




 
 

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A 

 

CNPJ: 26.609.050/0001-64 

 

São Paulo, 29 de julho de 2022. 

 

Senhores Acionistas,  

 

A Administração da Travessia Securitizadora S.A., em cumprimento às disposições 

legais e estatuárias, submete à apreciação de V.Sas. as Informações Financeiras 

Intermediárias acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes relativas ao 

período findo em 30 de junho de 2022.  

 

A Travessia Securitizadora S.A. registrou, no segundo trimestre de 2022, um lucro 

líquido de R$ 360.940,24 (trezentos e sessenta mil, novecentos e quarenta reais e vinte 

e quatro centavos) devido basicamente as receitas mensais de gestão de carteira das 

operações em andamento, de estruturação de novas operações, de rendimentos de 

aplicações financeiras decorrentes de recursos originados de direitos creditórios e da 

diluição de custos decorrente do aumento de operações sob gestão no período. 

Atualmente, a Travessia possui 58 (cinquenta e oito) patrimônios separados, além de 

outras emissões em processo de estruturação. A Diretoria enfatiza que a Companhia 

apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar o seu 

plano de negócio e honrar com suas obrigações no curto, médio e longo prazo. Ademais, 

possui apenas compromissos financeiros relativos à sua própria manutenção, que estão 

sendo adimplidos por meio de recursos próprios. 

 

Em atendimento a instrução nº 381 de 14 de janeiro de 2003, informamos que a empresa 

Villela e Associados Auditoria e Consultoria S/S foi contratada pela Companhia, para a 

prestação de serviços de auditoria externa relacionados aos exames das Informações 

Financeiras Intermediárias relativas ao período findo em 30 de junho de 2022. 



 
Ressaltamos que a Villela e Associados Auditoria e Consultoria S/S não prestou nenhum 

outro serviço para Travessia Securitizadora S.A. além de auditoria externa.   

Atenciosamente,  

 

Travessia Securitizadora S.A. 

 

 

Vinicius Bernarde Basile Silveira Stopa 

Diretor Presidente 

 

 

Luis Philipe Camano Passos 

Diretor de Relações com Investidores 



Relatório da Administração 

Aos Senhores Acionistas,  

 

Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Travessia 

Securitizadora S.A. (“Companhia” ou “Travessia Securitizadora”) apresenta-lhes o 

presente Relatório da Administração e as Informações Financeiras Intermediárias de 30 

de junho 2022, revisadas por Villela e Associados auditoria e Consultoria S/S. 

Esclarecemos que as Informações Financeiras Intermediárias foram preparadas de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as normas 

introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas do Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), observando as normas da Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) e as diretrizes contábeis emanadas da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, conforme alterada (“Lei n° 6.404/76”).  

 

1. Contexto Operacional  
 

A Travessia Securitizadora é uma sociedade por ações constituída em 27 de outubro de 

2016, de acordo com a Lei n° 6.404/76 e demais leis brasileiras. A Companhia possui 

dois acionistas: a Travessia Assessoria Financeira Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

26.264.237/0001-73 e o Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 218.718.568-09, que além de acionista atua como Diretor Presidente da 

Companhia.  

A Companhia tem como objeto social: (i) a aquisição, a venda e a securitização de 

créditos imobiliários e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários, 

bem como de créditos e direitos creditórios do agronegócio e de títulos e valores 

mobiliários lastreados em créditos e direitos creditórios do agronegócio, bem como a 

prestação de garantias em créditos hipotecários, imobiliários e em direitos creditórios do 

agronegócio; (ii) a emissão e colocação, no mercado financeiro, de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio, ou qualquer outro 

título de crédito e valor mobiliário, lastreados em créditos imobiliários e/ou direitos 

creditórios do agronegócio, que seja compatível com as suas atividades, mediante a 

constituição de patrimônio separado, nos termos da Lei nº 9.514/97, da Lei nº 11.076/04 

e outras disposições legais aplicáveis; (iii) a gestão e administração de carteiras de 

crédito imobiliário e de créditos e direitos creditórios do agronegócio; (iv) a prestação de 

serviços de estruturação de operações de securitização; e (v) a realização de negócios 

e prestação de serviços que sejam compatíveis com as suas atividades de securitização 



e emissão de outros títulos de crédito e valores mobiliários lastreados em créditos 

imobiliários e/ou direitos creditórios do agronegócio. 

