
TNsTRUMENTo eARTTcULAR DE ALTENA9Ao FrDucrAnra oe ag6es
E OUTRAS AVENgAS

Pelo presente instrumento pafticular as partes abaixo qualificadas, de um lado:

IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO, brasileiro, casado sob o regime de separagSo total
de bens, conforme Escritura Priblica de Pacto Antenupcial lavrada pelo 2o Registro Civil e

Tabelionato de Notas da Cidade de Goi6nia, Estado de Goi5s, irs fls. 66167, do livro 0151-E

em 25 de janeiro de 2010, industrial, residente e domiciliado na Cidade de Goi6nia, Estado

de Goi5s, na Rua Novo Planalto, Quadra P2, Lote 05, CEP 74884-665, portador da c6dula

de identidade RG no 367.429-81 (SESP/GO) e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas

Fisicas do Minist6rio da Fazenda ['CPF/MF') sob o no 850.173.021-15 ('Sr. Igor');

ifalO NOGUEIRA ALVES DE MELO, brasileiro, casado sob o regime de separagSo total

de bens, conforme Escritura P0blica de Pacto Antenupcial lavrada pelo 2o Registro Civil e
Tabelionato de Notas da Cidade de Goi6nia, Estado de Goi5s, is fls. 32133, do livro 267-E

em 29 de janeiro de 2013, empresdrio, residente e domiciliado na Cidade de Goi6nia, Estado

de Goi5s, na Rua Parnaiba, Quadra P6, Lote 20, Alphaville Araguaia, CEP 74883-005,
portador da c6dula de identidade RG no 3.783.633 (DGPC/GO) e inscrito no CPF/MF sob o

no 693.025.881-49 ('Sr. Italo'); e

PRISCILLA NOGUEIRA ALVES MELO, brasileira, solteira, gestora administrativa,

residente e domiciliada na Cidade de Goi6nia, Estado de Goi5s, na Rua Mamor6, Quadra
M6, Lote 11, Alphaville Araguaia, CEP 74883-015, poftadora da c6dula de identidade RG no

3783634 (DGPC/GO) e inscrita no CPF/MF sob o no 704.292.43L-20 ('Sfta. Priscilla", e, em

conjunto com Sr. Igor e Sr. ftalo "Alienantes Fiduciantes');

e, de outro lado:

SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA., instituigSo financeira autorizada a

funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o

Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, no 7t7, 10" andar, Itaim Bibi, CEP 04530-

001-, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jur[dicas do Minist6rio da Fazenda

C'CNPJ/MF') sob o no 50.657.6751000t-86, neste ato representada, na forma de seu

contrato social, por seus representantes legais devidamente autorizados e identificados na

respectiva pSgina de assinatura do presente instrumento ('Agente FiduciSrio'), na qualidade

de representante dos titulares das Deb6ntures (conforme definido abaixo)
('Debenturistas');
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LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S.A., sociedade

companhia abefta perante a ComissSo de Valores MobiliSrios (*CVM'), com sede na Cidade
de Andpolis, Estado de Goi5s, na vila vP 7D, M6dulo 11, s/N, Quadra 13, Daia, cEp 75L32-
140, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.159.2291000L-76, neste ato representada, na forma
de seu estatuto social, por seus representantes legais devidamente autorizados e

identificados na respectiva pdgina de assinatura do presente instrumento ("Companhia');

(sendo os Alienantes Fiduciantes, o Agente Fiduci5rio e a Companhia doravante designados,
em conjunto, como \\Paltes'/ e, individual e indistintamente, como "pafte')

CONSTDERANDO QUE:

( ii)

na assembleia geral extraordindria de acionistas da Companhia realizada em 11

de maio de 2018 ("AGE da Companhia") foram aprovadas, dentre outras
mat6rias: (a) a realizagSo da 1a (primeira) emissSo de deb6ntures simples, n5o
conversfveis em ag6es, com garantia real e com garantia fidejuss6ria adicional,
em s6rie (nica, da Companhia ('Emissdo" e "Deb6ntures", respectivamente),
incluindo seus termos e condig6es, conforme o disposto no artigo 59 da

Lei no 6.404, de 15 de dezembro de L976, conforme alterada ('Lei das
Sociedades por Ag6es'); (b) a realizagSo da Oferta Restrita (conforme definida
abaixo), incluindo os seus termos e condig6es, conforme o disposto na Lei no

6.385, de 7 de setembro de t976, conforme alterada e na InstrugSo CVM no

476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ('InstrugSo CVM 476'); e (c) a

autorizagSo i diretoria da Companhia para adotar todas e quaisquer medidas e

celebrar todos os documentos necessdrios e/ou convenientes i realizag5o da
EmissSo e da oferta Restrita, incluindo, mas n5o se limitando, a celebragSo da

