Subscrito 

Terceiros R$253.867.637,00 Integralizado 253.867.637 

Tipo de capital Capital Integralizado 

Terceiros R$253.867.637,00 Não aplicável 253.867.637 

Tipo de capital Capital Autorizado 

Terceiros R$0,00 Não aplicável 0 

 

9. Posição Acionária da TA 

Subsidiária integral da Devedora.  

10. Outros valores mobiliários emitidos pela TA 

Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

Não aplicável, visto que até a data deste Prospecto Preliminar, a Sociedade não possuía outros 

valores mobiliários admitidos à negociação.  

Nível de Endividamento 

Exercício 

Social 

Soma do passivo 

circulante e não 

circulante Tipo de índice 

Índice de 

endividamen

to 

Descrição e motivo 

da utilização de 

outro índice 

30/09/2022 R$[=] 
Índice de 

Endividamento 
[=]%  

INFORMAÇÕES DA TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA. (“PLIMOR”) NOS TERMOS DO ITEM 

7.2 DO ANEXO III DA INSTRUÇÃO CVM 400 

Data de constituição  29/07/1966 

Forma de Constituição  Sociedade Empresária Limitada 

País de Constituição Brasil 

Prazo de Duração Indeterminado 
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Data de Registro CVM N/A 

1. Visão Geral e Breve Histórico da Plimor 

Conforme descrito no item 6.3 do formulário de referência da Devedora.  

2. Descrição das atividades da Plimor 

Conforme descrito no item 7.1 do formulário de referência da Devedora.  

3. Negócios Extraordinários / Contratos Relevantes  

3.1. Negócios extraordinários 

Nos três últimos exercícios sociais não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante 

que não se enquadre como operação normal nos negócios da Transportadora Plimor Ltda.  

3.2. Alterações significativas na forma de condução dos negócios da companhia 

Nos três últimos exercícios sociais não houve alterações significativas na forma de condução dos 

negócios da Transportadora Plimor Ltda. 

3.3.  Contratos relevantes celebrados pela companhia e suas controladas não 

diretamente relacionados com suas atividades operacionais 

Nos três últimos exercícios sociais não foi celebrado nenhum contrato relevante pela 

Transportadora Plimor Ltda. ou por suas controladas que não fosse diretamente relacionado com 

suas atividades operacionais 

3.4.  Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item “Negócios Extraordinários / 

Contratos Relevantes’” . 

4. Estrutura Administrativa da Plimor 

A Transportadora Plimor Ltda. (“Sociedade”) é administrada por uma Diretoria. 

A Administração da Sociedade é composta por 3 (três) membros, indicados em seu Contrato 

Social (“Diretores”), sendo todos os Diretores sem designação específica. Os Diretores não 

possuem um prazo de mandato definido. 

(a) atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que 

se reportam ao conselho de administração, indicando: 

i.se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável 

pela aprovação, data da aprovação e, caso a companhia divulgue esses regimentos, locais 

na rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados 

Não aplicável. 

ii.se a companhia possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas 

principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da 

regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto 

Não aplicável. 
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iii.de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, 

indicando se a companhia possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria 

com o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, 

data da aprovação e, caso a companhia divulgue a política, locais na rede mundial de 

computadores onde o documento pode ser consultado 

Não aplicável. 

(b) em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes 

individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em 

caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso a companhia 

divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode 

ser consultado 

Não há regimento interno. 

(c) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se 

possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação 

pelo conselho fiscal e, caso a companhia divulgue o regimento, locais na rede mundial de 

computadores onde o documento pode ser consultado 

Não aplicável. 

i.metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação 

 Não aplicável. 

ii.como os resultados da avaliação são utilizados pela companhia para aprimorar o 

funcionamento deste órgão; e 

 Não aplicável. 

iii.se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos 

Não Aplicável. 

Composição e Experiência Profissional  

Nome 

Data de 

Nascime

nto Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivo

s 

CPF Profissão 

Cargo eletivo 

ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlado

r 

Percentual 

de 

participação 

nas 

reuniões 

Outros cargos e funções 

exercidas na companhia Descrição de outro cargo / função 

Armando 

Marchesan 

Neto 14/10/1975 

Pertence apenas à 

Diretoria 

01/04/20

22 

indeterminad

o N/A 

178.621.108

-46 Engenheiro 10 - Diretor Presidente 

01/04/20

22 Sim 100% 
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Nome 

Data de 

Nascime

nto Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivo

s 

CPF Profissão 

Cargo eletivo 

ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlado

r 

Percentual 

de 

participação 

nas 

reuniões 

Outros cargos e funções 

exercidas na companhia Descrição de outro cargo / função 

Não 

aplicável. 

Fernando 

Stucchi 

Alegro 19/11/1978 

Pertence apenas à 

Diretoria 

01/04/20

22 

indeterminad

o N/A 

271.694.338

-93 

Não 

aplicável. 

Cientista da 

computaçã

o 12 - Diretor Financeiro 

01/04/20

22 Sim 100% 

Bruno 

Henrique 

Souza 01/11/1979 

Pertence apenas à 

Diretoria 

01/04/20

22 

indeterminad

o N/A 

293.428.928

-17 

Não 

aplicável. Publicitário 19 - Outros Diretores 

01/04/20

22 Sim 100% 

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de 

Independência 

Armando Marchesan Neto – 178.621.108-46 

O Sr. Armando graduou-se em engenharia de produção pela Universidade Metodista de 

Piracicaba, em 1998. Possui mestrado em engenharia de produção pela Universidade Metodista 

de Piracicaba, em 2000, MBA executivo pelo Insper, em 2006 e Pós-graduação em supply chain 

and operations pelo MIT, em 2010. Antes de ingressar na Companhia, trabalhou como diretor 

de serviços aos clientes da Natura, responsável pelo processo de distribuição e operação dos 

Centros de Distribuição, transporte e entrega, atendimento pós-venda e qualidade. Sua 

trajetória profissional também foi marcada pelo papel desempenhado como diretor de 

operações & logística do Submarino.com e, posteriormente, na B2W. 

O Sr. Armando não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial 

ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional 

ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 

301/99. 

Fernando Stucchi Alegro – 271.694.338-93 

O Sr. Fernando possui graduação em ciências da computação pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (2001) e especialização em Mercado Financeiro pela FIA-USP (2006). 

Entre 2018 e 2019, foi CFO da GJP Hotels & Resorts, rede hoteleira brasileira com presença em 

diversos estados brasileiros. Entre 2016 e 2018, foi CFO da Tecnogera Geradores (investida do 
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Nome 

Data de 

Nascime

nto Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivo

s 

CPF Profissão 

Cargo eletivo 

ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlado

r 

Percentual 

de 

participação 

nas 

reuniões 

Outros cargos e funções 

exercidas na companhia Descrição de outro cargo / função 

Patria Infra), empresa brasileira especializada em soluções temporárias completas, que atua com 

a locação de equipamentos no setor de geração de energia e controle de temperatura, incluindo 

implantação e operação de 

plantas de energia. De 2013 a 2016, foi CFO da Bueno Netto Gestão Imobiliária Ltda, empresa 

especializada na gestão e administração da propriedade imobiliária. 

O Sr. Fernando não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial 

ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional 

ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 

301/99. 

Bruno Henrique Souza – 293.428.928-17 

Antes de ingressar na Companhia, em 2011, o Sr. Bruno integrou o time de transporte do grupo 

Hermes por 2 anos. Foi gerente comercial na TexLog, empresa especializada em soluções 

logísticas para bancos e gerente de divisão de encomendas expressas na Logistech, companhia 

especializada em logística de editoriais e concessionarias de serviços públicos. É formado em 

Publicidade e Propaganda pela Escola Superior de Publicidade e Marketing, pós-graduado em 

logística pela FAAP e possui MBA em Gestão de Marketing Global pela FGV. 

O Sr. Bruno não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial 

ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional 

ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 

301/99. 

 

5. Remuneração da Administração da Plimor 

Não há pagamento de remuneração à nível da Plimor  

Transações com Partes Relacionadas 

A Companhia tem transações comerciais com as empresas do mesmo grupo econômico e 

compartilhamento de despesas com as empresas do mesmo grupo econômico.   

6. Capital Social da Plimor 

Data da 

autorização ou 

aprovação 

Valor do capital (Reais) Prazo de integralização 
Quantidade de quotas 

(Unidades) 
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Tipo de capital Capital Emitido 

Terceiros R$53.862.672,00 Integralizado 53.862.672 

Tipo de capital Capital Subscrito 

Terceiros R$53.862.672,00 Integralizado 53.862.672 

Tipo de capital Capital Integralizado 

Terceiros R$53.862.672,00 Não aplicável 53.862.672 

Tipo de capital Capital Autorizado 

Terceiros R$0,00 Não aplicável 0 

 

7. Posição Acionária da Plimor 

Subsidiária integral da Devedora.  

8. Outros valores mobiliários emitidos pela Plimor 

Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

Não aplicável, visto que até a data deste Prospecto Preliminar, a Sociedade não possuía outros 

valores mobiliários admitidos à negociação.  

Nível de Endividamento 

Exercício 

Social 

Soma do passivo 

circulante e não 

circulante 

Tipo de índice 

Índice de 

endividamen

to 

Descrição e motivo 

da utilização de 

outro índice 

30/09/2022 R$[=] 
Índice de 

Endividamento 
[=]%  

  

INFORMAÇÕES DA DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A. (“DIRECIONAL”) NOS 

TERMOS DO ITEM 7.2 DO ANEXO III DA INSTRUÇÃO CVM 400 

Data de constituição  04/08/2006 

Forma de Constituição  Sociedade Anônima 

País de Constituição Brasil 

Prazo de Duração Indeterminado 

Data de Registro CVM N/A 

1 Visão Geral e Breve Histórico da Direcional 

Conforme descrito no item 6.3 do formulário de referência da Devedora.  

2 Descrição das atividades da Direcional 

Conforme descrito no item 7.1 do formulário de referência da Devedora.  

3 Negócios Extraordinários / Contratos Relevantes  
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3.1  Negócios extraordinários 

Nos três últimos exercícios sociais não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante 

que não se enquadre como operação normal nos negócios da Direcional Transporte e Logística 

S.A.  

3.2  Alterações significativas na forma de condução dos negócios da Direcional 

Nos três últimos exercícios sociais não houve alterações significativas na forma de condução dos 

negócios da Direcional Transporte e Logística S.A. 

3.3 Contratos relevantes celebrados pela companhia e suas controladas não 

diretamente relacionados com suas atividades operacionais 

Nos três últimos exercícios sociais não foi celebrado nenhum contrato relevante pela Direcional 

Transporte e Logística S.A. ou por suas controladas que não fosse diretamente relacionado com 

suas atividades operacionais.  

 Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item V.  

4 Estrutura Administrativa da Direcional 

A Direcional é administrada por uma Diretoria estatutária (“Diretoria”). 

A Diretoria é composta por, no mínimo, 3 (três) diretores, pessoas físicas, acionistas ou não, 

residentes e domiciliados no país, eleitos pela Assembleia Geral de acionistas (“Diretores”), sendo 

designado um Diretor Presidente, sendo os demais diretores sem designação específica, sendo 

permitida a acumulação de mais de uma função em caso de ausência ou impedimento temporário 

do Diretor Presidente. Todos os Diretores terão mandado unificado de 3 (três) anos, podendo ser 

reeleitos. 

A Direcional poderá ter um Conselho Fiscal, de caráter não permanente, que exercerá as 

atribuições impostas por lei e que somente será instalado nos exercícios sociais em que assim 

solicitarem os acionistas, conforme previsto na legislação aplicável. 

(a) atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que 

se reportam ao conselho de administração, indicando: 

i.se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável 

pela aprovação, data da aprovação e, caso a companhia divulgue esses regimentos, locais 

na rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados 

N/A 

ii.se a companhia possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas 

principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da 

regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto 

N/A 
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iii.de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, 

indicando se a companhia possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria 

com o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, 

data da aprovação e, caso a companhia divulgue a política, locais na rede mundial de 

computadores onde o documento pode ser consultado 

N/A 

(b) em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes 

individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em 

caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso a companhia 

divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode 

ser consultado 

Não há regimento interno. 

Os Diretores terão poderes para administrar e gerir os negócios da Sociedade, podendo realizar, 

em conjunto, nos termos do Estatuto Social da Direcional, todos os atos necessários ou 

convenientes a este propósito, exceto por aquelas disposições que por disposição legal ou pelo 

Estatuto Social da Direcional sejam atribuídos à Assembleia Geral de Acionistas. 

(c) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se 

possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação 

pelo conselho fiscal e, caso a companhia divulgue o regimento, locais na rede mundial de 

computadores onde o documento pode ser consultado 

N/A 

(d) se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de 

cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso 

positivo 

i.a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente 

em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros 

Não Aplicável. 

ii.metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação 

Não Aplicável. 

iii.como os resultados da avaliação são utilizados pela companhia para aprimorar o 

funcionamento deste órgão; e 

Não Aplicável. 

iv.se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos 

Não Aplicável. 

 

5 Composição e Experiência Profissional  
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Nome 

Data de 

Nascime

nto Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão 

Cargo eletivo 

ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlado

r 

Percentual de 

participação 

nas reuniões 

Outros cargos e funções 

exercidas na companhia Descrição de outro cargo / função 

Armando 

Marchesan 

Neto 14/10/1975 

Pertence apenas à 

Diretoria 

02/10/20

22 3 (três) anos N/A 

178.621.108

-46 

Não 

aplicável. Engenheiro 10 - Diretor Presidente 

02/10/20

25 Sim 100% 

Fernando 

Stucchi 

Alegro 19/11/1978 

Pertence apenas à 

Diretoria 

02/10/20

22 3 (três) anos N/A 

271.694.338

-93 

Não 

aplicável. 

Cientista da 

computaçã

o 12 - Diretor Financeiro 

02/10/20

25 Sim 100% 

Bruno 

Henrique 

Souza 01/11/1979 

Pertence apenas à 

Diretoria 

02/10/20

22 3 (três) anos N/A 

293.428.928

-17 

Não 

aplicável. Publicitário 19 - Outros Diretores 

02/10/20

25 Sim 100% 

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência 

Armando Marchesan Neto – 178.621.108-46 

O Sr. Armando graduou-se em engenharia de produção pela Universidade Metodista de Piracicaba, 

em 1998. Possui mestrado em engenharia de produção pela Universidade Metodista de Piracicaba, 

em 2000, MBA executivo pelo Insper, em 2006 e Pós-graduação em supply chain and operations 

pelo MIT, em 2010. Antes de ingressar na Direcional, trabalhou como diretor de serviços aos clientes 

da Natura, responsável pelo processo de distribuição e operação dos Centros de Distribuição, 

transporte e entrega, atendimento pós-venda e qualidade. Sua trajetória profissional também foi 

marcada pelo papel desempenhado como diretor de operações & logística do Submarino.com e, 

posteriormente, na B2W. 

O Sr. Armando não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 

administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou 

comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Fernando Stucchi Alegro – 271.694.338-93 

O Sr. Fernando possui graduação em ciências da computação pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (2001) e especialização em Mercado Financeiro pela FIA-USP (2006). 
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Nome 

Data de 

Nascime

nto Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão 

Cargo eletivo 

ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlado

r 

Percentual de 

participação 

nas reuniões 

Outros cargos e funções 

exercidas na companhia Descrição de outro cargo / função 

Entre 2018 e 2019, foi CFO da GJP Hotels & Resorts, rede hoteleira brasileira com presença em 

diversos estados brasileiros. Entre 2016 e 2018, foi CFO da Tecnogera Geradores (investida do Patria 

Infra), empresa brasileira especializada em soluções temporárias completas, que atua com a locação 

de equipamentos no setor de geração de energia e controle de temperatura, incluindo implantação 

e operação de 

plantas de energia. De 2013 a 2016, foi CFO da Bueno Netto Gestão Imobiliária Ltda, empresa 

especializada na gestão e administração da propriedade imobiliária. 

O Sr. Fernando não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 

administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou 

comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Bruno Henrique Souza – 293.428.928-17 

Antes de ingressar na Direcional, em 2011, o Sr. Bruno integrou o time de transporte do grupo 

Hermes por 2 anos. Foi gerente comercial na TexLog, empresa especializada em soluções logísticas 

para bancos e gerente de divisão de encomendas expressas na Logistech, companhia especializada 

em logística de editoriais e concessionarias de serviços públicos. É formado em Publicidade e 

Propaganda pela Escola Superior de Publicidade e Marketing, pós-graduado em logística pela FAAP 

e possui MBA em Gestão de Marketing Global pela FGV. 

O Sr. Bruno não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 

administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou 

comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

 

Remuneração da Administração da Direcional 

Não há pagamento de remuneração à nível da Direcional.  

Transações com Partes Relacionadas 

A Companhia tem transações comerciais com as empresas do mesmo grupo econômico e 

compartilhamento de despesas com as empresas do mesmo grupo econômico.   