A Companhia se reuniu nas seguintes datas para:  

 

a) Em 19/04/2021, foram aprovadas na íntegra, por unanimidade de votos sem 

quaisquer restrições, todas as deliberações previstas na ordem do dia acima, a 

saber (i) aprovada emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários, da 47ª 

(quadragésima sétima) série da 1ª (primeira) emissão da Companhia, (“CRI” e 

“Emissão”, respectivamente), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), na data de emissão dos CRI, qual seja, 19 de abril de 2021 (“Data de 

emissão”), perfazendo o montante total de R$ 80.425.000,00 (oitenta milhões, 

quatrocentos vinte cinco mil reais), os quais serão objetos de distribuição pública, 

nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 476, 

de 16 de Janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta”). 

b) Em 30/04/2021, deliberar sobre (i) a divisão, entre os recursos do Patrimônio 

Separado e a Cedente, dos custos para obtenção do registro do Contrato de 

Alienação Fiduciária no cartório de registro de imóveis competente, da seguinte 

forma: serão suportadas pelos recursos do Patrimônio Separado as despesas 

com emolumentos devidos ao cartório de registro de imóveis competente, para 

registro do Contrato de Alienação Fiduciária, no limite de até R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais), sendo que qualquer valor cobrado título de emolumentos 

que supere o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) será arcado pela 

Cedente, nos termos da Cláusula 2.13 do Contrato de Cessão 15.4 do Termo de 

Securitização.  

c) Em 01/02/2022, deliberar sobre a integralização parcial da 2ª (segunda) tranche 

das Debêntures, em caráter excepcional, como a consequente liberação de 

recursos da Conta Centralizadora para a Devedora, dispensando o cumprimento 

das Condições Precedentes – 2ª Tranche conforme descritas nas Cláusula 

4.5.1.4 da Escritura Particular da Quarta Emissão de Debêntures Simples, Não 

Conversíveis em Ações, em  Série Única, com Garantia Real, Fiduciária para 

Colocação Privada, da Sugoi S.A. (Escritura de Emissão de Debêntures”). 

d) Em 11/03/2022, (i) aprovar a emissão de composta por 15.600 (quinze mil e 

seiscentas) certificados de recebíveis, referentes à série sênior (105ª) e 500 

(quinhentos) certificados de recebíveis imobiliários com valor de R$1.000,00 

cada, referentes à série subordinada (106ª), perfazendo o valor global de R$ 

16.100.000,00 (dezesseis milhões e cem mil reais) na data da Emissão das 105 



e 106 séries da 1ª emissão da Companhia, (“CRI” e “Emissão”, 

respectivamente), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), na 

data de emissão dos CRI, qual seja, 23 de março de 2022 (“Data de Emissão”), 

perfazendo o montante total de R$ 16.100.000,00 (dezesseis milhões e cem mil 

reais), os quais serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 476, de 16 de Janeiro de 2009, 

conforme alterada (“Oferta”); (ii) deliberar sobre a autorização para que a 

Diretoria da Companhia (a) contrate as instituições intermediárias para realizar 

a Oferta; (b) contrate os prestadores de serviços relacionados à Oferta; e (c) 

assine todos os documentos referentes à Oferta. 

e) Em 15/03/2022, deliberar (i) acerca dos trâmites de excussão e/ou execução 

judicial e/ou extrajudicial das garantias da Operação; e (ii) Autorizar Emissora, 

em conjunto com Agente Fiduciário, realizarem todos os atos necessários para 

implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo, mas não se 

limitando, eventual celebração de aditamentos aos Documentos da Operação. 

f) Em 16/03/2022, deliberar sobre a suspenção dos efeitos da Cessão Fiduciária 

dos Recebíveis de cada unidade autônoma da RESIDENCIAL MIRAI PARQUE 

DO CARMO – CONDOMINÍNIOS 5 e 6, até a celebração do contrato de 

financiamento das unidades, junto aos respectivos adquirentes.  

g) Em 16/03/2022, deliberar sobre suspensão dos efeitos da Cessão Fiduciária dos 

Recebíveis de cada unidade autônoma do RESIDENCIAL MIRAI PARQUE DO 

CARMO – CONDOMÍNIOS 5 e 6, até momento de celebração do contrato de 

financiamento das unidades, junto aos respectivos adquirentes. 

h) Em 20/03/2022, deliberar sobre aprovação ou não de aporte pelos Titulares do 

CRI no patrimônio separado da emissão para fins do pagamento de despesas 

do patrimônio separado. 

i) Em 07/04/2022, deliberar sobre (a) A concessão de prazo adicional para a 

formalização do Contrato de Conta Vinculada em até 30 dias corridos, a contar 

da presente ata, em razão de descumprimento do prazo previsto no item xi, da 

cláusula 4.1 do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, com a 

consequente não declaração de Recompra Compulsória por descumprimento 

não pecuniário. 

j) Em 08/04/2022, deliberar sobre: (i) a alteração da definição de Amortização 

Extraordinária Compulsória no Termo de Securitização; e (ii) a autorização para 

o Agente Fiduciário e a Emissora praticarem todo e qualquer ato, celebrar todos 

e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos necessários para efetivação 



e implantação das matérias constantes da ordem do dia acima nos documentos 

relacionados aos CRI.  

