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pRrMErRo ADTTAMENTo À rscnrrrin i' pARtIc.üLAR DA 2. (sEcuNDÂ)
EMISSÁO DE DEBÊNTI,T,ES SIMPLES, NÁO CONVERSÍVf,IS EM ÂÇÔE§, DA
EspÉcrE coM GARÁNTrÂ REAL, EM 2 (DUAS) sÉRrEs, pARÀ col,ocAÇÂo
pRrvADÁe DA TRAvEssrA snct RrrrzADoRA DE cRÉDrros FINÁNcf,rRos v s.A.

Por este instrum€nto, as partes abaixo qualificadas ("PC!tg§,'):

TRAVESSIA SECI'RITIZADORA DE CRÉDNOS FINAI\íCEIROS V S.Á., SOCiCdAdE

anônima sem registro de emissor de Valores Mobiliáriosjunto à CVM), com sede no Município de

São Paulo, Estado de Sâo Paulo, na Rua Conselheiro Crispiniano, n. 105, Conjunto 43, Sâla 07,

CEP 01037-001, inscÍitâ no CNPJ sob o n" 32.023.336/0001ó6 e com seus atos constitutivos
devidamente arquivados na ruCESP sob o NIRE n.3530052t085, neste alo rcpÍeseÍtada na folma
do seu Estatuto Social ("EEASqC"); e

vóRTx DrsrRBUIoona »o ritur,os E vÀLoRxs MoBILIÁruos LTDA., com sede

na Cidade de São Psulo, Estâdo de Seo Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Limq n" 2.27j,2.
andar, JaÍdim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob o n 22.610.500/0001-88,

nomeada neste instÍumento, nos termos da L€i n. ó.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme

alterâda ("L€i o' 6.404/76"), para representar a comunhão dos inteÍesses dos Debenturistas da

pr€sente emissão ("Âgg!!qEid!si!i!i9');

E, n8 condição de Fiadores:

POBRf, JUATY RJSTAIIRANTE GRILL LTDA., pessoÊjuridica de direiro privado, inscÍita no

CNPJ sob o n'0ó.276.203/0001-91, com sede na Rua Comendador Miguel Câlfa! no 525, Chácara

Itaim, São Paulo/SP, CEP M537-0t2, nesre ato representada na forma de seu Estaruto Socislt

SOCIEDADE GRAND VIVANT PARTICIPIçÕES S.A., pessoa juridica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob o n" 09.515j621000142, com sede na Rua Clodomiro Amazonas, no 1.422,

l" Andar, Vila Nova Conceição, Seo Pâulo/SP, CEP 04537-002, neste ato representâdo na foÍma
de seu Estatuto Social;

POBRE JUAII RESTAURANTE GRILL LTDA. (2), pessoa juríd ica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n" 06.276.20310002-72, com sede nâ Rua IraguabÀ no 38, Sânta Cecilia, São

Paulo/SP, CEP 01233-050, neste âto representada na forma de seu Contmto Social;
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POBRE JUA]\ Rf,STAIIRÂNTE GRILL LTDA. (3), pessoajuídicade direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n' 06.276.203/0003-53, com sede na Av. Magalhães de Castro, n. 12.000, t oja 3, 30

Andar, Cidade Jardim, São Paulo/SP, CEp 05502-001, neste aro repres€ntada na forma de seu

Contrâto Social;

POBRE JUAnt RXSTAURANTE GRILL LTDA. (4), pessoajuridica de direito p.ivado, inscrira
noCNPJ sob on" 06.276.203/0004-34, com sede na ST SHIN CA 4 Lote A, n.20, Semi Entenado,
Lago Noíe, BrasílirDF, CEP 71503-504, neste arc representada na forma de seu Contrato Social;

SOCmDADf, GRAND VMNT pAItTICtpAÇôES S.A., pessoa juridica de direiro privado,
inscrftâ no CNPJ sob o n" W.5I5.562|OOOI-42, com sede na Rua Clodomiro Amazonâs, n. 1.422,
l" Andar, Vila Nova Conc€ição, São paulo/Sp, CEp 04537-002, neste ato representado na forma
de §€u Estatulo SociÂl:

PJ PB RESTAIIRANTE GRILL LTD,A.., pessoaju.idica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n" 19.248.2601000 t -09, com sede na Av. do Barel, no 1.868, Shopping pátio Batel, Barel,
Curitiba,/PR, CEP 80420-090, neste ato representada na forma de seu Conrato Social.

POBR-E LUIS RXSTÂURANTE GRILL LTDA., p€ssoa jurídica de direito privado, inscrira no
CNPJ sob o n'13.127.098/0001-94, com sede na Alâmeda tuo Negro, n. l , toja I,
Alphaville, BaruerTSP, CEP 06454-000, nesre ato representada na forma de seu Contrato Sociali

RESTAURT4,NTf, E GRILL VALGOL LTDA., pessoajuridica de direito privado, inscrila no
CNPJ sob o n' 15.069.120/0001-12, com sede na Rodovia Dom p€dro I, yno, KM 131,5, t ojas 52
e 53, Jardirn Nilópolis, Campiías/SP, CEp 13091-901, reste ato representâda na forma de seu

Contrato Social;

MIRÀDOR PJ RESTAURANTE GRILL LTDA., pessoajuÍídica de direito privado, insc ta no
CNPJ sob o n" 16.745.93410001-92, com sede na Av. Magâlhães de Câstro, no t.2OO, Loia ,1, 
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Andar, Morumbi, Seo Paulo/SP, CEP 056?6-120, neste ato representada na forma de seu Contrato
Social;

MARROB RESTAITRÂNTE GRILL NORDESTE LTDA., pessoâ jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n" 15.601 .1O2rcOOl -05, com sede na Àv. República do Líbano, no 251,
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Riomar Shopping, Loja I lEl, Setor Comercial 104, Pina, Recife/PE, CEP 5 t I t0-160, neste ato
reprcsentÂda na forma de seu Contmto Social;

RE§TAURANTE E BAR MELFER LTDA., pessoa juridicâ de diÍeiro privado, inscrita no

CNPJ sob o no 15.5,14.tó7l0001-85, com sede na Âv. das Américas, n. 3.900, Village Mall, Loja
301, Banâ da Tijuca, Rio de Janeiroru, CEP 22640-102, neste ato representada na forma de seu

Contrato Social;

RESTAURANTE f, BAR MELFER LTDA. (2), pessoa.jurídica de direito pÍivado, inscrita no
CNPJ sob o n' 15.544.86710002-66, com sede na Estnda da cáve4 no E99, t_oja 30t, 3.
Pavimento, São Conrado, fuo de Janeiro/Rl, CEp 22610-001, neste ato Íepresentada ns forma de

seu Contrato Social; e

(D

CRISTIANO PETRUS MELLES, brasileiro, casado,

032.236.516-32, residente na Rua Honduras, no 247,

01428-000;

CON§IDERAI'DO QUE:

a Emissão foi aprovada com base nâ sutorização d€liberada pelos aaionistas da Emissorq
conforme aprovação em As§€mbleia Ceral ExEaordinária realizada em 2l de novembro de
2019, conforme retificada e ratificada etrr Ass€mbleia Geml Extraordinária realizada em 06
de dezembro de 2019 ("{Q!6,);

em 23 de novembro de 2019, as Partes celebrârün a,,Escritura parlicular da 2" (Segunda)

Emissdo de Debêntures Sirtples, Não Com,ersiveis em Ações, dd Esúcie Com Garantia
fuol, em 2 (duas) Series, Wa Colocação privada, da Trawssio Secwilizadoro de
( ràditos Financeircs y s..4." ('fsfÍ!Ul4");

(iii) os Debenturistas detentores de 100% (cem por cento) das DebêntuÍes em circulaçito
deliberaram, dentre oufos assuntos, em Assembleia GeÍal de Dcbenturistas aealizada em
06 de dezembro de 2019 ("410p',), as seguintes matériasi

tI
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(a) a alteração da espéci€ das Debêntures de .,com

"subo.dinada", bem como reflettr tal slteração nâ

empresário, inscrito no CPF sob o no

Jardim Paulistâ, Sâo Paulo/SP, CEP

garantia real" para a espécie

Escritura com a alteraçáo dâ
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denominação da Escritura e dâs Cláusulas da Escritura que mencionâm refeÍids

denominaçâo e espécie;

(b) a alteiação de regist o pÊra custodia elerrônica para depósito na B3 das Debêntures

da Segunda Série, b€m como a inclusão de que Ls Debêntures da primeiÍa Série nào

serão objeto de registao em nome do titulâr ou de depósito na 83:

(c) a alterâção do Valor Total da Emissão e da quantidade de Debênrures emitidas;

(d) a alte.ação de disposições acerca da subscriçeo e integralização das Debêntures;

(e) â alteração de disposições aceÍca dos Juros Remunerató.ios das Debênturesi

(l) a alteração de disposiçôes acerca do período de Capitslizaçeo;

(g) a alteração de disposições acerca da amortização do Valor Nominal UniÍário e do
pagamento dos Juros Remuneratoíos das Debêntures:

(h) a alleraçôes de disposições acerca da pronogação de prazos de pagamentos através
da 83;

(i) a alterações de disposiçôes ace.ca da AmoÉização Extraordinária e do Resgare
Antecipâdo;

(i) a alteração do cronogrâma de pagamentos das Debêntures:

(k) a inclusão na Escritura da Assembleia Ceral Extraordinária realizada em 06 de
dezembro de 2019 que retificou c Íatificou a Assembleia Geml Extraordinária
Íealiz:d,a em 2l de novembro de 20 I 9l e

(l) a consolidaçeo da Escrirura.

(iv) as Panes prctendem celebÍar o presente aditamento para efetivar as deliberações da ACD
que ensejam alteração da EscÍitura.

RXSOLVEM as Pârtes celebrar o pres€nte .,primeiro Aditamento à Escritura pâÍiculaÍ da 2.
(Segunda) Emissão de D€Entures Simples, Não ConversíveiseÍn Açôes, daEspéçioCom Garanlia
Real, em 2 (duas) Séries, para Colocâção privada, da Travessia SecuritizadoÍa de CÉditos
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Financeiros V S.4.", doravante denominado simplesmente "Primeiro Âditamento", nos termos e

condições abâixo aduzidos.

Df, FINIÇÕES f, INTERPRETAÇÓES

Os termos em letras maiúsculês ou com iniciais maiúsculas empregados e que não

estejam de outra forma definidos neste Primeiro Aditamento são aqui utilizados com o mesmo

significado ahibuído a tais tennos na Escritura. Todos os temos no singulaÍ definidos neste

Primeim Adita.rnento deverão ter os mesmos significados quando empregados no plu-ôl e

vice-versa,

l

t.t

,

2.t

t.2 Sslvo qualquer outra disposição em contrário pÍevista neste Primeiro Aditamento,

todos os termos e condições dâ Escritura aplicam-se total e automaticamente a este Primêiro

Aditamento, nulalis mulandis, e deverão ser consideradas como pârte integmnte deste, como sc

estivessem transcritos neste instrumento.

AITERAÇÓES f, CONSOLIDAÇÁO

As Partes Íesolvem alterâr a €spécie das Debêntures de "com garantia real" paÍa a

espécie "subordinada", bem como refletir tal modificaçeo na Escritura com a alteiação da

denominação da Escritura e das Cláusulas da Escritura que mencionam ref€rida denominaç,lo e

espécie, de modo que a denominação da EscÍitura, a Cláusula 4.1,6.1 e as definições de

"D,ebêntures da Primeira Série" e de "DebêntuÍes dâ Segunda SéÍie" constántes do Anexo I da

Escritum passarn a vigoÍar com a seguinte nova redação:

" ESCNruM PARTICTJLAR DA 2" (SEGT]NDÀ) EM]Ss"IO DE DEBET\"TURES

SIMPLES. NÀO CONyERSíyEIS EM AÇqES. DA ESPÉt.IE S u aonon,I o,I, Iu
2 IDUAS| SÉNES. PARÁ CULOCÁÇÀO PNYADA, DÁ TMYESSIÁ

SECUNTIZADOM DE CRÉDITOS FNANCEIROS V S-A."

"4.1 6.1. Ás Debênlures serão da espécie subordinada, nos termos do arligo

5E da lai n" 6.404/76.

''Debênlures da Príneiru Sé e Debênturcs simples, ntio conyetsíveis em

dções, da espécíe suboÍdinada, inlegranles da 1'(primeiro) séfie dd 2" (Seguhda)

em$siio da Traressia "

{
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"Debênl rcs da Segunda Série Debêntures simples, ão conyersh,eis em

ações, da eslÉcie sl/botdinado, integrantes da 2" (segundo) serie dd 2" (Sepunda)

emissão da Travessia '

2.2 As Partes Íesolveh alterar de registro para custódia eletrônica pâra depósito na 83
dÀs Debêntures da Segunda SéÍie, bem como incluiaque as Debêntures da primeiÍa Série não serâo

objeto de registro em nome do titulaÍ ou de depósito na 83, de modo que as Cláusules 2.1.5, 2.1.5.1
e 2.1.5.2 da Escritura pâssam a vigorar com â seguinte nova redaçào:

Depósilo ,to 83

As Debênturcs da Segunda Serie serão depositadas no CETIp2l,
adminislrado e oryrocionolizado pela 83 paro liquidaçào jnanceiro dat
negociações e dos evehlos de pogamenlo na 83, sendo as Debêntures da Segundo
Série clslodiadas elelronicamente na 83. Ás Debêntüres do Segundo Sétie
poderão ser negociadas em irercado secundirio kd 83_

Ás Debênnres da PrimeiÍa Série ntlo serdo objeto de registro em

2.3

nome do titulor oü de depósito no 83."

As Partes.esolvem altel-dr o Valor Total da Emissão para R$I6.0O0.0OO,0O
(dezesseis milhões de reais), sendo R912.000.000,00 (doze milhões de reais) corespondentes iis
Debêntures da PrimeiÍa Sé.ie e R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) corÍespondentes às
Debêntures da Segunda Série, bem como a quantidade de Debêntures paÍã 16.000 (dezesseis mil)
Debêntures, sendo 12.000 (doze mil) conespondentes às Debêntures da primeira Série e 4.000
(quatro mil) correspondentes à Debêntures da Segunda Série, de modo que as CláusulÀs 3.4.1 e
3.5.1 da Escritura passam a vigorar com a seguinte nova redação:

2. L 5.1

" 3.1.1

{

\O Valor Total do Emissão é de R816.000.000,00 (dezesseis milhões
de rcais), sendo R812.000.000,00 (doze milhões de reais) coüespondentes as
Debêntures da Primeirct Série e R84.000.000,00 (quotro milhões de reais)
coüespondentes às Debêntures da Segunda Série.

À ,+

" 3.5.I Serão emitida: 16.000 (dezesseis nil) Debênturcs, sendo 12.000
(doze nil) correspondentes às Debêhtures do primeiro Série e 1.000 (quulro nil)
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2.5

correspondefites às Debêfitures da Segunda Setie- A quanÍidade de Debêntures

integlonte da cado sétie será JiÍada a c tétio da Emissora, sem necessidade de

odilamento do prcsehle instrumento- "

2.4 As Panes resolvem alterar disposições aceÍca da subscrição e integralização das

Debêntures, de modo qu€ a Cláusula 4.2.1 da Escritura passa a vigorar com a seguinte nova

redaçeo:

" 4.2.1 Ás Debênlures poderão ser subscrilas e integralizada\ a quolquer

lempo, em olé ó (seis) neses conlados da Dolo de Emissão. Á subscrição e

inÍcgralização das Debêntwes no mercado ptimario serão reolizadas Íorq do

ânbito do 83, nediante TtarÚIerêncio Ebtrônico Disponivel paru a Conta

Cenlrolizadora. À aqu$içiio dos Ctéditos Financeiros esii condicionada à
i ntegra I ização das De bê hture s. "

As PaÍes resolvem alter& disposições acerca dos Juros Remunemtórios das

Debêntures, de modo que ás Cláusulas 4.5.2.1 e 4.5.2.2 da Escritura passam â vigora, com a

seguinte nova redâçeo:

"1.5.2.1 Coso, na Dalo de Yencimenlo dos Debêntures, ítpós o pagomento

das omo izações, dos JuÍos Remuneralótios dos Debênlures e de evenlüais
Encaryos Morulórios dos Debênlures, se oplicdyel, lrem como de lodat ats

obtigações e despesas decorrentes da Emissão, ex$lirem recursos remahescentes

na Conto Cenlralizadoru, o saldo será lransÍerido pelo Securitizodora à Devedora,

Ediante fiansíeftrrcia poro os Corrtas de Liyre Moeinenlaçiio.

4.5.2.2 Os Juros Remunerotórios dos Debêhtures serão incidenaes sobre o

Valor Nonhdl Unilatio ou o saldo do ítolor Nominol llnitário, coníorme opliajyel,
das Debêntúes, a pa ir da Dola de Subscrição ou do Ddta de paganento dos

Juros Remuneralórios dos Debênlutes imediotomente ahtetior, conÍorne o coso, e

pogos ao linol de cado Periodo de CapitalizaÇão, colculados em regime de

capitalizdÇda composla pro rata remporis por Dia\ Úkis de acordo com o/órmula
abaiÍo:

(

\

i
t>

J = { YNU x [FatordeJurcs- I ] ]
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J = valor unitário dos juros deyidos no lnal do Período de Cdpilalização,
calculado con 8 (oito) casas decimois, sem orÍedofidamenlo;

lNU : Valor Nominol Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das
Debênlures, conÍo ie o caso, colculodo con 8 (oito) casas decimais, sem

FalotdeJwos - fdlor de juros Íüos calculodo com 9 (noye) c,r\o, decimois, com
arfedohdamento, apuf .ido da seguinte Íorma.

I z'\d,r
,",,. r"/,.,, = ([,. ,*],",)

Onde:

taxa = 20,0000; e

DUP = iúnerc de Dias Úkis enlre a Dola de Subscriçiío ou Dola de pogamenl()

dos Jutos Remuheratórios dds Debêntures imedialamente anterior, conÍome o
caso, e a dala atu)l, sendo DLI?" um número inteirc

DW = Número de Dias úteis, base 252, contidos entre a última e o próxima ou
Dalo de Pagohento dos Juros Rerhunerotórios da, Debênlurcs. "

As Parl,es resolvem aheEr disposições acerca do peíodo de Capitâlização, de modo
que a Clár.rsula 4.5.2.3 da Escritura passê â vigorar com a seguinte nova redação:

"1.5.2.3 Define-se "Período de Caoitalizacão" como sendo o mter-valo de
lempo qüe se inicia na Doto de Subscrição (inclusive), ho caso do p meiro periodo
de CapitdlüaÇào ou rlo Dota de pogamento de Juros Remunerató os das
Debênlures imedíatamente antetior (inclu.rfue), conlome o caso, no caso dos
demais Periodos de Capilalização, e temino no Dato de pogamento de Jürc§

8
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Remünerotórios dos Debênlúes correspondente ao periodo em queslão (eÍclusive)_

Codo Período de CapilalizoçAo sucede o dfilerior sem solüção de continuidade oté
o Doto de Vencimento dos Debêntures_ '

2.7 As PÂÍes resolvem alterar disposições acerca da amortiz!çito do Valor Nominal
UniLário e do pagarnento dos Juros Remunemtórios das Debêntures, de modo que as Cláusulas
4.8.l,4.8.l.le4.E.2daEscriturapassaÍravigorarcomaseguintenovaredaÇão:

'4.8.1 Osaldo do Valor Nominal Unitario das Debêntutes setá pogo em 30
(lrinto) paÍcelas, sendo o primeiro pagamento em 2l dejunho de 2020 e o últítu) no
Dala de Vencimenlo das Debêntures, ressolyoda a hipótese de amodização
aclraordinória ou de resgole anlecipodo das Debêntures, coníorhe cronogrdma
previsto tlo Áneto lll da presente Escrilura; e os Juros Remuneralórios da,
Debêntures serào pagos em 36 (trinta e seis) parcelas, sendo oprimeirc pagahento
em 21 de dezembro de 2019 e o úhirho no Data de yehcimento dos Debênlures,
ressalvado o hipótese de anorlizoção extrootdihário oü de rcsgate ontecipodo das
Debéntures, conlorme cronograma preústo no ÁheÍo III da presenle Esctitura-

1.8.1.1 Nos lenos íla Cláusula 4.6 acina, rtca desde já acertado entre as
Pa es que não é consíderado descumprimenlo de obtigação pecuniátio pela
Emistora o pagamehlo do saldo do yalor Noninal lJnitário ou dos Juros
Remunerdlórios das Debênttrres em deleminodÍ, Data de pogamento das
Debêntwes em valor inJerior ao soldo do Volor Noninal (Jfiitório ou dos Juros
Remuneratórios da.N Debêhtures pÍevisto nesto Escritüra, coso o pagamento parcíal
se dê pela não realização ou tealizaçAo insuliciente dos Crédilos Firrohceiros
adquitidos pela Emissora. "

'4.8.2 Paralins do pagomehto do amorlkação do saldo do ltqlor Nominal
Unilário, o saldo do yalor Nomin(tl Llnikirio será amortizado da seguinteÍorma:

AMt=VNA xTat

{

\

t:

Onde:
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AMt = Valor unikiÍio da i4sina parcela de amortização do saldo do
yalor Noninal Unitario, calculado com I (oiro) casos decinais, sem

Wu: Dertkido acína.