Capital Social da Direcional 

Data da 

autorização ou 

aprovação 

Valor do capital (Reais) Prazo de integralização 
Quantidade de ações 

ordinárias (Unidades) 

Tipo de capital Capital Emitido 

Terceiros R$19.500.000,00 Integralizado 19.500.000 
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Tipo de capital Capital Subscrito 

Terceiros R$19.500.000,00 Integralizado 19.500.000 

Tipo de capital Capital Integralizado 

Terceiros R$19.500.000,00 Não aplicável 19.500.000 

Tipo de capital Capital Autorizado 

Terceiros R$0,00 Não aplicável 0 

 

6 Posição Acionária da Direcional 

Subsidiária integral da Devedora.  

7 Outros valores mobiliários emitidos pela Direcional 

Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

Não aplicável, visto que até a data deste Prospecto Preliminar, a Direcional não possuía outros 

valores mobiliários admitidos à negociação.  

8 Número de titulares de valores mobiliários 

Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

Até a data deste Formulário de Referência, a Direcional não possuía outros valores mobiliários 

admitidos à negociação. 

Nível de Endividamento 

Exercício 

Social 

Soma do passivo 

circulante e não 

circulante Tipo de índice 

Índice de 

endividamen

to 

Descrição e motivo 

da utilização de 

outro índice 

30/09/2022 R$[=] 
Índice de 

Endividamento 
[=]%  

 

INFORMAÇÕES DA DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A. (“DIRECIONAL”) NOS 

TERMOS DO ITEM 7.2 DO ANEXO III DA INSTRUÇÃO CVM 400 

Data de constituição  04/08/2006 

Forma de Constituição  Sociedade Anônima 

País de Constituição Brasil 

Prazo de Duração Indeterminado 

Data de Registro CVM N/A 

1 Visão Geral e Breve Histórico da Direcional 

Conforme descrito no item 6.3 do formulário de referência da Devedora.  
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2 Descrição das atividades da Direcional 

Conforme descrito no item 7.1 do formulário de referência da Devedora.  

3 Negócios Extraordinários / Contratos Relevantes  

3.1  Negócios extraordinários 

Nos três últimos exercícios sociais não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante 

que não se enquadre como operação normal nos negócios da Direcional Transporte e Logística 

S.A.  

3.2  Alterações significativas na forma de condução dos negócios da Direcional 

Nos três últimos exercícios sociais não houve alterações significativas na forma de condução dos 

negócios da Direcional Transporte e Logística S.A. 

3.3 Contratos relevantes celebrados pela companhia e suas controladas não 

diretamente relacionados com suas atividades operacionais 

Nos três últimos exercícios sociais não foi celebrado nenhum contrato relevante pela Direcional 

Transporte e Logística S.A. ou por suas controladas que não fosse diretamente relacionado com 

suas atividades operacionais.  

 Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item V.  

4 Estrutura Administrativa da Direcional 

A Direcional é administrada por uma Diretoria estatutária (“Diretoria”). 

A Diretoria é composta por, no mínimo, 3 (três) diretores, pessoas físicas, acionistas ou não, 

residentes e domiciliados no país, eleitos pela Assembleia Geral de acionistas (“Diretores”), sendo 

designado um Diretor Presidente, sendo os demais diretores sem designação específica, sendo 

permitida a acumulação de mais de uma função em caso de ausência ou impedimento temporário 

do Diretor Presidente. Todos os Diretores terão mandado unificado de 3 (três) anos, podendo ser 

reeleitos. 

A Direcional poderá ter um Conselho Fiscal, de caráter não permanente, que exercerá as 

atribuições impostas por lei e que somente será instalado nos exercícios sociais em que assim 

solicitarem os acionistas, conforme previsto na legislação aplicável. 

(a) atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se 

reportam ao conselho de administração, indicando: 

i.se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável 

pela aprovação, data da aprovação e, caso a companhia divulgue esses regimentos, locais 

na rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados 

Não Aplicável. 

ii.se a companhia possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas 

principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da 

regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto 

Não Aplicável. 
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iii.de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, 

indicando se a companhia possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria 

com o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, 

data da aprovação e, caso a companhia divulgue a política, locais na rede mundial de 

computadores onde o documento pode ser consultado 

Não Aplicável. 

(b) em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes 

individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em 

caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso a companhia 

divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode 

ser consultado 

Não há regimento interno. 

Os Diretores terão poderes para administrar e gerir os negócios da Sociedade, podendo realizar, 

em conjunto, nos termos do Estatuto Social da Direcional, todos os atos necessários ou 

convenientes a este propósito, exceto por aquelas disposições que por disposição legal ou pelo 

Estatuto Social da Direcional sejam atribuídos à Assembleia Geral de Acionistas. 

(c) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se 

possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação 

pelo conselho fiscal e, caso a companhia divulgue o regimento, locais na rede mundial de 

computadores onde o documento pode ser consultado 

Não aplicável. 

(d) se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de 

cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso 

positivo 

v.a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente 

em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros 

Não aplicável. 

vi.metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação 

Não aplicável 

vii.como os resultados da avaliação são utilizados pela companhia para aprimorar o 

funcionamento deste órgão; e 

Não aplicável 

viii.se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos 

Não aplicável 

5 Composição e Experiência Profissional  
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Nome 

Data de 

Nascime

nto Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão 

Cargo eletivo 

ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlado

r 

Percentual de 

participação 

nas reuniões 

Outros cargos e funções 

exercidas na companhia Descrição de outro cargo / função 

Armando 

Marchesan 

Neto 14/10/1975 

Pertence apenas à 

Diretoria 

02/10/20

22 3 (três) anos N/A 

178.621.108

-46 

Não 

aplicável. Engenheiro 10 - Diretor Presidente 

02/10/20

25 Sim 100% 

Fernando 

Stucchi 

Alegro 19/11/1978 

Pertence apenas à 

Diretoria 

02/10/20

22 3 (três) anos N/A 

271.694.338

-93 

Não 

aplicável. 

Cientista da 

computaçã

o 12 - Diretor Financeiro 

02/10/20

25 Sim 100% 

Bruno 

Henrique 

Souza 01/11/1979 

Pertence apenas à 

Diretoria 

02/10/20

22 3 (três) anos N/A 

293.428.928

-17 

Não 

aplicável. Publicitário 19 - Outros Diretores 

02/10/20

25 Sim 100% 

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência 

Armando Marchesan Neto – 178.621.108-46 

O Sr. Armando graduou-se em engenharia de produção pela Universidade Metodista de Piracicaba, 

em 1998. Possui mestrado em engenharia de produção pela Universidade Metodista de Piracicaba, 

em 2000, MBA executivo pelo Insper, em 2006 e Pós-graduação em supply chain and operations 

pelo MIT, em 2010. Antes de ingressar na Direcional, trabalhou como diretor de serviços aos clientes 

da Natura, responsável pelo processo de distribuição e operação dos Centros de Distribuição, 

transporte e entrega, atendimento pós-venda e qualidade. Sua trajetória profissional também foi 

marcada pelo papel desempenhado como diretor de operações & logística do Submarino.com e, 

posteriormente, na B2W. 

O Sr. Armando não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 

administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou 

comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Fernando Stucchi Alegro – 271.694.338-93 

O Sr. Fernando possui graduação em ciências da computação pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (2001) e especialização em Mercado Financeiro pela FIA-USP (2006). 
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Nome 

Data de 

Nascime

nto Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão 

Cargo eletivo 

ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlado

r 

Percentual de 

participação 

nas reuniões 

Outros cargos e funções 

exercidas na companhia Descrição de outro cargo / função 

Entre 2018 e 2019, foi CFO da GJP Hotels & Resorts, rede hoteleira brasileira com presença em 

diversos estados brasileiros. Entre 2016 e 2018, foi CFO da Tecnogera Geradores (investida do Patria 

Infra), empresa brasileira especializada em soluções temporárias completas, que atua com a locação 

de equipamentos no setor de geração de energia e controle de temperatura, incluindo implantação 

e operação de 

plantas de energia. De 2013 a 2016, foi CFO da Bueno Netto Gestão Imobiliária Ltda, empresa 

especializada na gestão e administração da propriedade imobiliária. 

O Sr. Fernando não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 

administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou 

comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Bruno Henrique Souza – 293.428.928-17 

Antes de ingressar na Direcional, em 2011, o Sr. Bruno integrou o time de transporte do grupo 

Hermes por 2 anos. Foi gerente comercial na TexLog, empresa especializada em soluções logísticas 

para bancos e gerente de divisão de encomendas expressas na Logistech, companhia especializada 

em logística de editoriais e concessionarias de serviços públicos. É formado em Publicidade e 

Propaganda pela Escola Superior de Publicidade e Marketing, pós-graduado em logística pela FAAP 

e possui MBA em Gestão de Marketing Global pela FGV. 

O Sr. Bruno não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 

administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou 

comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

 

Remuneração da Administração da Direcional 

Não há pagamento de remuneração à nível da Direcional.  

Transações com Partes Relacionadas 

A Companhia tem transações comerciais com as empresas do mesmo grupo econômico e 

compartilhamento de despesas com as empresas do mesmo grupo econômico.   

Capital Social da Direcional 

Data da 

autorização ou 

aprovação 

Valor do capital (Reais) Prazo de integralização 
Quantidade de ações 

ordinárias (Unidades) 

Tipo de capital Capital Emitido 

Terceiros R$19.500.000,00 Integralizado 19.500.000 
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Tipo de capital Capital Subscrito 

Terceiros R$19.500.000,00 Integralizado 19.500.000 

Tipo de capital Capital Integralizado 

Terceiros R$19.500.000,00 Não aplicável 19.500.000 

Tipo de capital Capital Autorizado 

Terceiros R$0,00 Não aplicável 0 

 

6 Posição Acionária da Direcional 

Subsidiária integral da Devedora.  

7 Outros valores mobiliários emitidos pela Direcional 

Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

Não aplicável, visto que até a data deste Prospecto Preliminar, a Direcional não possuía outros 

valores mobiliários admitidos à negociação.  

8 Número de titulares de valores mobiliários 

Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

Até a data deste Formulário de Referência, a Direcional não possuía outros valores mobiliários 

admitidos à negociação. 

Nível de Endividamento 

Exercício 

Social 

Soma do passivo 

circulante e não 

circulante Tipo de índice 

Índice de 

endividamen

to 

Descrição e motivo 

da utilização de 

outro índice 

30/09/2022 R$[=] 
Índice de 

Endividamento 
[=]%  

INFORMAÇÕES DA LITHIUM SOFTWARE LTDA. (“LITHIUM”) NOS TERMOS DO ITEM 7.2 DO 

ANEXO III DA INSTRUÇÃO CVM 400 

1 Constituição da companhia e prazo de duração  

Data de constituição  25/03/2002 

Forma de Constituição  Sociedade Limitada 

País de Constituição Brasil 

Prazo de Duração Indeterminado 

Data de Registro CVM N/A 

 

2 Nível de Endividamento 
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Exercício 

Social 

Soma do passivo 

circulante e não 

circulante Tipo de índice 

Índice de 

endividamen

to 

Descrição e motivo 

da utilização de 

outro índice 

30/09/2022 R$[=] 
Índice de 

Endividamento 
[=]%  

3 Breve histórico do grupo 

Conforme descrito no item 6.3 do formulário de referência da Devedora. 

4 Descrição das principais atividades da companhia e suas controladas  

Conforme descrito no item 7.1 do formulário de referência da Devedora. 

Negócios extraordinários 

Negócios extraordinários 

Nos três últimos exercícios sociais não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante 

que não se enquadre como operação normal nos negócios da Lithium Software Ltda.  

5  Alterações significativas na forma de condução dos negócios da companhia 

Nos três últimos exercícios sociais não houve alterações significativas na forma de condução dos 

negócios da Lithium Software Ltda. 

6 Contratos relevantes celebrados pela companhia e suas controladas não diretamente 

relacionados com suas atividades operacionais 

Nos três últimos exercícios sociais não foi celebrado nenhum contrato relevante pela Lithium 

Software Ltda. ou por suas controladas que não fosse diretamente relacionado com suas 

atividades operacionais.  

7 Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item V.  

8 Descrição da estrutura administrativa 

A Lithium Software Ltda. (“Sociedade”) é administrada por uma Diretoria prevista em seu Contrato 

Social. 

A Administração da Sociedade é composta por 6 (seis) membros, indicados em seu Contrato 

Social (“Diretores”), sendo todos os Diretores sem designação específica. Os Diretores não 

possuem um prazo de mandato definido. 

(a) atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que 

se reportam ao conselho de administração, indicando: 

i.se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável 

pela aprovação, data da aprovação e, caso a companhia divulgue esses regimentos, locais 

na rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados 

Não aplicável 
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ii.se a companhia possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas 

principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da 

regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto 

Não aplicável. 

iii.de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, 

indicando se a companhia possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria 

com o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, 

data da aprovação e, caso a companhia divulgue a política, locais na rede mundial de 

computadores onde o documento pode ser consultado 

Não aplicável  

(b) em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes 

individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em 

caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso a companhia 

divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode 

ser consultado 

Não há regimento interno. 

(c) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se 

possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação 

pelo conselho fiscal e, caso a companhia divulgue o regimento, locais na rede mundial de 

computadores onde o documento pode ser consultado: 

Não aplicável 

(d) se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de 

cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso 

positivo 

v.a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente 

em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros 

Não aplicável 

vi.metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação 

Não aplicável 

vii.como os resultados da avaliação são utilizados pela companhia para aprimorar o 

funcionamento deste órgão; e 

Não aplicável 

viii.se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos 

Não aplicável  

I. Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal  
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Nome 

Data de 

Nascimen

to Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlador 

Percentual 

de 

participação 

nas reuniões 

Outros cargos e 

funções exercidas na 

companhia Descrição de outro cargo / função 

Armando 

Marchesan 

Neto 

14/10/197

5 

Pertence apenas à 

Diretoria 

05/04/20

21 

Indetermina

do N/A 

178.621.108

-46 

Não 

aplicável. 

Engenheir

o 19 - Outros Diretores 

05/04/20

21 Sim 100% 

Fernando 

Stucchi 

Alegro 

19/11/197

8 

Pertence apenas à 

Diretoria 

05/04/20

21 

Indetermina

do N/A 

271.694.338

-93 

Não 

aplicável. 

Cientista 

da 

computaçã

o 19 - Outros Diretores 

05/04/20

21 Sim 100% 

Ricardo 

Duarte 

Saita 

26/01/198

0 

 

Pertence apenas à 

Diretoria 

05/04/20

21 

Indetermina

do N/A 

286.356.738

-16 

Não 

aplicável. 

Administra

dor de 

Empresas 

 19 - Outros Diretores 

05/04/20

21 Sim 100% 

Rafael 

Mancini 

Silva 

07/11/1977 

 

Pertence apenas à 

Diretoria 

05/04/202

1 indeterminado N/A 

261.631.168

-28 

Cientista da 

computaçã

o  19 - Outros Diretores 

05/04/202

1 Sim 100% 
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Nome 

Data de 

Nascimen

to Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlador 

Percentual 

de 

participação 

nas reuniões 

Outros cargos e 

funções exercidas na 

companhia Descrição de outro cargo / função 

Não 

aplicável. 

Alexander 

dos Santos 

Campos 

01/04/1978 

 

Pertence apenas à 

Diretoria 

05/04/202

1 indeterminado N/A 

261.678.268

-54 

Não 

aplicável. 

Empresário 

 19 - Outros Diretores 

05/04/202

1 Sim 100% 

Diego 

Muriel 

Willers 

05/02/1982 

 

Pertence apenas à 

Diretoria 

05/04/202

1 indeterminado N/A 

996.542.020

-34 

Não 

aplicável. 

Cientista da 

computaçã

o  19 - Outros Diretores 

05/04/202

1 Sim 100% 

 

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de 

Independência 

Armando Marchesan Neto – 178.621.108-46 

O Sr. Armando graduou-se em engenharia de produção pela Universidade Metodista de 

Piracicaba, em 1998. Possui mestrado em engenharia de produção pela Universidade Metodista 

de Piracicaba, em 2000, MBA executivo pelo Insper, em 2006 e Pós-graduação em supply chain 

and operations pelo MIT, em 2010. Antes de ingressar na Companhia, trabalhou como diretor 

de serviços aos clientes da Natura, responsável pelo processo de distribuição e operação dos 

Centros de Distribuição, transporte e entrega, atendimento pós-venda e qualidade. Sua 

trajetória profissional também foi marcada pelo papel desempenhado como diretor de 

operações & logística do Submarino.com e, posteriormente, na B2W. 
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Nome 

Data de 

Nascimen

to Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlador 

Percentual 

de 

participação 

nas reuniões 

Outros cargos e 

funções exercidas na 

companhia Descrição de outro cargo / função 

O Sr. Armando não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial 

ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional 

ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 

301/99. 

Fernando Stucchi Alegro – 271.694.338-93 

O Sr. Fernando possui graduação em ciências da computação pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (2001) e especialização em Mercado Financeiro pela FIA-USP (2006). 