k) Em 11/04/2022, deliberar sobre: (i) alteração do fluxo de pagamento da 

Remuneração dos CRI e da CCB, estabelecidos nos Documentos da Operação 

da 78ª Série da 1ª Emissão da Emissora (“Documentos da Operação”); e (ii) 

alteração dos Documentos da Operação, para refletir as medidas acima 

dispostas. 

l) Em 12/04/2022, deliberar sobre: (i) alteração ou não do Fluxo de Pagamentos 

dos CRI, que está no Anexo III do Termo de Securitização de Créditos 

Imobiliários, datado de 25 de agosto de 2021 (ª Termo de Securitização”) para 

incluir meses de carência contar da presente da data, além de alterar prazo de 

encerramento dos CRI para 18 de abril de 2032; e (ii) Caso aprovado item (i) 

acima, autorizar Agente Fiduciário e a Emissora a assinar os documentos 

necessários, a fim de refletir a alteração, inclusive com segundo aditamento do 

Termo de Securitização nesse sentido. 

m) Em 12/04/2022, deliberar sobre: (i) a aprovação da alteração da curva e do fluxo 

de pagamento dos CRI da 87ª Série; e (ii) a aprovação da alteração da Cláusula 

6.2 do Termo de Securitização, para prever que os CRI da 87ª Série, que não 

sejam subscritos pela Cedente, possam ser subscritos e integralizados por 

outros investidores (iii) inclusão de cláusula no Termo de Securitização prevendo 

a possibilidade de amortização extraordinária mensal do Valor Nominal Unitário 

Atualizado dos CRI no montante equivalente ao valor da atualização monetária 

calculada para cada Data de Pagamento. 

n) Em 13/04/2022, deliberar sobre (i) alteração do índice de correção atualização 

mensal dos CRI, para que passe a ser IPCA, em sua variação positiva, (ii) 

alteração do prazo de vencimento dos CRI para 120 meses contados partir do 

mês de abril de 2022, (iii) carência do pagamento de juros amortização no prazo 

de 12 meses a contar do mês de abril de 2022; (iv) alteração das hipóteses de 

Amortização Extraordinária dos CRI, constantes na Cláusula 8.4 do Termo de 

Securitização e 5.3 do Contrato de Cessão, para que pagamento dos Direitos 

Creditórios seja uma hipótese de Amortização Extraordinária dos CRI, sem 

qualquer restrição, pelo prazo de 12 (doze) a partir do mês de abril de 2022, 

sendo que após esse prazo passará a ser observado, no entanto, que dispõe a 

Cláusula 7.4.2, item “i", do Contrato de Cessão. 

o) Em 18/04/2022, delibera: sobre (i) postergação da data de vencimento da 

parcela do pagamento de juros do mês de abril - com vencimento no dia 

19.04.2022, sem as penalidades sanções previstas no Tamo de Securitização e 



sim, com o pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil leais) aos Titulares dos 

CRI para tal postergação; e (ii) Caso aprovado o item (i) acima, autorizar o 

Agente Fiduciário e a Emissora a assinar os documentos necessários, a fim de 

refletir o pedido requerido pela Companhia. 

p) Em 18/04/2022, deliberar sobre aprovação ou rejeição, conforme caso, pelo 

único Titular dos CRI, das seguintes matérias: (I) a anuência com relação à não 

obtenção, até a presente data, pelo Devedor (conforme definido abaixo), do 

registro do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis em 

Garantia, sob Condição Suspensiva, e Outras Avenças” celebrado entre a 

Carvalho Hosken S.A. Engenharia e Construções, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

33.342.023/0001-33 (“Carvalho Hosken”) e a Companhia, com interveniência 

anuência do Plural Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário, fundo de 

investimento imobiliário inscrito no CNPJ/ME sob o nº 36.501.210/0001-00 

(“Devedor”) em 19 de agosto de 2021 (“Contrato de Alienação Fiduciária dos 

Imóveis POM”) perante o 9º Ofício do Registro de Imóveis do Município do Rio 

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“9º RGI”), tendo em vista que, nos termos 

da cláusula 2.2.2 do Contrato de Alienação Fiduciária dos Imóveis POM, o 

registro do Contrato de Alienação Fiduciária dos Imóveis POM deveria ser 

concluído perante o 9º RGI até o dia 20 de fevereiro de 2022 (“Descumprimento 

de Obrigação Não Pecuniária Imóveis POM”). 

q) Em 22/04/2022, (i) aprovar a segunda emissão da Travessia, que será composta 

por 566.479 (quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta e nove) 

CRI, sendo 396.535 (trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e cinco) 