Ta, = i-ésima toxo de amorlizrÇão, expressa em Wrcenluol,
ifiíormada com 4 (quafio) cotas decimoi!, conÍome Atexo I ao presente Tetmo- "

As P&tes resolvem alteraÍ disposições acerca da prorogação de prazos de

paganentos auavés da 83, de modo que a Cláusula 4.10.1.1 da Escritura passa a vigorar com a

seguinte nova redação:

'4.10.1.1 Considerar-se-do aulomoticohenle pruiogadas as dalos de
pogomento de qualquer obrigdçào oti o prineiro Dia útil subsequente, se at data de

vencimenlo da respectiya obtigação coincidir com dqta em que não houver
erpediente comercial oa bancario no cidade de Sào paulo, Eslado de Sôo paulo,

sem qualquer acÉscimo aos valores o serem pogos, ressalyados os cosos cujos
pagamenlos deyam ser realizados atrorés da 83, hipótese en que somente hoverá
pforrogação quando o dato de pagomenlo do respeclivo obrigação coincidit com
sdbado, doningo ou feiado declarado naciohal, bem como a 83 seja comunicada
por meio de correspondêncio a ser encaminhada pela Emissora com, no mínimo. 3

1tês| Dias Úteis de anrecedência da respecliva data de pagamenlo, obsemodo que
a Dala de Yencímento das Debênture! não podeni ser prorrogada_ O pagdmento
de quaisquer valores devidos pela Emissoro sob os Debêntures seni reolizado,
ainda, corn obsenânci.t do prazo de I (un) Dia útit conlodo do recebimenlo, na
Conta Cenlralizadoru, dos pagaüpntos respectivos dos Créditos Financeiros; caso
os volores respectiyos n^o sejam recebidos com a anlecedência aqui rclerida em

rek çdo à respecth'a Data de Paganen,o das Debêntures, o pagamento deyido pelo
Emissoro será automaticamente prorrogado com a incidêncio de ocréscimos ou
eficargos, inclusiye Encorgos Moratórios das Debênlwes oÍé a Dala de Vencimenlo

das Debênturcs."

As Paftes resolvem alterar disposições acerca da Amortização Extraordinária e do
Resgate Antecipado, de modo que as Cláusulâs 5.1.3, 5.1.4 e 5.1.5 da Escritura passam a vigorar
com a seguinte nova aedação:

2.t

2.9 i
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O Resgate Antecipado será reolizodo en 3 (ttês) Dias úrcis
contodos do envío da conunicoção rcÍerido no Cláusulo 5-1.I anteriot (,,Dala de

Ressole Antecipado") efiquonto o Áhortizoçào Ettraordinária será realizada
sempre rut Dala de Pagornento das Debêntures subsequente ao envio do
comunicação reJerido m Clóusula 5.1.1 anterior, e o rolor de resgate seró
equivolente ao Valor Nominal IJnitario ou soldo do yalot Nominal llhittirio das
fesrycliyos Debêntwer, coh/orme o caso, acrescido dos rcspectiyos Jüros
Remünerutórios das Debênlures calculodos pro rala tempotis desde a Dalo do
SübscriÇtio, ou da dalo do úhiDm pagamento, oté a dato do resgote. para todos os

lins de direilo, a 83 devera ser coúunicado acerca do Resgole Anlecipado ou da
Ámorlizoçiio Ertraotdiniria por meio de cotespotdêhcia o ser encominhada pelo
Emissota, em conjunto com o Ágente Fiduciário, com no mínimo 3 (três) Dids úkis
de anlecedêncio da Dala de Resgate Ántecipodo-

5.1.4 Os pagamenlos decoftentes do Resgate Antecipado ou dd
ÁnortizaçAo Extroordinária setão reali2ados obrenados os procedimektos (i) da
83, quando as Debêntüres estiverem custodiados eletohicamente na 83, ou (ii) do
Escrilutodor, quando as Debêktures nêlo estiyerem custodiados eletronicamente na
83.

5.1.5 Seni vedqda a realização de resgate antecipodo pqrciol das
Debênt rcs."

As Partes resolvem alterar o cÍonograma de pagamentos dâs DebêntuÍes, de modo
que o "Anexo IIt - Cronogramâ de pegamentos das DeÉnfures', da Escritura passa a vigorar com a
seguinte nova aedação:

.ANEXO III

(Esle Ánexo é parte integlante da ,,EsctiÍwa partrculor do 2" (Segunda) Emissão
de Debêntures Sinples, Não Conye$íveis emÁções, da Espécie Subodinado, em 2
(duas) Séries, pora Colocaçdo Privada, da TrDtessio Secüritizodola de Clédtlos
Finonceiros Y S-A.")

CRONOGNAMA DE PAGA|WENTOS DÁS DEBÊNTURES

'' 5.1.3

2.10



Dítl( de

24/12/2019 SlM Não
22/0t/2020 SIM Não
26/02/2020 SIM Não
24/03/2020 SIM Nõo
23/04/2020 stM
22/05/2020 SlM Não
24/06/2020 SIM 3.3 333%

22/07/2020 SlM 3,1483%
21/0E/2020 SIM 3,5714%
23/09/2020 SlM 3,7037%
22/r0/2020 SIM 3.8162%
24/1t/2020 SIM 1.0000%
23/12/2020 SIM 4,1667%
22/01/202 t SIM 4,3178%
21/02/2021 SIM 4,5455%
24/03/2021 SIM 4,7619%
23/01/2021 SIM 5,0000%
24/05/2021 SIM 5,2632%
23/06/202 r stM 5,5 556%

22/07/2021 SIM 5,8E24%

24/08/2021 slM 6.2500%
22/09/2021 SIM 6,6667%
22/10/2021 slM 7,t429%
21/1t/2021 SIM 7.6923%

22/12/2021 SIM 8,3333%
21/01/2022 SIM 9.0909%
23/02/2022 SIM 10,0000%
23/03/2022 SIM ,t1t1%
25/04/2022 SIM t2.5000%
24/05/2022 SIM 14,2857%
22/06/2022 SIM 16,6ó67%
22/07/2022 SIM 20,0000%
24/0E/2022 SIM 25.0000%
22/09/2022 SIM 3 3,33 33%
21/10/2022 SIM 50.0000%
x/r I/2022 SIM 100,0000%

t2
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2.11 As Paftes resolvem incluir s Assembleia Ceral Extraordináía realizada em 06 de

dezembro de 2019 que retificou e ratificou a Assembleia Gerâl Extraordinária realizada em 2l de

novembro de 2019, de modo que as Cláusulas 2.1,2.2.1.1 e 
^ 

defnição de "AGE" constante do

Anexo I da Escritura passam a vigoran com a seguinte nova redação:

Apresente Escriluta é lirmoda com hose na autorizaçõo deliberudo

pelos acionistas do Emissora, conlorme aprovação em Assembleia Geral

EÍlraordituiria realizado em 2l de novembro de 2019, conforne reliftcada e

rolilicada em Ássembleia Ceral Ertraordimiq'ia reolizada em 06 de dezenbro de

2019 ("4çE§ ), nos Emos e requ$itos preyislos no Estotúo Social da Emissoro.

'2.2.1.1 Ás AGEr seúo arquivadas na JUCESP e publicadas no Ditirio
OÍícial do Estado de São Paulo e no jornol "O Dia", conÍorne disposto,

reswclivanenle, no inciso I do artigo 62 e ho § 2'do afligo 142 da lpi n

6.104/76. "

'ÀGEs Ássenbleia Gerol Extraordinária de acionistas da Travessia,

rcalizdda em 2l de novembrc de 2019, que deliberou a emissão das Debêntures,

coníorme retilicado e rutiÍicada em Ássembleia Geral EÍtraordifióLriq de acionislas

da Travessio, rcalizada en 06 de dezenbrc de 2019"

Tendo em vista todâs as alteÍações mençionadas acima, as Partes remlvem consolidar a

Escritura, de modo que a Escritura devidamente consolidada passa a vigomr conforme Anexo I

deste Primeiro Aditamento.

'2.1

2.t2 (

/4/l

\

3.

3.1

DISPO§IÇÕES GERAIS

Todos os demais termos e condições da Escritura que não tiverem sido altemdos por

este PÍimeiro Aditâmento permanec€m válidos e em pleno vigor

3.2 As obrigaçõ€s assumidas neste PrimeiÍo Aditamento têm canáteÍ irrevogável e

irretratável, obrigando as Partes e seus sucessores, a qualquer titulo, ao seu integral cumprimento.

3.3 Qualquer altemção a este Primeiro Aditamerlo somente será considerada válida se

formalizada por escrito, em insfumento próprio assinâdo por todas as Partes.

l3



3.4 A invêlidade ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer d&s cláusulas deste

Primeiro Aditâmento neo afetará as demais, que permanecerão válidas e eficazes até o
cumprimento, pelâs Paíes, de todas as suas obrigações aqui previstas.

4. LEI DE RXGÊNCIA E TORO

Este Primeiro Aditômento é regido pelÀs leis da República Federativa do Brasil.

Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de Sâo paulo, para dirimir

4.1

4.2

quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste primeiÍo Aditámento, com renúncia a qualquer
ouEo, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assimjustLs e contfÊttdas, Às paÍes assinÂm o presente primeiro Aditamento em I0
(dez) viEs de iguâl foíÍa e teor, na presençâ de 2 (duas) lestemunhas.

São Paulo, 06 de dezembro de 2019.

(ossinatwas nas páginas seguintes)

(restanle da Ngino intencionolnqnte deixodo en brunco)

r,nA
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(Página de assinaturas l/6 do "Primeiro AditamenÍo à Escritura Partic lar da 2" (Segunda)

Euissão deDebêntures Simples, Ndo Conversíveis emÁções, da Espécie Con GorontiaReal, em 2
(duas) Séries, para Colocação Privoda, da Trayessia Securitizodora de Créditos Fifianceiros y
S,A,)

TRAVESSIA SECI]RITIZADORA DD CRÉDITOS FINA}ICDIROS V S.A.

VINICIUS B, B. S, SÍOPÁ

RG.: 30.393.8í{'-2 SSP/§F
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(Págino de assinaturos 2/6 do "Primeiro Aditamento à Esctítuto partic lor da 2. (Segunda)

Enissão de Debênturcs Simples, Não Convetsiyeis em Ações, da Espécie Con Carantio Reol, em 2
(duLs) Séries, pora Colocoção Privada, do Truyessia Secüilizadora de Cftditos Financeiros y
s.Á.,

vóRTx DTSTRIBUTDoRA DE TÍTULos E y s MóBILúRIoS LTDA.

.V/
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-. "
Cargo:

lb|ú l-op6 dB SntG 1€ü!
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(Págihd de assirloturos 3/6 do "Pnmeiro Aditamenlo à Escrilura parlic lar da 2" (Segunda.)

Emissiio de Debênlurcs Sinples, Niio Conversíveis em Áções, da Espécie Com Garontia Real, em2
(duas) Seies, para Colocaçõo Ptivada, do Travessia Seatitizodora de CÉditos Financeitos V
S,A,)

. - ,/ -2' .,7' ./,/ . ./,/
, '( /1/.t,ay''
R.E JUÀ\ RESTAI]RÂNTE GRILL LTDA.

ilmM,
cargo: 5*,áv oCo"-rn,"Júrrdc]

r,ro,''., J,.. ?r--. ffiJlffi ,

Cargo: 6q;ç àÀl\"-.,1Í J6 n
(

h
ffi
Cargo: 4{c u \4dl"rr/"JdÍfÀ

/.rA)Z'
OBR.E JUAN RE§TAURÀNTE GRILL

/)

2,
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:"' ... ...
:" .. :..'.... .... :
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(Págíno de assinaturat 4/6 do "Prinetro Adilornehto à Esctihto particular da 2" (Segunda.)

Emissàode Debêntures Simples, Nõo Com)efiíveis em AÇões, da Espécie ComGarontia Reol, em 2
(duas) Séries, para Colocaçdo Pfivada, da Truyessia Securirizadora de CÉditos Finahceios y
S,A,')

il@ e-r\"-r, -rr"*"..t

N*,"f . ?,.,, ffi o ,,*r*ú[,

No,,", {" r?r*, a5ffi *y"n,..J.,
cargo: 1.- . er\r,r,*,-b-«-,rJer z;

*o-", J.3q.l C".lr,,.ll**..l,- a.

í

h

7" /'1- ,2'z // -//LyZt*rt-r/
IE Lú§ RESTAURÂNTE GRILL LTDA.

Cargo:'1s,e tà'n"-r,-:ttr.lç.y

IE

:: I"
: " .. :..'.... ... . :

.:. .. '

,.v ,,,1 ,-('á,zr.Z/
'AUMTITE íGRILL VAI-GOL LTDA.
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Cargo: 1&.C OÀ "r..*j,rr/o

No.e' L3?.r (r36"'.fti r.nr*. 
"1.cargo: z.rr^i, üfr"r.JN,.lc I

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

La Irn, t .t""lr. \(.\Íu(a.

Nome: Uu,í.rxo Ç.1hrr^ Y11furr,

(1-iÀo, Cargo: e,ni!ç1 tnr ,trí

p

í^
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Nome:

Carso:

7t"

CRISTIANO PETRUS MELLES

t9

: :..

E BAR MELFER 2
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ANTEXO I

ESCRJTURA DE EMIIiSÃO CONSOLIDADA
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ESCRITURÁ PARTICUI,AR DA 2' (SEGUNDA) EMISSÁO DE DEBÊNTURXS
SIMPLES, NÁO CONVERSÍVEIS f,M ÂÇÕES, DA f,SPÉCIE SUBORDINADA, EM 2
(DUAS) SÉRIES, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA TRÁ!'ESSIA
§ECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINA]YCEIROS V S.A.

Por este instrumento, as partes abaixo qualificadas (,.EêfE§,,):

TR},VESSIA SECURITIZADORÁ DE CRÉDITOS FINANCEIROS V S.A., SOCiEdAdE

anônima sem regisfto de emissor de Valores Mobilifuios junto à CVM), com sede no Município de
São Paulo, Estado de São Paulo, ra Rua Conselheiro Crispiniâno, no 105, Conjunto 43, Sala 07,
CEP 01037-001, inscrita no CNPJ sob o no 32.023.33ó10001{6 e corn seus írtos constitutivos
devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE n" 3530052g095, neste âto representada na forma
do seu Estâtuto Social; e

vóRTx DTSTRTBUTDoRA DE TÍTULos E vALoREs MoBILúRros LTDA., com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na Avenida B.igâdeiro FariÂ LitÍta. n" 2.277,2"
andar, Jardim Paulistâno, CEP 0t452-000, inscrita no CNPJ sob o n. 22.610.500/0001_88.
nomeada neste instrumento, nos rcrmos dâ L€i n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976, confoíne
âlrerada ("L&|flfu!0420"), para rcpresentar s comunhão dos interesses dos DebenturistÀs da
presente emissto;

E, na condição de FiadoÍes:

POBRE JUAN RESTAIIRANTE GRILL LTDA., pessoaju.ídica de direiro privado, inscritâ no
CNPJ sob o n" 06.276.203/0001-9 t, com sede na Ruâ Comendador Miguet Calfar, n.525, ChácaÍa
Itoim, São Paulo/SP, CEP 04537-082, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social;

SOCIEDADE GRAIYD VMNT PALTICIPAÇÕE§ S.A., pessoa juridica de direiro privado,
inscÍita no CNPJ sob o no 09.515.56210001-42, com sede na Rua Clodomiro Amazonas, n" 1.422,
l'AndÂr, Vila Nova Conceição, Sào paulo/Sp, CEp 04537-002, neste aro Íepres€ntado na forma
de seu estatuto social;

POBRE JUAN R-ESTAURANTE GRILL LmÀ. (2), pessoa jurídica de direito privado, inscrira
no CNPJ sob o n" 06.276.20310002-72, com sede na Rua Itaguab4 no 3g, Santa Cecília. Seo
Paulo/SP, CEP 01233-050, neste ato repaesentada no Íbrma de seu cortrato social:

í,h
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POBRE JUAN RESTAURÀNTE GRILL LTDA. (3), pessoajuridica de direito privado, inscrita

no CNPJ sob o no 06.276.203/0003-53, com sede na Av. Magalhães de Castro, no 12.000, t ja 3, 30

Andar, Cidade Jardim, São Paulo/SP, CEP 05502-001, neste ato representada na forma de seu

confato social;

POBRE JUAII RESTÀURÁ|ITE GRILL LTDA. (4), pessoa juridica de direito privado, inscrita

no CNPJ sob o n'06.276.203/0004-34, com sede na ST SHIN CA4 Lote A, n'20, SemiEnterrado,

Lago Noate, BÍasília/DF, CEP 71503-504, neste ato representada na forma de seu conf-dto social;

SOCIEDAI)E GRAND VMI{T PARTICIPAÇÕES S.4.. pessoa juridica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob o n' @.515.56210001-42, com sede na Rua Clodomiro Amazonas, n' 1.422,

lo Andar, Vila Nova Cohceição, São Paulo/SP, CEP 04537-002, neste ato representado na forma

de seu estatuto social;

PJ PB RXSTAIIRANTE GRILL LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ

sob o n" 19.248.260/0001-09, com sede na Av. do Batel, no 1.86E, Shopping Pátio Batel, Batel,

Curitiba,iPR, CEP 80420-090, neste ato representada na forma de seu contrato social;

POBRE LUIS RESTAURANTD GRILL LTDA., pessoajuridica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob o. n' 13.127.098/0001-94, com sede na Alameda tuo Negro, n' 1ll, Inja 111,

Alphaville, Bameri/SP, CEP 06454-000, neste ato repÍesentada na forma de seu conhato social;

RESTAIIRÁNTE E GRILL VALGOL LTDA., pessoajuridica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob o n" 15.069.120/0001-12, com sede na Rodovia Dom Pedro I, s/n", KM 131,5, Lojas 52

e 53, Jardim Nilópolis, Câmpinas/SP, CEP 13091-901, neste ato rep.esentada na forma de seu

contrato social;

MIRÂDOR PJ RESTÁURANTE GRILL LTDA., pessoajuridica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob o no 16.74593410001-92, coÍn sede na Av. Magalhães de Castro, n' 1.200, Loja 7, 4"

Andar, Morumbi, São Paulo/SP, CEP 05676-120, neste ato representada na foma de seu confato

social;

MÂRROB RESTAURAITE GRILL NoRDESTE LTDA., pessoa juridicâ de direito privado,

inscrita no CNPJ sob o n' 15.607.70210001-05, com sede na Av. República do LÍbano, n" 251,

RiomaÍ Shopping, Loja lI8l, Setor Comercial 104, Pina, Recife/PE, CEP 51110-160, neste ato

f
1

\
\

representada na forma de seu contrato social;
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Rf,STAURANTf, f, BAR MELFER LTDÀ, pessoa jurídica de direiio privado, inscrita no

CNPJ sob o n' 15.5,14.867/0001-85, com sede na Av. dâs ÂméricÀs, n" 3.900, Village Mall, Loja

301, Barra da Túucq Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-102, neste ato representada na forma de seu

contrato social, doravante denohin6dâ apenas;

RESTAURANTE E BAR MELFER LTDA. (2), pessoajuridica de direito privado, inscritÂ no

CNPJ sob o n" 15.544.E67l0002-66, com sede na Estrada da cáve4 n' 899, I-oje 301, 3'
Pavimcnto, São Conrado, Rio de JaneiÍoru, CEP 22610-001, neste ato representada na forma de

seu contrato social; e

CRISTIANO PETRUS MELLES, brasileiro, casado, emprêsiirio, inscrito no CPF sob

032.236.516-32, residente na Rua Hondul-Às, n" 247, Jardim Paulist4 São Paulo/SP,

01428-0001

RISOLVEM celebmr a presente "Escritura Particular da 2" (Segunda) Emissão de Debêntures

Simples, Não Conversiveis emAções, daEspécie Subordinada, em 2 (duas) Séries, paraColocação

Privada, da Travessia Securitizadora de Crédiros Finameiros V S.4.", nos lermos e condiçôes

abaixo aduzidos.