Entre 2018 e 2019, foi CFO da GJP Hotels & Resorts, rede hoteleira brasileira com presença em 

diversos estados brasileiros. Entre 2016 e 2018, foi CFO da Tecnogera Geradores (investida do 

Patria Infra), empresa brasileira especializada em soluções temporárias completas, que atua com 

a locação de equipamentos no setor de geração de energia e controle de temperatura, incluindo 

implantação e operação de 

plantas de energia. De 2013 a 2016, foi CFO da Bueno Netto Gestão Imobiliária Ltda, empresa 

especializada na gestão e administração da propriedade imobiliária. 

O Sr. Fernando não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial 

ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional 

ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 

301/99. 

Ricardo Duarte Saita – 286.356.738-16 

O Sr. Ricardo possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (2002). Entre 2004 e 2014 trabalhou na AMFWEB Criação de Sites e Web Marketing 

e em 2015 cofundou a Frenet, plataforma de cotação de fretes, que foi adquirida pela Sequoia 

em 2021. 

O Sr. Ricardo não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 
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Nome 

Data de 

Nascimen

to Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlador 

Percentual 

de 

participação 

nas reuniões 

Outros cargos e 

funções exercidas na 

companhia Descrição de outro cargo / função 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial 

ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional 

ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 

301/99. 

Rafael Mancini Silva – 261.631.168-28 

O Sr. Rafael possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de 

Londrina (1999) e MBA em Tecnologia da Informação pela Universidade de São Paulo (2010). 

Entre os anos de 2000 e 2014 trabalhou em empresas de diferentes setores na área de 

tecnologia, passando pela Alpargartas (2008) e Banco ABC (2011), e em 2015 cofundou a Frenet, 

plataforma de cotação de fretes, que foi adquirida pela Sequoia em 2021. 

O Sr. Rafael não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial 

ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional 

ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 

301/99. 

Alexander dos Santos Campos – 261.678.268-54 

O Sr. Alexander é técnico em processamento de dados pela Unicamp. Entre 2011 e 2018 exerceu 

a função de gerente de time de arquitetos e soluções na BRQ. Em 2019 iniciou na Frenet, 

plataforma de cotação de fretes, que foi adquirida pela Sequoia em 2021, como head de 

infraestrutura e arquitetura de produto.  

O Sr. Alexander não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial 

ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional 

ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 

301/99. 

Diego Muriel Willers – 996.542.020-34 
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Nome 

Data de 

Nascimen

to Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlador 

Percentual 

de 

participação 

nas reuniões 

Outros cargos e 

funções exercidas na 

companhia Descrição de outro cargo / função 

O Sr. Diego possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Paulista (2003) e 

mestrado pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Entre 2000-2009 trabalhou na Orion 

Soluções e Gestão como gerente de negócios, entre 2010 e 2014 exerceu a função de consultor 

de CRM e Ecommerce na Sameka Modas e entre 2012 e 2016 na Dialogo Strategic Advisory 

alcançando a posição de Partner e Managing Director. Em 2019 iniciou na Frenet, plataforma de 

cotação de fretes, que foi adquirida pela Sequoia em 2021, como COO. 

O Sr. Diego não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial 

ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional 

ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 

301/99. 

II. Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e 

conselho fiscal  

Não há pagamento de remuneração à nível da Companhia. 

III. Posição acionária 

Subsidiária integral da Devedora. 

IV. Informações sobre as transações com partes relacionadas 

A Companhia tem transações comerciais com as empresas do mesmo grupo econômico e 

compartilhamento de despesas com as empresas do mesmo grupo econômico. 

V. Informações sobre o Capital Social 

Data da 

autorização ou 

aprovação 

Valor do capital (Reais) Prazo de integralização 
Quantidade de quotas 

(Unidades) 

Tipo de capital Capital Emitido 

Terceiros R$3.751.000,00 Integralizado 375.100.000 

Tipo de capital Capital Subscrito 
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Terceiros R$3.751.000,00 Integralizado 375.100.000 

Tipo de capital Capital Integralizado 

Terceiros R$3.751.000,00 Não aplicável 375.100.000 

Tipo de capital Capital Autorizado 

Terceiros R$0,00 Não aplicável 0 

 

INFORMAÇÕES DA SF 350 LTDA (“SF 350”) NOS TERMOS DO ITEM 7.2 DO ANEXO III DA 

INSTRUÇÃO CVM 400 

1 Constituição da companhia e prazo de duração  

Data de constituição  14/06/2021 

Forma de Constituição  Sociedade Limitada 

País de Constituição Brasil 

Prazo de Duração Indeterminado 

Data de Registro CVM N/A 

 

2 Nível de Endividamento 

Exercício 

Social 

Soma do passivo 

circulante e não 

circulante Tipo de índice 

Índice de 

endividamen

to 

Descrição e motivo 

da utilização de 

outro índice 

30/09/2022 R$[=] 
Índice de 

Endividamento 
[=]%  

I. Breve histórico do grupo 

Conforme descrito no item 6.3 do formulário de referência da Devedora. 

II. Descrição das principais atividades da companhia e suas controladas  

Conforme descrito no item 7.1 do formulário de referência da Devedora. 

III. Negócios extraordinários 

V.1. Negócios extraordinários 

Nos três últimos exercícios sociais não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante 

que não se enquadre como operação normal nos negócios da SF 350 Ltda.  
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V.2. Alterações significativas na forma de condução dos negócios da companhia 

Nos três últimos exercícios sociais não houve alterações significativas na forma de condução dos 

negócios da SF 350 Ltda. 

 Contratos relevantes celebrados pela companhia e suas controladas não diretamente 

relacionados com suas atividades operacionais 

Nos três últimos exercícios sociais não foi celebrado nenhum contrato relevante pela SF 350 Ltda. 

ou por suas controladas que não fosse diretamente relacionado com suas atividades operacionais.  

V.4. Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item V.  

IV. Descrição da estrutura administrativa 

A SF 350 Ltda. (“Sociedade”) é administrada por uma Diretoria prevista em seu Contrato Social. 

A Administração da Sociedade é composta por 4 (quatro) membros, indicados em seu Contrato 

Social (“Diretores”), sendo todos os Diretores sem designação específica. Os Diretores não 

possuem um prazo de mandato definido. 

(e) atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que 

se reportam ao conselho de administração, indicando: 

iv.se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável 

pela aprovação, data da aprovação e, caso a companhia divulgue esses regimentos, locais 

na rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados 

N/A 

v.se a companhia possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas 

principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da 

regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto 

N/A 

vi.de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, 

indicando se a companhia possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria 

com o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, 

data da aprovação e, caso a companhia divulgue a política, locais na rede mundial de 

computadores onde o documento pode ser consultado 

N/A  

(f) em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes 

individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em 

caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso a companhia 

divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode 

ser consultado 

Não há regimento interno. 
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(g) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se 

possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação 

pelo conselho fiscal e, caso a companhia divulgue o regimento, locais na rede mundial de 

computadores onde o documento pode ser consultado: 

N/A 

(h) se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de 

cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso 

positivo 

ix.a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente 

em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros 

N/A 

x.metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação 

N/A 

xi.como os resultados da avaliação são utilizados pela companhia para aprimorar o 

funcionamento deste órgão; e 

N/A 

xii.se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos 

N/A  

V. Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal  

Nome 

Data de 

Nascimen

to Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlador 

Percentual 

de 

participação 

nas reuniões 

Outros cargos e 

funções exercidas na 

companhia Descrição de outro cargo / função 

Armando 

Marchesan 

Neto 

14/10/197

5 

Pertence apenas à 

Diretoria 

02/09/20

21 

Indetermina

do N/A 

178.621.108

-46 

Não 

aplicável. 

Engenheir

o 19 - Outros Diretores 

02/09/20

21 Sim 100% 
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Nome 

Data de 

Nascimen

to Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlador 

Percentual 

de 

participação 

nas reuniões 

Outros cargos e 

funções exercidas na 

companhia Descrição de outro cargo / função 

Fernando 

Stucchi 

Alegro 

19/11/197

8 

Pertence apenas à 

Diretoria 

02/09/20

21 

Indetermina

do N/A 

271.694.338

-93 

Não 

aplicável. 

Cientista 

da 

computaçã

o 19 - Outros Diretores 

02/09/20

21 Sim 100% 

Bruno 

Henrique 

Souza 

01/11/197

9 

Pertence apenas à 

Diretoria 

02/09/20

21 3 (três) anos N/A 

293.428.928

-17 

Não 

aplicável. Publicitário 19 - Outros Diretores 

02/09/20

21 Sim 100% 

Rogério 

Fonseca de 

Macedo 

15/07/1972 

 

Pertence apenas à 

Diretoria 

02/09/20

21 

Indeterminad

o N/A 

131.977.588

-89 

Não 

aplicável. 

Administra

dor de 

Empresas 

 19 - Outros Diretores 

02/09/20

21 Sim 100% 

 

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de 

Independência 

Armando Marchesan Neto – 178.621.108-46 

O Sr. Armando graduou-se em engenharia de produção pela Universidade Metodista de 

Piracicaba, em 1998. Possui mestrado em engenharia de produção pela Universidade Metodista 
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Nome 

Data de 

Nascimen

to Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlador 

Percentual 

de 

participação 

nas reuniões 

Outros cargos e 

funções exercidas na 

companhia Descrição de outro cargo / função 

de Piracicaba, em 2000, MBA executivo pelo Insper, em 2006 e Pós-graduação em supply chain 

and operations pelo MIT, em 2010. Antes de ingressar na Companhia, trabalhou como diretor 

de serviços aos clientes da Natura, responsável pelo processo de distribuição e operação dos 

Centros de Distribuição, transporte e entrega, atendimento pós-venda e qualidade. Sua 

trajetória profissional também foi marcada pelo papel desempenhado como diretor de 

operações & logística do Submarino.com e, posteriormente, na B2W. 

O Sr. Armando não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial 

ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional 

ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 

301/99. 

Fernando Stucchi Alegro – 271.694.338-93 

O Sr. Fernando possui graduação em ciências da computação pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (2001) e especialização em Mercado Financeiro pela FIA-USP (2006). 

Entre 2018 e 2019, foi CFO da GJP Hotels & Resorts, rede hoteleira brasileira com presença em 

diversos estados brasileiros. Entre 2016 e 2018, foi CFO da Tecnogera Geradores (investida do 

Patria Infra), empresa brasileira especializada em soluções temporárias completas, que atua com 

a locação de equipamentos no setor de geração de energia e controle de temperatura, incluindo 

implantação e operação de 

plantas de energia. De 2013 a 2016, foi CFO da Bueno Netto Gestão Imobiliária Ltda, empresa 

especializada na gestão e administração da propriedade imobiliária. 

O Sr. Fernando não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial 

ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional 

ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 

301/99. 

Bruno Henrique Souza – 293.428.928-17 

Antes de ingressar na Companhia, em 2011, o Sr. Bruno integrou o time de transporte do grupo 

Hermes por 2 anos. Foi gerente comercial na TexLog, empresa especializada em soluções 
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Nome 

Data de 

Nascimen

to Órgão administração 

Data de 

eleição 

Prazo do 

mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 

Data de 

posse 

Foi eleito 

pelo 

controlador 

Percentual 

de 

participação 

nas reuniões 

Outros cargos e 

funções exercidas na 

companhia Descrição de outro cargo / função 

logísticas para bancos e gerente de divisão de encomendas expressas na Logistech, companhia 

especializada em logística de editoriais e concessionarias de serviços públicos. É formado em 

Publicidade e Propaganda pela Escola Superior de Publicidade e Marketing, pós-graduado em 

logística pela FAAP e possui MBA em Gestão de Marketing Global pela FGV. 

O Sr. Bruno não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial 

ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional 

ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 

301/99. 

Rogério Fonseca de Macedo – 131.977.588-89 

O Sr. Rogério possui graduação em administração de empresas pela Universidade São Judas 

Tadeu (2005) e ocupa o cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial da Sequoia. 

Anteriormente, atuou como Diretor Regional de Operações na FedEx, responsável pela região 

sul do Brasil da empresa (2013 a 2016). De 2017 a 2020, foi Diretor de Vendas da mesma 

companhia.  

O Sr. Rogério não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação 

em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial 

ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional 

ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 

301/99. 

Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal  

Não há pagamento de remuneração à nível da Companhia. 

Posição acionária 

Subsidiária integral da Devedora. 

Informações sobre as transações com partes relacionadas 

A Companhia tem transações comerciais com as empresas do mesmo grupo econômico e 

compartilhamento de despesas com as empresas do mesmo grupo econômico. 



  

256 

Informações sobre o Capital Social 

Data da 

autorização ou 

aprovação 

Valor do capital (Reais) Prazo de integralização 
Quantidade de quotas 

(Unidades) 

Tipo de capital Capital Emitido 

Terceiros R$100,00 Integralizado 100 

Tipo de capital Capital Subscrito 

Terceiros R$100,00 Integralizado 100 

Tipo de capital Capital Integralizado 

Terceiros R$100,00 Não aplicável 100 

Tipo de capital Capital Autorizado 

Terceiros R$0,00 Não aplicável 0 
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À DEVEDORA  

ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA DEVEDORA, FORNECIDAS PELA 

PRÓPRIA DEVEDORA E OBTIDAS E COMPILADAS A PARTIR DE FONTES PÚBLICAS, TAIS COMO 

CERTIDÕES EMITIDAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, OFÍCIOS DE 

REGISTROS PÚBLICOS, RELATÓRIOS ANUAIS, WEBSITE E REDES SOCIAIS DA DEVEDORA E DA 

CVM, JORNAIS, ENTRE OUTROS. 

INFORMAÇÕES DA DEVEDORA NOS TERMOS DO ITEM 7.2 DO ANEXO III DA INSTRUÇÃO 

CVM 400 

Em atendimento ao item 7.2. do Anexo III da Instrução CVM 400, os investidores devem consultar, 

exclusivamente, os itens 3.7, 6.1 a 6.3, 7.1, 8, 12.1, 12.6, 13.2, 15.1, 16.2, 17.1 e 18.5 do Formulário 

de Referência da Devedora, o qual se encontra disponível para consulta no seguinte website: 

www.cvm.gov.br (neste website, clicar em “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e 

Eventuais Enviadas à CVM”, digitar “Sequoia Logística e Transportes S.A.” e, logo em seguida, 

clicar em “Sequoia Logística e Transportes S.A.”., depois selecionar no campo (a) categoria, 

“Formulário de Referência”; e (b) período de entrega, "de 01/01/2022 até a data da realização da 

consulta" e, por fim acessar o arquivo "ativo" com data mais recente. O Formulário de Referência 

da Devedora não fica incorporado por referência a este Prospecto e encontra-se disponível no 

website https://ri.sequoialog.com.br/. 

Sequoia Logística e Transportes S.A.  

Data de constituição da Devedora  05/12/1996 

Forma de Constituição da Devedora Sociedade Anônima 

País de Constituição Brasil 

Prazo de Duração Prazo de Duração Indeterminado 

Data de Registro CVM 05/10/2020 

Visão Geral e Breve Histórico da Devedora 

A história da Devedora tem início em abril de 2010 quando o sócio fundador, Armando Marchesan 

Neto (atual Diretor Presidente da Devedora) formalizou a fundação da Devedora com o objetivo 

torná-la um dos maiores players no mercado brasileiro de logística e transportes com uma 

operação voltada para o segmento de logística de E-commerce e entregas classificadas como 

leves e pesadas para o business to consumer (“B2C”). Em novembro de 2011, Bruno Henrique 

Souza (atual vice-presidente de transportes) juntou-se ao time. Naquela época, a Devedora 

detinha, enquanto Grupo Sequoia, marcas distintas para logística, a Completa Logística, e para 

entregas, cuja denominação era Delivera Express. 

 

Em 2012, buscando expandir os negócios, a Devedora adquiriu 100% de empresa de logística 

focada no segmento de moda. Esta compra permitiu a ampliação das operações da Devedora 

para o mercado de moda e trouxe grandes clientes para o seu portfólio. Com essa aquisição, foi 

adicionado à infraestrutura da Devedora o Centro de Distribuição de Barueri, fazendo com que o 

espaço das operações da Devedora totalizasse 25 mil metros quadrados. 

 

Em 2013, a Devedora realizou uma importante aquisição para o seu negócio: 80% das empresas 

Celote Logística e Transportes Ltda e Sete Estradas Logística Ltda, ambas empresas de logística. 

Isso permitiu que a Devedora se consolidasse como líder no setor de logística no segmento de 

moda e vestuários. Naquele ano a Devedora fechou com mais de 1.166 colaboradores contratados 

em suas operações. Nesse mesmo ano, iniciou a mudança dos Centros de Distribuição da 
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Companhia de Cajamar e Barueri para centralizar todas as operações em Embu, nos Centros de 

Distribuição Embu 1 e Embu 3. 

 

Em 2014, a Warburg Pincus investiu indiretamente na Devedora por meio dos quotistas da WP XI 

C FIP, uma entidade afiliada de fundos de private equity administrados pela Warburg Pincus LLC. 

O Warburg Pincus é uma empresa de assessoria financeira criada há mais de 50 anos, que já 

investiu mais de US$ 86 bilhões em mais de 930 empresas em mais de 40 países. O investimento 

realizado pelo Fundo permitiu a aquisição, de tecnologia de tracking, localização e 

armazenamento, aprimorando a qualidade dos serviços prestados e o atendimento aos clientes, 

dentre outras coisas. Além disso, parte dos investimentos realizados pelo Fundo foram utilizados 

para aumentar a mão de obra, totalizando mais de 1.600 colaboradores e expandir seu portfólio 

de clientes. 