CRI Seniores e 199.944 (cento e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e 

quatro) CRI Subordinados, com valor nominal unitário de R$100,00 cada, com 

isso, o Valor Total da Emissão será de R$ 56.647.900,00 (cinquenta e seis 

milhões, seiscentos e quarenta e sete mil e novecentos reais) na Data de 

Emissão, sendo R$ 39.653.500,00 (trinta e nove milhões, quinhentos e 

cinquenta e três mil e quinhentos reais) referentes aos CRI Seniores, e R$ 

19.994.400,00 (dezenove milhões, novecentos e noventa e quatro mil e 

quatrocentos reais) referentes aos CRI Subordinados; (ii) deliberar sobre a 

autorização para que a Diretoria da Companhia (a) contrate as instituições 

intermediárias para realizar a Oferta; (b) contrate os prestadores de serviços 

relacionados à Oferta; e (c) assine todos os documentos referentes à Oferta.  

r) Em 27/04/2022, deliberar sobre (i) realização da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) 

series da 14ª (decima quarta) emissão de Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio (“CRA”) da Companhia; em consonância com disposto na Lei nº 11 



076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, da Instrução da Comissão 

de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 600, de 1º de agosto de 2018, conforme 

alterada (“Emissão”), observando ainda, no que aplicável, Resolução CVM nº 60 

de 23 de dezembro de 2021. 

s) Em 29/04/2022, deliberar sobre (i) retificação das deliberações tomadas em 

Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 27 de abril de 2022 

protocolada na JUCESP sob nº 460 564/22 (“ARD”), a fim de retificar a alínea (i) 

das Deliberações da ARD; e (ii) ratificação dos atos praticados pelos diretores 

da Companhia com relação aos assuntos objeto da presente Ordem do Dia da 

ARD. 

 

2. Condições econômicas da Companhia em 2022 
A Companhia apurou um lucro de R$ 361 (trezentos e sessenta e um mil) no 

período de 30 de junho de 2022, resultado da redução do custo dos serviços 

prestados decorrente da liquidação de novas operações e dos rendimentos de 

aplicações financeiras decorrentes de recursos originados de direitos 

creditórios. 
A Companhia possui atualmente apenas compromissos financeiros relativos à 

sua própria manutenção, que estão sendo honrados por meio de recursos 

próprios. A Companhia possui também caixa suficiente para honrar os seus 

compromissos com fornecedores, e caso seja necessário, os acionistas 

disponibilizarão novos recursos. 
 
2.1 Política de reinvestimentos de lucros e distribuição de dividendos 
 

O lucro líquido apurado em 30 de junho de 2022 descrito no parágrafo anterior 

será destinado para compor a reserva legal mediante as incertezas do cenário 

atual e o restante seguirá a política de investimento e distribuição de lucro que 

consta no Estatuto Social da Companhia. 

 

2.2 Emissão de Dívidas 
 

A companhia não emitiu ou adquiriu quaisquer outros títulos de dívida, e não 

possui contratos de empréstimos e financiamentos com outras instituições 

financeiras. 

 

 



3. Investimentos em sociedades coligadas e/ou controladas 
 

A Companhia não possui participação em nenhuma outra sociedade. 

 

4. Projetos desenvolvidos 
 

Durante o período findo em 30 de junho de 2022 foram integralizados 16 CRI 
(Certificados de Recebíveis Imobiliários) e 02 CRA (Certificados de Recebíveis 
do Agronegócio), totalizando com 18 Séries: 
Tipo  Emissão  Série  Data integralização  Valor emissão  Lastro 
CRI  1ª  58  08/02/2022  R$ 30.000.000,00  CCB 
CRI  1ª  66  26/01/2022  R$ 60.000.000,00  Debênture 
CRI  1ª  67  03/03/2022  R$ 58.200.000,00  CCI Pulverizada 
CRI  1ª  78  27/01/2022  R$ 120.000.000,00  CCB 
CRI  1ª  87  13/04/2022  R$ 39.695.000,00  CCI Pulverizada 
CRI  1ª  88  09/03/2022  R$ 18.000.000,00  CCB 
CRI  1ª  89  09/03/2022  R$ 6.300.000,00  CCB 
CRI  1ª  95  10/01/2022  R$ 105.000.000,00  CCB 
CRI  1ª  96  09/02/2022  R$ 29.700.000,00  Debênture 
CRI  1ª  97  09/02/2022  R$ 300.000,00  Debênture 
CRI  1ª  87  13/04/2022  R$ 39.695.000,00  CCI Pulverizada 
CRI  1ª  105  04/05/2022  R$ 15.600.000,00  CCI e CCB 
CRI  1ª  106  04/05/2022  R$ 500.000,00  CCI e CCB 
CRI  2ª  1  29/04/2022  R$ 39.653.500,00  CCI 
CRI  2ª  2  29/04/2022  R$ 19.994.400,00  CCI 
CRI  4ª  1  29/06/2022  R$ 25.155.000,00  CCI 
CRA  14ª  1  06/05/2022  R$ 25.000.000,00  CDCA 
CRA  14ª  2  06/05/2022  R$ 363.000,00  CDCA 

 

5. Informações sobre a prestação, pelo auditor independente ou por 
partes a ele relacionadas, de qualquer serviço que não seja de auditoria 
externa 

A Companhia contratou o auditor independente apenas para a prestação do 

serviço de auditoria externa, evitando assim, qualquer tipo de conflito de 

interesse. 