I. TERMOS DEFINIDOS E COIYDIÇÃO RESOLUTTVA

1.1 Os termos iniciados em l€tras Ínaiúsculas utilizados neste instrumento, no singular

ou no plural, teÉo o significado disposto no Anexo I que integÍa o pÍesente instrumento, exceto

quándo definidas d€ modo diverso neste instrumento

CEP

t.2

f
rí

Todos os termos e condições estiio desde logo existentes, válidos e eficazes entre as

Partes, no €ntanto estão sujeiios à condição resoludva, nos teÍmos dos artigos I 27 e I 28 do Código

Civil, de ausência do pagamento do preço devido pela Emissoraao Banco Santander nos termos da

Cláusula 2.9 do Contrato de Sub-rogação. Caso o €vento descrito na Cláusula 2.9 do Contrato de

SuErogação ocorrâ, esiÂ Esc.ituÍa e todos os negócios jurídicos dela decoÍentes deixaÉo de

pÍoduziÍ quaisqueÍ efeilos peÍanle as Pâíes a presente Emissão seú imediatamente canceladâ,

devendo I Emissom restituir imediatamcnte todos os valores evenh.lalmente recebidos dos

Debenturistas s título de integrâlizâção des Debêntures, sem q uêlq uer correç?io. A EmissoradeveÉ

notificar aocorênciado evento descÍito na Cláusula 2.9 do Contrato de Sub-rogação até o Diâ('Itil

)4 ,kN. x\l qr



imedistamente subsequente, e deverá realizar o reembolso aquidisposto em aÉ 2 (dois) Dias úteis
contados do envio da notificação aqui referida.

ÂUTORIZAÇÁO E REQUISITOS

A presente Escritúa é firmada com base na autorização delib€rada pelos acionistas
da Emissor4 conforme aprovÀção em Assembleia Ceral Extraordinária realizada em 2l de

novembro de 20I9, conforme retificada e ratificada em Assembl€ia Geral Extraordinária realizada

em 06 de dezembro de 2019 C'48!§'), nos teÍbos € requisitos previstos no Esiâtuto Sociâl dÂ

Emisso.a.

2.2 A Emissão, confonhe definida abaixo, e Â colocaçÀo privada dâs Debêntures serão

Íealizades com observância dos seguinles requisitos:

2.t

22.1

2.2.1.1

2.2.2.1

Arquivaúrcolo e Public{Éo da! Deliberxçõ€ Societíri.s

As AGES serlo arquivadas na JUCESP e publicadas no Diário Oficial do Estado de

São Paulo e nojomal "O Dia", conforme disposto, respectivamente, no inciso I do artigo 62 e no §
2' do artigo 142 da Lei n" 6.40417 6.

Inscriçõo e Regiitro da Escritura

Estâ EscÍitum e seus eveoílais aditamentos deverão seÍ inscritos na JUCESP,

conforme disposto do artigo 62, inciso II, da Lei n" 6.4M/76. Vias originais destá Escritum e de

ev€ntuais aditámentos deverão ser protocoladas p€la Emissora para rcgistro na JUCESP, em âté 5

(cinco) Dias Úteis da respectiva assinatur4 I (uma) via original registrada devení ser enviada pela

Emissom ao Agente Fiduciário em até 5 (cinco) Dias úteis contados da obtenção do respectivo
regisFo.

2.2.2.2 Em viÍude da Fiança prestada nesta Escritum, esta Escriturd e seus aditamentos

devereo ser registros eÍh cârtório de registro de titulos e docum€ntos da Cidadc de São paulo.

Estsdo de São Paulo; Barueri, Estâdo de São paulo; Brasíli4 Distrito Fedel-al; Curitib4 Esrado do
Pâran4 Campinas, Estâdo de Seo Paulo; Recife, Estâdo do Pemâmbuco; e Rio de JaneiÍo, Estado

do Rio de Janeiro. Os Fiadorcs, às pÍóprias exp€nsl§, deverão protocolar esta Escritui-a e quâisquer
aditamentos em até 5 (ctnco) Dias Úteis contados da respectiva celebração, e enviar uma vta
original registrada às Partes em até 5 (cinco) Dias úleis contados da obtenção do referido registro.

Iq
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DispeDsf, de Rêgistro na CVM

A presente Emissão não está sujeitâ a registro na CVM, pois será colocada
privadâmenrc junto aos Debenturistag.

Registro do Contrato de Ce.sâo Fidüciária

O Conhato dc Cessão Fiduciária dos Créditos Financeiros. bem como eventuâis
aditamentos, deverá ser levado s registro nos CaÍórios de Títulos e Documentos das sedes das
paíes que o assinam em alé I0 (dez) Dirc Úteis contados da dalâ de sua celebrdção. e uma via
original registrada deverá ser enviada pela Emissora ao Agente Fiduciário em 5 (cinco) dias úteis
contados da data da conc€ssâo do Íespectivo registro.

2.2.3.1

2.2.4

2.2.4.1

2.1.5

2. t.5.I

3.1

3.1.t

Dep&iÍo tra À3

As DeLÉntures da Segund6 Série sereo depositadas no CETlp2l, adÍninistrado e
operÀcionalizado pela B3 pam liquidação financeiÍa das n€gociações € dos eventos de pagame o
na 83, sendo as Debêntures da Segunda Série custodiadas eletronicamente na 83. As Debêntures
da Segunda Série podêrão ser negociadas em mercado secundário na 83.

2.1.5.2 As Debêntures ds Primeira Série nõo serão objeto de registro em nome do litular ou
de depósiro na 83.

3. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

ObjeÍo So.ial dr EEisora

A Emissorâ tem por objeto social exclLrsivo (i) a aquisição e securitização de
créditos, desde quc enquadmdos no artigo lo da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.
2.686, de 26 de janeiro de 2000 ('Bs§gusêg_eÀ4N_d.2jt@0'); (ii) a emissâo e colocâção
privâdâ ou junto ao mercado financeirc e de capitais, de quâlqueÍ titulo de cÉdito ou valor
Ínobilituio compatível com suas atividades, rcspeitÂdos os trâmites a legislação aplicável; (iji) a

realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de
cÉditos supÍacitâdas; e (iv) a .ealização de operações de hedge em mercados de derivativos
visando à cobertu.a de riscos na sua carteira de céditos. No ámbito das

26
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de valores mobilirários realizâdas pela Emissora, serápermitida a recompm dos cÉditos financeiros
por seus cede es originais, se feita à vistâ. No mesmo sentido, será permitida ê substituição de

créditos financeiros. Estão incluidas no objeto social da Emissora, as seguintes atividades: (i) a

geÍilo e administmçào dos créditos financeiros supràcitados, s€ndo permitida a cont-atação de
terc€iaos para a prestsção dos serviços de gesüio, administração e cobrança dos cÉditos
financeiros, incluindo poderes para conceder descontos, prorogar vcncimentos ou mudar
ca.cterísticâs dos créditos financeiros; (ii) a aquisição e a âlienação de titulos .epresentativos de
cÉditos financeiros; (iii) a emisúo, disr.ibuição, rccotnpr4 revenda ou Íesgate de vêlores
mobiliários de sua própria emissão nos mercados financeiro e de capitais, com lastÍo nos cÍéditos
financeiros; (iv) a prestaÉo de serviços ervolvendo a estruturação de opeaações de securitização
dos créditos finsnc€iros; (v) a realização de operações nos mercados de derivativos visando
cobertura de riscos; e (vi) a prestÂção de garantias para os titulos e valoÍes hobiliáaios por ela
emitidos.

32

3.2.1

3.3

3.3.1

3.4

3.4.1

Número dâ EmisiÍo

A Emissâo é a 2' (s€gunda) emissão de debênturcs da EmissoÉ.

Número de Série§

A Emissão será realizada eÍn 2 (duas) séries.

Valor Total da EDhsâo

O Valor Total da Emissâo é d€ R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), sendo
R$12.000.000,00 (doze milhões de reais) correspondentes às Debêntures da primeiÍa Série e
R$4.000.000,00 (quatro milhôes de reais) conespondentes à Debêntures da Segunda Série.

Qu.trtidade de Debêútures

3.5.1 Seêo emitidas 16.000 (dezesseis mil) Debêntures, sendo I2.OO0 (doze mil)
correspondentes às Debêntures da primeiÍâ Série e 4.000 (quatro mil) correspondentes às
Debêntures da Segunda Série. A quantidade de Debêntures integante da cada serie será fixada a
critério da Emissora, sem necessidade de aditamento do pÍesente instrumento.

/'4
3.5

3.6 Deslitrsção dos RccuIsos
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3.6.1 Os recursos captados por meio da Emissão serão utilizados pela Emissora para (i)
pagârnento dos custos da Emissão; (ii) para a aquisição dos CÍéditos Financeiros o.iuodos das

Cédulas de Credito Bancário .clacionadas no Anexo [l desta Escritura; (iii) caso existam recursos

excedentes, constituição totol ou parcial, no monte dos recursos disponíveis, do Fundo de Reserva;

e (iy) câso ainda restem recuÍsos após as destinações suprámencionadas, estes serÍlo integÍalmente
destinados ás Conta de Livre Mo!imenlaçâo.

3.7

3.1.1

3.8

3.8. t

Colocsçâo e Procedihento de Distribuiçâo

As Debêrlures serão objeto de colocação privada.

l-!!tro d&3 Debêtrturê§

As Debêntures se.ão emitidas no ámbito de operação de securirizaçâo dos Créditos
Financeiros. A formalização dos Créditos Financeiros se deu a paíir da emissão das CCB, as quais
tivemm suss condições repâctuadas na forma do Aditamento dâs CCB para Securitização, cujos
créditos Financ€iros foaa, transferidos mediante sub-rogaçito convencionar pero Banco Santander
à Emissorapor meio do Conrralo de Sub-rogação, de forma que o fluxo de pagamento dos Créditos
Financeiros serão o lastro púa o pagamento dos valores devidos pela Emissom aos Debenturistas
C'I4stso).

3.8.2 Os recursos d@orrentes dos pagamentos dos CÍéditos Financeiros. inclusive os
deconentes dos Créditos Financei.os inadimplidos, acrescidos de todos os encargos aplicáveis
eventuslmente pagos pelo devedor respectivo, em valor suficiente pam pagamento do Valor
Nominal Uniário e pagaÍnento dos Juros Remuneratórios das Debêntures em cada Data de
Pagamento dâs Debêntures deverão ser depositados na Contâ Centmlizadora.

3.8.3 O pagamento dos Juros Remuneralórios das Debêntures, a aÍnortização e o resgate
des Debêntures condicionam-se ao efetivo pagamento dos Creditos Finarceiros pelos D€vedores,
observada a possibilidade de execução das Garantias da CCB e da Cessão Fiduciária dos Créditos
Financeiros paÍa suportar eventuâl descasâmento entre o fluxo de pâgamentos dos Créditos
Financeiros e os valores devidos pela EmissorB âos DebentuÍistas, nos termos do aÍigo 50 da
Resolução CMN no 2.6E6/00.
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Agente de Liquidaçâo e Escriaurador

Atuaná como Agente de Liquidação e Escriturâdor a Vórtx.

CÀRACTERiSTICAS DAS DEBÊNTURES

Cr recterfulicar Bfuicrs

l/o lor Nominal Uhi tár io

O Valor Nominal Unirário des Debêntures s€rá de RS|.000,00 (mil reais) na Data

de Emissão das Debêntures.

Dola de Emissão

Para todos os fins e efeircs legais, a Data de Emissão des Debêntures será 23 de

novembro de 2019.

Prozo e Dota de Verrcimenlo dos Debênlures

O vencimento das DebêntuÍes ocorerá ao térmiío do prazo de 36 (trinta e seis)

meses contados de Datâ de Emissão dÀs DeEntures, vencendo-se na Data de Vencimento das

Debêntures, qusl seja, 23 de novembro de 2022. Na ocasião do vencihenlo, a Emissora se obriga a

proceder ao pagamento dâs Debêntües, pelo sâldo de seu Valo. Nominal Uniiário, acrescido dos

Juros Remunemtórios das Debêntures, conforme definido abaixo, devidos e calculados na foÍma

prevista nestâ Escritum.

3.9

3.9.r

4.

4.1.

4.1 .1

4.l. t.l

4.t .2

4.1.2.1

4.1 .3

4.1.3.1

4.1.4

4.1.4.1

í

1
Forma e Comprcvação do Titulaúdade dos Debênnres

As Debêntures s€rão da forma nominativa e escíitutal, s€m a emissãode c6utelas ou

de certificados.

4.1.4.2 Psrâ todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures sêrá comprovada pelo

extsto das Debêntures emitido pelo Esaritumdor. Adicionalmente, as Debêntures custodiadás

eÍnitido pela 83.

29
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4.1.5

4.1.5.1

Convers i bil idode e Permutabilidade

Às Debêntures serão simples, não conversiveis em açõ€s de emissão da EmissorÀ

nem p€rmuúveis em ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer

natureza.

4.1.6

4.1.6.1

6.404t16.

4.2

4.2.1

4i

4.3.1

Especie

As Debêntures seúo da espécie subordinada, nos termos do artigo 5E da Lei n'

(seis) meses contados da Dâtá de Emissão. A subscrição e integalização das DebêntuÍes no

mercado primário serão realizadas forâ do âmbito da 83, mediante Transferência Eletrônica

Disponível para a Conta Centralizadora. A aquisição dos Céditos Financeiros estií condicionada à

integralização das Debênrures.

Subscfi çâo c ltrtêgÍalizsçío

As DeEntures podeÍão ser subscritss e integnlizadas a qualquer tempo, em âté 6

Preço de Itrtcgralização 
(

Na Data da Subscriçâo, que coÍÍesponde à primeira data de subscrição e I

DirEilo de PreÍer6Dcix

Não há qualquer direito de prcfeÍência nâ subscriçâo des Debêntures.

Aiullizrçlo do Valor Nomir{l UniláÍio e Juros Remunerrtórios das

integralização das Debêntures, a integÍalização das Debêntures seÉ realizada pelo seu Valor

Nominal Uni6rio. As demais integrsliz ções das Debêntures serão realizadas pelo ValorNominal

Uniúrio acrescido dos Juros Remuneratorios das Debêntures calculadosprc rata lempotis desde a

Datâ da Subscrição até a respectiva data de subscrição e integralização. Todas as subscÍições €

integralizâções serão realizadas dentro do pe.iodo de distribuição disposto na Cláusula 4.2.1

acima.

4.4

4.4.1

4.5

DebêDtures
30
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4.5.t

4.5.2

O Valor NominalUnitário das Debêntures não será objeto de atualização monetÍia.

Juros Remuneraló os das Debêntwes'. Sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo

do Valor Nominal Uni!Íio das Debêntures, a paÍir da Data da Subscrição, incidirão juros

Íemuneraó.ios pé-fixados corespondcntes a 20,00% (vinte inteiros por cento) ao ano, bese 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Út€is.

4.5.2.1 Caso, na Data de Vencimento das Debêntures, após o pagamento das amortizações,

dos JuÍos Remunemtórios dss Debêntures e de eventuais Encargos Moratórios das Debêntures, se

aplicável, bem como de todas as obrigações e despe$s decorentes da Em issão, existirem recursos

remanesc€ntes na Contâ CentralizadoÍa, o saldo será transferido pela Securitizadora à Devedor4
mediante transfeÍênciâ pâra as Contas de Livre Movimenrâção.

4.5.2.2 Os Jüos Remuneratórios das Debêntures serão incidentes sobrc o Valor Nominal
Uniúrio ou o saldo do Valor Nominal Unitiário, conforme aplicável, das Debêntures, a paítir da

Data de Subscriçâo ou da Data de Pagarnento dos Juros RemunerEtórios das Debêntures

imediatamcnte anterior, conforme o caso, e pagos ao finol de cada periodo de Capitêlização,
calculados em regime de capitalização composta prc rola tenporis por Dias úteis de acordo com a

fórmula abaixo:

J = (VNU x [FatordeJuros-l])
onde,

J = valor unitiírio dos juros devidos no final do Periodo de Capitalizâção, calculado com 8 (oito)
c€Lsas decimais, sem arredondâmentoi

VNU = Valor Nominal Unitário ou saldo do ValorNominal Unitário dEs Debêntures, conforme o

caso, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

FatordeJuros: fator dejuros fixos calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,

apurâdo da seguinte forma:

I
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Onde:

taxa = 20,0000; e

DUP = número de Dias Úteis entÍe a Dsta de Subscrição ou Data de pagamento dos J{llos
Remunemtódos das Debêntures imediatamente ânterior, confoÍme o caso, e â data atual. sendo
"DUP" um número int€iro.

DUT:Número de Dias Úteis, base 252, contidos entre a última e a póxima ou Data de pagamenlo

dos Juros Remunemtórios das Debêntures.

4.5.2.3 Define-se "!941q!99_.1Q4pi14[!2gçgq', como sendo o intervalo de tempo que se

inicia na Data de Subscriçâo (inclusive), no caso do primeiro peíodo de Capitalizâçã,o ou na Data
de Pagamento de Juros Remunemtórios das DeÉntures imediata.rnente anterior (ioclusive),
conforme o caso. no caso dos demâis Períodos de CapitÂlização, e termina na Data de pagamento

de Juros Remuneratórios das Debêntures coÍespondente ao periodo em questão (exclusive). Cada
Perlodo de Capitâlizâção sucede o anterior sem solução de continuidade até a Dalâ de Vencimento
das Debêntures.

4,6 Pagxmentos CoDdicion.dos l)ecorreDtes dÀ Realizsçâo dos Créditos
Financeirm

4.6.1. Observâdo o disposto nesta Escritum e nos termos do artigo 5o da Resolução CMN
2.6E6/00, a obrigação da Emissora de efetuar o pagamento do ValoÍ Nohinal Uniúrio e dos J uros
Remunemtórios dÀs DeÉnturcs estrá condicionada à Íaaltzação dos Créditos Financeiros
adquiridos pela Emissora e vinculados à Emissão, os quais serão cedidos fiduciâriamente em 

r

garantia ao adimplemento das obrigações assumidas pela Emissora nesta EscrituÍa no ámbito dor]
Contrato de Cessão Fiduciária dos Créditos FinanceiÍos. ' N

L)t \J
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4.7

4.7.t

Repactusção

Não haverá repactuação das Debêntures.

4J AmortizrçAo do Valor NoDinal Uritário e pagsmetrto dos Juros
RemuDerâtórios das Debêntures

4.8.t O saldo do Valor Nominal Uniúrio das Debêntures será pâgo em 30 (trinta)
parcelas, sendo o primeiro pegamento em 24 de juúo de 2020 e o último na Data de Vencimento
das Debêntur€s, ressalvada a hipótese de amonização exfãordináriâ ou de resgate antecipâdo das
Debêntures, confome cronograma prevism no Anexo III da presente Escritum; e os JUIos
Remuneotórios das Debêntures serão pagos em 36 (trinta e seis) paÍcelas, sendo o primeim
pagarnento em 24 de dezembro de 2019 e o último na Datâ de Vencimento da9 DeÉntures,
ressôlvada a hipótes€ de amoíização extmordinária ou de resgate anrecipado das Debêntures,
conforme crohograÍna previsto no Anexo lll da presente Escriturâ.

4.E.l.t Nos termos da Cláusula 4.6 acima, íica desdejá acertado entre as partes que n:io é
considemdo descumprimento de obrigaçío pecuniária pela Emissora o pagamento do sâldo do
Valor Nominal Unitiirio ou dos Juros Remunerâtórios dâs Debêntures em detenninada Data de
Pagamento dÀs Debêntures em valor inferior ao saldo do Valor NoÍninal UnitÁrio ou dos Juros
Remuneratórios das Debêntures previsto nesta Escritura, caso o pagamento parcial se dê pela não
realizaçào ou realização insuficienie dos Créditos Financeiros adquiridos pela Emissom.

4.E.1.2 Em cada Datâ de Pagamento dirs Debêntures, o fluxo disponível para pagamento do
saldo do Valor Nominal UnitiáÍio, acrescido dos Juros Remunemtórios das Debêntures, será igual
aosvalores obtidos pelo Íesebimento dos creditos Financeiros adquiridos pela Emissom deduzidos
os custos opelacionais das Debênturcs.

4.E.2 Para fins do pagâmento dâ amoíizâção do sâldo do Valor Nominal Uniuirio, o saldo
do ValorNominâl Unitário se.á amortizado da seguinte forma:

AMi=VNU \ Tat

Onde:
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AMi = Valor unitiido da

Unitário, calculado com

VNg = Definido acima.

Tai = i-esima taxa de

(quatro) casâs decimais,

i-€sima parcela de amortização do saldo do ValoÍ Nominal

E (oito) casas deciínais, sem arredondamento.

amonização, expressa em peacentual, informada com 4

conforme 4!9Àq.! ao presente Termo.

4.8.3 Farão jus aos pagamentos Íelativos às Debêntures aqueles que sejafi titulares 60

final do Dia Úril imediâtamente anterior a caala umÂ das Datas de Pagamento. Ressalvadas as

hiÉteses de AmoÍtização Exí-aordinária e Resgate Anlecipado descritos na CláusulÂ 5 abaixo,

quando aplicável, nos termos previstos nestâ Escriturq os pagamentos das Debêntures serõo feitos

de acordo coÍn a se$rinte fórmula:

4,9

4.9.1

PMTt = AMt+l
Onde:

PMT, = Pagamento referente ao mês i, calculado com t (oito) casas decimais, sem

arÍedondâmento.