 

Apesar da crise macroeconômica do Brasil em 2014, a Devedora continuou sua trajetória de 

investimentos, com o crescimento das operações, da carteira de clientes e da representatividade 

da Devedora no segmento nacional de logística. Com isso, um importante passo foi dado pela 

Devedora na instalação de um novo centro de distribuição, celebrando o contrato de aluguel do 

Mega Centro de Distribuição – Embu, um Centro de Distribuição de 60 mil metros quadrados que 

é, atualmente, o seu principal centro de distribuição. A conjuntura econômica do país afetou os 

volumes de sua operação, principalmente relacionados à importação de roupas de seus clientes 

afetando negativamente os negócios de seus clientes e reduziu o faturamento total da Devedora 

naquele ano. O ano de 2014 fechou com 1.608 colaboradores. 

 

Durante a crise, cujos efeitos estenderam-se em 2015, a Devedora definiu dentre outras iniciativas, 

a entrada no segmento de logística de tecnologia e meios de pagamento. Além disso, no final de 

2015, a Devedora iniciou um plano de ação para diversificação dos setores atendidos, adicionando 

Educação, distribuição de Cosméticos para venda direta, Telecom e Bancos. Os projetos 

implementados nos novos clientes proporcionaram a expansão da Devedora a novas regiões nos 

anos seguintes, aumentando de forma significativa a sua malha. 

 

Em 2016, a Devedora realizou a aquisição de 100% da Yeplog, empresa de Logística e Tecnologia, 

que atendia grande parte do mercado de meios de pagamento no Brasil. Com essa expertise, 

expandiu ainda mais sua atuação. O ano de 2016 foi encerrado com cerca de 1.600 empregados 

diretos.  

 

Após um extenso trabalho de adequação aos padrões e requisitos legais, em 2018, a Devedora 

foi aprovada no processo de certificação para as Normas ISO 9001:2015 – Qualidade e 

14.001:2015 – Meio Ambiente. Esta conquista reflete a seriedade, o compromisso e a credibilidade 

da Devedora em relação à qualidade de seus serviços e à postura empresarial de respeito ao meio 

ambiente. 

 

No início de 2019, concluiu a aquisição da empresa Lótus Logística Integrada Ltda (nome fantasia 

de “TEXLOG”), uma empresa de transporte reconhecida no mercado pela sua qualidade de 

entrega B2C na região Sudeste, principalmente nos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isso 

permitiu o aumento da abrangência de entrega para novas regiões do Brasil e a conquista de 

novos clientes para essas novas regiões adicionadas pela aquisição da TEXLOG. 

 

Em outubro 2019, mais um passo importante foi dado para consolidação de sua relevância no 

segmento de entregas do e-commerce com a aquisição da Nowlog, uma das líderes de entrega 

nos estados do Nordeste brasileiro. Em fevereiro de 2020, consolidou seu portfólio de serviços e 

iniciaram de forma relevante suas operações no segmento LTL com a aquisição de uma das mais 

respeitadas empresas do setor, a Transportadora Americana Ltda. (“TA”). A TA conta com mais de 

70 anos de história, tradição e qualidade de atuação nesse no segmento LTL, atendendo uma 

base de clientes fragmentada e de alta qualidade. Com a aquisição e integração da TA, passaram 

a oferecer uma solução completa aos clientes, atuando como um operador logístico integrado. 

 

Em 22 de agosto de 2020, a Devedora celebrou contratos definitivos visando à aquisição da 

totalidade do capital social da Direcional Transporte e Logística S.A. (“Direcional Transportes”), 
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sociedade que atua no ramo de transporte e logística, com foco em cargas fracionadas e E-

commerce, operando nos modelos cross doking, door to door, milk run e logística reversa para 

soluções business to business (“B2B”) e B2C.  

 

Em outubro de 2020, realizou sua oferta pública inicial de ações e se tornaram uma companhia 

aberta com ações negociadas no segmento do Novo Mercado da B3. 

 

Em janeiro de 2021, a Devedora finalizou a aquisição da totalidade do capital social da Prime, que 

atua no ramo de transporte e logística com foco no segmento de e-commerce de produtos 

grandes, denominado no mercado de “médio rodo” e “rodo pesado”, operando nos modelos 

cross docking, door to door e logística reversa para B2C para as regiões Sul, Sudeste, Distrito 

Federal e Goiás. Em abril, a Devedora concluiu a aquisição de 100% das quotas do capital social 

da Frenet, marketplace de fretes para o mercado B2C. Em maio, a Devedora finalizou a aquisição 

de 100% das quotas do capital social da Plimor, empresa do sul do país que atua no ramo de 

transporte e logística, com foco no transporte de e-commerce leve, (volumes de até 30kg) e LTL 

(less-than-truckload), servindo diversos segmentos, como por exemplo, informática, fármaco, 

calçados e vestuário, dentre outros. 

 

Em 2021, a Devedora realizou a criação de uma nova sociedade, controlada pela Devedora, que 

terá como objeto a prestação de serviços logísticos mediante disponibilização de pontos de pick-

up e drop-off (“PUDOs”) e operação logística dos serviços de entrega e devolução por meio dos 

referidos pontos (logística reversa).  

 

Em novembro de 2021, a Devedora finalizou a aquisição de 41% do capital social da Lincros, com 

opção de compra de controle a partir do terceiro ano. A Lincros é uma logtech líder no segmento 

de SaaS para empresas de B2B que auxilia grandes embarcadores do Brasil a serem mais eficientes 

na sua operação de transportes e construiu excelente reputação e credibilidade ao longo da sua 

história.  

 

Em dezembro de 2021, a Warburg Pincus (“WP”), fundo de private equity, alienou o restante de 

suas ações em pregão realizado na B3. Desta forma, a WP concluiu a venda integral de sua 

participação na Devedora, após um ciclo de sete anos de investimento. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DO BREVE HISTÓRICO DA DEVEDORA, INCLUINDO UM 

BREVE RESUMO DE OUTRAS TRANSAÇÕES CORPORATIVAS RELEVANTES QUE A DEVEDORA 

REALIZOU, FAVOR VERIFICAR A SEÇÃO 6.3 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA 

DEVEDORA.  

Descrição das atividades da Devedora e Controladas 

A Devedora é uma companhia de logística que emprega o uso de tecnologia em seus serviços, e 

um operador relevante no Brasil dentre as empresas privadas, considerando o número de 

entregas realizadas no mercado de e-commerce, segundo dados da Webshoppers. Atua no 

espectro completo de serviços no segmento de transporte e logística, com foco na realização de 

entregas expressas e em soluções de logística reversa para o e-commerce. Em 2021, realizou 53,1 

milhões de entregas, com um modelo de negócios com estrutura enxuta de ativos (asset light) e 

com escalabilidade.  

 

O volume anual de entregas da Devedora cresceu 29% entre 2020 e 2021, período em que 

registrou um crescimento anual consecutivo em sua participação no mercado. Em 2021, o volume 

de entregas no segmento B2C atingiu 47,5 milhões, com crescimento de 29% na comparação com 

2020, neste mesmo período o mercado de E-commerce cresceu 17%, portanto, a Devedora 

cresceu 70% acima do mercado. 

 

O amplo mercado de e-commerce no Brasil, que apresenta um rápido crescimento, ainda é pouco 

explorado em comparação com o de outras grandes economias, segundo dados da Euromonitor, 

Data insight Consulting, Morgan Stanley Research, o que indica o potencial de crescimento pelos 

serviços da Devedora. Em 2020, o mercado de e-commerce brasileiro atingiu um valor bruto de 
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mercadorias no varejo de R$134,6 bilhões e, com base nas estimativas da eBit, Forrester and BTG 

Pactual, deve manter uma expansão exponencial no futuro, o que aumentará ainda mais a 

demanda por serviços ágeis, confiáveis e com aplicação de tecnologia. 

 

Além disso, com relação às soluções de entrega expressa de e-commerce, a Devedora presta uma 

gama completa de serviços de transporte e logística de valor agregado, incluindo serviços com 

entrega last mile a consumidores finais (business‐to‐consumer - B2C); serviços de carga fracionada 

(LTL), que consistem em serviços de transporte que utilizam capacidade parcial do veículo; e 

serviços de carga completa (FTL), que consistem em serviços de transporte que utilizam a 

capacidade total do veículo; Field Services (entregas com instalação, troca e desinstalação de 

equipamentos portáteis); e logística interna (armazenamento, manuseio, separação, embalagem 

e expedição). Durante o ano de 2020, aproximadamente 4.300 clientes contaram com a Devedora 

para atender às suas necessidades de entrega e logística. 

 

A Devedora Desenvolveu uma plataforma tecnológica proprietária e escalável, que tem como 

objetivo estar preparada para dar suporte ao crescimento dos mercados brasileiros de e-

commerce e logística. Essa plataforma permite a Devedora ser uma operadora de logística com 

estrutura enxuta de ativos (asset light), dedicada a oferecer soluções personalizadas para cada 

tipo de negócio e cliente, conferindo eficiência operacional e níveis de serviço confiáveis em cada 

etapa da cadeia de entrega nos habilitando a prestar serviços de logística aos principais players 

do mercado de e-commerce no Brasil, atendendo nove dos onze maiores empresas desse 

segmento, bem como de companhias brasileiras reconhecidas e bem estabelecidas de diversos 

outros setores. 

 

O modelo de negócio da Devedora, com estrutura enxuta de ativos, na qual 97% de sua frota de 

veículos e estrutura são terceirizados, ou alugados, conforme o caso, a confere flexibilidade 

operacional, reduzindo o volume de despesas de capital necessárias para conduzir suas 

operações. 

 

Os investimentos da Devedora concentram-se em serviços de alto valor agregado e tecnologias 

desenvolvidas para assegurar a eficiência e otimização das operações em todas as etapas do 

negócio da Devedora em seus clientes. Nos últimos três anos (2019, 2020 e 2021) as despesas de 

capital representaram em média 3,0% das receitas da Devedora, sendo que realizou investimentos 

predominantemente em aprimoramentos tecnológicos e automação, os quais representam mais 

de 80% do total de seus investimentos. 

 

A estratégia da Devedora contínua de ganhar eficiência, aliada ao aumento na densidade em suas 

rotas, fruto do aumento do volume de pedidos tanto organicamente como com as aquisições 

realizadas pela Devedora, tem como objetivo a diminuição do custo do frete histórico. 

 

A Devedora tem capacidade de prover soluções de entrega expressa em 4.374 cidades, as quais 

representam 94% do PIB do Brasil, sem terceirização de serviços aos Correios que impliquem 

aumento de custos e aumento do tempo de entrega. 

 

Além disso, sua rede de distribuição permite a entrega de serviços de entrega expressa também 

no interior do Brasil, onde tipicamente é mais difícil para seus clientes ou concorrentes atingirem 

o prazo e o custo que a Devedora é capaz de oferecer. Aproximadamente 68% de suas receitas 

no segmento B2C, para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, estavam fora das 

principais áreas metropolitanas do país. 

 

Por meio de parcerias operacionais com motoristas autônomos e empresas de transporte 

autônomas, desenvolveu uma extensa rede no Brasil, tanto em grandes cidades como em áreas 

rurais. Conta com mais de 13.400 agregados (motoristas terceirizados) cadastrados, operando por 

meio de 17 centros de distribuição e 526 bases operacionais e que permitiram realizar mais de 

53,1 milhões de entregas no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 (41,3 milhões de 

entregas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020). Da totalidade instalações 

de infraestrutura, conduziu a operação direta de 14 centros de distribuição e 79 bases, todas elas 

alugadas, e conta com 3 centros de distribuição e 447 bases operacionais de terceiros.  
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Entres os anos de 2019 a 2021, sua receita bruta (Prestação de serviço de transporte e logística) apresentou 

um crescimento de três vezes, passando de R$ 607,9 milhões no exercício social encerado em 31 de 

dezembro de 2019 para R$ 1,8 bilhão no exercício social encerado em 31 de dezembro de 2021. Neste 

mesmo período, o CAGR orgânico da Devedora atingiu crescimento de 41%, considerando apenas o 

negócio B2C, o CAGR orgânico apresentou aumento de 81% da Devedora.  

 

Sua rentabilidade também apresentou evolução entre 2019 e 2021, apesar da pressão inflacionária do 

período, o EBITDA passou de R$ 64,9 milhões no exercício social encerado em 31 de dezembro de 2019 

para R$ 113,5 milhões no exercício social encerado em 31 de dezembro de 2020 e R$ 183,1 milhões no 

exercício social encerado em 31 de dezembro de 2021. Neste mesmo período a margem EBITDA atingiu 

12,3% no exercício social encerado em 31 de dezembro de 2019, 11,4% no exercício social encerado em 

31 de dezembro de 2020 e 12,0% no exercício social encerado em 31 de dezembro de 2021.  

 

Modelo de Negócios  

 

A Devedora procura ser a solução completa (one‐stop‐shop) de transporte e logística para os seus 

clientes, cuidando de todas as etapas da cadeia de transporte, tais como entrega final ao 

consumidor (soluções business‐to‐ consumer – B2C), entregas conectando a produção, os 

centros de distribuição e lojas (soluções business‐to‐ business – B2B), e serviços de logística, com 

estrutura enxuta de ativos (asset light). A abordagem integrada de logística em sua plataforma 

permite oferecer diferentes serviços que são altamente complementares, de forma a atender as 

necessidades dos clientes em todas as etapas da cadeia de fornecimento, criar oportunidades 

atraentes de aumento de vendas cruzadas e capturar sinergias entre serviços.  

 

A plataforma tecnológica da Devedora confere conhecimento e experiência na gestão de ponta-

a-ponta de pedidos de venda online. A Devedora possui um Sistema de Gestão de Transporte 

(TMS) que é responsável pela alocação de remessas para transporte, centros de distribuição e 

bases operacionais, incluindo soluções para definição eficaz de rotas e emissão de documentos 

de remessa das mercadorias. Utilizando tecnologia de WMS (sistema de armazenagem integrado) 

integrado ao ERP (sistema integrado de gestão) de seus clientes, desenvolvemos soluções de 

estocagem e armazenamento, visando o controle do estoque, acondicionamento especializado, 

armazenamento e transporte de bens de alto valor agregado (como eletroeletrônicos e 

equipamentos de informática). Suas soluções de rastreamento para as entregas Last Mile 

fornecem uma ferramenta de monitoramento em tempo real para as partes envolvidas na entrega 

de produtos, tais como mapas interativos, GPS, status da entrega, suporte de entrega, dentre 

outros. Sua tecnologia visa gerar confiabilidade na entrega em todo o percurso e visibilidade em 

tempo real do andamento da entrega, por seus clientes e seus respectivos clientes, o que 

acreditamos ser um importante fator de competitividade.  

 

As soluções da Devedora atendem a um mercado de 3PL (third‐party logistics) e de entregas 

expressas e que movimenta um mercado potencial de receitas em entregas de R$ 18 bilhões no 

segmento B2C e R$ 63 bilhões no segmento B2B, de acordo com estudos realizados por uma 

consultoria global contratada pela Devedora. 

 

Serviços de Transporte B2C  

 

Os serviços de transporte B2C da Devedora, que representaram 60% de sua receita bruta no 

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluem: (i) entregas padrão: serviços de entrega 

prestados a plataformas de E-commerce e vendas diretas a clientes; (ii) entregas expressas: 

entregas realizadas em 24 horas, por meio do seu principal centro de distribuição, localizado no 

município de Embu das Artes, ou dos outros 17 centros de distribuição da Devedora; (iii) entregas 

no mesmo dia: entregas realizadas em até quatro horas nas regiões metropolitanas das cidades 

de São Paulo e do Rio de Janeiro; (iv) logística reversa; e (v) entregas de múltiplas origens e 

expedição de produtos a partir das lojas.  
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Com o objetivo de construir uma plataforma de negócios digitais que conecte micro, pequenos 

e médios comerciantes (mercado endereçável de mais de 1 milhão de lojistas, segundo dados da 

Revista E-commerce Brasil de julho de 2019), aos serviços de coleta e entrega da Devedora, no 

segundo semestre de 2020, lançou a plataforma SFx, que permite que lojas físicas e sellers tenham 

a oportunidade de oferecer uma boa estrutura de entrega aos seus consumidores, utilizando os 

serviços da Devedora, permitindo a rastreabilidade completa do processo até a entrega final. Por 

ser um serviço flexível, não é necessário volume mínimo de pedidos. Assim, conseguiu fornecer o 

serviço de entrega B2C com padrão de qualidade da Devedora e com boa relação custo-benefício 

para todos os tamanhos de empresas. No 4T21, a solução SFx apresentou forte crescimento com 

mais de 7 milhões de entregas. 