 

6. Perspectivas 

No período de 30 de junho de 2022, a Travessia emitiu 08 certificados de 

recebíveis imobiliários e do agronegócio. Para os demais trimestres de 2022, a 

Companhia pretender continuar focada em desenvolver novos negócios nos 

setores imobiliário e agronegócio, além de investir na automação de processos 

operacionais, incluindo a gestão de carteiras. 

Esclarecemos, por fim, que as Informações Financeiras Intermediárias 

apresentadas abaixo, têm a finalidade de atender ao disposto nos artigos 25 e 

26 da Instrução CVM nº 480/09 e que este Relatório da Administração é parte 

integrante das Informações Financeiras Intermediárias e deve ser lido em 

conjunto com as respectivas Notas Explicativas. 



 

 

São Paulo, 29 de julho de 2022. 

 

 

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa 

Diretor Presidente 
 
 

Luis Philipe Camano Passos 

Diretor de Relações com Investidores 
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Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias  
Período findo em 30 de junho de 2022 
(Valores em milhares de Reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma) 
 
1. Contexto operacional 

A Travessia Securitizadora S.A. (“Companhia”), foi constituída por meio da 
Assembleia Geral de Constituição, realizada no dia 27 de outubro de 2016. 

O objeto social da Companhia é a aquisição e securitização de recebíveis 
Imobiliários e do Agronegócio, a emissão e colocação no mercado financeiro de 
Certificados de Recebíveis Imobiliários ou do Agronegócio, ou qualquer outro 
título de crédito que seja compatível com suas atividades, nos termos da Lei  
nº 9.514/97 e outras disposições legais, bem como a realização de negócios e 
prestação de serviços que sejam compatíveis com as suas atividades de 
securitização e emissão de títulos lastreados nos recebíveis descritos acima. 

Durante o período findo em 30 de junho de 2022 foram integralizados 16 CRI 
(Certificados de Recebíveis Imobiliários) e 02 CRA (Certificados de Recebíveis 
do Agronegócio), totalizando com 18 Séries. 
Tipo  Emissão  Série  Data integralização  Valor emissão  Lastro 
CRI  1ª  58  08/02/2022  R$ 30.000.000,00  CCB 
CRI  1ª  66  26/01/2022  R$ 60.000.000,00  Debênture 
CRI  1ª  67  03/03/2022  R$ 58.200.000,00  CCI Pulverizada 
CRI  1ª  78  27/01/2022  R$ 120.000.000,00  CCB 
CRI  1ª  87  13/04/2022  R$ 39.695.000,00  CCI Pulverizada 
CRI  1ª  88  09/03/2022  R$ 18.000.000,00  CCB 
CRI  1ª  89  09/03/2022  R$ 6.300.000,00  CCB 
CRI  1ª  95  10/01/2022  R$ 105.000.000,00  CCB 
CRI  1ª  96  09/02/2022  R$ 29.700.000,00  Debênture 
CRI  1ª  97  09/02/2022  R$ 300.000,00  Debênture 
CRI  1ª  87  13/04/2022  R$ 39.695.000,00  CCI Pulverizada 
CRI  1ª  105  04/05/2022  R$ 15.600.000,00  CCI e CCB 
CRI  1ª  106  04/05/2022  R$ 500.000,00  CCI e CCB 
CRI  2ª  1  29/04/2022  R$ 39.653.500,00  CCI 
CRI  2ª  2  29/04/2022  R$ 19.994.400,00  CCI 
CRI  4ª  1  29/06/2022  R$ 25.155.000,00  CCI 
CRA  14ª  1  06/05/2022  R$ 25.000.000,00  CDCA 
CRA  14ª  2  06/05/2022  R$ 363.000,00  CDCA 

1.1. Impactos do COVID-19  
Em atendimento ao Ofício Circular SNC/SEP n° 02/2020 da CVM, a 
Companhia analisou e não identificou quaisquer alterações significativas 
na operação. Os possíveis impactos econômicos esperados foram 
devidamente amenizados com intensificação de cobrança dos recebíveis, 
além de revisão dos cálculos de provisão para perdas que foram ajustados 
para que possam demonstrar os efeitos de inadimplência considerando os 
impactos do COVID-19 na elaboração das informações financeiras 
intermediárias. Ainda sob os possíveis efeitos da redução ao valor 
recuperável nas demonstrações financeiras, estes decorrem da perda 
estimada e incorrida por parte do devedor da operação, tendo sua 
contrapartida direta o valor presente das obrigações com investidores da 
securitização.  