AMi = Definido acima.

J : Definido acima.

Locâl de Paga6ento ê IEuridade Tributúria

Local de Pogamento

Inunidade Tribukiria

Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou is€nção tribuliris,

4.9. l.l Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures seÉo efetuados (i) urilizando-se os ,/
procedimcntos adotados pela 83 para as DebêntuÍes custodiadas eletronicamente na B3: ou (ii) ní./LÍ
hipótese de as Debêntures não estaÍem custodiadas eletronicamente na 83, (a) na sede da Emissora

ou (b) conforme o caso, pelo Agente de Liquidação.

1.9.2

4.9.2.1

este devená encaminhar à Securitizadora com úpia pâra a Emissor4 no piazo Íninimo de lo (dezÂ
Dias Úleis antes da data pÍ€vista para quâisqueÍ dos psgamentos relativos às Debênrures. \
documenúção comprobaória dessa imunidade ou isençeo tribuLári4 sob pena de ter descontrado \
dos seus rendimentos, decoÍentes do pagamento das Debêntures de sua titularidade. os valoÍes !
devidos nos termos da legislação tribuúria em vigor. SeÍeo de responsâbilidâde da Securitizâdora

'oow
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a avaliação e validaçeo da imunidade ou isenção tributiária, podendo, inclusive, solicitar

documentos adicionais para a compÍovâçâo de mencionada situação juridica tribukária. Desta

forma, enquanto pendente o pÍocesso de avaliação, nilo podená seÍ imputãda à Emissom qualquer

responsâbilidade p€lo não paganento no pBzo estabelecido atr'Àvés deste instrumento.

4.9.2.2 O Debentu.ista que tenha prestado declaração sobre sua condição de imunidade,

isençâo, neo incidência ou alíquotá zero de tÍibutos, nos termos da Cláusula 4.9.2.1 acima, e que

tiver essa condição alterada por disposição normativa ou por deixar de âtender as condições e

requisitos porventura prescrilos no dispositivo legal aplicável ou, ainda, tiver essa condição

questionads por autoridade judicial, fiscal ou regulamentar competente, deverá comunicar esse

fato, no prazo de aré 5 (cinco) Dias Úteis contados dâ altemção se suâ condição, de foÍma detalhada

e poÍ escrito à Em issora, 6€m como prestar qualquer informação adicional em relação ao tema que

lhe seja solicitada pela Emissora.

4.10

4. t0.I

4.10.1.I

DeEafu CoDdições de PÍgrmêtrto

Prorrogação dos Prüos

ConsideraÍ-se-ão automaticarnente pÍoarogadas as dalas de pagamento de qualquer

obrigação até o primeiro Dia Útil subsequente, se a data de vencimento dâ respectiva obrigação

coincidir com data em que não houver expediente comercial ou banctuio na cidade de São Paulo,

Estado de Seo Paulo, sem qualquer acréscimo Êos valoÍes a seÍem pagos, ressalvados os casos

cujos pagamentos devam ser realizados através da 83, hipúese em que somente haveÍá

prorogação quando a datÂ de pagamento da respectiva obrigação coincidir com úbado, domingo

ou feriado declarâdo nacional, bem como a 83 sejÂ comunicada por meio de correspondência a ser

encaminhâdapel6 Emissom com, no mínimo,3 (três) Dias Úteis de ântecedéncia da respectiva data

de pagamento, observado que a Data de Vencimento das Debênhrres não poderá ser prorrogadâ. O

pagamento de quaisquer valores devidos pela Emissora sob as Debêntures será reâlizado, ainda,

com observância do prazo de I (um) Dia Útil contado do recebimento, na Conta Cenfalizadora,

dos pagamentos respectivos dos Créditos Financeiros; caso os valores respectivos neo sejam

recebidos com a antecedência aqui ÍefeÍida em relação à respectiva Dâta de Pagâmento das

Debêntu€s, o pagünento devido pelaEmissor8 s€rá automaticamente pÍorrogado com a incidência

de acréscimos ou encargos, inclusive Encargos Momtórios das Debêntures até a Datâ de

Vencimento das Debêntures.

Dircito ao Recebime to dos Pagamenlos

4

4.10.2
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4.t0.2.t Farãojus ao recebimento de qualquer valor devido aos Debenturistas, nos termos da

presente EscrituÍa de Emissão, aqueles que foÍem Debenturistas no encerramento do Dia Úril

imediatâme € anterior à respectivâ Data de Pagamento dÀs Debêntur€s.

4.10.3

4.10.3. t

Encatgo! Motolótios dtzt Dehênlúes

Sem prejuízo dos Juros Remuneratorios das Debêntures, ocorrendo irnpontualidade

no pagamento pela Emissora de quaisquer obrigaçóes pecuniárias relativas às Debêntures, os

débitos vencidos e não pagos serão acrescidos dos seguintes Encargos Moratórios das Debêntures:

(i) juros de mora de l% (um por cento) ao mês, calculados pro ruta tempois, desde a dÂta de

inadimplemento até a data do efetivo pagamento, (ii) atualizaçeo monetáLriâ equivalente à variação

positiva do ICPM; e (iii) multa não compensatória de 27o (dois por ce o) sobre o valor devido,

independentemente de aviso, notificação ou intery€laçãojudicial ou extiajudicial.

4.10.3.2 Os Encargos MoÍatórios dâs DebênturÊs nâo serão devidos pela Emissora na

ou (ii) da Cláusula 4.10.3.1, pelohipótese de (i) a!-aso ou inadimplemenlo pelos Devedores;

peíodo ali referido.

4.10.4 Decadência dos Direitos aos Àctéscimos

direitos adquiridos até a dats do respectivo vencimento.

4.lr Publicidade

4. I I . I Todos os an únc ios, avisos e demais atos e dec isôes decorrentes desta Emissão que,

de qualqueÍ foÍma, envolvam os interesses dos Debenturistas serâo direcionados âo Agente

Fiduciáu-io.

\

4.12 GaraDtias
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Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecunifuias da

Emissom nas dalas previst s nests Escriuia ou em comunicado publicado pela Emissoia neo lhe

dará direito ao recebimento de Juros RernuneEtórios das Debêntures e/ou Encargos MoratoÍios d

ê



Garanlio Real

Em garantia do pagamenio integral e pontual das Obrigâções Caranridas das

Debêntures assumidas pela Emissoia sob as Debêntures, nostemos Contrato de Cessão Fiduciária

dos CÉditos Financeiros, a Emissora cedeu fiduciadarnente aos Debenturistâs, representados pelo

Agente Fiduciário:

4.t2.1

4.12.1.t

(D

(iD

os Céditos Financeiros de sua titularidade, incluindo lodos os seus âcessó.ios e gamnliâs;

todos direitos da Emissora sobre a Conta C€ntralizadora; e

(iiD eventuais Investimentos Permitidos rcalizados com os CÉditos Financeiros depositados ou

de outla forma Íecepcionados na Contâ Centralizadora, incluindo todos os juros,

atualização monetári4 demais produtos, Íiutos e aendiÍhentos, bem como recursos

resultantes das arnoÍtizÀções e resgatês de táis aplicações e investimentos.

Para assegurar o fiel, integral e pontual pagamento da totalidâde das Obrigaçôes

Gârântidas das Debêntures, &s Debêntures contarão com gaiàntia fidejussó.ie reprcsentEda por

Fiânça prestadâ neste ato pelos Fiadores, os quais sr obrigam por este inst umento e na melhor

forma de direito, perarte os Debentudstas, nâ qualidade de devedora solidáriae principalpagadorâ,

solidariamente responsável com a Emissor4 por todos os valores devidos em decontncia das

Obrigaçôes Garantidas das De$ntures nos termos desta Escritum.

4.12.2.2 Os Fiadores, nos termos do artigo 82E, inciso I, do Código Civil, renunciarn

express Íente a todos e quaisquer beneficios de ordem, direilos e faculdades de exoneração de

qualquer nâtureza previstos nos artigos 333, paníg.afo único,364,366, 368, 821, E27, E30, 834,

835, 836, t37, 838 e E39, todos do Código Civil, e artigos 130 e 794 Código de Processo Civil.

4.12.2.3 Todo e qualquer pagamento Íealizado pelos Fiadores em relação à Fiança se.á

efetuado livre e líquido, sem a deduçâo de quaisquer tributos, impostos, taxas, contribuições de

qualquer nÊtureza, encargos ou retrenções, presentes ou futuros, bem como de quaisquer juros,

multas ou demsis exi8ibilidades fiscais.

4.12.2

4.12.2.1

!
/4

IA

r+
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4.12.2.4 Os Fiadores prestah a Fiança aqui referida de foma solidária e em caráter

irrevogável e irretÍaúvel, obrigando-s€ os Fiadores e seus respectivos sucessores a qualqueÍ titulo
pelo cumprimento integral das Obrigações Gaüntidas das Debêntures, em conformidade com o

aíigo El8 do Código Civil.

4.12.2.5 Ficâ desde já ceÉo e ajustÂdo que a inobserviincia, pelo Agente Fiduciário, dos

pEzos paÍa execução de quaisquer vâlores devidos aos Debenturistas não ensejará, sob hipótese

alguma, perda de qualqueÍ direito ou faculdade aquiprevista.

4.12.2.6 As Obrigações Garantidas das DebêntuÍes serâo pagas pelos Fiadores no prazo

máximo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento dacomunicação porescrito enviada pelo

Agent€ Fiduciário aos Fiadores, informando a falta de pagamento. Os pagamentos sereo realizados

pelos Fiadores de ocordo corh os procedihentos estabelecidos nesta Escritura e independentemente

de qualquer pretensão, ação, disputa ou reclamação que a Ernissora veúa ou possa ter ou exercer

êm relação às suÀs obrigações assumidas nos iermos das Debêntures e desta EscrituÍa.

4.12.2.7 O paSamento citado na Cláusula 4.12.2.6 acimÀ poderá ser realizado fora ou no

âmbito da 83 e de acoÍdo com instruções recebidas do Ageole Fiduciário, sendo certo que o

comprovlrnte de depósito ou úansfeÉncia de pagamento, com a confiÍnação da respectiva

instituição finarceiÍ4 servirá como documenio de quitação do valor devido.

4.12.2.8 A Fiançâ podeú ser excurida e exigidÂ

exÍ-ajudicialmente, quantas vezes forem necessá,r.ias até

Garantidas.

pelo Agenre Fiduciário, judicial ou

a integral liquidação das Obrigações

/

,(/,l4.12.2.9 Nenhuma objeção ou oposição da Emissora podeni seÍ admitida ou invocada pelos

Fiadores com o objetivo de escusâr-se do cuÍnprimento de suas obrigações perante os

I»benturistas.

4.12.2.10 Em caso de declaração de vencimento antecipado das Debêntures ou na Data de

Vencimento das Debêntures s€m que o pagamento tenha sido realizado pela Emissora, os FiadoÍes

concordam e obrigam-se a, caso receba qualquer valor da Emissora em decorrência de qualquer

valor que tiverem honrado nos termos das Debêntures e/ou desta Escrituaa de ôntes da integral

quitÀção de todos os valores devidos aos Debenturistss e ao Agente Fiducifuio nos temos das

Debêntures e/ou desta Escritura, repassar, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis cotntados da data de seu
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recebimento, o pagamento sos Debenturistss, conforme instruções do Agente Fiduciário, foia do

ambiente da 83.

4-12.2.11 A Fiançâ enrará em vigor nâ Data de Emissão, Permânecendo válida em todos os

seus termos até o completo, efetivo e irÍevogável pagamento de todÀs asObrigações Carantidas das

Debêntures, inclusive nos casos de promogação do prazo de venciment'o final das Debêntures

4.12.2.12 As obrigações dos Fiâdores aqui assumidas p€rmanecerão válidas e eficazes mesmo

na oconência de atos ou omissões que possam afetar 8s Obrigações Carantidas das Debêntures,

incluindo: (a) qualquer extensâo de pÍazo ou altel-dção dos termos e condições das DebêntuÍes

acordsdo entre 6 Emissom e os Debenturistas; (b) qualqueÍ novâção ou não exercicio de qualquer

direito dos Debenturistas confa a Emissom; e (c) qualquer limitação ou incapacidade da Emissora

inclusive seu pedido de recup€r8çãojudicial ou extrajudicial ou pedido de falência

4.12.2.13 As Partes dêsdejá reconhecem que a FiÊnça é Prestada poÍ prazo deteminado' para

fins do artigo E35 do Código Civil, tendo como data de vencimento a dâtÂ do pagamenlo integtal

do valor total das Obrigaçôes Gârantidas des Debêntures.

4.t3

4.13.I

I)âÉo eD Pxgsdcnto dc DiÍeito§ CÍeditórios

Na hiÉtese de ocorrência de Evento de Inadimplemento das CCB e consequente

vencimento antecipado dos Créditos FinanceiÍos adquiridos pela Emissora que constituem o Lastro

das Debêntures, conforme descrito na Cláusula 3.8 acim4 até a Data de Vencimento das

Debêntures, a Emissom deverá comunicar a ocorÍência do Evento de Inadimplemento ao Agente

Fiducirírio e prestar os escliúecimentos que se fizerem necesúrios; deveÉ ser convocada pela

Emissorâ, na forma da presente Escritura de Debêntures, assembl€ia g€ral de Debenturistâs pam

deliberar sobre o vencimento antecipado das CCB, exc€to na hiÉiese da Cláusula ? l' inciso

(xxxiii), dÀs CCB. O Agente Fiduciário e â Securitizadom deverão adota' todas as medidas que

sejam determinadas pelos Debenturistâs, em sede de as§€mbleia geral de Debenturistas' paÉ fin§

de recuperação dos Créditos Financeiros em caso de inâdimplemento, o que podcrá incluir' enhe

outras medides: (a) â cobrâúça jud icial ou extrajudicial dos respectivos Créditos FinanceiÍos não !
pagos; (b) a alienação dos rcspectivos Créditos FinanceiÍos não pagos; (c) o Íesgate antecipado das 

/
D€bêntures mediante a dação em pagâmento aos Deb€nturistas, de pleno direito e sem direito dé \
regresso contÍa a Emissor4 no limite e nâ FoPorção dos seus créditos' dos resPectivos Créditos 

l\
Financeiros não realizados nos respectivos vencimentos; (d) o aguardo do Pagamento dos cÉditos \l
Financeiros não realizádos e dos demsis valorcs devidos aos Debenturistas' e (e) o exercicio de !
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Aval, prestãdo pelos Avalistas;

as seguintes CaÍantias Reais das CCB:

(a)

(c)

quâisquer outsos direitos previstos no Contmto de Cessão Fiduciária dos CÉditos Financeiros e

nos demais Docunentos da Securitização, conforme o caso. para fins de clarcza, caso seja

declarâdo inadimplência das Debêntures, oconerá a dâção em pagânrento aos DebcnturistÂs, de
pleno direito e sem direito de rcgresso contrâ a Emissor4 no limite e na proporção dos seus

créditos, dos respectivos Créditos FinanceiÍos não pagos nos respectivos vencimentos.

4.13.2 Em câso de dação em pagahento dos Créditos Financeiros, a Emismra deveri! na
mcsma data dA realizÀção dâ dação em pagarnento, promover a entrega dos respectivos
documentos comprobatórios, Íhediante recibo, fora do ámbito da 83.

Carrotirs dos CÍfiiÍos Firrtrcciros

Em gÊrantia do integral e pontual pagaÍhento dos Créditos Financeiros, foraÍn
constituídas âs Garantias das CCB, a seguir listadas:

4.14

4.14.1

(D

(iD

(b)

(d)

Cessão Fiduciária de Recebiveis de Carrão, pactuada nos termos do Conlrato de
Cessão Fiduciária de Recebiveisl

Alienaçào Fiduciária de Quotas e Ações, pactuada nos terÍnos do Contrato de
Alienaçâo Fiduciáris de Quotas e Ações;

Alienação Fiduciária da Mârca, pactuâda nos termos do Contrato de Alienação
Fiduciríria de Marca e Cessáo Fiduciária de Recebíveis de FÍanquia;

Cessõo Fiduciária d€ Recebiveis de Franquia, pactuadâ nos termos do Contrato de
Alienâção Fiduciária de Marcâ e Cessâo Fiduciiiria de Recebíveis de Fránquia.

Furdo de Reserva

A Securitizadom manterá o Fundo de Res€rva na Conla Centralizadora, com valo

r
,\

4.15

4.15.t

de R$250.000,00 (duzenros e cinquenta mil reais). O Fundo de Res€rva será composro e

40
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retenção de recursos provenienles das Contas Vinculadas e relativos ao pagamento dos Recebíveis

de Cartão, na forÍha do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis. Os recursos do Fundo de

Reserva terão a finalidade de utilização no pagârnento de custos e despesas da Securitização e, em
caso de inadimpleInento das CCB, para a realização dos pagamentos devidos sob as Debêntur€s.

5. AMORTIZAÇÁO EXTRAORDINÁRIA E RESGATE A.IITECIPÀDO

Amortizaçâo Extraordiíári! e R€sgâte Antecipado

As Debêntures deverão s€Í âmortizsdás extraordinariamente ou resgaladils

5.1

5.1 .1

antecipadamente, a qualquer tempo, em cêso de liquidação ântecipada das CCB por iniciativa dos
Devedores. A amoÍização extraordinária, limirada e a 98% (noventa e oito po. cento) do Valor
Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Uniúrio) e que deverá sempre ocorrer em uma
Dará de Pagamento das DeEntuÍes, ou o resgate antecipado facultativo das Debênfures serão
realizdos, conforme o ceso, mediante o envio de comunicado aos titular€§ das Debêntures oeste
sentido, que deverá ocorrer em até 3 (h€s) Dias úteis contados da ocon€ncia de qualquer
liquidaçâo antecipada das CCB pelos Devedores (.,Amoíizacão Extrâordinária,' e .,Ressate

Antecipado", respectivamente).

5.t.2 O Resgate Antecipado de que trata a pres€nte Cláusula será realizado caso o valor
da liquidação antecipada das CCB recebido pela Emissora seja suficiente para a integral quitação
do Valor Nominal UniLário ou soldo do Vâlor Nominal Unitrário das Detênrúes âcrescido dos
JuÍos Remune.atórios das Debêntures incidentes desde a Data de Subscrição ou da últimâ Data de
Pagam€nto das Debêntures até a data de pagamento do resgate antecipado (.,Valor de Ressate

dg!9qipg4!q"); caso o valor da liquidação anhcipada das CCB recebido pela Emissora seja inferior
âo Valor de Resgate Antecipado, então a Emissom deverá realiza Í a arnortização extraordinária do
Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Uniúrio, conÍonhe o cíLso, de todes as

Debêntures, na propoÍção do valoÍ da liquidação antecipada das CCB Íecêbido pela Emissora.

5.1.3 O Resgate Antecipado sená.ealizado em 3 (ffis) Dias úteis contados do envio da

f
1

!it

comunicaçeo refcÍida nâ Cláusula 5.1.1 anterior (,.Data de Ressate Antecipado,) enquanto a I
Amortização Extraordináriê será realizada sempre na Data de pagamento das Debêntures
subsequente ao envio da comunicação referida na Cláusula 5. Ll anterior, e o valor de resgate se

equivalente âo Valor Nominal Unitário ou sâldo do Valor Nominâl Unittuio das respectivas
Debêntures, conforme o caso, acrescido dos respectivos Juros RemuneÍatórios das DeÉntures
calculados pro ruta temporir desde a Data dâ Subscrição, ou da dat do ú aÍé a

4l



data do resgate. Para todos os fins de direito, a 83 deverá ser comunicada acerca do Resgate

Antecipado ou da Amoíização Exfraordinária pormeio de correspondência a ser encarninhada pela

Emissora, em conjunto com o Agenre FiduciáÍio, com no minimo 3 (três) Dias úreis de

anrecedência dâ Dalâ de Resgate AnGcipado.

Os pagamentos decorrentes do Resgate Antecipado ou da Amortização

ExtraoÍdintuiâ serão realizados observados os procedimentos (i) da B3, quando as DeÉntures
estiverem custodiadas eletronicamente na 83, ou (ii) do Escriturador, quando as Debêntures não

estiverem custodiadas eletronicáme.üe na 83.

5.1.4

5.t.5

6.

6.1

(D

(iD

Seú vedada a realização de rcsgare antecipado paÍcial dÀs Debêntures.