 

Serviços de Transporte B2B 

 

Os serviços de transporte B2B da Devedora, que representaram 30% de sua receita bruta no 

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluem: (i) serviços de transporte LTL e FTL, 

sendo este último menos de 5% da receita deste segmento; (ii) preparação da mercadoria 

(embalagem, empacotamento e etiquetagem); (iii) entregas a lojas, shopping centers e franquias; 

(iv) logística reversa; e (v) Field Services. Conta com uma extensa rede de parceiros comerciais em 

seu segmento de transporte B2B, com o objetivo de realizar entregas eficientes em todo o Brasil. 

 

Nos segmentos B2B, a Devedora atua com foco em segmentos como telecomunicações, 

eletroeletrônicos, vestuário e farmacêutico, que exigem remessas de alto valor agregado, voltadas 

para o consumo e varejo brasileiro. 

 

Para a operação de Field Services, operamos por meio de centros de distribuição e bases 

operacionais localizadas nas principais cidades brasileiras, com capacidade de armazenagem 

avançada de estoques e peças de reposição.  

 

Serviços de Logística 

 

Os serviços de logística da Devedora, que representaram 10,0% da sua receita bruta no exercício 

encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluem: (i) fulfillment (operações desde o recebimento 

do pedido até a entrega) e transbordo de mercadorias; (ii) armazenamento de bens de alto valor 

agregado; e (iii) serviços de alto valor agregado, incluindo a montagem leve e instalação, reparos, 

manutenção e outros serviços. 

 

Em logística, o principal centro de distribuição está localizado a menos de 20km do centro de São 

Paulo, no município de Embu das Artes, e opera diretamente outros 10 centros de distribuição 

localizados em regiões estratégicas para abastecimento nacional e urbano. Os centros de 

distribuição são totalmente automatizados, operando com tecnologia de armazenagem 

completamente integrada aos seus sistemas de gestão.  

 

Características do processo de produção 

 

A Devedora presta aos seus clientes os serviços de transporte e logística de forma personalizada 

para atender às características de seus ramos de negócios. As atividades da Devedora podem ser 

divididas em três categorias principais: (i) transporte B2C (business to consumer) (ii) transporte 

B2B (business to business); e (iii) serviços de logística, considerando a participação de tais serviços 

na receita operacional líquida da Devedora: 
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* Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021. 

 

Nas atividades da Devedora, adota-se um modelo asset light, que propicia termos um nível de 

investimento em estrutura (capex) reduzido e com foco em tecnologia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021. 

Nota: (i) CAPEX: Acréscimo de imobilizado e intangível; e (ii) Receita Bruta: Prestação de serviços de transporte e 

logística. 

 

Características do processo de comercialização 

 

Há uma minuciosa estratégia de marketing e vendas com equipe própria. Adicionalmente, são 

conduzidas frequentes pesquisas junto aos clientes e ao mercado para embasar nossa estratégia 

de marketing e vendas. Além disso, há como grande foco a visitação a potenciais clientes. Nessas 

reuniões, são apresentados aos clientes uma análise dos projetos que podemos oferecer para seu 

negócio. 

 

Para esta prospecção, há uma área de inteligência de mercado, que identifica os potenciais 

clientes a serem visitados e elabora um material de apresentação já direcionado às suas 

necessidades, que é possível de identificar em análises preliminares. A equipe de vendas da 

Devedora é responsável por apresentar esta análise inicial ao cliente. As condições discutidas com 

o cliente são aprovadas internamente em um processo que envolve diversas áreas da Devedora 

para seguir com a contratação. 
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Todas as propostas direcionadas a clientes são validadas por um Comitê especificamente 

designado para esse fim. Neste Comitê, são avaliados indicadores financeiros de cada cliente, que 

medem a sua potencial geração de valor para a Devedora, a exemplo de ROIC, VPL e TIR. 

O gráfico abaixo evidencia a concentração de receita bruta dos 10 maiores clientes da Devedora nos 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020:  

 

 

 

 

Vantagens Competitivas  

 

A Devedora acredita que suas principais vantagens competitivas são: (i) tecnologia própria e 

escalável, prestando uma experiência diferenciada e eficiência operacional aos clientes; (ii) 

exposição ao mercado de E-commerce no Brasil, que está em alto crescimento e é sub explorado; 

(iii) proposta de valor, com modelo de negócios de baixa necessidade de capital (asset light), 

escalável e flexível; (iv) administração experiente, apoiada por sócios experientes no setor e altos 

padrões de governança; (v) alto crescimento orgânico e rentabilidade alavancada por meio de 

aquisições e oportunidades de cross-sell; (vi) estratégia de consolidação da sua posição como o 

provedor de soluções completas para atender a todas as necessidades de seus clientes; (vii) foco 

em aprimoramento contínuo e rentável de nossa plataforma operacional; (viii) contínuo 

desenvolvimento de tecnologia altamente escalável para inovar e melhor atender o setor 

logístico; (ix) busca contínua por aquisições estratégicas de forma a expandir a oferta atual de 

produtos e base de clientes; e (x) cultura de atração/desenvolvimento das melhores pessoas em 

cada área.  

 

Resultados e Indicadores Financeiros e Dados Operacionais 

 

Produtos e serviços comercializados: 

 

As receitas operacionais da Devedora, nos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2022 e 

2021 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 e, decorreram 

exclusivamente da prestação de serviços logísticos. 

 

Receita proveniente do segmento e sua participação na receita operacional líquida da Devedora¹ 

 

(em R$ milhares) 

Período de 9 
meses findo 

em 30/09/2022 

 Período de 9 
meses findo 
em 30/09/2021 

Exercício 
Social 

encerrado em 
31 de 

dezembro de 
2021 

Exercício Social 
encerrado em 31 de 
dezembro de 2020 

Exercício Social 
encerrado em 31 de 
dezembro de 2019 

52%

47%

2020 2021

Top 10 Clientes

(% da Receita Bruta)



  

265 

Receita Operacional Líquida [=] [=] 1.520.357 998.109 527.263 

¹ A Devedora atua na prestação de serviços de logística e transporte, assim não reporta suas informações financeiras divididas em segmento 
operacionais, em conformidade com as regras contábeis aplicáveis. 

 

Lucro ou prejuízo resultantes do segmento e sua participação no lucro da Devedora 

 

(em R$ milhares) 

Período de 9 
meses findo 

em 30/09/2022 

 Período de 9 
meses findo 
em 30/09/2021 

Exercício 
Social 

encerrado em 
31 de 

dezembro de 
2021 

Exercício Social 
encerrado em 31 de 
dezembro de 2020 

Exercício Social 
encerrado em 31 de 
dezembro de 2019 

Lucro (prejuízo) líquido  do 
exercício ou perÍodo [=] [=] (17.861) 7.028 (7.146) 

 

a) características dos mercados de atuação, em especial: 

O setor de logística no Brasil é marcado pela fragmentação e regionalização. Fortemente demandado pelo 

crescimento do e-commerce e desafiado pelas dificuldades operacionais associadas a um país de grande 

dimensão geográfica e ainda bastante dependente de serviços estatais, o mercado brasileiro possui 

características que nos levam a crer que estamos preparados e bem-posicionados para transformar tais 

desafios em oportunidades. 

Sua infraestrutura limitada e dimensões continentais fazem do Brasil um país com barreiras operacionais 

estruturais, em que poucos prestadores de serviço conseguem associar qualidade de serviço e escala a 

uma proposta de valor economicamente interessante. A alta dependência do modal rodoviário dificulta ainda 

mais a operação, dada a baixa qualidade da infraestrutura local. 

A grande fragmentação do setor cria oportunidades para a Devedora expandir suas operações também de 

forma inorgânica. Desde 2012, a Devedora adquiriu e integrou com sucesso 6 companhias. O ganho de 

escala, a entrada em novos mercados, e a expertise incorporada com estas aquisições fazem com que o 

crescimento inorgânico seja uma oportunidade interessante e tangível de acelerar o crescimento da 

Devedora, à qual a Devedora tem dado foco significativo nos últimos anos. Desde a oferta pública (IPO) 

realizada em outubro de 2020, a Devedora realizou seis aquisições. 
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Nos últimos anos, o ritmo de crescimento do e-commerce no Brasil se mostrou bastante acentuado. O forte 

desenvolvimento das plataformas de comercialização digital, a popularização dos smartphones, os 

investimentos em tecnologia e a própria evolução da logística como importante fator na experiência de 

consumo ajudaram a impulsionar este mercado. Além disso, a pandemia do COVID-19 foi um catalisador 

para uma mudança no nível de penetração do e-commerce 

 

O mercado de e-commerce no Brasil tem projeções de crescer ao redor de 93% entre 2021 e 

2026, o que representa um crescimento anual médio de 14% no período. O processo de 

digitalização também deve permitir que progressivamente o e-commerce ganhe ainda maior 

representatividade no setor de varejo, os quais somam um tamanho estimado de mercado de 

R$2,1 trilhões 

no Brasil em 2021. 

 

Concomitante a isso, de acordo com projeções, a penetração do e-commerce no Brasil deve 

apresentar crescimento considerável, saindo de 6,3% em 2019 para 13,6% em 2026. 

Comparativamente com outros países, o Brasil ainda tem oportunidade de avançar na penetração 

de Ecommerce, a exemplo de mercados como Estados Unidos e China, que de acordo com a Ebit, 

chegarão já em 2022 a uma penetração do e-commerce de 20% e 37%, respectivamente. 

 

b) eventual sazonalidade 

 

Nossa operação é diretamente influenciada pelo calendário de datas comemorativas do País, 

gerando aumento do consumo relacionado tanto às entregas online como offline, tais como: dia 

das crianças, dia das mães e dos pais, natal e campanhas como a Black Friday. 

 

c) principais insumos e matérias primas, informando: 

 

Dentre os principais fornecedores da Devedora, destacam-se: (i) locadores dos quais alugamos 

nossos centros de distribuição cujos contratos possuem condições padrão de mercado, com 

vigência de 2 a 12 anos; (ii) fornecedores de bens e serviços diversos, complementares ou 

acessórios, tais como terceiros e agregados (prestador de serviço com caminhão própria, sem 

vínculo empregatício com a Devedora), segurança patrimonial, serviços de limpeza, dentre outros; 

e (iii) bases operacionais de apoio com contratos padrão, remunerados de acordo com o volume 

transacionado (bases de terceiros). 

 

Nossos principais insumos são: itens de armazenagem, tais como: caixa de papelão e stretch, que 

não sofrem variação brusca em seus preços, e combustível, este último atrelado à cotação do 

petróleo, o que, portanto, o torna suscetível de variações em seu preço. 
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PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DAS INFORMAÇÕES SOBRE SEGMENTOS 

OPERACIONAIS DA DEVEDORA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, AS INFORMAÇÕES 

SOBRE PRODUTOS RELATIVOS AOS SEGMENTOS OPERACIONAIS, CARACTERÍSTICAS DO 

PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, VARIEDADES DE TIPOS DE PAPÉIS, CARACTERÍSTICAS 

DOS MERCADOS DE ATUAÇÃO, EM ESPECIAL PRINCIPAIS INSUMOS E MATÉRIAS PRIMAS 

FAVOR VERIFICAR AS SEÇÕES 7.2 E 7.3 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA DEVEDORA, 

RESPECTIVAMENTE. 

Negócios Extraordinários / Contratos Relevantes  

Não (i) ocorreram quaisquer aquisições ou alienações de ativos relevantes fora do curso normal 

dos negócios da Devedora; (ii) ocorreram quaisquer alterações significativas na forma de 

condução dos negócios da Devedora; e (iii) foram celebrados contratos não relacionados com as 

atividades operacionais da Devedora e de suas controladas. 

Estrutura Administrativa da Devedora 

Mantém, entre outras, Política de Distribuição de Dividendos e Pagamento de Juros Sobre o 

Capital Próprio, que estabelece diretrizes para a definição da distribuição destas remunerações 

aos acionistas em conformidade ou em complemento ao previsto na legislação e regulamentação 

vigentes e, Política de Gestão Financeira, que estabelecer diretrizes para a gestão dos recursos 

financeiros, garantindo a eficiência na gestão dos seus ativos e passivos financeiros.   

 

A Devedora é administrada por (i) um Conselho de Administração, composto por no mínimo, 5 

(cinco) e, no máximo, 11 (onze) membros, (ii) uma Diretoria, formada por no mínimo, 3 (três) e, 

no máximo, 11 (onze) membros e (iii) um Conselho Fiscal que, quando instalado, será composto 

por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, conforme abaixo:  

 

Diretoria 

Nome Cargo Início do Mandato 

Armando Marchesan Neto 
Diretor Presidente (CEO) e 

Membro do Conselho 
05/2022 

Bruno Henrique Souza 
Diretor Vice-Presidente de 

Operações 
05/2022 

Diná Ribeiro de Carvalho 
Diretora de Gente & Gestão e 

Sustentabilidade 
05/2022 

Fernando Stucchi Alegro 

Diretor de Relações com 

Investidores e Diretor 

Financeiro (CFO) 

05/2022 

Rogério Fonseca de Macedo 
Diretor Vice-Presidente 

Comercial 
05/2022 

 

Conselho de Administração 

Nome Cargo Início do Mandato 

Gregory Louis Reider 

Presidente e Membro 

Independente do Conselho e 

Membro do Comitê de 

Auditoria 

05/2022 

Armando Marchesan Neto 
Membro do Conselho e 

Diretor Presidente (CEO) 
05/2022 

Américo da Cunha Pereira 

Filho 

Membro Independente do 

Conselho e Membro do 

Comitê de Auditoria 

05/2022 

Elisabete Waller Alves 
Membro Independente do 

Conselho 
05/2022 
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Marcelo Lopes Cardoso 

Membro Independente do 

Conselho e Coordenador do 

Comitê de Auditoria 

05/2022 

Sérgio Saraiva Castelo Branco 

de Pontes 

Membro Independente do 

Conselho 
05/2022 

Sonia Regina Hess de Souza 
Membro Independente do 

Conselho 
05/2022 

 

Conselho Fiscal 

Nome Cargo Início do Mandato 

Diogo Ugayama Bassi 
Membro Efetivo do Conselho 

Fiscal 
05/2022 

José Wanderley Júnior 
Membro Efetivo do Conselho 

Fiscal 
05/2022 

Marcelo Martins Louro 
Membro Efetivo do Conselho 

Fiscal 
05/2022 

Décio Honorato Alves 
Membro Suplente do 

Conselho Fiscal 
05/2022 

Angel Manuel Luciano 

Rodrigues de Medeiros 

Membro Suplente do 

Conselho Fiscal 
05/2022 

Sérgio Monteiro Júnior 
Membro Suplente do 

Conselho Fiscal 
05/2022 

 

Além disso, a Devedora mantém os seguintes comitês e áreas: (i) Comitê de Auditoria não 

Estatutário; (ii) área de auditoria interna; (iii) área de compliance, sendo atribuídas as seguintes 

atividades:  

 

 Comitê de Auditoria: É órgão que tem como algumas de suas atribuições: (i) opinar na 

contratação e destituição dos serviços de auditoria independente; e (ii) avaliar as informações 

trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras da Devedora, 

conforme consta de seu Regimento Interno. 

 

 Área de Auditoria Interna: Tem entre suas atribuições (i) aferir a qualidade e efetividade dos 

processos de gerenciamento de riscos, controles e governança; (ii) avaliar o sistema de 

controles internos da Devedora; (iii) monitorar o ambiente interno e a efetividade do 

gerenciamento de riscos da Devedora; (iv). Identificar e apontar riscos eventualmente ainda 

não mapeados na Devedora através da avaliação independente do ambiente de controles 

internos; (v). propor ao Comitê de Auditoria as melhorias necessárias ao controle de riscos; e 

(vi) atuar em eventos críticos de exposição da Devedora para garantir a avaliação do evento 

e seus necessários impactos no gerenciamento de riscos da Devedora. 

 

 Área de Compliance: Tem entre suas atribuições (i) recebimento e apuração de denúncias 

relativas ao descumprimento de normas de conduta e demais atos ilícitos que envolvam a 

Devedora, sua administração, colaboradores e terceirizados, em conjunto com outras áreas 

internas da Devedora, de acordo com a natureza da denúncia; (ii). realização de treinamentos 

da administração, colaboradores e terceirizados da Devedora sobre as normas de 

Compliance; (iii) elaboração e revisão de normas, códigos e diretrizes de Compliance da 

Devedora; e (iv). preparar relatórios anuais sobre os principais riscos relacionados a sua 

atribuição. 

 

AS ATRIBUIÇÕES DE CADA UM DESSES ÓRGÃOS, SEUS REGIMENTOS, FORMAÇÃO, SEUS 

MEMBROS E SEUS CURRÍCULOS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA SEÇÃO 12 DO 

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA E EM SEU WEBSITE, BEM COMO O CONJUNTO DE POLÍTICAS 
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DA DEVEDORA24. PARA MAIS INFORMAÇÕES VEJA ACERCA DA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL, FAVOR VERIFICAR A SEÇÃO 12.1 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA  

Composição e Experiência Profissional  

Informações referentes a esta seção podem ser encontradas no item 12.5/6 do Formulário de 

Referência da Devedora.  

Remuneração da Administração da Devedora 

Informações referentes a esta seção podem ser encontradas no item 13.2 do Formulário de 

Referência da Devedora.  

Transações com Partes Relacionadas 

Informações referentes a esta seção podem ser encontradas no item 16.2 do Formulário de 

Referência da Devedora.  