Assim, no contexto das operações de securitização, não há riscos de 
créditos que possam ser assumidos no âmbito da Companhia e 
consequentemente, sobre suas demonstrações financeiras  

A Administração revisou os possíveis impactos e concluiu que não existe 
ajustes ou considerações a serem realizadas nas informações financeiras 
findas em 30 de junho de 2022. 
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2. Base de elaboração e apresentação das informações 

financeiras intermediárias e principais práticas contábeis 
adotadas 
2.1. Declaração dos diretores 

Em conformidade com o Artigo 25, § 1º, incisos V e VI da Instrução CVM 
nº 480/09, os Diretores declaram que reviram, discutiram e aprovaram as 
informações financeiras intermediárias da Companhia e o relatório dos 
auditores independentes em 29 de julho de 2022. 

2.2. Base de apresentação 

As informações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira, as 
normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em 
conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo 
International Accounting Standard Board (IASB). 
 
As informações financeiras intermediárias são apresentadas em valores 
expressos em milhares de reais, que é a moeda funcional da Companhia. 

As estimativas contábeis envolvidas na preparação das informações 
financeiras intermediárias foram baseadas em fatores objetivos e 
subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação 
do valor adequado a ser registrado nas informações financeiras. Itens 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas pode incluir entre 
outros a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de 
ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação da 
provisão para créditos de liquidação duvidosa, assim como da análise dos 
demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para 
litígios e riscos. 
 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores significativamente divergentes dos registrados nas informações 
financeiras intermediárias devido ao tratamento probabilístico inerente ao 
processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissa 
periodicamente, em prazos nunca superiores a um ano. 
 
As informações financeiras intermediárias foram preparadas utilizando o 
custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos 
ativos e passivos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados 
pelo valor justo. 

A Instrução CVM nº 414/04 exige a divulgação das informações relativas 
às aquisições, retrocessões, pagamentos e inadimplência dos créditos 
vinculados à emissão de CRI, além das informações anuais 
independentes, por emissão de Certificados de recebíveis imobiliários sob 
regime fiduciário, previstas no artigo 12 da Lei nº 9.514/97. 
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2. Base de elaboração e apresentação das informações 

financeiras intermediárias e principais práticas contábeis 
adotadas--Continuação 
2.3. Apuração do resultado 

As receitas, custos e despesas são contabilizados pelo regime de 
competência, incluindo os efeitos das variações monetárias computados 
sobre ativos e passivos indexados. 

2.4. Imposto de renda e Contribuição social 

A provisão para imposto de renda é constituída com base no lucro real 
(tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% e a provisão 
para contribuição social à alíquota de 9%, conforme legislação em vigor. A 
Companhia não constituiu créditos tributários, estes serão reconhecidos 
somente no momento em que houver perspectiva consistente de sua 
realização. 

2.5. Caixa e equivalentes de caixa 

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros 
fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação 
financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de 
caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por 
conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente 
de caixa quando tem vencimento de curto prazo, como por exemplo, três 
meses ou menos, a contar da data da contratação. 

2.6. Outros ativos e passivos (Circulantes e não circulantes) 

 
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que 
seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da 
Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um 
passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 
São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 

 
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua 
realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. 
Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 
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2. Base de elaboração e apresentação das informações 

financeiras intermediárias e principais práticas contábeis 
adotadas--Continuação 
2.7. Instrumentos financeiros 

Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao seu valor justo, 
acrescido, no caso de ativo financeiro ou passivo financeiro que não seja 
pelo valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam 
diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativo financeiro ou 
passivo financeiro. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de 
balanço de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas 
seguintes categorias:  

 
(i) Custo amortizado;  
(ii) Valor justo por meio do resultado; 
(iii) Valor justo por meio do resultado abrangente.  

 
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é 
apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de 
compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma 
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O 
direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser 
aplicável no curso normal. 

 
2.7.1. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do 

resultado 
 
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do 
resultado são ativos financeiros mantidos principalmente com a 
finalidade ativa e frequente de negociação no curto prazo. É 
designado pela Companhia, no reconhecimento inicial, como 
mensurado ao valor justo por meio do resultado. 

 
2.7.2. Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento 

 
Os instrumentos financeiros mantidos até o vencimento são ativos 
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis com vencimentos definidos e para os quais a 
Companhia tem intenção positiva e capacidade de manter até o 
vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício. 

 
2.7.3. Empréstimos e recebíveis 

 
São classificados como empréstimos e recebíveis os ativos 
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis que não são cotados em mercado ativo. 
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2. Base de elaboração e apresentação das informações 

financeiras intermediárias e principais práticas contábeis 
adotadas--Continuação 
2.8. Adoção de novos pronunciamentos, alterações e interpretações de 

pronunciamentos emitidos pelo IASB e CPC 

A Companhia não adotou antecipadamente as IFRSs novas e revisadas a 
seguir, já emitidas e ainda não vigentes: 

Pronunciamento Descrição 
Aplicável a períodos anuais 

com início em ou após 
Alterações à IAS 1 Classificação de Passivos como circulantes ou Não Circulantes. 01/01/2023 

  

A Administração está avaliando potenciais impactos e, neste momento, 
não se espera que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto 
relevante sobre as informações financeiras intermediarias da Companhia 
em períodos futuros. 