OBRIGAÇóES ADICIONAIS DA EMISSORA

A Emissora adicionalmente se obriga a:

protocolar o pedido de arquivarnento desta Escritura e de eventuais aditamentos na

JUCESP em até 5 (cinco) Dias Úteis contados a partir da respecliva darâ de assinatura;

proceder à âdequada publicidade dos dados econômico-financeiros, nos termos exigidos
pela, Lei n" 6.404176, Fomovendo a publicação das suas demonstrações financeiras, nos

termos exigidos pela legislação em vigor;

(iiD manteÍ a suâ contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo com os

priÍrcipios conlábeis geralnente aceitos no Brasil;

(iv) obscÍvadas as disposiçôes previslas de modo esparso nesta Escritum, convocar Assembleis

Geral de Debenturistas para deliberar sobre qualquer das matérias que direta ou
indiretamente se relacione com a presente Emisúo, nos temos desta Escritura;

(v)

?

\

cumprir todâ.s âs determinaçõ€s da CVM, enviando documentos exigidos por todas as leispl
regulamentos âplicáveis e presÍÂndo, ainda, s.s informações que lhe forem solicitâdas; N

manter em adequado funcionamento óÍgão para atender, de fo.-u 
"n"i".,". 

., \)
Debênturistas, ou contrâtâr instituições financeiras autorizados p&a-a pÍestação desse

serviçol /J-42 ,4w' (x\-
Y'\

':*'
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(vii) não realizaÍ qualquer alteração ou aditamento dos Documentos da Securitização de que é

parte sem prévia e expressa aÍluência dos Debenturistas em assembleia geral;

(viii) não realizar operações fora de seu objeto social, observadâs as disposições estatutiírias,
lêgais e regulamentaaes em vigor;

(ix) cumprir todas as leis e, em todos os aspectos relevantes, todas as regras, regulamentos e

ordens aplicáveis em qualquerjurisdição na qual reâlizar negócios ou possua ativos;

notificar, eín até 5 (cinco) Dias úteis, o Ágente Fiduciário sobre qualquer ato ou fato qu€
possa causar intemrpção ou suspensâo dâs atividades da Emisso.a:

(xi) notificâr, em até 3 (três) Dias úteis, o Ag€nte Fiduciário e â entidâde administradoÉ de
mercado organizâdo em que forem registradas as Debêntures, contatos da data da sua
ciência, sobre qualquer alteração substancial nas condições financeims, êconôhicâs,
comerciais, opeiaaionais, regulatóriâs ou socieiárias ou nos negócios da Emissora que (a)
impossibilite ou dificulte de forma rel€vante o cumprimento, pela Emissora, de suas
obrigações deconentes desÍâ Escritura e das DebêntuÍes; ou (b) faça uom que as
demonstraçôes ou informações financeiras fomecidas pela Emissora à CVM nâo mais
reflitâm a real condição econômica e financeira da Emissom;

(xii) manter seus bens adequadamente seguados, conforme práticâs correntes de mercado;

(xiii) efetuar pontualmente o pagamento dos seftiços reracionados ao depósito das Debêntures
custodiadas eletronicamente na 83:

(xiv) arcü corn todos os custos (a) decorrentes da distribuição das Debêntures, incluindo todos
os custos relativos ao seu deÉsito na 83; (b) de registro e de publicação dos atos
necessários à Emissão, tâis como esta Escritura, s€us evenluais aditamentos e os atos
societários da Emissora; e (c) de contratação do agente fiduciário e do Agente de
Liquidação;

(xv) manter contratados durante o pÍazo de vigênciadas Debêntures, às suas expehsas, o Agente
de Liquidaçâo, o EscÍiruôdor, a 83 e o ABente Fiduciário;

(x)

I
11
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(xvi) repassar as informações refeÍeítes aos eventos das Debêntures ao Agente de Liquidação,
informândo os valores unitiírios dc pagamenro aIé as l9:00h (dezenove hor&s) do Dia úlil
anterior à datâ do evento;

(xvii) efetuar o pagamento de todas as despesÀs comprovâdas pelo Agenle Fiduciário, desde que,

sempÍe que possivel e dentso de padrões de mffcado, previarnente aprovadas, por escrito,
pela Emissora, que veúam a ser necessárias para proteger os diaeitos e inteÍesses dos
Debenturistas ou para Íealizr seus créditos, inclusivc honorários advocatícios (devidos
ap€nas na hipótese de cobrançajudicial da divida) e outras despesas e custos incorridos em
virtude da cobrança de qualquer quantia devida aos DebenturistÀs nos termos desta

Escritura;

(xviii) cumprir e adotar politicas que visem assegur o cumprimento, por suÍrs conholadoras,
contsoladâs, coligadas, aespectivos administradores e empregados cumpmm qurlquer
dispositivo de qualquer lei ou rcgulamento, nacional ou estrangeiro, contm pÉtica de
corupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitaçeo, das Regras
Anticorrupgâo, devendo comunicar ao mercado, por meio de foto relevante, na forms
previstâ na Insrrução CVM n" 358/02, eventual violação Às I,eis Anticorrupção;

(xix) não realizar qualq uer novaemissão de valoÍes mobiliários sem a préviae expressa anuência
dos Debenturistas, reunidos em Assembleia Geral;

(xx) não contrair, contratar ou assumiÍ qualquer obrigação de pagarhento ou endividamento
além da presente Emissão, a qualquertitulo, até o integral adimplemento das Debêntures:

(xxi) não prestar garantias reais ou fidejussórias em favor de quaisquer t€rceiÍos, exceto pela
celebraçâo do Contrato de Cessào Fiduciária dos Créditos Financeiros aqui referido;

(xxii) não utilizar, de forma direta ou indiretâ, os recuÍsos da Emissão para a pÍática de ato
pÍeviÍo nâs t eis Anticorrupção;

(xxiii) não tÍansferir ou, por qualqu€r formq ceder ou prometer ceder a t€rc€iros os direitos e

obrigações que respectivamente adquiriu e essumiu nâ presente Escritura, sem a prévia
anuência dos Deb€nturistas reunidos em Assembleiâ Geml de Debenturistâs €specialmente

t'/1

1convocada para esse fim; e
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(xxiv) não realizar qualquer reo.ganizaçâo societiíria (lüseo, cisão, incorpoÍaçeo, incorporâção de

ações ou outras fomas de reorganizâção societária), aquisição de participações socieiirias
em outras sociedâdes, aumento ou redução de capit l social, celebração de qualquer
transação com paÍes relâcionadÀs e/ou pagâmento de dividendos ou juros sobre o capital
póprio com recursos oriundos do pagamento dos CÉditos Financeiros.

(xxv) divulgÊçõo de demonstaçôes financeiras auditÂdas anuálmente no website da Ernissom:
www qruootcavessia.com, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas.

6.2 A Emissora, pela administração dos Céditos Financeiros, farájus ao recebimento
mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), líquidos de todos e quaisquer tributos, atuatizlda
anualmente pela variação acumulada do IPCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de
sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas p/o rala die, se necessáno
(' Bglsul§rgçEg-de rlnisseÍc').

6.3 A Remuneraçeo da Emissom continuârá sendo devida, mesmo após o venciinento
dâs Debêntues, cÀso a Emissom ainda estejâ atuando em nome dos Debenturistas, remuneração
esta que será devidâ proporcionâlmente aos meses de atuação dâ Emissora. Câso os recursos
decorrentes dos C.éditos Financeiros não sejam suficientes para o pagamento dâ Remunemção da
Emissora, os Debentuistas uLrcârão com a Remuneraçâo da Emissor4 ressalvado s€u direito de.
num segundo momento, €xigirem reembolso da Emitente e dos Avalistas.

6.4 Caso qualquer reestruturaç:Ío venha â ocoÍrer até o pagamento integÍal das
Obrigaçõcs Gamntidss e implique elabor8Éo de aditâmentos aos Documentos da SecuÍitizâção
eloú na rcaliz,agáo de Assembleias de Titulsres de Debenturistas, e/ou nos casos de Íealização de
quaisquer aditarnentos aos Documentos da Securitização, seni devida À Securitizadora, pela
Emitente ou pelos AvalistÀs, ou por quem esta indiqr (sem exclusão da responsabilidade da
Emitente pelo pagamento com recursos que não decor.am dos Créditos Financeiros), uma
ÍemuneÍação adicional, equivalente a R$500,00 (quinlentos reais) por hora de trabalho dos
profissionais da Securitizadora dedicados a tais atividâdes, atualizado anualmente pelâ variação
acumulada do IPCÂ, ou na faltá deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo indice
que vieÍ a substituíJo, calculadas pro rota die, se necessí.io. A Emitent€, os Avalistas ou quem
estas indicarcm deverào arcar, com recuÍsos que neo sejam decoÍenfes dos Creditos Financeiros,
com lodos os custos decorrentes dâ formalização e constituição dessss alterações, inclusive aqueles
relativos a honorários advocaticios devidos ao ass§ssor regal escorhido â crirério da securitizadora.
acrescido das despesas e custos devidos a tal assessor legal.
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1.1

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTI'RISTAS

Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral de

da lâi n' 6.404/76, a frm de deliberar sobreDeb€nturistas, de acordo com o disposto no aÍigo 7l
matéria de interesse da cornuúão dos Debenturistas.

7.2 Aplica-se à assembleia geral de Debenturistas, no que coubeÍ, o disposto na Lei no

6.4M176 sobre assembleia geral de acionistas. A Assembleia Geral de Deb€nturistas será

realizada, obrigatoriarnente, no Municipio de São paulo, Estado de São paulo.

7.3 A assembleia geral de Debenturistâs pode ser convocada (i) pela Emissora; (ii) por
Debentuaistás que representem l0% (dez po. cento), no minimo, das Debêntures em Circulação;
(iii) pela CVMi ou (iv)pelo Agenl.e Fiduciário.

7.4 As assembleias gerais de Debentúistas seúo convocadas com antecedência

minima de I (oito) dias.

'1.4.1 A asseÍnbleia geral de Debenturistâs se instalará, em primeiÍd convocação, com a

presença de Debenturistas que representem a metade, no minimo, das Debênfures em Circulação e,

em segunda convocação, com qualquer núLÍnero de DebenturistLs. As assembleias gerais de

Debenturistas serão realizadas sempae em sonjunto entre titulares das Debêntures da primeira Série

e das Debêntures da Segunda Série, computados todos os quóruns sempre em conjunto.

7.4.2 A assembleia geral de Debenfuristas somente poderá ser realizada, em segunda

convocação, eln, no mínimo, 5 (cinco) dias âpós a data maÍcada para a instalação da AsseÍnbleia
Geral de Debenturistas em primeim convocação. lndependentemente das formalidades pÍevistás
na Lei n" 6.4M/76 e nesta Escritur4 sená considerada regular a Assembleia Geral de Debenturistas
eÍn que comp ecerem os titulares de todas as Debêntures em Circulação.

7.5 É obrigatória a presença dos representantes legais da Emissora nas assembleias

gerais de Debenturistas, sendo que a Emissora deverá ser sempre convocada para Ícferidos
conclaves, respeitadas as regras e prazos de convocação aplicáveis aos Debenturistas.

7.6 A presidência da assembleia geral de Debenturistas caberá ao representante da

r
(

I

\

Etnissora ou do Agenle FiduciáLrio ou àquele que for de;:gnado pela CVW,
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7.7 Nas deliberações da assembleia geral de Debenturistas, a cada Debênture em

Circulação cabeÉ um voto, sendo admitida a constituição de mandatários, titulares de Debêntures

ou não. As deliberações dependerão da aprovação de titulares da maioria simples das Debêntures

em Circulação, exceto se ouúo quórum específico foÍ estâbelecido na presente Escritura ou na

legislação aplicável em vigor.

7.8 As deliberações que digam respeito aos Detenturistas, como, poÍ exemplo, (i)
substituição do Àgente Fiducituio; (ii) declaração da inoconência do vencimento antecipado das

CCB e dos CÍédiios Financeiros; e (iii) alteração das obÍigêções adicionais da Emissora, dev€rão

ser tomadas por Debenturistas que representem pelo menos 50oá (cinquenta por cento) mais uma

das Debêntures em Circulação, em votaçõo conjuntÁ. As deliberações romadas pelos

DebenturistÀs, no âmbito de sua competência legal, obs€rvados os quóruns estabelecidos nestÂ

Escriturq serão existentes, válidase eficazes peÉnte a Emissorae obrigaaeo a bdosos titulares das

Debêntures, independentemente de teÍem comparecido à f,rsembleis geral de DebenturistEs ou do

voto nela profcddo.

7.9 Às alterdções (a).elativas às camcterísticas das Debêntures, conforme venharn a ser

pmpostas pela Emissora! como por exemplo, (i) os Juros RemuneratóÍios da Debêntures, (ii) as

Datas de Pagamento das Debêntures, (iii) o pÍazo de vencimento das Debêntures, (iv) os Evêítos
de Inadimplemento dos CÍéditos Financeiros; e (b) relativas a alterâções dos CÉditos Financeiros,

de suas GarantiÊs e de quaisquer dos instrumentos que os represemam, dependerão da aprovação

por DebenturistÀs que repÍesentem pelo menos 90% (novent, por cento) mais uma das Debêntures

em Circulação.

7.r0 A alteÍação dos quóruns qualificados previstos na prcsente EscrituÍa dependerá da

aprovação por Debenturistas que representem pelo menos 90oZ (noventa poÍ cento) mâis uma das

Debêntures em Circulaçeo.

í'4

E.

8.t

AGENTE FIDUCLiRIO

A Emissom nomeia e constitui a Vóíôq âcima quâlificada como Agente Fiduciário
da Emissão, que, por meio deste ato, aceitÂ a nomeaçeo parq nos rcrmos da lei e da presente

EscriturE, representaa os interess€s da comuúão dos titulares das Debêntures perante a Emissora.
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8.2 Nas hipóteses dc impedimentos temporários, renúncia, intervenção, liquidação,
falência ou qualquer outÍo motivo de vacância do Agente Fiduciário, será realizada, dentro do
pl8zo máximo de 30 (trinta) dias contados do evento que a determinar, Assembleia Geral de
Debenturistas pam a escolha de novo agente fiduciário, a qual poderá ser convocada pelo póprio
Agente Fiduciário a ser substituído, pela EmissorÀ por Debenturistas qu€ representem l0oz (dez
por cento), no mínimo, das Debêntures em Circulaçõo, ou pela CVM.

8.2.1 NÂ hipótesê de a convocação não ocoÍreÍ aÉ 15 (quinze) dias antes do término do
prazo referido na Cláusula E.2 acima, caberá à Emissora efetuáJ4 observado o prazo de l5
(quinze) dias para a primeiÍa convocaçõo e 8 (oito) dias psrB a s€gunda convocação.

8.2.2 A CVM poderá nomear substituto provisóÍio para o Agente Fiducifuio enquanto
nilo se consumsr o processo de escolha do novo agente fiduciário.

8.2.3 Na hipótes€ de o Agente Fiduciário não poder continuar a exercer as suas funçôes

8.2.6 A substituição em caráter permanente do Agente Fiduciário deverá ser objeto de
aditomento a est Escriturâ, devendo o mesmo scr arquivado na JUCESP e nos Cartórios.

8.2.7 O Agente Fiduciário entrará no exercício de suas funções a partir da data de

Í'or circunstÁncias supervenientes a esta Escritura, deverá comunicar imediatamente este ràro aos
Debentu istas, mediante convocÂçeo de Assembleia Gerar de Debenturistas. soriçitando sua
substituição.

8.2.4 É facultado aos Debenturistas, aÉs o €ncenamento do prazo dc dislribuiçeo das
Debêntures, proceder à substituição do Agente Fiduciário e à indicação de seu eventual substiruto, A
em Assembleia Geral de Debeoturistas especialmente convocada psra esse fim. /

(

E.2.5 A substituiçeo doAgente Fiduciáriodeve sercomunicadaà CVM, no prazo de aré 7 l_,(sete) Dias Úteis contados do registro do respcctivo aditamenro à esta Escritura na JUCESP. /- I
conforme a Instrução CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada (.,lnstrucão I
CVM 5E3"), e evenfuais normas posteriores. I

celebração da presente Escritum ou de eventual aditâmento relativo à sua substituição, devendo
permanecer no exercicio dc suas funções até a sua ef€tiva substituiÉo ou cumprimento de rodas 

lsuas obrigações sob esta Escritura e a legislaçõo em vigor. 
, -, f 
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8.2.E

da CVM.

8.3

Aplicam-s€ às hipóieses de substituição do Agente Fiducituio as norÍnas e preceitos

(D

(iD

Além de outros previstos em lei ou em ato normativo dâ CVM, constituem deveres

€ atribuiçôes do Agente Fiduciário:

proteger os direitos e interesses dos DebenturistÁs, empregando no exercicio dÂ função o

cuidado e a diligência que todapessoa ativa e proba costumâ empr€gar na administraçâo de
seus próprios bens;

r€nunciar à frrnção na hipótese de superveniência de conflito de inreresses ou de qualquer
outra modalidade de inâptidão;

(iii) conserver em boâ guarda toda a documentação relativa ao exercicio de suas fijnçõ€s;

(iu) verificar, no momento de aceitaÍ a função, a verâcidade das informações relativas às

Garantias, bem como a consistência das demais informações contidas nesta Escriturq
diligencisndo no sentido de que sejarn sanadas as omissõ€s, falhas ou defeitos de que tenla
coúecimento, s€ndo ceío que o Agente Fiducirário nâo conduziu nenhum paocedimentode
verificação ou auditoria indep€ndente quanto à veraçidade das referidas informações, com
exceção à análise diligente das informaçôes prestadas pela EmissoÍa;

(v) diligenciar junto à Emissora para que a Escritura c Íespectivos âdilamentos sejam
regis[ados nos órgãos compelentes, adotando, no câso da omissiio da Emissoi4 as medidas
eventudlmente previstas em lei;

(vi) acompanla. a observância da periodicidade na prestação dâs informações ob.igaróriâs,
alertândo os Debenturistâs, no pÍazo máximo de 60 (sessentã) dias, acerca de eventuais
omissôes ou inconsistência no relatório anuall

(vii) opinar sobre a suficiência das informações constantes dÀs eventuais propostas de
modificações nas condiçôes das Debêntures, se for o caso;

(viii) veriÍicar a regularidade da constituição das garantias reais e fidejussórias que venharn a ser
pÍestadas sob âs Debêntures, bem como o valor dos bens dados em gamnti4 observando a
manutençâo de suâ suficiências exequibitidadc nos rcrmos da Escr;tura c dos Contratos de
Gamntia; ní ;

í\
(

/4

Í

\
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(ix) solicitar, quando julgar necessário para o fiel cumprimento de suas funções, certidõ€s
atualizadas dos distribuidores civeis, das vams da Fazenda prÍblica, caíó.ios de protesto,
vams tmbalhistas € procuÍadoria da Fâzenda pública das localidades onde se situam os bens
dados em garantia ou da sede e/ou domicílio da Emissora e dos Fiadores. conforme
aplicável;

convocar, qúndo necessfuio, assembleia geral de DebenturistÂs, mediante anúncio
publicado pelo menos 3 (rrês) vezes, à expensás da Emissora;

(xi) comparecer à ass€mbleia geral de Debehturistas a fim de prestar as informações que lhe
forem solicitadas:

(xii) elabomr relatório destinado âos Debenturistas, nos termos do artigo 6g, § 1., alínea b, da
Lei n" ó.404/76, o qual deverá conter, ao menos, as inforÍnações sbaixo relscionadas. pam

tanto, a Emissora disponibilizará todos os atos socieúrios necessários, dados financeiros e
organograma de seu grupo societário, o qusl deverá conter, inclusive, os controladores, as
conholadâs. as sociedades soh controle comum, as coligôdas, e &s sociedades integrantes do
bloco de contÍole da Emissor4 conforme aplicável, no encen-anento de cada exercício
social, à realizaçeo do relatório que venham a ser solicitâdos pelo Agente Fiduciário, os
quais deverão s€r devidamente encaminhados pela Emissora ete o piazo máximo de 30
(tinta) diôs anies do encermDento do pÍazo para disponibilização do Íllatório:

(a) cumprimento, p€la Erhissora, dÂs suâs obrigações de prestação de informações
periódicás, indicando as inconsistências ou omissões de que teúa conh€cimento;

alterações estatutárias ocorridas no peaiodo com efeitos relevantes para os
Deb€nturistas:

comentários sobre os indicadores econômicos, financ€iros e a estrutula de capiEl da
Emissor4 todos relacionados a cláusulas conÍ-atuais destinadas a proteger o
interesse dos Debenturistas e que estabelecem condições que não devem ser
descumpridas pela Emissom;

quantidade de Debêntures emitidas, quantidsde de
sâldo câncelado no período;

: ..:

(x)

(b)

tI
\ l\

(c)

DebêntuÍes

N
(d)
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(e) resgate das Debêntures amonização do ValoÍ Nominal Unitirio e pagamento dos

Juros Remunemtórios df,s Debêntures realizldos no periodo, bem como aquisiçôes

e vendas de Debêntures efetuadas pela EÍhissoÍa;

(0 acompanhamento da destinação dos recursos captados atÍavés da Emissão, de

acordo com os dados obtidosjunto aos adm in istradores da EÍnissora;

G) cumprimento de outrâs obrigâções assumidÀs pela Emissora nesta Escritura;

(h) declaração sobre sua aptidão para continuar exerc€ndo a firnção de Agente

Fiduciário;

(j) existência de outras emissões de debêntuÍes, públicas ou privadÀs, feitás pela

Emissor-4 por sociedad€ coligad4 contÍoladÀ contsoladora ou integrânG do mesmo

grupo da Emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período, bem

como os seguintes dâdos sobre tais cmissões:

(l) denominação da coÍnpaúiâ ofertânte;

(2) valoÍ da emissão;

(3) quantidade de debêntures emitides;

(4) espécie e garantias envolvidas;

(5) piazo de vencimento das debêntures e t xa dejuaos; e

(6) inadimplemento no período.