Capital Social da Devedora 

Na data de 30 de setembro de 2022, o capital social da Devedora é de R$ [=] ([=]), totalmente 

subscrito e integralizado, dividido em 140.270.473 (cento e quarenta milhões, duzentos e setenta 

mil, quatrocentos e setenta e três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor 

nominal.  

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DO CAPITAL SOCIAL DEVEDORA, FAVOR VERIFICAR A 

SEÇÃO 17.1 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA DEVEDORA.  

 

ORGANOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DO ORGANOGRAMA DOS ACIONISTAS E DO GRUPO 

ECONÔMICO DA DEVEDORA, FAVOR VERIFICAR A SEÇÃO 15.4 DO FORMULÁRIO DE 

REFERÊNCIA DA DEVEDORA. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE O CONTROLE E 

GRUPO ECONÔMICO DA DEVEDORA. INFORMAÇÕES REFERENTES A ESTA SEÇÃO PODEM 

SER ENCONTRADAS NO ITEM 15.8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA DEVEDORA.  

Posição Acionária da Devedora 

 
24 Fonte: Devedora. Disponível em: https://ri.sequoialog.com.br/governanca/estatuto-e-politicas/ 
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Informações referentes a esta seção podem ser encontradas nos itens 15.1 e 15.2 do Formulário 

de Referência da Devedora.  

Outros valores mobiliários emitidos pela Devedora 

Informações referentes a esta seção podem ser encontradas no item 18.5 do Formulário de 

Referência da Devedora.  

Outros valores mobiliários emitidos no Brasil 

Informações referentes a esta seção podem ser encontradas no item 18.5 do Formulário de 

Referência da Devedora. 

Sustentabilidade 

O Programa de Sustentabilidade da Devedora foi criado com o objetivo de desenvolver uma 

cultura que reforce o comprometimento e a responsabilidade da Devedora. A agenda envolvendo 

os temas Ambientais, Sociais e de Governança (“ESG”) tem quatro pilares estratégicos, sendo eles: 

Emissões & Resíduos, Mobilidade, Comunidade e Motoristas.  

Apesar de ainda não possuir uma política de responsabilidade socioambiental formalizada e, em 

consequência, não publicar relatórios periódicos de sustentabilidade, já está produzindo o 

primeiro relatório de sustentabilidade referente ao ano de 2021 alinhado a metodologia GRI – 

Global Reporting Initiative, que tem previsão de publicação em 2022, assim como a Política de 

responsabilidade socioambiental. 

Nível de Endividamento 

A tabela a seguir apresenta informações acerca do nível de endividamento da Devedora em 31 

de dezembro de 2021 (em milhões de reais, exceto pelo índice de endividamento). Informações 

acerca do nível de endividamento da Devedora, considerando o valor a ser captado com as 

Debêntures (incluindo, mas não se limitando, ao passivo circulante, passivo não circulante, índice 

de endividamento) podem ser encontradas na Seção “Capitalização da Devedora”, na página  [=] 

deste Prospecto. 

Em 31 de dezembro 

de 2021 

Soma do Passivo 

Circulante e Não 

Circulante 

Tipo de Índice Índice de 

Endividamento 

(passivo circulante 

mais o não 

circulante dividido 

pelo Patrimônio 

Líquido) 

[=] [=] Endividamento [=] 

 

SUMÁRIO DA DEVEDORA 

SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. 

Data de Constituição 

da Devedora  

05/12/1996 

Data de Registro na 

CVM 

05/10/2020 
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Forma de 

Constituição da 

Devedora 

Sociedade anônima 

País de Constituição Brasil 

Prazo de Duração Indeterminado 

Sede Avenida Isaltino Victor de Moraes, nº 437, Térreo, Módulo D, Bloco 

100, Vila Bonfim, CEP 06806-400, Embu das Artes, Estado de São 

Paulo. 

Objeto Social A Devedora tem por objeto social (i) o transporte rodoviário de 

cargas em geral, municipal, intermunicipal, estadual e interestadual; 

(ii) o transporte rodoviário de mudanças de mobiliário particular ou 

de empresas, municipal, intermunicipal, estadual e interestadual; (iii) 

o transporte de produtos controlados pela ANVISA de acordo com a 

Lei n° 6.360, de 23/09/76, Decreto n° 79.094, de 05/01/77, Portaria 

SVS/MS n° 344, de 12/05/98, Portaria SVS/MS n° 1.052, de 29/12/98 

e Lei n° 52/06, de 10/11/06, como descrito abaixo, quais sejam: (a) 

medicamentos e insumos farmacêuticos; (b) medicamentos e 

insumos farmacêuticos sujeitos a controle especial; (c) correlatos 

(produtos para saúde); (d) cosméticos, perfumes e produtos de 

higiene; (e) matéria-prima para cosméticos, perfumes e produtos de 

higiene; (f) saneantes e domissanitários; (g) matéria-prima para 

saneantes e domissanitários; (h) alimentos, aditivos e embalagens 

para alimentos; (iv) armazéns gerais: emissão de warrant -– de acordo 

com o Decreto Federal nº 1.102, de 21/11/1903, incluindo, dentre 

outros, produtos e mercadorias, a armazenagem de medicamentos e 

insumos farmacêuticos, medicamentos e insumos farmacêuticos 

controlados (Portaria nº 344), equipamentos de tecnologia para a 

saúde (correlatos), saneantes domissanitários, cosméticos, perfumes 

e produtos de higiene pessoal, produtos alimentícios e suplementos 

e complementos alimentares; (v) prestação de serviços na área de 

logística; (vi) serviços de embalagem e etiquetagem de produtos por 

conta de terceiros; (vii) atividades de escritório administrativo de 

transportadora; (viii) locação de bens móveis, veículos e 

equipamentos inerentes ao ramo de transporte; (ix) locação de bens 

imóveis de sua propriedade; e (x) aluguel de outras máquinas e 

equipamentos não especificados anteriormente, sem operador; (xi) 

consultoria em tecnologia da informação; (xii) desenvolvimento de 

programas de computador sob encomenda; (xiii) desenvolvimento e 

licenciamento de programas de computador customizáveis; (xiv) 

suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 

informação; (xv) reparação e manutenção de computadores 

periféricos; (xvi) reparação e manutenção de equipamentos eletro 

eletrônicos de uso pessoal e doméstico; (xvii) reparação e 

manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e 

domésticos não especificados anteriormente; (xviii) depósito de 

mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; 

(xix) organização logística do transporte de carga; (xx) outros serviços 

não especificados anteriormente; (xxi) aluguel de máquinas e 

equipamentos para escritórios; (xxii) outras atividades de 

telecomunicações não especificadas anteriormente; (xxiii) outros 

serviços de informação não especificados anteriormente; (xxiv) 

instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente; 

(xxv) serviços de entrega rápida; (xxvi) desenvolvimento e 

licenciamento de programas de computador não customizáveis; 

(xxvii) serviços combinados de escritório e apoio administrativo; e 

(xxviii) carga e descarga. 
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Cinco Principais Fatores de Risco relativos à Devedora 

Os 5 (cinco) principais fatores de risco relativos à Devedora e suas atividades estão descritos na 

seção "Fatores de Risco", item "Riscos Relacionados à Devedora", deste Prospecto Preliminar 

sendo eles:  

 

(i) a Devedora pode não ser capaz de manter ou aumentar sua estratégia de crescimento, o 

que poderá afetar adversamente os seus negócios, situação financeira e resultados 

operacionais; 

 

(ii) a Devedora pode não conseguir ter acesso captação de recursos a novos financiamentos 

ou outras formas de a termos atrativos para conseguir viabilizar suas necessidades de 

capital ou cumprir com suas obrigações financeiras; 

 

(iii) parte da estratégia de crescimento da Devedora está baseada na aquisição de outras 

empresas, o que pode culminar em notificações, contestações pelo CADE e em um 

crescimento do endividamento da Devedora. As aquisições e reorganizações societárias 

apresentam riscos que poderão adversamente afetar as operações e receitas da 

Devedora; 

 

(iv) os processos de governança da Devedora, gestão de riscos e Compliance podem falhar 

em detectar comportamentos contrários à legislação e regulamentação aplicáveis e aos 

seus padrões de ética e conduta; e 

 

(v) falhas na proteção contra riscos relacionados à segurança cibernética podem causar 

perda de receita e danos à reputação da Devedora, prejudicando suas operações ou 

resultando na divulgação não autorizada de informações; 

 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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CAPITALIZAÇÃO DA DEVEDORA E IMPACTOS DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS  

Esta seção contém um sumário das principais informações financeiras da Devedora, obtidas com 

base nas Informações Contábeis Intermediárias Consolidadas da Devedora relativas ao período de 

nove meses findo em 30 de setembro de 2022.  

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DA DEVEDORA, 

VER AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE 

SETEMBRO DE 2022, AS QUAIS PODEM SER ENCONTRADAS NO WEBSITE DA DEVEDORA E 

INDICADOS NA SEÇÃO 3.1 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA DEVEDORA.  

 

As tabelas abaixo apresentam a capitalização total da Devedora, composta pela posição 

consolidada de empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e não circulante), 

debêntures (circulante e não circulante), e patrimônio líquido, e indicam (i) a posição histórica em 

30 de setembro de 2022; e (ii) a posição ajustada para refletir os recursos líquidos que a Devedora 

espera receber com a presente Oferta, ou seja, o total de R$[=] ([=]), considerando o Valor Total 

da Emissão após a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta, conforme previstas 

na seção "Demonstrativo dos Custos da Oferta", na página DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DA 

OFERTA95 deste Prospecto Preliminar.  

 

As informações abaixo referentes à coluna "Efetivo", foram extraídas das informações contábeis 

intermediárias consolidadas da Devedora relativas ao período de nove meses findo em 30 de 

setembro de 2022, elaboradas e apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 

– Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, 

emitida pelo International Accounting Standards Board – (IASB), de forma condizente com as 

normas expedidas pela CVM aplicáveis à elaboração das informações trimestrais, incorporadas 

por referência a este Prospecto Preliminar a partir da página [=], e devem ser lidas em conjunto 

com as mesmas e com a seção "Sumário da Devedora".  

 

 Em 30 de setembro de 2022 

 Efetivo Ajustado 

 (Em milhares de reais) 

Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Circulante  

Empréstimos e Financiamentos – Não 

circulante ..........................................................  

[=] [=] 

Patrimônio Líquido ............................................  [=] [=] 

Capitalização Total(1) ......................................  [=] [=] 

 

(1) O Total da capitalização corresponde à soma do total de empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e 

não circulante) e do total do patrimônio líquido.  

(2) A posição ajustada para refletir os recursos líquidos que a Devedora espera receber com a presente Oferta, ou seja, 

o total de R$[=] ([=]), considerando o Valor Total da Emissão após a dedução das comissões e despesas estimadas 

da Oferta, conforme previstas na seção "Demonstrativo dos Custos da Oferta", na página [=] deste Prospecto 

Preliminar. 

 

Índices Financeiros da Devedora 
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Índice de Atividade 

 

Índice de Liquidez Corrente 

  Em 30 de setembro de 2022 

Índice de Liquidez (em milhares de reais, 

exceto por índices e indicadores de 

performance) Índice Efetivo Índice Ajustado(1) 

Ativo Circulante (a) ................................................................  [=] [=] 

Passivo Circulante (b) ...........................................................  [=] [=] 

Capital Circulante Líquido (2) .................................  [=] [=] 

Liquidez Corrente(3) ................................................  [=] [=] 

 

(1) A posição ajustada para refletir os recursos líquidos que a Devedora espera receber com a presente Oferta, ou seja, 

o total de R$[=] ([=]), considerando o Valor Total da Emissão após a dedução das comissões e despesas estimadas 

da Oferta, conforme previstas na seção "Demonstrativo dos Custos da Oferta", na página [=] deste Prospecto 

Preliminar. 

(2) O capital circulante líquido corresponde ao ativo circulante da Devedora subtraído do passivo circulante da 

Devedora. 

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

circulante da Devedora. 

 

 

Índice de Alavancagem Financeira (Dívida Líquida / EBITDA) 

 

 

Em 30 de setembro de 2022 (exceto quando 

indicado) 

Índice de Endividamento (em milhares de reais, 

exceto por índices e indicadores de 

performance) Índice Efetivo Índice Ajustado(1) 

Empréstimos, Financiamentos e debentures 

(circulante e não circulante)...............................................  

[=] [=] 

Instrumentos financeiros derivativos (líquido) ..........  [=] [=] 

Contas a pagar por aquisição de controladas ...........  [=] [=] 

Dívida Bruta (a) ........................................................................  [=] [=] 

Caixa e Equivalentes de Caixa (b) ....................................  [=] [=] 

Dívida Líquida (a) – (b) .........................................................  [=] [=] 

EBITDA últimos 12 meses findos em 30 de 

setembro de 2022 ..................................................................  

[=] [=] 

Dívida Líquida / EBITDA últimos 12 meses findos 

em 30 de setembro de 2022 .............................................  

[=] [=] 

 

(1) A posição ajustada para refletir os recursos líquidos que a Devedora espera receber com a presente Oferta, ou 

seja, o total de R$[=] ([=]), considerando o Valor Total da Emissão após a dedução das comissões e despesas 

estimadas da Oferta, conforme previstas na seção "Demonstrativo dos Custos da Oferta", na página [=] deste 

Prospecto Preliminar. 

 

Retorno sobre o Investimento (ROIC) 

 

Período de 12 meses findo 

em 30 de setembro de 2022 

(exceto quando indicado) 

ROIC (em milhares de reais, exceto por índices e indicadores de 

performance) Índice Efetivo 

Índice 

Ajustado(1) 

EBITDA..................................................................................................... [=] [=] 

(-) depreciação e amortização................................. [=] [=] 

EBIT............................................................................... [=] [=] 

(+) Despesas com fusões e aquisições(2).......................................... [=] [=] 

(-) Crédito de Impostos(3)................................................................... [=] [=] 
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(-) Venda de Participação Minoritária(4) [=] [=] 

EBIT Ajustado.................................................................................. [=] [=] 

EBIT Ajustado líquido (EBIT ajustado * (1-34%)) (a).............................. [=] [=] 

Imobilizado + Software(b)(5)................................................................ [=] [=] 

Capital de giro (c)(6)................................................................................. [=] [=] 

Contas a receber.............................................................................................. [=] [=] 

Fornecedores e operações de risco sacado..................................................... [=] [=] 

Obrigações trabalhistas e tributárias (circulante e não circulante) 

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

[=] [=] 

ROIC (a)  /((b)+(c))........................................................................................... [=] [=] 

   

(1)  A posição ajustada para refletir os recursos líquidos que a Devedora espera receber com a presente Oferta, ou seja, 

o total de R$[=] ([=]), considerando o Valor Total da Emissão após a dedução das comissões e despesas estimadas 

da Oferta, conforme previstas na seção "Demonstrativo dos Custos da Oferta", na página [=] deste Prospecto 

Preliminar. 

(2) Considera despesas relacionadas com companhias adquiridas no processo de aquisição, incluindo, despesas com 

consultorias.  

(3) A controlada Prime efetuou a negociação para quitação de impostos federais e estaduais que encontravam-se em 

aberto desde períodos anteriores e obteve êxito nas reduções de multa e juros, as quais foram registrados em 

Outras receita operacionais. 

(4) Efeito relacionado com a venda da totalidade da participação societária minoritária na Uello Tecnologia S.A., 

registrada em Outras Receitas Operacionais. 

(5) Considera a média entre os períodos findos em 30 de setembro de 2022 e 2021 do Ativo Imobilizado, e Softwares e 

Outros. 

(6) Considera a média entre os períodos findos em 30 de setembro de 2022 e 2021 do Contas a Receber, Fornecedores 

e Risco e Sacado, e Obrigações Trabalhistas e Tributárias. 

 

Índices Financeiros da Devedora 

Os recursos líquidos que serão captados com a Emissão apresentarão, na data do recebimento 

de tais recursos líquidos, os impactos descritos na tabela abaixo nos (i) índices de atividade; (ii) 

índices de liquidez; (iii) índices de endividamento; e (iv) índices de lucratividade. 

As tabelas abaixo apresentam, na coluna “Índice Efetivo”, os índices referidos calculados com base 

nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2021, anexas a este Prospecto e, na coluna “Índice Ajustado”, os mesmos índices ajustados para 

refletir o Valor Total da Oferta após a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta, 

conforme previstas na seção “Demonstrativo dos Custos da Oferta”, na página 95 deste Prospecto:  

Em 31.12.2021 

Índice de Atividade Índice Efetivo Índice Ajustado 

Giro do Ativo Total (1)  [●] [●] 

Giro do Ativo Médio Total(2) [●] [●] 
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(1) O índice de atividade de giro do ativo total corresponde ao quociente da divisão da receita 

operacional líquida pelo ativo total. 

(2) O índice de atividade de giro do ativo médio total corresponde ao quociente da divisão da 

receita operacional líquida pelo resultado da soma do ativo total em 31 de dezembro de 2020 e 

do ativo total em 31 de dezembro de 2021 dividido por 2 (dois). 