 
3. Caixa e equivalentes de caixa 
 

Descrição 30/06/2022 31/12/2021  
Aplicação financeira (i) 303 466  
Total 303 466  

 
(i) As aplicações financeiras de liquidez imediata são representadas substancialmente por 

aplicações em fundos de investimentos e são remuneradas a uma taxa média mensal de 
99,00% do CDI podendo ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração 
apropriada. 

 
4. Impostos a recuperar 
 

Os saldos em 30 de junho de 2022 referem-se basicamente a imposto de renda 
retido na fonte decorrentes de aplicação de recursos originados de direitos 
creditórios e saldo negativo IRPJ/CSLL, conforme a seguir demonstrado: 

 
Descrição 30/06/2022 31/12/2021 
Saldo negativo - IRPJ 861 914 
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 661 - 
Contribuições Sociais Retidas na Fonte- CSRF (a) 6 5 
Total 1.528 919 

 
(a) Imposto de renda e contribuição social sobre os saldos negativos serão compensados através 

dos impostos gerados nas operações do exercício subsequente.  
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5. Obrigações tributárias  
 

Descrição 30/06/2022 31/12/2021 
IRPJ\CSLL a recolher (a) 49 111 
COFINS a recolher  2 1 
ISS a recolher 1 1 
Total 52 113 

 
(a) Refere-se substancialmente a imposto de renda e contribuições sociais a pagar incidentes 

sobre o resultado gerado pela Companhia. 

5.1. Imposto de renda e contribuição social 
 30/06/2022 30/06/2021 
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 1.070 55 
 (-) Compensações de prejuízos fiscais - (17) 
 Base de cálculo de IRPJ e CSLL 1.070 38 
 Taxa efetiva para Impostos 24% 17% 24 
 Benefício adicional do IRPJ 10% 240 mil (120) - 
(=) Imposto de renda e contribuição social 177 9 

 
6. Patrimônio líquido 

6.1. Capital social 

O capital social subscrito e integralizado da Travessia Securitizadora S.A., 
é de R$ 238, (R$ 238 em 2021) divididos em 237.677 (duzentos e trinta e 
sete mil seiscentos e setenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas, 
sem valor nominal e sem ações em tesouraria.  
 
A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até montante de 
R$ 5.000, mediante a emissão de ações ordinárias, todas nominativas e 
sem valor nominal, por meio de deliberação de Assembleia Geral, nos 
termos do Artigo 168 da Lei nº 6.404/76. 

 
   Ações  
Acionistas  %  30/06/2022  31/12/2021  
Travessia Assessoria Financeira Ltda.  95,2705  227  227  
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa  4,7295  11  11  
Capital subscrito  100  238  238  

6.2. Reserva legal 

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro 
líquido do exercício, e não poderá exceder a 20% do capital social. A 
reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e 
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o 
capital. 
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6. Patrimônio líquido--Continuação 

6.3. Dividendos  

Feitas as necessárias anotações dos lucros líquidos apurados no balanço 
anual deduzir-se-ão: 
 
• 5% (cinco por cento) para constituição de Reserva Legal, até atingir 

20% (vinte por cento) do capital social; 
• 25% do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto no art. 

202 da Lei nº 6.404/76, para distribuição, como dividendo mínimo 
obrigatório, aos acionistas; 

• O saldo que se verificar após as destinações mencionadas terá a 
aplicação que lhe for dada pela Assembleia Geral, mediante 
proposição da Diretoria, observadas as disposições legais. 

 
Em 17 de maio de 2022 foram pagos dividendos mínimos obrigatório no 
montante de 227 referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 
os dividendos foram calculados como segue: 
 
   2021 
Lucro líquido do exercício  949 
 Valor destinado para constituição de reserva legal  40 
Base de cálculo dos dividendos  909 
 Percentual utilizado  25% 
Dividendos propostos  227 

    
6.4. Reserva de lucros 

A reserva de lucros, conforme definido pelo Estatuto Social da Companhia, 
tem por finalidade não distribuir a parcela da equivalência patrimonial não 
realizada financeiramente na forma de dividendos. 

 
7. Provisão para contingências 

 
A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 30 de junho de 2022 
qualquer provisão para demandas judiciais, tendo em vista que, com base em 
seus assessores jurídicos, não possui contingências judiciais com avaliação de 
risco de perda provável ou possível de perda. 