(k) declaBção acerca da suficiência e exequibilidade das garantias reais que venharn a i
ser prestadas sob as Debênturcs;

(xiii) realizar a cobr-ànçajudiciâl dos CÉditos Financeiros inadimplidos;

(xiv) colocar o relatório de que traE o inciso aciÍha à disposição dos Debenturistas no prazo

máximo de 4 (quât o) meses, e contâÍ do encerÍamento do exercício sosial da Emissora, em

a
7

sua páginê na rede mundialde computado.esi
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(xv) manter atualizâda a relação dos DebenturistÀs e s€us endereços, mediante, inclusive, gestão

de informaçôes junto a Erhissora5 o Agente de Liquidação, EscrituÍador e a 83, sendo que,

pers fins de âtendimento ao disposto nestâ alíneâ, a Emissora e os Debentüristds, mediânte

subscriçõo e integralizÂção d.Ls Debêntures, expressamente autorizrm, desde já, o Agente

de Liquidaçào, o Escriturâdor e aB3 a atenderem quaisquer solicitâções feitas pelo Agente

FiduciáÍio, inclusive em relação à divulgaÉo, a qualquer momento, da posiçeo de

Debêntures, e seus Íespectivos Debenturistas;

(xvi) coordenar o soÍteio dÊs DeEntuÍes a serem resgatadas parcialmente, se for o ctlso;

(xvii) fiscalizsr o cumprimento das cláusulas constantes desta Escritura, êspecialmente daquelas

que impõem obrigações de fazer e de não fazeri

(xix) comunicar aos Debenturistas a respeito de qualqueÍ inadimplemento, pela Emissora, de

obrigações finânceiras ussumidas na Escritura de Emissão, incluindo Às obrigações

relâtivas às CarantiÀs e às Cláusulas destinadas à pÍoteção do inreresse dos Debenturistas e

que estâbelecem condiçôes que não devem s€. descumpridas pelâ Emissora, indicando as

cons€quências paÍa os Deb€nturistas e as providências que preGnde tomar a respeito do

assunto, obs€dado o prazo previsto no aÍligo 16, lt, da Instrução CVM 583;

(xviii) comunicar por escrito, a quem for de intercsse, sobÍe as decisões aprovadas em Assembleia

Gerâlde DebentuÍistas, no prazo de ate I (um) Dia Úlil conlado da dalâ de realizâção da

respectiva Assembleia Ceral de Debenhrristas, para que se produzarn os efeitos decoÍrentes

das decisões: e

(xxi) disponibilizâ diariamente o preço uniiírio dâs Debêntu.es aos Debenturistas, através de

sus central de atendimento elou de seu websile.

8.4 No caso de inadiÍhplemento de quaisquer condições da Emissão, o Agente

Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista eÍn lei ou nesta Escritura pam prcteger

direitos ou defender os interesses dos Debenturistas.

8.5 Serão devidos êo Agente Fiduciário hononirios pelo desempenho dos devercs e

atribuições que lhe competem, nos rcrmos da legislação em vigor e dcsta Escritura de Emissão,

corÍespondentes a parcelas anuais de R§ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo â primeira parcela

devida no 5'(quinto) diâ útil contado da celebração desra Escritura de Emissãp, e as demais, no

t
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mesmo dia dos anos subsequentes. Pelas funções de Banco Liquidante e Escriturador são devidos

adicionalmcnte parcelas rnensais de R$ 2.500,00 (dois mil e quiúentos reais) e de RS 800,00
(oitocentos reais), respectivamente.

8.5.1 As parcelas citádâs acima seÍão reajustadas pela variação acumulada do IPCA, ou

na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo indice que vier a substituí-lo, a

partir da data do primeiÍo pagameflto, até as datas de pagamen[o seguintes, calcü7aÁas pro rata die,

se necessário. A remuneração será devida mesino após o vencimento final dâs Debêntures, caso o

Agente Fiduciário ainda esteja exercendo atividades inerentes a sua função em relação à emissão,

remuneração essa que s eÍâ calc]ulsda pro ruta die.

E.5.2 As parcelas citadas nos itens acima serão acrescidas d€ ISS (lmposto Sobre

Serviços de Qualquer NatuÍeza), PIS (Conhibuição ao Programa de Integrdção Social), COFINS
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), CSLL (Contribuiçeo sobre o Lucro

Liquido) e o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos que veúam a

incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário nas alíquoÍ4s vigentes nas datas de cada

pagÍnnento.

8.5.3 A primeira parcela dos honoriários do Agente Fiduciário poderá ser fafurada por

a Vórtx Serviçosqualquer empresa do seu grupo econômico, incluindo, mas não se limitando,

Fiduciários Ltda., inscrita no CNPJ^4F n' 17.595.680/0001-36.

8.5,4 Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida, sobre os débitos em

atraso incidirão multa contratual de 2% (dois por cenlo) sobre o valor do débito, bem comojuros
moratórios de lo% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito a atualização

moneúria pelo IPCA acumulado, incidenie desde a data da inadimplêhcia até a data do efetivo
pagarnento, calcülado pro rata die.

8.5.5 A rcmuneÍação do Agente Fiduciário, na hipótese de a Emissom permanecer em

inadimplência com relâç?io ao seu pagamento por um período superior a 30 (trinta) dias, será

suportada pelos Debeúuristâs, assim como as despesas reembolsáveis.

8.6 A Emissom ressarcirá o Agente Fiduciário de todas as despesas eÍn que tenha

(

\

comprovadamente incorrido para prestÂr os serviços descritos nesta Escritura de Emissão a partiÍ
da Data de Emisseo e pmteger os direitos e interesses dos Debenturistâs ou para realizaÍ seus

creditos. Quando houve. negâtiva pam custeio d€ tâis despesas pelâ EmFrora. os debenoristas

?íp*ry^d l\-/ \ 
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deverão antecipar todos os custos a serem despendidos pelo Agente Fiduciário. São exemplos de

desp€sas que Í,odeÍão ser realizadas pelo Agente Fiduciário:

publicação de relatórios, avisos e notificações, desp€sas cartoÍárias, conforme previsto
nestÂ Escritura de Emissâo e na legislação aplicável, e outras que vierem a ser exigidas poÍ
regulamentos aplicáveis;

despesas com conferências e contalos lelefônicos;

(iii) obtenção de certidões, fotocópias, digitalizrações, envio de documentosl e

(ir) locomoções entre estados da federação, alimentação, Íênsportes e respectivas
hospedagens, quândo necessáaias ao desempeúo das funções e devidamente comprovadas.

t.6.1 O ressârcimento a que se refere à Cláusula 8.6 acima sená efetuado em âté 5 (cinco)
Dias Úteis aÉs a realização da respectivâ prestação de contas à Emisso.a e envio de cópia dos
resp€ctivos comprovantes de pagamento.

8.6.2 O Agente Fiduciário poderá, em cÂso de inadimplência da Emissora no pagarnento
das despesas a que se referem os incisos acima por um periodo superior a 30 (trinta) dias, solicitaÍ
aos DebentuÍistas adiantamento para o pÊgâmento de despesas razoáveis e compaovad6 com
procadimentos letais, judiciais ou administÍativos que o Agente Fiduciário veúa a incorer pala
resguârdar os intercsses dos DebenturistÀs, despeses estâs que deveÉo ser prcviamente aprcvadas
pelos Debenturistas e pela Emissor4 e adiantadas pelos Debenturistas, na proporção de seus
cÉditos, e posteriormente, ressarcidas pela Emissor4 sendo que as despesas a serem adiantadas
pelos Debenturistas, na proporÉo de seus créditos, (i) incluem os gztstos com honorários
advocatícios de terceiros, depósitos, custás e taxas judiciárias nas âções propostas pelo Agente
Fiduciário ou decoÍent€s de açôes cont a ele propostas no ex€rcício de sua funçiio, decorrentes de
culpa exclusiva e comprovada da Emissom, ou aindá que comprovadaÍnente lhe causem prejuízos
ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos Debenturistas; as eventrúis
despesas, deÉsitos e custâs judiciais decorentes da sucumbência em ações judiciais serão
igualmente suportadas pelos Deb€nfuÍistr.s bem como sua remunelaçâo; e (ii) excluem os
Debenturistas impedidos por lei a fazêJo, devendo os demais Debenturistas ratear as despesas na
proporção de seus créditos, ficando desde já estipulado que haverá posterior re€mbolso aos
DebenturisEs que efetuaram o rateio em proporção superior à proporçâo de seus créditos, quando
d€ eventuâl .€cebimento d€ recursos por squeles DebentuÍistss que esravem impedidos de ratear
despesás relativas à sua participaçõo e o crédito do Agente Fiduciário por despesas incorridas para

(D

(iD
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proteger direitos e interesses ou realizar créditos dos DebenturistÀs que não teúa sido saldâdo na
foÍma prevista acima será acrescido à divida da Emissora, tendo pÍeferência sobre estas nâ ordem
de pagarnento.

9.t

E.6.3 O Agente Fiduciário não antecipará recursos para pagamento de desp€sas
decorrentes da Emissão, sendo ceno que Íâis recursos seÍão semp.c devidos e anlecipados pela
Emissom ou pelos Debenturistas, conforme o caso.

8.6.4 Em caso de inadimplemento, pecuniário ou não, pela Emissora, ou de
reestruturÀçõo das coodições da operação, será devida ao Agente Fiduciário una.emuneraçâo
adicional equivalente a R$ 500,00 (quiúentos reâis) por holã-homem de trábalho dedicado às
atividades relacionadas à Emissão. A mesma aemune.açeo será devida quando da participação em
assembleias, análise e celebração de aditamentos, conferências telefônicas e reuniões presenciais,
rehuneraçeo esta a ser pags no prazo de l0 (dez) dias após â confeÍência e aprovaçâo pela
Emissom do respectivo "Relatório de Horas,'.

9.

(D

DECLARÁÇÔES E GARANTIÁS

A Emissol-a declara e garante aos DebenturistÊs quc:

é uma companhia securitizadora de créditos hnanceiros devidamente organizadr,
constituida e validamente existente sob a forma de sociedade anônima de acordo com as
leis brÀgileiEs e com a regulâmenÍaçeo do Banco Central do Brasil e da C\ ,Í. e esLí
devidamente autorizada a conduzir os seus negócios, com plenos poderes para deter,
possuir e operar seus bens;

possui plena capacidade e esú devidamente autorizâda a celebrar esta Escritura e obteve
todas as licenças e autorizaçõ€s, inclusive as societáaias, necessárias à celebiação desta
Escrih[4 à emissão das Debêntures e ao curnprimento de suas obÍigações principais e
Ítcessórias aqui prcvistas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estâtutários
necessários para tanto;

(iiD a celebràção desta Escritwa e o cumprimento das obrigaçôes aqui previstas não violam,
infringem ou de qualqueÍ forma contrariam qualquer (i) obrigação anterioamente assumida
pela Emisso.q ou (ii) disposição de lei, decreto, norma ou regulahento, ordem

I

\

(iD

administrativa ou judicial que esteja sujeitâ;
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(iv) os representantes legais que assinam esta Escritum têm poderes estatutários e/ou delegados

pâra assumir, em seu nome, Às obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatiídos, tiveÍam
os Í,oderes legitimamente outo.gados, estÂndo os respectivos mandâtos em pleno vigor;

(v)

(vi)

a Emissora estii cumprindo todas as l€is, regulame os, normas administrativas e

determinaçôes dos órgãos govemamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução

de seus negócios e que sejam relevântes para a execução das atividades da Emissora,
irclusive com o disposto na legislação em vigor pertinenE à política Nacional do Meio
AmbienG, nas ResoluÉes do Conselho Nâcional do Meio Ambiente - CONAMA e nas

demais legislações e Íegularnentações ambientais supletivas que scjam igualrnente
relevantes para a execução das atividades da Emissora;

a Emissora nâo utilizá, em suas atividades comerciâis e vinculadâs a seu objeto social,
formas nocivas ou de exploração d€ trabalho forçado e ou mão de obra infantil prejudicial.
Por trabalho fo.çado, entende-se todo trabalho e seÍviço, executado de foÍma nâo

volunúria, que é obtido de um indivíduo sob Âmeaça de força ou punição. por Ínâo de obra
infantil, entende-se contralação de crianças, explol-Àção econômica, ou que tem
probabilidade de oferecer p€rigo, interferir com a educâção da cÍiançâ, ou ser prejudicial à
saúde ou desenvolvimento lisico, mental, espiritual, moral ou social da criança;

(vii) a celebração da Escritura, dos demais Documentos da Operação e a colocaçito dâs

Debêntures não infringem qualquer disposição legal, contratos ou instrumentos dos quais a

Emissora seja parte, nem iú resultar em: (a) vencihento antecipado de qualquer obrigação
estâbelecida em qualquer dess€s contrÂtos ou instrumentos; (b) criação de quaisquer ônus
sobre quâlquer ativo ou bem dâ Emissora, exceto por aquelesjá exislentes nesta data; ou (c)
rescisão de qualquer desses conhatos ou instrumentos;

(viii) nenhum Íegistro, consentimento, autorização, aprovação, licença, ordeÍn de, ou
qualificação perante qualquer autoridade govemamental ou órgão Íegulatório, é exigido
pam o cumprimento, p€la Emissor4 de suÂs obrigações nos terflos desta Escaitura e das

Debêntures, ou pam a realizzçâo da Emissâo, exceto a inscriçilo da Escritura.a JUCESP e

s€u registro em CaÍório de Títulos e Documentos nos te[nos prcvistos nesta Escritura;

r)
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(xi)

:"'i::' .:: :::.

(ix) reÍn todas as autorizações e licenças (inclusive ambientais) exigidas pelas autoridades

federais, estaduais e municipais relevantes para o exercício de suas atividades, estando

todas elas válidas;

(x) esú devidamente autorizada a celebraa esta Escriturâ e a cumprir lodas as obrigações nesta

previstas, tendo, enclo, sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutrírios necessários

para tanto;

manterÁ ern vigor toda a estrutua de contÍatos e dêmâisacordos existentes necessários para

iúsegurar à Emissom a manutenção das suas condiçõ€s atuais de operação e
funcionamento;

(xii) os documentos e informaçôes fomecidos aos Debenturistas são materialmente corretos,
estão atualizados até a data em que foram fomecidos e incluem os documentos e
informaçôes relevantes pam atomada de decisão de investimento sobr€ a Emissorâ, tendo

sido disponibilizadas informaçôes sobre as Fansações relevantes da Emissora, b€m como
sobre os direitos e obrigações materialmente relevântes delas decorrentes;

(xiii) não omitiu ou omitiná nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conh€cimento e

que possa resultar elh âlteração substancial adversa dâs situaçõ€s econômico-financeiras ou
jurídicas dâ Emissora em prejuízo dos investidores das Debêntures;

(xiv) esta Escritura constitui uma obrigação legal, válida, eficaz e vinculativa da Emissor4
exequÍvel de acoÍdo com os seus temros e condições, com força de titulo executivo
extÍajudicial nos tcrmos do anigo 784 da t i 13.t05, de l3 de maÍço de 2015 (.,Códico de

Processo Civil"); e

(xv) esüi femiliarizada com instruhentos financeiros com samctôristicas semelhantes às das

Debêntures; e

(xvi) os seus administradoÍes têm ciência dos termos das Debêntures, estão familiarizados com
seus propósitos e objetivos e aprovarsm a sua emissão.

t
el

\
9.2 A Emissora se compromeE s notificÀr imediat mente o Agente
Debenturistâs cÍrso quaisquer das declarações aqui prestadas tomem-se total

Fiduciário e os

ou parcialmente

inveridicas, incompletas ou inco.Íetas.
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9.3

(D

O Agente Fiduciário declam e garaíte à Emissora que:

esú devidam€nte autorizado a celebrar esta Escritura e a cumprir suas obrigações aqui
previstas, tendo sido satisfeitos todosos Íequisitos l€gais e estatuúrios necessiírios para

tanto;

a celebração desta Escritura e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas não
infringem qualquer obrigação ante.iormente assumida pelo Âgente Fiduciiário;

esto Escritura constitui uma obrigação legal, válida e vinculanre do Agente Fiduciário,
exequivelde âcordo com os seus termos e condições;

o representante legal que assina estâ Escritura tem poderes estatuú.ios e/ou delegados
p?rra tanto, podendo cumprir com suâs obrigaçôes aqui pr€vistÀs, tendo sido satisfeilos
todos os requisitos legais e estâtutírios necessários para tanto;

sob as penas da lei, não háreúum impedimento legal, conforme definido no aíigo 66,

§3", da t4i 6.404/76, e no artigo 60 da Inst ução CVM 58j, para exeÍcer a firnção que
lhe é conferida;

está ciente da CirculaÍ n" 1.832, de 3l de outubro de 1990, do Banco Central do BÍÊsil;

âceita a função que lhe é conferid4 assumindo inlegralrnente os deveres e aüibuições
previstos na legislação e regulamenbçeo específica e nestâ Escritura;

ac€ita integralmente estâ EscriturE, §uas cláusulas e condiçõ€s;

está devidamente qualificado a exercer as atividâdes de Agente FiduciÁrio, nos termos
da regulamenlação aplicável vigente;

verificou, no momenio de aceitar a função, a veracidade das iíformações relativas às
garântias e a consistência das demais informações contidas nesta EscrituÍÂ
diligenciando no sentido de que fossem sanadês âs omissôes, falhas ou defeitos de que
tivesse coúecim€nto;

não possui quâlquer ligação com a Emissoia que o im suas funçôes;

(iD

(v)

(iiD

(iv)

(viii)

(ix)

(vi)

(vii) f
1

(x)

(xi)
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(xiii)

(xiv)

(xii) não se encontra em neúums das situações de confliro de interosses previstas na

Instrução CrfM n" 5E3;

Ês garantias reais a s€rem pÍestadÀs pela Emissora s:[o suficientes; e

na dats de assinatum da presenle Escritur4 conforme orgânogÍama encamiúado pela

Emisso.a, o Agente Fiducifuio não prest4 serviços de agente fiduciário pârâ a Emissora

ou coligadas.

Sem prejuizo do dever de diligência do Âgente Fiduciário, este assumirá que os
documentos originÂis ou cópi6s autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou por
terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. Nâo será ainda, sob qualquer
hiÉtese, responúvel pela elâboraçeo de documentos societários da Emissor4 que peÍmanecerão

sob obrigaçâo legal e regulâmentar da Emissorâ elaboÍiJos, nos termos da legislação aplicável.

9.5 Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário que criarem
responsabilidade para os Debenturistás e/ou exonerareú terceiros de obrigações para com eles,
b€m como aqueles relacionsdos ao devido cumprimento das obrigaçõ,es assumidas nestá Escritu.a,
somente seÉo válidos quando previaÍnente assim deliberado pelos Debenturistas reunidos em
Assernbleia Geral.

10. DISPOSIÇÔES GERAIS

l0.l As comunicações a serem enviadas por qualquer das paÍtes nos termos desta
Escritura devedo ser encaminhadas para os seguintes endereços:

(i) Para a Emissora:

TRN.I'ESSIA SECT'RITIZADORA DE CRÉDITO§ FINANCEIROS V S.A.
Rua Conselheiro Crispiniano, no 105, Conjunto 43, Sala 07

01037-001- São Paulo - SP

At.: Vinicius Stopa

Telefone: (l l) 2663-E532

Correio eleEônico: yinicius.siopô@grupotÍsvessia.com

9.4
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(iD Para o Agente Fiduciário:

vÓRTx DISTRIBUIDoRÁ DE TÍTIILoS f, vALoRf,s MoBILI]iRIos LTDÀ
Avenida Brigadeiro FaÍia LiÍr,, n" 2.2j7, 20 nndar, Jardim paulistano.