(3) O índice de prazo médio de estocagem corresponde ao quociente da divisão (i) do saldo 

médio de estoques (saldo de estoques inicial em 31 de dezembro de 2020 acrescido do saldo de 

estoques final em 31 de dezembro de 2021 dividido por dois) pelos (ii) custos dos serviços 

prestados da Devedora no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iii) 

multiplicado pela quantidade de dias do exercício social encerrado em 31.12.2021 (365 dias).  

(4) O índice do prazo médio de recebimento corresponde ao quociente da divisão (i) do saldo 

médio de contas a receber (saldo de contas a receber inicial em 31 de dezembro de 2020 

acrescido do saldo de contas a receber final em 31 de dezembro de 2021 dividido por dois) pela 

(ii) receita operacional líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iii) 

multiplicado pela quantidade de dias do exercício social encerrados em 31.12.2021 (365 dias). 

(5) O índice do prazo médio de pagamento corresponde ao quociente da divisão (i) do saldo 

médio de fornecedores  e operações de risco sacado (saldo de fornecedores e operações de risco 

sacado inicial em 31 de dezembro de 2020 acrescido do saldo de fornecedores e operações de 

risco sacado final em 31 de dezembro de 2021 dividido por dois) pelos (ii) custos dos serviços 

prestados; e (iii) multiplicado pela quantidade de dias do exercício social encerrado em 31.12.2021 

(365 dias).  

 

Prazo médio de Estocagem (3) [●] [●] 

Prazo Médio de Recebimento – dias (4) [●] [●] 

Prazo Médio de Pagamento – dias (5) [●] [●] 

Em 31.12.2021 

Índice de Liquidez Índice Efetivo Índice Ajustado 

Capital Circulante Líquido (R$ 

mil)(1)  

[●] [●] 

Liquidez Corrente (2)  [●] [●] 
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(1) O índice de liquidez de capital circulante líquido corresponde ao ativo circulante da Devedora 

em 31 de dezembro de 2021 subtraído do passivo circulante da Devedora em 31 de dezembro 

de 2021. 

(2) O índice de liquidez corrente corresponde ao quociente da divisão do ativo circulante da 

Devedora em 31 de dezembro de 2021 pelo passivo circulante da Devedora em 31 de dezembro 

de 2021. 

(3) O índice de liquidez seca corresponde ao quociente da divisão do (i) resultado do ativo 

circulante da Devedora em 31 de dezembro de 2021 subtraído dos estoques da Devedora em 31 

de dezembro de 2021 pelo (ii) passivo circulante da Devedora em 31 de dezembro de 2021. 

(4) O índice de liquidez imediata corresponde ao quociente da divisão do (i) resultado da soma 

do caixa e equivalentes de caixa e das aplicações financeiras restritas da Devedora em 31 de 

dezembro de 2021 pelo (ii) passivo circulante da Devedora em 31 de dezembro de 2021. 

 

(1) O índice de endividamento geral corresponde ao quociente da divisão do (i) resultado da soma 

do passivo circulante e do passivo não circulante da Devedora em 31 de dezembro de 2021 pelo 

(ii) ativo total da Devedora em 31 de dezembro de 2021. 

(2) O índice de grau de endividamento corresponde ao quociente da divisão do (i) resultado da 

soma do passivo circulante e do passivo não circulante da Devedora em 31 de dezembro de 2021 

pelo (ii) patrimônio líquido da Devedora em 31 de dezembro de 2021. 

(3) O índice de composição do endividamento corresponde ao quociente da divisão do (i) passivo 

circulante da Devedora em 31 de dezembro de 2021  pelo (ii) resultado da soma do passivo 

Liquidez Seca (3)  [●] [●] 

Liquidez Imediata (4) [●] [●] 

Em 31.12.2021 

Índice de Endividamento Índice Efetivo  Índice Ajustado 

Endividamento Geral (em %)(1)  [●] [●] 

Grau de Endividamento (2)  [●] [●] 

Composição de Endividamento (em 

%) (3)  

[●] [●] 

Índice de Cobertura de Juros (4) [●] [●] 
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circulante e do passivo não circulante da Devedora em 31 de dezembro de 2021. 

(4) O índice de cobertura de juros corresponde ao quociente da divisão (i) EBITDA Ajustado da 

Devedora no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 pelo (ii) resultado financeiro 

líquido da Devedora em 31 de dezembro de 2021. 

 

(1) O índice de retorno sobre o ativo corresponde ao quociente da divisão (i) do prejuízo líquido 

da Devedora no exercício social encerrado em 31.12.2021 pelo; (ii) ativo total da Devedora em 

31.12.2021. 

(2) O índice de retorno sobre patrimônio líquido corresponde ao quociente da divisão (i) do 

prejuízo líquido da Devedora no exercício social encerrado em 31.12.2021; e (ii) pelo patrimônio 

líquido da Devedora em 31.12.2021. 

EBITDA e EBITDA Ajustado 

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ou LAJIDA (Lucro Antes 

de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações) é uma medição não contábil elaborada pela 

Devedora em consonância com a Instrução CVM 527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 

527”) e consiste no Prejuízo líquido do exercício ajustado pelas receitas e despesas financeiras, 

pelas despesas com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e pelas despesas e 

custos de depreciação e amortização.  

A margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido pelo Total da Receita operacional líquida 

(“Margem EBITDA”).  

O EBITDA Ajustado é uma medição não contábil elaborada pela Devedora e consiste no EBITDA 

ajustado por despesas não recorrentes (“EBITDA Ajustado”) . O EBITDA Ajustado não possui 

significado padrão e nossa definição pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras 

empresas. 

A margem EBITDA Ajustada é calculada pela divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional 

líquida (“Margem EBITDA Ajustado”).  

O EBITDA, a Margem EBITDA, o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustada são informações 

adicionais às demonstrações financeiras da Devedora, mas não são medidas reconhecidas pelas 

Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (BRGAAP), nem pelas Normas Internacionais de Relatório 

Em 31.12.2021 

Índice de Lucratividade Índice Efetivo Índice Ajustado 

Retorno sobre Ativo Total(1)  [●] [●] 

Retorno sobre Patrimônio Líquido (2)  [●] [●] 
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Financeiro - International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International 

Accounting Standard Board (IASB), portanto, medidas de lucratividade, desempenho operacional 

ou liquidez definidas pelo BRGAAP ou IFRS. O EBITDA, a Margem EBITDA, o EBITDA Ajustado e a 

Margem EBITDA Ajustada também não representam o fluxo de caixa da Devedora para os 

períodos apresentados e não devem ser considerados como substitutos para o Lucro líquido, 

como indicadores do desempenho operacional ou como substitutos do fluxo de caixa como 

indicador de liquidez da Devedora. 

O EBITDA, a Margem EBITDA, o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustada são indicadores 

financeiros utilizados para avaliar o resultado de empresas sem a influência de sua estrutura de 

capital, de efeitos tributários, outros impactos contábeis sem reflexo direto no fluxo de caixa da 

empresa, e outros itens não usuais ou que não são decorrentes de suas operações principais. Por 

esse motivo, entende-se que tais medições são mais apropriadas para a correta compreensão da 

condição financeira e do resultado das operações da Devedora. 

A tabela abaixo apresenta a reconciliação do lucro líquido para o EBITDA, a Margem EBITDA, o 

EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustada da Devedora para o exercício social findo em 31 

de dezembro de 2021: 

Exercício social encerrado em 31.12.2021 

Prejuízo líquido do exercício [●] 

(+) Resultado financeiro, líquido [●] 

(+) Depreciação e amortização [●] 

EBITDA  [●] 

Margem EBITDA [●]% 

(-) Outras receitas e despesas, incluindo operação descontinuada [●] 

EBITDA AJUSTADO25 26 [●] 

Margem sobre receita operacional líquida [●]% 

 
25 O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas contábeis definidas pelo BRGAAP, não representam os fluxos de caixa 

para os exercícios apresentados e não devem ser considerados como substitutos ou alternativas ao lucro (prejuízo) líquido, 

como indicadores de desempenho operacional, medidas de liquidez, tampouco como base para a distribuição de dividendos. 

O EBITDA e o EBITDA Ajustado não possuem significado padrão. Outras empresas podem calcular o EBITDA e o EBITDA 

Ajustado de maneira diferente ao calculado pela Empresas. 
26 EBITDA ajustado por efeitos não recorrentes relacionados com despesas com aquisições e crédito de impostos. 
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1) O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas contábeis definidas pelo BRGAAP, não representam os 

fluxos de caixa para os exercícios apresentados e não devem ser considerados como substitutos ou 

alternativas ao lucro (prejuízo) líquido, como indicadores de desempenho operacional, medidas de liquidez, 

tampouco como base para a distribuição de dividendos. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não possuem 

significado padrão. Outras empresas podem calcular o EBITDA e o EBITDA Ajustado de maneira diferente ao 

calculado pela Empresas. 

2) EBITDA ajustado por efeitos não recorrentes relacionados com despesas com aquisições e crédito de 

impostos. 

A Devedora utiliza o EBITDA Consolidado, a Margem EBITDA Consolidado, o EBITDA Consolidado 

Ajustado e a Margem EBITDA Consolidada Ajustada como indicadores gerenciais (não contábeis), 

pois acredita serem medidas práticas para aferir seu desempenho operacional, facilitando a 

comparabilidade ao longo dos anos. 

Em razão de não serem consideradas, para o cálculo do EBITDA, as despesas e receitas financeiras, 

o IRPJ e a CSLL, a depreciação e a amortização e o resultado de equivalência patrimonial, o EBITDA 

funciona como indicador do desempenho econômico geral da Devedora, que não é afetado por 

flutuações nas taxas de juros, alterações de carga tributária do IRPJ e da CSLL ou alterações nos 

níveis de depreciação e amortização. Para o cálculo do EBITDA Ajustado são excluídos os itens 

não recorrentes da Devedora.  

CAPITALIZAÇÃO DAS FIADORAS E IMPACTOS DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

[Nota à Minuta: A ser inserido quando da disponibilização dos números do 3ITR22.] 
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CAPITALIZAÇÃO DA DEVEDORA E ÍNDICES FINANCEIROS 

 

Esta seção contém um sumário das principais informações financeiras da Devedora, obtidas com base nas 

Informações Contábeis Intermediárias Consolidadas da Devedora relativas ao período de nove meses findo em 

30 de setembro de 2022.  

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DA DEVEDORA, VER AS 

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 

2022, AS QUAIS PODEM SER ENCONTRADAS NO WEBSITE DA DEVEDORA E INDICADOS NA SEÇÃO 

3.1 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA DEVEDORA.  

As tabelas abaixo apresentam a capitalização total da Devedora, composta pela posição consolidada de 

empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante), debêntures (circulante e não circulante), e 

patrimônio líquido, e indicam (i) a posição histórica em 30 de setembro de 2022; e (ii) a posição ajustada 

para refletir os recursos líquidos que a Devedora espera receber com a presente Oferta, ou seja, o total de 

R$[=] ([=]), considerando o Valor Total da Emissão após a dedução das comissões e despesas estimadas da 

Oferta, conforme previstas na seção "Demonstrativo dos Custos da Oferta", na página [=] deste Prospecto 

Preliminar.  

As informações abaixo referentes à coluna "Efetivo", foram extraídas das informações contábeis 

intermediárias consolidadas da Devedora relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 

2022, elaboradas e apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 – Demonstração 

Intermediária e com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International 

Accounting Standards Board – (IASB), de forma condizente com as normas expedidas pela CVM aplicáveis à 

elaboração das informações trimestrais, incorporadas por referência a este Prospecto Preliminar a partir da 

página [=], e devem ser lidas em conjunto com as mesmas e com a seção "Sumário da Devedora".  

 

 Em 30 de setembro de 2022 

 Efetivo Ajustado(2) 

 (Em milhares de reais) 

Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - 

Circulante..........................................................  

[=] [=] 

Empréstimos e Financiamentos – Não 

circulante ..........................................................  

[=] [=] 

Patrimônio Líquido ............................................  [=] [=] 

Capitalização Total(1) ......................................  [=] [=] 

 

 

(3) O Total da capitalização corresponde à soma do total de empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e 

não circulante) e do total do patrimônio líquido.  

(4) a posição ajustada para refletir os recursos líquidos que a Devedora espera receber com a presente Oferta, ou seja, 

o total de R$[=] ([=]), considerando o Valor Total da Emissão após a dedução das comissões e despesas estimadas 
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da Oferta, conforme previstas na seção "Demonstrativo dos Custos da Oferta", na página [=] deste Prospecto 

Preliminar. 

Índices Financeiros da Devedora 

Índice de Atividade 

Índice de Liquidez Corrente 

  Em 30 de setembro de 2022 

Índice de Liquidez (em milhares de reais, 

exceto por índices e indicadores de 

performance) Índice Efetivo Índice Ajustado(1) 

Ativo Circulante (a) ................................................  [=] [=] 

Passivo Circulante (b) ...........................................  [=] [=] 

Capital Circulante Líquido (2) ..............................  [=] [=] 

Liquidez Corrente(3) .............................................  [=] [=] 

 

 

Índice de Alavancagem Financeira (Dívida Líquida / EBITDA) 

 Em 30 de setembro de 2022 

Índice de Endividamento (em milhares de reais, 

exceto por índices e indicadores de 

performance) Índice Efetivo Índice Ajustado(1) 

Empréstimos, Financiamentos e debentures 

(circulante e não circulante) ................................... 

[=] [=] 

Instrumentos financeiros derivativos (líquido) ........ [=] [=] 

Contas a pagar por aquisição de controladas ........ [=] [=] 

Dívida Bruta (a) ..................................................... [=] [=] 

Caixa e Equivalentes de Caixa (b) ......................... [=] [=] 

Dívida Líquida (a) – (b) ......................................... [=] [=] 

EBITDA .................................................................. [=] [=] 

Dívida Líquida / EBITDA ....................................... [=] [=] 
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Retorno sobre o Investimento (ROIC) 

 

Período de nove meses findo 

em 30 de setembro de 2022 

ROIC (em milhares de reais, exceto por índices e indicadores de 

performance) Índice Efetivo 

Índice 

Ajustado(1) 

EBITDA ............................................................................................................ [=] [=] 

(-) depreciação e amortização.......................................................................... [=] [=] 

EBIT..................................................................................................................  [=] [=] 

(+) Despesas com fusões e aquisições............................................................   [=] [=] 

(+) Despesas não recorrentes (COVID-19) ...................................................... [=] [=] 

(-) Crédito de Impostos..................................................................................... [=] [=] 

EBIT Ajustado................................................................................................... [=] [=] 

EBIT Ajustado líquido (EBIT ajustado * (1-34%)) (a)........................................ [=] [=] 

Imobilizado + Software(b)1................................................................................ [=] [=] 

Capital de giro (c)2............................................................................................ [=] [=] 

Contas a receber.............................................................................................. [=] [=] 

Fornecedores e operações de risco sacado..................................................... [=] [=] 

Obrigações trabalhistas e tributárias (circulante e não circulante) 

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

[=] [=] 

ROIC (a)  /((b)+(c))........................................................................................... [=] [=] 
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RELACIONAMENTOS 

Nenhuma das operações descritas abaixo são vinculadas à Oferta e/ou à Emissão e não há, na 

data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre a Emissora, a Devedora, as Fiadoras 

e os Coordenadores e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos 

econômicos, conforme aplicável, que estejam vinculadas à Oferta e/ou à Emissão. Dessa forma, 

na data deste Prospecto, não há quaisquer operações entre os Coordenadores e/ou seu 

conglomerado econômico, a Devedora, as Fiadoras, a Emissora e/ou seus controladores diretos e 

indiretos e/ou suas controladas a serem liquidadas, total ou parcialmente, com os recursos dos 

CRI, com exceção do pagamento dos Créditos Imobiliários. 

Entre o Coordenador Líder e a Emissora 

[=] 

Entre o Coordenador Líder e a Devedora  

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Devedora mantém 

relacionamento comercial com o grupo econômico do Itaú BBA, que consiste principalmente nas 

seguintes transações relacionadas à prestação de serviços bancários em geral:  

• Operação de Capital de Giro (CCB) em nome de SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES 

S.A. (01.599.101/0001-93) no valor total de R$ 30 milhões, com abertura em 30 de 

dezembro de 2021, e vencimento em 30 de março de 2026. A operação foi negociada em 

uma taxa de CDI + 2,75% a.a. e conta com garantia de cessão fiduciária de recebíveis. 

• Operação de Capital de Giro (CCB) em nome de SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES 

S.A. (01.599.101/0001-93) no valor total de R$ 20 milhões, com abertura em 23 de 

novembro de 2021, e vencimento em 24 de fevereiro de 2025. A operação foi negociada 

em uma taxa de CDI + 2,5% a.a. e conta com garantia de cessão fiduciária de recebíveis. 

• Operação de Capital de Giro (CCB) em nome de SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES 

S.A. (01.599.101/0001-93) no valor total de R$ 15 milhões, com abertura em 21 de 

dezembro de 2021, e vencimento em 21 de janeiro de 2025. A operação foi negociada 

em uma taxa de CDI + 2,35% a.a. e conta com garantia de cessão fiduciária de recebíveis.  