  
8. Receita operacional líquida 
 

A composição das receitas auferidas pela estruturação de operações de 
securitização da Companhia no período findo em 30 de junho de 2022 e de 2021 
encontra-se demonstrada a seguir: 

  
 
Descrição 

De 01/04/2022 
a 30/06/2022 

De 01/01/2022  
a 30/06/2022 

De 01/04/2021  
a 30/06/2021 

De 01/01/2021  
a 30/06/2021 

Receita operacional                  47                       95                       46                       89  
PIS, COFINS e ISS                  (4)                      (9)                       (5)                       (9) 

 43 86 41 80 
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9. Custo dos serviços prestados 
 

Em 30 de junho de 2022 não há custos gerais, em 30 de junho de 2021 estão 
assim compostas: 
 
 
Descrição 

De 01/04/2021  
a 30/06/2021 

De 01/01/2021  
a 30/06/2021 

Taxas CVM/B3                  (5)                (10) 
Tarifas, e taxas e custo CETIP                    -                   (2) 
Total                  (5)                (12) 

 
10. Despesas gerais e administrativas 

 
Em 30 de junho 2022 e de 2021 as despesas gerais e administrativas estão 
assim compostas: 

  

Descrição 
De 01/04/2022  
a 30/06/2022 

De 01/01/2022  
a 30/06/2022 

De 01/04/2021  
a 30/06/2021 

De 01/01/2021  
a 30/06/2021 

Anúncios e publicações (a)                (25)                (25)                (31)                (56) 
Consultoria e auditoria                  (9)                (13)                (22)                (29) 
Internet                  (1)                  (3)                  (1)                  (2) 
Manutenção de sistemas                  (2)                  (4)                  (2)                  (2) 
Honorários advocatícios                  (5)                  (5) - - 
Total                (42)                (50)                (56)                (89) 

 
(a) Referem-se à prestação de serviços com publicações de demonstrações contábeis e Atas 

publicadas no jornal DOE e O Dia.  
 
11. Outras receitas operacionais 
  

Em 30 de junho de 2022 e de 2021, o saldo de outras receitas operacionais 
referem-se a gastos reembolsáveis com as operações. 
 

  

Descrição 
01/04/2022 a 
30/06/2022 

01/01/2022 a 
30/06/2022 

01/04/2021 a 
30/06/2021 

01/01/2021 a 
30/06/2021 

Outras receitas (a)                 84                153                  40                  77  
Total 84 153 40 77 

 
(a) As outras receitas operacionais são constituídas pelos valores arrecadados através da 

recuperação de custos dos serviços de banco liquidante e escriturador, cobrados da 
Companhia pela instituição financeira nos períodos findos em 30 de junho de 2022 e de 2021.  
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12. Resultado financeiro 
 

Em 30 de junho de 2022 e de 2021 as receitas e despesas financeiras estão 
assim compostas: 

12.1. Receitas financeiras 
 
( 

 
Descrição 

De 01/04/2022  
a 30/06/2022 

De 01/06/2022  
a 30/06/2022 

De 01/04/2021  
a 30/06/2021 

De 01/01/2021  
a 30/06/2021 

Rendimento de aplicações financeiras (a)                 1.095             3.147                    3                    4  
Outras Receitas Financeiras                        3                    3  -                   -   
Total                 1.098             3.150                    3                    4  

 

  
(a) Rendimentos de aplicações financeiras decorrentes de recursos originados de 

direitos creditórios.  

12.2. Despesas financeiras 
 
Descrição 

De 01/04/2022  
a 30/06/2022 

De 01/06/2022  
a 30/06/2022 

De 01/04/2021  
a 30/06/2021 

De 01/01/2021  
a 30/06/2021 

Outras despesas financeiras (619)  (2.222)                   -                     -    
 (619)  (2.222)                      -   

   
(a) Despesas com repasse de rendimentos de aplicações financeiras das operações 

securitizadas. 
 

13. Instrumentos financeiros 
 

A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos 
registrados em contas patrimoniais. A Administração desses riscos é realizada 
por meio de definição de estratégias conservadoras, visando segurança, 
rentabilidade e liquidez: 

13.1. Valorização dos instrumentos financeiros 

Os instrumentos financeiros ativos em 30 de junho de 2022 são descritos 
a seguir: 
 
• Caixa e equivalentes de caixa (Nota Explicativa nº 3): O valor de 

mercado desses ativos não difere dos valores apresentados nas 
demonstrações financeiras; 

• Aplicações financeiras (Nota Explicativa nº 3). 
 

A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo, em 
derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos. 
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14. Remuneração do pessoal-chave da administração 
 

Não houve remuneração paga ao pessoal-chave da Administração no período 
findo em 30 de junho de 2022. 
 

15.  Eventos subsequentes 
Não ocorreram eventos subsequentes relevantes após a data de encerramento 
do período findo em 30 de junho de 2022. 
 

 
 
 

*          *          * 
 

Diretor Presidente 
 

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa 
 
 

Responsável Técnico 
 

Paulo Donizete Eudes da Silva 
Contador - CRC 1SP177836-O-0 
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