CEP 01452-000, Seo Paulo SP

At: Eugênia Souza

Telefone: (l l) 3030-7t77

Correio eletrônico: agentefiduciario@vortx.com.br; pu@vor§.com.br (para fins de precificaçeo
de ativos)

(iiD Pa.a os Fiadores, isoladamente ou em conjunto:

At.: SÍ. José Carlos Femandes Alcantara
Diretor Financeiro

Rua Clodomiro Amazonl-s, 1422 - CJ I l, Vila Novs Conceiçeo
04537-002 - São Paulo - SP

Telefone: I I 2397-0166

Correio eletrônico: josecarlos.alcantar6@gÍandvivant.com.br

l0.l.l As comunicações serão consideradas entegues quando recebidas sob protocolo ou

t0.2 A mudança de qualquer dos enderegos acima deverá ser comunicada às dernai§

com "aviso de recebimento,, expedido pelo coneio, ou, ainda, por !elegrama enviado aos endereços
acimÂ. As comunicações feiras por fac-símile ou correio eletrônico serão consideÍadas recebidas
na dat6 de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de indicativo (recibo
erhitido pela mliquina utilizada pelo remetente) seguido de confirmação verbal por telefone. Os
respectivos originais deverão ser encamiúados pâra os endeÍeços acima em aé 5 (cinco) Dias
Úteis após o envio da mensagem.

Partrs pela Pârtc que tiver seu endeÍeço altemdo.

10.3 Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decoFentes da presente
Escritura. Desta formq nenhum atraso, omissão ou libeÍalidade no exercício de qualquer direito ou
faculdade que câiba aos Debenturistas em razão de qualquer inadirnplemento dâ Emissora
prejudicará o exeacício de tâl direito ou faculdade, ou seú inlerpreiâdo como renúncia ou perda de
qualquer direito, faculdâde, privirégio, prerrogativa ou poderes conferidos a ele, nern constituirá
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novação alteraç?io, transigênci4 remissâo, modificação ou redução ou precedente no tocante s

quâlquer outÍo inadimplemento ou atr-Àso.

t0.4 Caso qualquerdas disposições orâ aprovadas

ineficaz, prevalecerâo todas as demais disposições

comprometendo-se as Partes, em boa-fé. a substituírem a

medida do possível, produza o mesmo efeito.

venha a serjulgada ilegal, inválida ou

não afetadas por tal julgamento,

disposição afetada por outra que, na

10.5 As PaÍtes declaram, mútua e expressamente, que a prescnte Escritua foi celebrada

respeilando-se os princípios de probidade ede boa-fé, poÍ liwe, consciente e firme manifestaçAo de

vontade das Psrtes e em perfeita relação de equidade.

t0.6 As palavras e os Gmros constântes desta Escritura, aqui não exprcssamente

definidos, grafados etn portwuês ou em qualquer línguo esfangeir4 bem como quaisquer outros
de linguâgem técnica dou financeir4 que, eventualmente, dumnte a vigênciada preseote Escritura,
no cumprimento de direitos e obrigações assumidos por ambas as panes, s€jam utilizados para

identificar a prática de quaisquer alos ou fatos, deverão seÍ compreendidos e interpr€tâdos em

consohllncia com os usos, costurnes e práticôs do mercado de cspitais brasileiro.

t0.7 A invalidade ou nulidade, no lodo ou em paÍte, de qualquer das Cláusulas desta

e eficazes até o cumprimento,Escritum não afetaaá as demai§, que permanecerão sempre válidÀs

pelÀs Partes, de todas as suâs obrigações aqui pÍevistos.

r0.8 Estâ EscrituÍ'a e &s Debêntures constituem tífulos executivos extmjudiciais, nos

termos dos incisos I e II do aÍigo 7E4 do Código de PÍocÊsso Civil, recoúecendo as panes desde
já que, independenremente de quaisquer outrss medidas cabiveis, as obrigaçõ€s assumidâs nos

termos desta Escritura comportÂm execuçito especifica e se submetern à disposiçôes dos aíigos
815 e seguintes do C&igo de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento
antecipado dLs Debêntures, nos termos destÂ EscrituÍa.

10.9 Esta Escritua é firmada em cÊráter irrevogável e irretratiável, obrigando as partes

POr Sie SeUS SUCeSSOaeS.

f
rl

12,

l l.l

LEI E FORO

EstÁ Escritura reger-se-á pelâs leis da República Federativa do Brasil.
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l t.2 Fica cleito o FoÍo dÂ CoÍharca de Sâo paulo, Estado de Seo psulo, psÍE dirimir
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta Escritura, com aenúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contmtadas, as partes assinâm o presente instrumento em l0 (dez)
vitrs de igual forma e teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 06 de dezembro de 2019.

(ossinalüat no: pagino.s seguinle s)

(restonte da página intekcionaln ente deüodo em btahco)
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(PÁGINA DE ASSINÀTUMS I/6 D^ ..ESCRITTJRA PARI]CULAR DA 2" (SF,CLINDA) EMIssÀo DE

DEBêNTURES SMPLES, NÀo CoNvERSivEIS EM AÇÔEs, DÁ ESPÉCIE SUBoRDINADA, EM 2 (DUAS)

SÉRES, PARÁ CoLoCAÇÀo PRTVADA, DA TRAVESSL{ sECURITZADoRA DE CRÉDIToS FTNANCEIRoS

v s.A.)

TRÁT'ESSIA SECTIRITTZÂDORr{ DE CRÉDITOS FINANCEIROS V S.A.

Nome:

Cargo:

VINICIUS B, B, S, STOPA
âG.: 30 393.860-2 SSPTSP

CPF.i218.718.568.09

I
\

Cargo:
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(PÁGNA DE ASSTNAI.URÁS 2/6 DA ..ESCRIIURÀ 
PARTICULAR DA 2, (SEGUNDA) EMISsÁo DE

DEBÊNTURES SIMPLES, NÀo CONVERSÍVEIS EM AÇÔES, DA ESPÉCIE SUBoRDINÁDA, EM 2 (DUÂS)

SÉRIÊs, PARA CoLoCAcÁo PRIVADA, DA TRAVF,SSIA SECURTTZÂDoRA DE CRÉDIToS FINANCEIROS

v s.A.)

vóRTx DrsrRrBUrDoRÁ DE TiTr.rl,os f, vALoRf,s

lüLoíibSri6ÉdrE
RGr 46.694.663{

CPF: 369.26&40&81

{'4

-i
1

I
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,:. . ,.
(PÁCTNÁ DE ASSINATURAS 3/6 DA ..ESCRITURA 

PÁ-RTICULÀR DA 2. (SEGTNDA) EMIsSÀo DE

DEBÊNIURES SIMPLES, NÂo Co\YERSiVEIS ÊM AÇÔES, DA ESPÉCIE SUBoRDINADA, EM 2 (DUÀS)

SÉRrES, pAR{ CoLocAÇÀo pRrvADÁ, DA TRÁVESSIÂ SECURrrrzÀDoRA DE CRÉDlros FTNANCE|Ros

V S.A,)

Nome:

Cargo:

Nome:

Ca.go:

(INome:

Cargo:
Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:
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(PÁGTNA DE ASSINATURÀS 4/6 DA..ESCRITIJRÀ PARTICULAR DA 2, (SECTADA) EMIssÃo DE

DEBÊNTURES ST!,IPLES, NÀo CoNvERsivEIs EM AÇÔEs, DÀ ESPÉCIE SLIB0RDINÁDA, EM 2 (DUAS)

SÉRtEs, pAR^ CoLocAÇÃo PRTVADA, DA TMYESST,{ SECURTTZÁü)R^ DE CRxDtTos FTNANCEIRoS

v s.A.)

Nome:

CaÍgo:

/./.-t,r'C\
ÍRE LUIS RE

z?" á;,,2
AI]RANTE GRILL LTDÁ.

GRILL LTDÂ.

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

IrlNome:

Cargo:

Nome:

NoÍne:

Ce.go:
Nome:

Cargo:

66
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(PÁGINA DE ÂSSINÁTURAS 5/6 DÀ..ESCRfl,RA PARTICULAR DA 2. (SECUNDA) EMISSÀo DE

DEBÉNTURES SIMPLES, NÃo CoNvT]RsIvEIS EM AÇÔES, DA ESPÉCIE STjBoRI)INADA, I.)M 2 (DUAS)

SÉRTES, PARA CoLoCAÇÂo PRIVÂDA, DA TRAIIESSIA SECURITIZADoRâ DE CRÉDIToS FINANCEIRoS

v s.A.)

B RES

Nome:

Cargo:

MELFER LTDA.

Nome:

Cargo:

Nome:

l,rár/
{URÁXTE E úAR MELFER 2 I

,

Nome:

vTvÂNT PARTTCIPÀÇÕES s.A.

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

h
CRISTIANO PETRUS MELLES
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(PÁGTNA DE ASSINAÍURAS 6/ó DÂ.'ESCRITUM PARTICULAR DA 2.(SIGUNDA) EMISsÃo DE

DEBÊNTURIS SIMPLTjS, NÁo CoNVERSÍVEIS EM AÇÔES, DA ESPÉCIE SUBoRDINADA, EM 2 (DUAS)
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ANEXO I

(Esle Anexo é parle integrunte da "Escritura Parliculat da 2" (segthda) Emissão de Debênturcs
Simples, Não Conyersíveis em Ações, da Espécie Subodinoda, en 2 (duas) Séríes, pora
Colocação Priroda, da Truyessio Securitiz;adoru de Créditos Finonceiros V S À ")

Ações

TERMOS DEFINIDOS

São as ações ordinárias Íepresentivas da totalidade do

câpital social dâ Grand Vivant

Em conjunto, são as Agões e as QuotasAções e Quotâs

Acordo Judiciâl Acordo judicial celebrado nos termos da Açeo de

Execução de Título Extrajudicial no

1080695-22.2017 .8.26.0 I 00, em trám ite peran te a 2y v atu
Cível do Foro CentÍal Cível da Comarca de São paulo,

Estado de São Paulo, celebÍado em 2l de agosto de 2017
en$e o Banco SantândeÍ, Pobre Juan, Pobre Juan I, pobre

Juan 2, Pobre Juan 3, PobÍe Juân 4, Bar Melfe( MarÍob e

PJ PB

"Instrumento Pârticular de Aditamento às Cédulas de

Crédito Bancário 00332050300000001890, n"
00332050290000000740, n' 00332050000000000 0, no

0033205000000023t0 e n" 00332050290000000830,', a

ser celebrado entÍe a Emissor4 a Devedora, a Strategi e os

Avâlistás

Assembleia Geral Extraordiniiria de acionistas da

Tmvessia, realizada em 2l de novembro de 2019, que

deliberou a emissão das Debêntures, conforme retificadâ e

ratificada em Assembleia ceial

Aditsmento das CCB para

Securitização

ACEs

r,1
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Agentc Fiduciário, Agente

de Liquidação, EscrituradoÍ

ou Vórtr(

AIienação Fiduciária de

Marca

Alienação Fiduciária de

Quotss e Ações

Arnortizrção

Extraordináriâ

Ativos Cedidos

acionistas da Travessia, realizada em 06 de dezembro de

2019

VÓRTX DISTRIBUIDoRA DE TÍTULoS E VALoRES
MOBILIÁRIOS LTDA., coÍÍ sede na Cidade de São

Paulo, Estado de SAo Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria

LiÍna, n' 2.277, 2o andar, Jardim Paulistano, CEp
01452-000, inscrita no CNPJ sob o n. 22.610.500/0001-88

É a alienação fiduciária da MaÍca pactuada no Conkato de

Alienação Fiduciária de Marca e Cessão Fiduciária de

Rec€bíveis de Frsnquiâ, pactuadâ em garantia das

Obrigâ9ões Gârantidas das CCB

Alienação fiduciriria das Açôes e Quotâs, pactuadâ nos

termos do Acordo Judicial e alteradâ conforme o Contrato
de Alienação Fiduciária de Quotas e Ações em garantia das

ObriSações carantidas das CCB

É a amortiz!ção extraordinária obrigatória das Debêntures,

prcvista na Escritura de DeEntures

São os direitos cÍeditórios de titularidade da Securitizadora
pmvenientes (l) das CCB, bem como (2) rodos os direitos
sobÍe a Conta Centralizadora; e (3) eventuais

lnvestimentos Permitidos reâlizados com os direitos
creditórios oriundos das CCB depositados ou de oufa
forma recepcionados na Conla Centmlizador4 incluindo
todos os juros, atualizsção rnonetríri4 demais produlos,

frutos e rendimentos, bem como Íecursos resultsntes das

emortizaçôes e resgates de tais aplicações e investimentos

É o aval em caráter solidário prestâdo pelos Avalistas na.s

CCB

I
1

Aval
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Avalistas

Avalistas PJ

São os Avâlistás PJ e o Avalista PF

Em conjunto, Grand Vivant, Pobre Juân 2, Pobre Juan j,
Pobre Juan 4, PJ PB, Pobre Luis, Valgol, Mirador, Marrob,

Bar Melfer e Bar Melf€r 2

83 S.A. -BÍasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETtp UTVM

Banco Cenhal do BrÀsil

BANCO ARBI S.4., instituição financeir4 com s€de na

cidade do Rio de JaneiÍo, Esrado do Rio de Janeiro, na

Avenida Niemeyer, no 02, Téneo-pâÍe, Leblon, CEp:
22.450-220, inscrito no CNPJ/MF sob o n.
54.403.563/0001-50

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição

financeira inscrita no Cadêstro Nacional das pessoas

Juídicas do Ministério da Economia (,,CNpJ,,) sob o no

90.400.E68/000142, com sede naAv. presidente Juscelino
Kubitschek, n" 2.041, Bloco A, Vita Olímpia, São

Paulo/SP, CEP 04543-01 I

RESTAURANTE E BAR MELFER LTDA., pessoa
juidica de direito privado, inscritâ no CNPJ sob o n.
15.5,14.867/0001-85, com sede na Av. das Américâs. n.
3.900, Village MÂll, Loja 30t, Barra da Tijuca, Rio de

Janeiro/R , CEP 22ó40-102

RESTAURANTE E BAR MELFER LTDA. (2), pessoa
jLrídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no

15.544.86710002-66, com sede na Esrrsda da Gávea. n.
899, l-oja 301, 3o Pavimento, São Conrado, Rio de

Janei.o/Rl, CEP 22610-001

B3

BACEN

Banco Depositário

Banco Aói

Barco SanÍârder

Bar Melfer

BâI Melfer 2

a
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CCB

ccB I

CCB II

CCB III

CCB IV

Em conjunto, as CCB I, CCB II, CCB lll, CCB IV e CCB

Cédula de Credito BancáÍio n' 00332050300000001890.

emitidapela Devedoraem favor do Bênco Santanderem 3l
dejulho de 2015, com valor de R$24.000.000,00 (vinre e
quatso milhóes de reais), e avalizada pelos Srs. Cristiano,

Luiz e Rafael; e seu Íespectivo Instrumento Aditivo,
firmado em 3l de agosto de 2016; e novârnente aditsda poÍ

meio do Aditamento das CCB para S€curitização

Cédula de Credito Banciírio n' 00332050290000000740.

emitidapela Devedoraem fÊvor do Banco Santanderem 27

de julho de 2015, com valor de R$3.000.000,00 (três

milhões de reâis), c seus três respectivos Instrumentos

Aditivos, firmado em 26 dejaneiro de 20 16, 2l de julho de

2016 e l8 de janeiro de 2017; e novâmente aditada por
meio do Aditamento das CCB para Securitização

Cédula de Crédito Bancário n. 00332050000000000810.

emitidâ pela Devedora em favor do Banco Santander em 0l
de setembro de 2016, com valor de R$t50.000.00
(oitocentose cinquentamil reais) e avalizada pelo SIs. Luiz
e Cristiano; e novamente aditada por meio do Aditamento
das CCB para Securitização

Cédula de CÉdito Bâ.ncá.io n. 0033205000000023t0.

emftida pela Devedora em favordo Banco Sanlander em 07

de dezembro de 2016, coÍn valor de RS2.950.000,00 (dois

milhões, novecentos e cinquenta mil reais), e avalizada
pelo Srs. Luiz e Cristiano; e novarnente aditada por meio

do AdiÍâmento dâs CCB para Securitização

f
1

Cédula de Crédito Bancário n. 00332050000000830,

emitlda pela Devedora em favordo Bânco SEtandeÍ em 29

,@72 \M\
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Cessâo Fiduciária

Recebíveis de Franquia

Cessão Fiduciária

Recebiveis de CaÍtão

Cessão Fiduciária

Creditos Financeiros

de

de

dos

de março de 20I7, com valorde R$510.000,00 (quinherros

e dez mil reais) e avalizada pelo Srs. Luiz e Cristiano; e

novamente aditada por meio do Âditamento dâs CCB para

Securitização

É I cessão fiduciária dâ totalidade dos recebiveis de cartiio

de titularidade dâ Devedom e dos AvalistÀs PJ, dentre

outros ativos cedidos fiduciariamente, nos termos do

Contrato de Cessão FiduciáLria de Recebiveis, pactuada em

g.rantia das Obrigações Carantidas das CCB

Cessão fiduciária de todos os íecebiveis oriundos de

conFatos de franquia celebrados pela Devedorâ com seus

franqueados, pres€ntes e futuaos, nos termos do Conrato
de Alienação Fiduciá.ia de MaÍca e Cessão Fiduciária de

Recebíveis de FraÍqui4 pactuada em gaÍantia das

Obrigações Garanridas das CCB

É a cessão fiduciária dos Céditos Financeiros. dos direitos
da securitizadora sobre a Conta Centralizadom e sobÍe
quaisquer Investimentos Permitidos pactuada nos termos

do Contrato de Cessão Fiduciária dos Créditos Financeiros

Cetip2l - Títulos e Valores Mobiliários

Conselho Monetário Nacional

Cadastso Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da

Economia

Lei 13.105, de 13 de março de 201 5

Cetip2l

CMN

CNPJ

Código de Processo Civil

Conta Centralizadora

f,1
l

1
\l

É a conta

do Banco

Travessia

conente no 7E0E-5, mantida na agência í.3391
237 - Baírco BBdesco S.A, de titularidade da
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Contás de

Moviúentação

Contâs Vinculadas

ContÍato de Administração

de ContÀs

Contiato de AlienÂção

Fiduciária de Marca e

Cessão Fiducituia de

Recebíveis de Franquia

Contrato de Alienação

Fiducirária de Quotas e

Ações

Livre São as contas bancárias, de livre movimentâção dos

aespectivos titulares, que serão informadas por meio de

notificação escriÍâ pela Emitente e pelos Avalistas à

Emissor4 na forma do Contlalo de Cesseo FiduciÁria de

Recebíveis

São as contas vinculadas, de titularidade da pobÍe Juan, da

PJ PB, da Pobre Luis, dâ Valgol, da Mirador, da Marrob e

do Bar Melfer, mantidasjunto ao Banco Depositário, cujos
dados serâo informados por notificâção escrita enviada
pelos titulares À Emissora na forma do Contrato de Cessão

Fiduciária de Recebiveis.

É o Contato d€ Conta-CorÍente Vinculada a ser celebrado

entre o Banco Deposiúrio, a Securitizâdor4 pobre Juan,

Pobre Luis, PJ PB, Valgol, MiradoÍ, MaEob e Bar Melfer

"Instrumento PaÍicular de Conh-ato de Alienação
Fiduciária de Marca e de Cessão Fiduciária de Recebiveis
de Contratos de Fianquia", celebrado enre a Travessi4 a

Devedor4 a Grand Vivant e Cristiano nesta data

"Instruhento PaÍicular de ConI-ato d€ Âlienação
Fiduciária de Quotas", celebmdo entre a Crand Vivant, a

Vale do Rio X. Sr. Cristiano. Sr. Luiz e Tmvessia com a
interveniência e anuência dos Av6listas pJ, nesta data

"Cessão Fiduciária de Dir€itos CÍeditórios Recebíveis de

Cartão de C.edito -À Performar - Aditado e Consolidado'..
conÍorme aditâmento a ser celebrado entre a Emitente, os

Avalistas e a Travessia

(

I
ContÍato de Cessâo

Fiduciária de Recebíveis

I
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Contrato de Cessão

Fiducituia dos CÉditos

Financeiros

Contrato de Sub-rogação

Contratos de Franquia

"lnstrumento Particular de Cessão Fiduciáriâ de Direitos

Cr€ditórios e Outias Avenças", a ser celebmdo entre a

Emissora e o Agente Fiducilirio, celebrado nesta data

"lnstrumento PâÍicul de Sub-Rogação Convencional de

Direitos CÍeditórios e Promessa de Endosso de Cédulas de

Crédito BanclÍio" asercelebrado entre o Banco Santand€r,

a SecuritizadoB e a StÍategi

Contrdtos celebmdos e a serem celebrados entre a Grand
Vivant, na condição de franqueador4 e pessoas fisices ou
jurídicas, na condição de franqueadas, pelos quais as

franqueadas se compromente a Íealizr pâgamentos à

Emitente a título de royalties, marketing, Íemuneração,

encargos moratórios, penalidades, indenizações e

quâisquer outros frutos e direiros pecuniários acessórios

oriundo destes instrumentos, âbrangendo os contmtos
celebmdos e existentes na data da celebÍaçâo do Contrato
de Contrato de Alienação Fiduciária de Marca e Cesúo
Fiduciária de Recebiveis de Franquia ou futuârnente
celebrados

Seo, em conjunto, o Contraio de Cessão Fiduciária de

Recebiveis, Contrato de AlienÀção Fiduciária de euotÂs e

Açôes, e o Contrato de Alienação Fiduciária de Marca e
Cessâo Fiduciária de Recebiveis de Franquia

Cadasho da Pessoa Física do Ministério da Economia

São os créditos financeiros e respectivas garantias

acessóÍios oÍiundos das CCB

ContÍatos

CCB

de Garantia das I
/1

".1
\\

\J

CPF

Créditos Financeiros

Lastro
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Credenciadora

Credor

Cristisno ou Avalista PF

CVM

Data dâ Subscrição

Data de Emissão da CCB

Data d€ Emissão

DebêntuÍes

Data de PagÊmento

Amortizaçeo da CCB

das

da

CETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARÁ MEIOS

DE PAGAMENTO S.4., sociedade com sede na cidade de

Campo Bom, E$ado do Rio Grande do Sul, na Avenida

dos Municípios,5.510, Edificio 01, Sala 0J, inscritâ no

CNPJ sob o no 10.,{40.4A210001-54

No ámbito das CCB, conforme aditadas pelo Adiramento

das CCB paÉ Securitização, é (i) até a data de celebraçeo

do Aditamento das CCB para Securitização, o Banco

Sanlânder; ou (ii) a Travessiâ, apartirdadatâde celebraçeo

do Aditamento das CCB para SecuÍitização

CRISTIANO PETRUS MELLES, brasileiro, casado,

emprestuio, inscrito no CPF sob o n' 032.236.516-32.