• Operação de Capital de Giro (CCB) em nome de SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES 

S.A. (01.599.101/0001-93) no valor total de R$ 4 milhões, com abertura em 21 de 

dezembro de 2021, e vencimento em 21 de janeiro de 2025. A operação foi negociada 

em uma taxa de CDI + 2,35% a.a. e conta com garantia de cessão fiduciária de recebíveis. 

• Operações (339) de desconto de duplicatas na modalidade risco sacado em nome 

da SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A. (01.599.101/0001-93) no valor total de R$ 

21 milhões, com abertura entre 09 de junho de 2022 e 16 de agosto de 2022, e 

vencimento entre 01 de setembro de 2022 e 30 de junho de 2022. A taxa média utilizada 

para as operações é de CDI + 1,50% a.a., sem garantia (clean). 
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O banco presta serviços de cash management para as empresas do grupo Sequoia. Dentre os 

serviços prestados, as volumetrias são as seguintes durante o período de Janeiro até Julho de 

2022: 

I. Serviço de cobrança, com volume médio mensal de R$ 13 milhões.  

II. Serviço de pagamentos, com volume médio mensal de R$ 251 milhões.  

 

Produto Saldo 

Médio 

(R$) 

Volume 

Financeiro/mês 

(R$) 

 Qtde de 

funcionários 

Prazo 

Contrato 

Cobrança - 13 MM  - Indeterminado 

Pagamentos - 251 MM  - Indeterminado 

Depósito à 

vista 

- -  - Indeterminado 

Coleta de 

Valores 

(Simples 

Depósito) 

- -  - Indeterminado 

Folha  - -  3.597 Setembro/2023 

 

• Não obstante, o Itaú BBA poderá no futuro manter relacionamento comercial com a 

Devedora, oferecendo seus produtos e/ou serviços no assessoramento para realização de 

investimentos, fusões e aquisições, financiamento e/ou em quaisquer outras operações 

de banco de investimento, podendo a Devedora vir a contratar com o Itaú BBA ou 

qualquer outra sociedade de seu conglomerado econômico tais produtos e/ou serviços 

de banco de investimento necessárias à condução das atividades da Devedora, 

observados os requisitos legais e regulamentares aplicáveis no que concerne a 

contratação da Devedora.  

O Itaú BBA e/ou sociedades do seu grupo econômico podem possuir outros títulos e valores 

mobiliários de emissão da Devedora, diretamente ou em fundos de investimento administrados 

e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos ou subscritos e integralizados em operações 

regulares a preços e condições de mercado. Todavia, a participação do Itaú BBA e/ou das 

sociedades integrantes do seu grupo econômico em valores mobiliários da Devedora não atinge, 

e não atingiu nos últimos [12 meses 5%] do capital social da Devedora. [IBBA: estamos 

confirmando internamente.] 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 

“Comissionamento da Oferta” na página [=] deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração 



  

287 

a ser paga, pela Devedora ao Itaú BBA ou a sociedades do seu conglomerado econômico no 

contexto da Oferta.  

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima, a Devedora não possui qualquer outro 

relacionamento relevante com o Itaú BBA ou seu conglomerado econômico.  

A Devedora, na data deste Prospecto, declara que, no seu entendimento, não há qualquer conflito 

de interesse referente à atuação do Itaú BBA na Oferta.  

Entre o Coordenador Líder e as Fiadoras  

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Devedora mantém 

relacionamento comercial com o grupo econômico do Itaú BBA, que consiste principalmente nas 

seguintes transações relacionadas à prestação de serviços bancários em geral:  

• Operações (503) de desconto de duplicatas na modalidade risco sacado em nome da 

TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA (88.085.485/0001-04) no valor total de R$ 4 milhões, 

com abertura entre 31 de maio de 2022 e 17 de agosto de 2022, e vencimento entre 29 

de agosto de 2022 e 31 de dezembro de 2022. A taxa média utilizada para as operações 

é de CDI + 2,69% a.a., com garantia da SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A. como 

devedor solidário.   

 

• Operações (163) de desconto de duplicatas na modalidade risco sacado em nome da 

DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (08.219.203/0001-85) no valor total de R$ 

4 milhões, com abertura entre 01 de julho de 2022 e 12 de agosto de 2022, e vencimento 

entre 12 de setembro de 2022 e 27 de setembro de 2022. A taxa média utilizada para as 

operações é de CDI + 1,50% a.a., com garantia da SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES 

S.A. como devedor solidário. 

 

Na data deste Prospecto Preliminar, além das relações decorrentes da presente Oferta, o 

Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico não possuem 

relacionamento com a TA, Lithium e a SF 350. 

Entre o Coordenador Líder, o Agente Fiduciário e o Custodiante 

[=] 

Entre o Santander e a Emissora  

Pagamentos a fornecedores e depósito à vista, aproximadamente R$30.000,00 (trinta mil reais) 

por mês.  

Entre o Santander e a Devedora 

Coordenador do IPO da Devedora em outubro de 2020 e Coordenador do Follow-on da Devedora 

em Abril de 2021. 

Operações de confirming, convênio de fornecedores, contratadas a partir de janeiro de 2021, com 

saldo Convênio de confirming de R$23.000.000,00 com saldo devedor atual de R$ 22.458.112,00 

com menor vencimento em Set/22, taxa média de 1,75% ao mês, não existindo garantias 

vinculadas; 
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Cartões Corporativos com limite de R$300.000,00, contratados em 12 de setembro de 2019 e com 

vencimento em 31 de agosto de 2023. Não há taxas e garantias vinculadas; 

Operação de 4131 via Santander Luxemburgo com saldo devedor de R$ 150.000.000,00, com 

vencimento final em 02 de dezembro de 2025. Operação liberada com taxa de CDI + 2,077% a.a. 

e com aditamento em dez/21 passando a taxa para 135% do CDI. A operação conta com a 

seguinte garantia: cessão fiduciária de direitos de R$ 12 milhões fixos por mês e 4 Títulos de 

capitalização de R$ 6,25 milhões cada, totalizando R$ 25 milhões, com os seguintes prazos de 

liberação: R$ 6,25 milhões em 2 anos, R$ 6,25 milhões em 3 anos, R$ 6,25 milhões em 4 anos e 

R$ 6,25 milhões em 5 anos, tendo uma remuneração equivalente a TR. 

Aplicações financeiras iniciadas em 22 de novembro de 2019 junto à tesouraria do Banco 

Santander em operação de Conta Max, modalidade de renda fixa, no valor aproximado, em 26 de 

março de 2021, de R$4.337.785,55 com taxas de 5% do CDI e prazo indeterminado. Não há 

garantias vinculadas; 

Aplicações financeiras junto à tesouraria do Banco Santander em cinco operações de CDB, 

modalidade de renda fixa, com valores aproximados de R$ 5.065.750,16 (taxa de 100% do CDI e 

vencimento em 10 de maio de 2024), R$ 350.470.45 (taxa de 100% do CDI e vencimento em 25 

de maio de 2026), R$ 7.614.677,08 (taxa de 100% do CDI e vencimento em 26 de maio de 2027), 

R$ 3.609.561,14 (taxa de 100% do CDI e vencimento em 08 de junho de 2027), R$ 152.764,70 (taxa 

de 100% do CDI e vencimento em 06 de julho de 2022) e R$ 1.286.349,12 (taxa de 100% do CDI 

e vencimento em 11 de julho de 2027), Não há garantias vinculadas; 

Serviço geral de Pagamentos com a liquidação de TEDs, Transferências entre contas do Santander, 

Boletos Bancários e Tributos, contratado em 19 de agosto de 2014. O Santander realiza em média 

um volume 1.824 pagamentos a.a, o que corresponde a uma média de volume financeiro de R$ 

358.603.540 a.a, não existindo taxas, prazo de vencimento ou garantias vinculadas; 

Contrato de Voucher com o Ben Visa Vale, referente à Vale-Transporte, contratado em 05 maio 

de 2020, envolvendo 1500 funcionários, com faturamento mensal de R$320.000,00, vencimento 

em 05 de maio de 2023 e taxa entre 2,5% e 2,75%, não existindo garantias vinculadas; e 

Operação de derivativo denominada “Equity Swap” utilizado para programa de recompra das 

ações da Devedora com um valor de Notional de R$ 47.889.172,34, taxa de 135% do CDI.  

Entre o Santander e as Fiadoras  

Em relação à TA: 

• Aplicações financeiras iniciadas em 24 de março de 2021 junto à tesouraria do Banco 

Santander em operação de Conta Max, modalidade de renda fixa, no valor aproximado, 

em 26 de março de 2021, de R$ 50.534,04 com taxas de 5% do CDI e prazo indeterminado. 

Não há garantias vinculadas; e 

• Serviço de Folha de Pagamento com um total de 3000 colaboradores com contrato 

firmado até fevereiro de 2026.  

Na data deste Prospecto Preliminar, além das relações decorrentes da presente Oferta, o 

Santander e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico não possuem relacionamento 

com a Plimor, Direcional, Lithium e a SF 350. 

Entre o Santander, o Agente Fiduciário e o Custodiante 

[=] 
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Entre o UBS BB e a Emissora 

Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, o UBS BB não 

mantém relacionamento comercial relevante com a Emissora e/ou sociedades de seu grupo 

econômico, nem vínculo de qualquer natureza, inclusive societária. Desta forma, na presente data, 

não há qualquer relacionamento comercial entre o UBS BB e a Emissora, e/ou sociedades de seu 

grupo econômico, que possa configurar conflito de interesses ou que seja relevante no âmbito 

da Oferta.  

Entre o UBS BB e a Devedora  

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e de eventual relacionamento comercial no 

curso ordinário dos negócios, o UBS BB, na data deste Prospecto Preliminar, não mantém 

quaisquer tipos de relações societárias ou ligações contratuais com a Devedora. 

As partes entendem que não há qualquer conflito de interesse resultante do relacionamento 

acima descrito.  

A Devedora e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão vir a contratar, no futuro, o UBS 

BB para a prestação de serviços ou a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre 

outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, coordenação de operações no 

mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito, intermediação e negociação 

de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de mercado, celebração de contratos 

derivativos ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.  

Entre o UBS BB e as Fiadoras  

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e de eventual relacionamento comercial no 

curso ordinário dos negócios, o UBS BB, na data deste Prospecto Preliminar, não mantém 

quaisquer tipos de relações societárias ou ligações contratuais com as Fiadoras. 

As partes entendem que não há qualquer conflito de interesse resultante do relacionamento 

acima descrito.  

Entre o UBS BB, o Agente Fiduciário e o 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.  

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. 

Entre o Bradesco BBI e a Emissora 

Na data deste Prospecto Preliminar, além (a) do relacionamento decorrente da Oferta, (b) do 

relacionamento decorrente da estruturação, distribuição, compra e venda de certificados de 

recebíveis, nas quais a Emissora atuou como contraparte do Bradesco BBI, e (c) de eventual 

relacionamento comercial no curso ordinário dos negócios, não há qualquer outro 

relacionamento relevante entre a Emissora e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu 

conglomerado econômico. 

Não obstante, a Emissora poderá no futuro manter relacionamento comercial com o Bradesco BBI 

ou sociedades de seu conglomerado econômico, bem como contratar o Bradesco BBI ou 

sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras, 

incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de 
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banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras 

operações financeiras necessárias à condução das atividades da Emissora e de suas controladas. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto no Contrato de 

Distribuição, não há qualquer outra remuneração a ser paga, pela Emissora ao Bradesco BBI ou a 

sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta. 

Na data deste Prospecto Preliminar, exceto pelo disposto acima, a Emissora não possui qualquer 

outro relacionamento relevante com o Bradesco BBI ou seu conglomerado econômico.  

Não existe relacionamento societário entre o Bradesco BBI e a Emissora.  

As partes declaram, na data deste Prospecto Preliminar, que, no seu entendimento, não há 

qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito de interesses no 

âmbito da Oferta.  

Entre o Bradesco BBI e a Devedora  

Na data deste Prospecto Preliminar, além das relações decorrentes da presente Oferta, o Bradesco 

BBI e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico possuem relacionamento comercial 

com a Devedora. Nesse contexto, o Bradesco BBI e seu respectivo conglomerado econômico são 

credores da Devedora nas operações financeiras destacadas abaixo:  

Tipo de Operação: Antecipação Fornecedores  

•   Saldo Total em aberto em 24/08/2022: R$ 5.181.961,00  

Entre o Bradesco BBI e as Fiadoras  

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e de eventual relacionamento comercial no 

curso ordinário dos negócios, o Bradesco BBI, na data deste Prospecto Preliminar, não mantém 

quaisquer tipos de relações societárias ou ligações contratuais com as Fiadoras. 

As partes entendem que não há qualquer conflito de interesse resultante do relacionamento 

acima descrito.  

Entre o Bradesco BBI, o Agente Fiduciário e o Custodiante 

O Bradesco BBI e o Agente Fiduciário não possuem exclusividade na prestação dos serviços. O 

Bradesco BBI se utiliza de outras empresas para a prestação de serviços de agente fiduciário nas 

emissões em que atua, bem como o Agente Fiduciário presta serviços ao mercado e, inclusive, 

também para algumas empresas do mesmo grupo econômico do Bradesco BBI. 

Não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Bradesco BBI e o Agente Fiduciário. As 

partes entendem não haver conflito resultante do relacionamento acima descrito.  

Além da prestação de serviço relacionada à Emissão, o Bradesco BBI não tem relações comerciais 

com o Custodiante. Não há qualquer relação ou vínculo societário, nem relações de empréstimos 

e financiamentos, entre o Bradesco BBI e o Custodiante. As partes entendem não haver conflito 

resultante do relacionamento acima descrito.  

Entre a Emissora e a Devedora  

Na data deste Prospecto, além dos serviços relacionados à presente Oferta e ao 

relacionamento comercial no curso ordinário dos negócios, não há qualquer relação 

societária ou relação de exclusividade na prestação dos serviços entre as partes deste item. 
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As partes declaram, na data deste Prospecto, que, no seu entendimento, não há qualquer 

relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito de interesses no âmbito 

da Oferta.  

Entre a Emissora e as Fiadoras  

Além do relacionamento decorrente da Oferta, a Emissora e o grupo econômico do qual faz parte 

não mantêm relacionamento com as Fiadoras. 

Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre os administradores e 

acionistas controladores da Emissora e as Fiadoras. 

Entre a Emissora, o Agente Fiduciário e o Custodiante 

Além dos serviços relacionados com a Oferta, o Agente Fiduciário e o Custodiante mantêm 

relacionamento comercial com a Emissora, de acordo com as práticas usuais do mercado 

financeiro, na medida em que prestam serviços, tais como de Agente Fiduciário, nas séries 

emissões da Emissora discriminadas no Anexo [=] do Termo de Securitização anexo ao presente 

Prospecto. Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Emissora e o Agente Fiduciário. 

As partes entendem que não há qualquer conflito de interesse resultante do relacionamento 

acima descrito. 

Entre a Emissora e o Banco Liquidante / Escriturador  

Na data deste Prospecto, além dos serviços relacionados à presente Oferta e ao relacionamento 

comercial no curso ordinário dos negócios, não há qualquer relação societária ou relação de 

exclusividade na prestação dos serviços entre as partes deste item. As partes declaram, na data 

deste Prospecto, que, no seu entendimento, não há qualquer relacionamento ou situação entre 

si que possa configurar conflito de interesses no âmbito da Oferta. 

Entre a Devedora, o Agente Fiduciário e o Custodiante 

[Além dos serviços relacionados a presente Oferta e ao relacionamento no curso normal dos 

negócios, não há qualquer relação ou vínculo societário da Devedora com o Agente Fiduciário e 

Custodiante. Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção.]  

Entre a Devedora e o Banco Liquidante / Escriturador  

[Além dos serviços relacionados a presente Oferta e ao relacionamento no curso normal dos 

negócios, não há qualquer relação ou vínculo societário da Devedora com o Banco Liquidante e 

Escriturador. Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção.]  

Entre as Fiadoras, o Agente Fiduciário e o Custodiante 

[Além dos serviços relacionados a presente Oferta e ao relacionamento no curso normal dos 

negócios, não há qualquer relação ou vínculo societário das Fiadoras com o Agente Fiduciário e 

Custodiante. Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção.]  

Entre as Fiadoras e o Banco Liquidante / Escriturador  

[Além dos serviços relacionados a presente Oferta e ao relacionamento no curso normal dos 

negócios, não há qualquer relação ou vínculo societário das Fiadoras com o Banco Liquidante e 

Escriturador. Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção.]  

Entre o Agente Fiduciário e a Instituição Custodiante  
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[Além dos serviços relacionados a presente Oferta e ao relacionamento no curso normal dos 

negócios, não há qualquer relação ou vínculo societário do Agente Fiduciário com a Instituição 

Custodiante. Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção.]  

Entre o Agente Fiduciário e o Banco Liquidante / Escriturador 

[Além dos serviços relacionados a presente Oferta e ao relacionamento no curso normal dos 

negócios, não há qualquer relação ou vínculo societário do Agente Fiduciário e Instituição 

Custodiante com o Banco Liquidante e Escriturador. Não há conflitos de interesse entre as partes 

desta seção.]  

 