Íesidenie na Rua Honduras, n" 247, Jardim Paulisu, São

Paulo/SP, CEP 0 I 428-000

Comissão de Valores Mobiliários

E a primeira datâ de subscrição e integralização dâs

DeMntures

E a data de emissão de cada CCB, constante doAditamento

das CCB para Securitizâção

É a data de emissão das Debêntures, prevista na Escritura

de Debêntures.

Cada data em que seja devido o pagamento de amoíização

do Valor do Crédilo das CCB, nos termos previstos no

Aditamento das CCB para Securitização

Em conjunto, as Datas de Pagamenio da Remuneraçeo das

CCB e es Datas de Pagamento da AmoÍtiz

(

1

\.\
Data de Pagamento da CCB
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DâtE de Pagâmento

Remune.açâo da CCB

Datâ de Pagâmento das

DebênhÚes

Data de Pagamento de

Amortização das

Debêntures

Data de Pagamento dos

Juros Remuneratórios das

Debêntües

Data de Repactuaçeo da

CCB

da Cada data em que seja devido o pagamento

Remuneraçào das CCB. nos termos previslos

Aditârnento dás CCB para Securitização

Em conjunto, íLs Datas de Pagamento dos Juros

Remuneraiorios das Debêntures e as Datas de Pagamento

da Amortizaçeo dâs Debê.fu.es

Cada data de pagamenio da amortização do Valor Nominal

UniLário das Debêntures, conforme previsto ns Escriturade

Debêntures

Cada data de pagamento dos Juros Remunerâtórios das

Debêntures, conforme previsto na Escritura de Debêntures

E a data de repaduação das condiçôes dâs CCB,

coincidente com a data de celebração do Adi8mento das

CCB para Securitização

É a data de vencimento de cada CCB, constante

Aditahento das CCB pârà Securitizaçâo

É a dâta de vencimento das Debêntures prevista

Escritura de DeEntures

de

no

Data de Vencimenlo da.s

ccB
do

Data de Vencimento des

Debêntures

Debêntures 1Em conju o, as Debêntures da Primeira Série e as

Debêntures da Segunda Série

Debêntures da Primeira Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie

Série subordinada, integÍantes dá l, (primeiÍa) série da 2o

(Segunda) emissão da Travessia

N\
,\ \.,

.\
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DebêntuÍes da Segunda Debêntures simples, neo conveÍsÍveis em ações, da espécie

Série subordinada, integnntes da 2" (segunda) série da 2,
(Segunda) em issão da Travessia

Debenturistas

Demâis CCB

São os titulares das Debêntures

Em r€lação a cada CCB, são todas as outras CCB, em

conjunto

Em conjunto, a Devedora e os Avalistas

Qualquer dia da semana, exceto sábado, domingos
feriados declarados nacionais

Eln conjunto, a Escrirum de Debêntures, as CCB, os
Contratos de Gamntia das CCB, o Contrato de Cess:io

Fiduciária dos Créditos Finânceiros, o ContÍato de
Sub-rogação e o Aditamento das CCB para Securitizaçâo

São evenios ou situações que afetem, a cÍitério dá
Tmvessia e dos Deb€nturistas, de modo relevante e
adverso, a capdcidade financeira e opômcional do Emitente
ou dos Avalistas de curnprir com sua.s obrigâções
relacionadas aos Créditos Financeiros

A 2" (Segunda) emissão de Debêntures da Tmvessia

TRAVESSIA SECURITIZADoRA DE CRÉDIToS
FINANCETROS V S.4.. sociedade Ânônima sem regislro
de emissor de Valores Mobiliáriosjunto à CVM, com sede

no Municipio de São Psulo, Estado de São paulo, nâ Rua

Conselheiro Crispiniano, n. 105, Conjunto 43, Sala 07,
CEP 01037-001, inscrita no CNPJ sob o n"
32.02333610001-66 e com seus atos constitutivos
devidameÍte arquivados nâ JUCESP sob o NIRE n.

Devedores

Dia Útil

Documentos

Securitização

da

Ef€ito Adve6o Relevante

Emissão

Emissora, Securitizadora

ou Tmvessia

I
7
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Encargos MoÍatoÍios

ccB

Encargos Moraórios

DetÉntures

Escritura ou Escritura

Debêntures

Eventos

Inadimplemen!o

Fiadores

Fiarça

Franqueados

Fundo de Reserva

das

das

35300528085

São os encaÍgos mol-atórios de cada CCB, conforme

previstos no AditeÍnento dás CCB para Securitização

São os encargos moratórios dâs DeEnlures previstos na

Escrifura de Debêntures

de Esc tura PaÍticulâr da 2" (Segunda) EÍnissão de

Debêntures Simples, Não Coíversíveis em Ações, da

Espe.ie SuboÍdinads, em 2 (duês) Séries, pâra Colocação

Privada, de Travessia Securitizadoia de Créditos

Financeiros V S.A.

de São os eventos de inadimplemento de cada CCB previstos

no Ádilamento das CCB para Securitizaçào. que ensejarn o

vencimento antecipado das CCB

Em conjunto, a Emitente e os Avalistas, na condição de

findores dts Debêntures

Ê a gaiantia fidejussória de 6aÍça prestada pelos Fiadores

no âmbito da Escritura de Debêntures

São os devedores dos Recebíveis de Franquia

É o ftrndo de reserva mantido pela Securitizadom na Conta
Vinculada com a finalidade de utilização no pagamento de

custos e despesas da SecuritizaçAo e, em caso de

inadimplemerro das CCB, para a realização dos

pagamentos devidos sob as Debêntures

São, em conjunto, o Aval e as Garantias Reais das CCB

(

7

Carantias da CCB
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São, em conjunto, a Cessão Fiduciária de Recebíveis de

Cartão, a Alienaçeo Fiduciária da Marca, a Cessão

Fiduciária de Recebiveis de Fmnquia e a Alienação
Fiducifuia de Quotas e Ações

SOCIEDADE GRAND VIVANT PARTICIPAÇÕES

S.4., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n" 09.5I 5.567000142, com sede na Rua Clodomiro
Amazonas, no 1.422, l. Andar, Vila Nova Conceição, São

Paulo/SP, CEP 04537-002

indice Ceral de Preços - Mercado, calculado e divulgado
pela Fundação GehÍlio Vargas

lnstituto Nacional da Propriedade Intelectual

São os investimentos realizados com recursos disponívei's
nas Contas Vinculadâs e/ou na Conla Centralizador4 que

soment€ podea:io ser corespondentes a algum dos

seguintes inv€stimentos: titulos públicos, cotas de firndos
de investimento cuja política de investimento scja restrita à

aquisição de tirulos públicos ou certificados de depósito
bancáío de instituições financeiras com menor nível de
risco de cÉdito (raling) no mercado local apurado por
agências classificadoms de risco intemacionâis, todos com
liquidez diária

lndice de Preços ao ConsumidoÍ Amplo, calculado
divulgado pelo Instituro Brâsileiro de Geog.afia
Estatístic{ - IBGE

Junta Comercial do EstÂdo de São paulo

Carantiss Reais des CCB

Crand Vivant

IGPM

INPI

Investimentos Permitidos

€

1
IPCA

ruCESP

Jurcs Remunemtórios

Debêntures

dâs Seo os juros remuneratórios das

Escritura de Debêntures

Debêntures, pre

,#
Wt0

vistos na
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Lei t0.931

L\tiz

Lei nô 10.931, de 2 de agosto de 2004

LUIZ PIRES CASTANHO MÂRSAIOLI, brasileiro,

casado, €mpresário, inscrito no CPF sob o no

205.31E.238-24, Íesidente na Rua Pascal, no 99, Apto. l0l,
Campo Belo, São Paulo/SP, CEP 04616400

É a marca "Pobre Juan", de titularidade de Pobre Juan

Restaurante Grill Ltda., Processo no 909548,t47, Classe

NCL (10) 43, depositado em lE dejunio de 2015, perânte

O TNPI

MARROB RESTAURANTE GRILL NORDESTE

LTDA., pessoa juídica de direito privado, inscriÍâ no

CNPJ sob o n" 15.607.1021000145, com sede na Av.
República do LÍbano, n' 251, Riomar Shopping, Lojâ I 181,

Setor Comercial 104, Pina, Recife/PE, CEp 5l I l0- 160

MIRADOR PJ RESTAURANTE GRILL LTDA., p€ssoa

juídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.
16.745.93410001-92, com sede na Àv. Magalhães de

Castro, n' 1.200, lÃj! 7, 4" Andar, Morumbi, São

PÂulo/SP, CEP 05676-120

São todÀs âs obrigações principais e acessórias, incluindo
princ ipal, j uros, encargos moratórios. despesas e quÁisquer

outros valores decorrentes das CCB e do Acordo Judicial.

incluindo pagamento de parcelas, remun€Íagões, juÍos,

atualização monetária, tributos, multas, encargos

moratórios e deÍhsis encargos, inclusive em decoD€ncia de

processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou

extrajudiciais necesstáíos à salvaguarda de s€us direitos e
prerrogativas oriundas das CCB

MaÍca

Marrob

Mirador

Obrigações Garantidas

CCB

r
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Ob.igações Garantidas

Debênrures

PJ PB

Pobre Juan 2

Pobre Juan 3

Pobre Juan 4

Pobre Juan, Emitente

Devedora

das São todas as obrigaçôes principais e acessóÍias, incluindo
principal, juros. encargos moratórios. despesas e quaisquer

outros valores decorrenles das Debênlures

PJ PB RESTAUMNTE GRILL LTDA., pessoa juridica

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.
19.248.26010001-09, com s€de na Av. do Balel, no 1.868,

Shopping Pátio Batel, Barel, Curitiba,/pR- CEp 80420-090

POBRE JUAN RESTAURANTE CRILL LTDA, (2),

pessoajurídica de direito privâdo, insc.ita no CNPJ sob o
n' 06.276.203/0002-72, com sede na Rua Itaguabq n. 38,

Santa CecÍli4 São Paulo/SP, CEP 01233-050

POBRE JUAN RESTAURANTE GRILL LTDA, (3),
pessoajurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n" 06.276.20310003-53, com sede na Av. Magalhães de

Castro, n" 12.000, Lojs 3, 30 Andar, Cidade Jardim, São

Paulo/SP, CEP 05502-001

POBRE JUAN RESTAURANTE GRILL LTDA, (4),
pessoajurldica de direiro privado, inscrita no CNPJ sob o
n' 06.276.20310004-34, com s€de na ST SHIN CA 4 Lote
A, n" 20, Semi Enrerrado, Lago None, Bmsíliâ,/DF, CEp
71503-504

POBRE JUAN R.ESTAURÁNTE GRILL LTDA., p€ssoa

juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.
06.276.20310001-91, com sede na Rua Comendador

Miguel Calfa! no 525, Chácara Iraim, Seo paulo/Sp, CEp
04s37-082

t/1
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Pobre Luis

QuotÀs

Rafael

Recebíveis de Cartiio

Recebiveis de Franquia

Rêgras Anticorrupção

:"' :"' ." :"-; :'.

'i "': .:.".

POBRE LUIS RISTAUMNTE GRILL LTDA., pessoa

juridicd de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n
13.127.098/0001-94, com sede na Alameda fuo Negro, n.

1 I l, t oja I I 1, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06454-000

São as quotas repres€ntativas da totalidade do capitâl social

da Pobr€ luan, dâ Pobre Luís, da PJ PB, da Bar Melfer, da

Mirador, da Valgol e da Manob

RAFAEL PTRES VALDIVIA FILHO, brasileiro, solteim,

empresário, inscrito no CPF sob o n" 1E5.005.82E-80,

Íesidente na Rua Conceição de Monte Al€gre, n" 1.363,

Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04558-040

São os recebiv€is decorrentes da totalidade das vendas

realizadas com cartão de cÉdito e débito nos

estabelecimentos da Emitente e dos Avalistás PJ, nas

bandeims VISÂ, ELO, AMEX e MASTERCARD e

processados pela Credenciadora

SiÍo os recebíveis oriundos dos Conrratos de Franquia

I-êi n" 12.846, de l'de agosro de 2013, o Ato Conüa as

Pnáticas Conuptâs no Esúangeiro (FCpA - Foreign

Corrupt Psctices Act, disponível em http://www.fcpa.us) e

a Convenção de Corhbate ao Subomo da Organizâção pâra

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD -
Organization for Economic Co-oFeration and

Developrhent, disÍ,onivel em http://ww\r.oecd.org)

II
RemuneÍação São os juros remuneratórios de cada CCB, constahtes do

Aditamento dás CCB para Securitizâção

É o resgate antecipado obrigatório das Debêntures,

pÍsvisto na Escritum de Debêntures

Resgate Antecipado

E3
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Resoluçâo CMN
2.6E6t00

Securitização

Strategi

Vale do Rio X

Valgol

Valor do Credito

n' Resoluçâo do Conselho Monetário Nacional n" 2.686, de

26 de janeiro dê 2000

É a securirização dos Creditos Financeiros no âmbito da

Emisúo

STRÁTEGI CAPITAL LTDA., sociedade limirâda com
endereço comercialna Cidâde d€ São pâulo, Estado de São

Paulo, na Rua Amauri n' 305, 9o andar, inscrita no CNPJ

sob o n' 25.072.tE9/000143

VALE DO RIO X PARTICIPAÇÕES LTDA,, sociedade

com sede na Cidade de Seo Paulo, Estado de São paulo, na

Rua Clodomiro Àmazonas, no 1.422, conjunto 16, pane,

Vila Nova Conceiçeo, CEP 04537-002, inscrita no CNPJ
sob o no I5.628.152001-55

RESTAURANTE E GRILL VALGOL LTDA., pessoa
jurídicâ de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.
15.069.120/0001-12, com sede na Rodovia Dom pedro I,
s/n', KM 131,5, Lojas 52 e 53, Jardim Nilópolis,
CampinaíSP, CEP 13091-90 t

É o valor de principal de cada CCB, constante do
Aditámento das CCB para Securitização

É o valor minimo resultante dÂ divisão do monrante de

Recebiveis de Cartào recepcionados ne Conta Vinculada

em um mês-calendário, equivalente a R$5.000.000,00
(cinco milhões de reais)

{

Valor Mínimo

Recebíveis de CaÍ:lo

dos

E o valor nominal uniLário das

Esc.itum de Debêntures

üN

ValoÍ Nominal Unitiirio

E4

Debêntures previsto na
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Valor TotÂlda Emissão É o valor rotal da Emissão das Debêntures previsto na

EscÍitura de Debêntures
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AIIEXO II
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(Esle Anexo é parte iktegranle da "Escritura pafiicular da 2'lSegunda) Enissiio de Debêntures
Simples, Não Conrersiveis e,n Áções, da Espécie Subotdinoda, en 2 (duos) Slrrcs, poro
Colocação P'n,ado, do Trorressio Securitizodora de Créditos Fínanceirus V S Á ")

(D

LISTÀGEM DAS CCB

Cédula de Crédilo Bancário n" 00332050300000001890, emitida pelâ Devedom em favor
do Banco SêntândeÍ em 3l dejulho de 2015, com valor de R$24.000.000,00 (vinre e quatro
rnilhões de reais), e avalizada pelos Srs. Crisriano, Luiz pires Casranlo Marsaioli (.,!gta,,)
e RafaelPires Valdivia ("Rafael"); e seu respecrivo Instrumento Aditivo, Íirmado em lI de
agosto de 2016; e novahente aditada pelo Aditamento das CCB paia Securitiza4ão (.,çgE
!');

Cédula de Crédito Bsncário n. 00332050290000000740, ernitida pela Devedom em favor
do Banco Sanrander em 27 dejulho de 2015, com valo. de R$3.000.000,00 (três milhões de
reais), e seus três respectivos lnstühentos Aditivos, Íirmado em 26 dejaneiro de 201ó, 2l
dejulho de 2016 e l8 dejaneiro de 2017; e novarnente aditâda pelo Aditâmento das CCB
pala Securitização ("çSEII,);

(iii) céduladecréditoBâncárion'00332050000000000gr0,emitidaperaDevedomemfavor

do Benco Santander em 0l de setembro de 2016, com valor de Rg850.000,00 (oitocentos e
cinquenta mil reais) e avalizada pelo Srs. Luiz e Cristiano; e aditada p€lo ÂdiÍamento das
CCB para Securitização (.,çÇA.JI',);

(iv) Cédula de Crédiro Bancário n. 003320500000002380, emirida pela Devedora em favor do
Banco Santander eÍn 07 de dezembro de 2016, com valor de Rg2.950.000,00 (dois milhões,
.ovecenios e cinquenta mil reais), e avalizôda pelo Srs. Luiz e Cristiano; e aditada pelo
Adit menlo das CCB pâra Securitizáção (..gLry,,); e

Cédulâ de CÉdito Bancário n. 00332050000000830, emftida pela Devedora em favor do
Banco Santander em 29 de rnarço de 2017, com vâlor de R$510.000,00 (quiúentos e dez
mil reâis) € avalizâda peto SÍs Luiz e Cristisno; e aditada peto Adirâmento das CCB paB

t
I

I
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(v)

Securirização ("CCB V").
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ATIEXO IN

(Este Anex.o é parte integranle da "Esctituru parhculat do 2" (Segunda) Enissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em 2 (duos) Séries, para
ColocaÇão Pti]'ada, da Truvessia Securilizadoru de Créditos Finaficeiros V S.Á )

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DÀS DEBÊNTURES

DaÍa de
l'atamcnlo dâs

l)rl)ôntür!§

,luros
RemuÍêrâtóriír\
dâs Dcbêtrtures

Ílo sâldo (lo
Valor

Nomirà I

1nilárn,
24 2t2019 SIM Não
22t0tD020 SIM Não
26102t2020 SIM Não
24/0312020 SIM Não
23tMD020 SIM Não
2?,05D020 SIM Não
24t06t2020 SIM 3,33330/0
2U01t2020 SIM 1,44t3%
24108t2020 SIM 3,57 t 4%
23109/2020 SIM 3,7037yo
22,10t2020 SIM 3,8462%
24/11t2020 SIM 4,00000/0
23112D020 SIM 4.1667%
22t01t2021 SIM 4,3418o/o
2410212021 SIM 4,5455yo
24tút2Dt SIM 4,',l619%
23t04t2021 SIM 5,0000%
24t0s/2021 SIM 5,26320/.
23t06t2021 SIM 5,5556%
22107 t2021 SIM 5,8824%
24t08D021 SIM 6,2500yo
2U09/2021 SIM 6,6667%
22110t2021 SIM 7,1429yo
24 I12021 SIM 7,6923%
2At2t202t SIM 8,33330/o
24101t2022 SIM 9,09090/.
23t0212022 SIM | 0.0000%
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Bt$n022 SIM lt,ll %
25/04D022 SIM t2,5000%
2410sD022 SIM 14,2857./o

22106t2022 SlM 16.66610/0

22t07D022 SIM 20,00000/0

24t08t2022 SIM 2s,000@/.
2A@nA2 SIM 33,33330/0

24/10t2022 SIM 50,0000%
23/11t2022 slM r00,0000%
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