Escritura de EmissSo (conforme definido abaixo), do presente contrato
(conforme definido abaixo) e de seus respectivos aditamentos;

em 11 de maio de 2018 foi celebrado o"Instntmento Pafticular de Escritura da
la (Primeira) Emissdo de Deb€ntures simpleg Ndo conversiveis em Agdes, da
Espdcie com Garantia Real e com Garantia Fidejussdria Adicionat, em Sdrie
Unrca, para Distribuigdo Piblica, com Esforgos Restritos de Distribuigflo, do
Laboratdrio Teuto Brasileiro 5.A." entre os Alienantes Fiduciantes, na qualidade
de fiadores, a companhia, na qualidade de emissora, e o Agente FiduciSrio, na
qualidade de representante dos Debenturistas ('Escritura de EmissSo');

as Deb6ntures serSo objeto de oferta priblica de distribuigSo, com esforgos
restritos de distribuigSo, sob o regime de garantia firme para a totalidade das
Deb6ntures, nos termos da InstrugSo CVM 476 ('Oferta Restrita');
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(iv)

(vi)

(vii)
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(v)

em garantia do fiel, integral e pontual cumprifiiefi'flmtodas"a;-
Garantidas (conforme definido abaixo), e ap6s negociag6es pautadas na boa-f6

das Partes, os Alienantes Fiduciantes desejam, em car5ter irrevogdvel e

irretrat6vel, alienar fiduciariamente, sob condigSo suspensiva, em favor dos

Debenturistas, representados pelo Agente FiduciSrio, 5.L23.967 (cinco milh6es,

cento e vinte e tr6s mil, novecentas e sessenta e sete) a96es ordin5rias,
nominativas e sem valor nominal de emissSo da Companhia, equivalentes na

presente data a 9,3750160/o (nove inteiros e trezentos e setenta e cinco mil e
dezesseis milion6simos por cento) da totalidade das ag6es representativas do

capital social da Companhia, que se encontram livres e desembaragadas de
quaisquer 6nus, dividas, drividas, litigios, impostos e demais tributos em atraso,
nos termos previstos neste Contrato;

as ag6es de emissSo da Companhia acima mencionadas sdo atualmente de

proprledade do Esp6lio de Walterci de Melo e serSo transferidas aos Alienantes
Fiduciantes em razSo de sucessSo, ap6s a expedigSo dos formais de partilha dos

bens do Esp6lio de Walterci de Melo, no 6mbito do processo judicial de

inventdrio no L74686-39.20L4.8.09,0006 da2a Vara de Famllia e Sucess6es da

Comarca de An5polis, Estado de Goi5s ('Processo de Inventdrio');

as Partes desejam que a presente Garantia (conforme definido abaixo) n5o

implique transfer6ncia para os Debenturistas, representados pelo Agente z-,Is-fr.,.^
Fiduci5rio,dequaisquerobrigag6esouresponsabilidadesdosAlienantes,.,*,'-
Fiduciantes, exceto conforme previsto neste Contrato, permanecendo estes ;.* i
como responsdveis pelas obrigagdes e pelos deveres que lhe seriam imputSvei: 1 ' *\'t

com relagSo A Garantia, nao fosse pela celebragSo deste Contrato; a 
t 

"(s7"'^^ '..'i'

sem prejuizo da presente Garantia e/ou de outras garantias futuras, tamb6m
foram ou serSo constituidas, conforme o caso, em garantia das Obrigag6es

Garantidas, as seguintes garantias: (1) alienagSo fiduciSria dos im6veis de
propriedade da Companhia registrados perante o Cart5rio do Registro Geral de

Im5veis da 2a CircunscrigSo da Comarca de An5polis, Estado de Goi5s sob as

matriculas no 35.711, no 45.803, no 49.870 e no 50.47L, nos termos do

" Instrumento Particular de Alienagdo Fiducidria de Bem Im6vel em Garantia e
Outras Avengat' a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduci5rio; (2)

cessSo fiduciSria da totalidade dos direitos credit6rios de titularidade da

Companhia, oriundos da comercializagSo de produtos pela Companhia,
representados pela totalidade dos boletos de cobranga a serem emitidos pela

Companhia no 6mbito de determinado contrato de prestagSo de servigos de

cobranga escritural a ser celebrado entre a Companhia e o banco administrador,
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no valor equivalente a, no minimo,20o/o (vinte por cento) do saldo devedor das

Deb6ntures nos termos do "Instrumento Pafticular de Cessdo Fiducidria de

Direitos Creditdrios e de Direitos sobre Conta Vinculada e Outras Avengal' a ser

celebrado entre a Companhia e o Agente FiduciSrio; e (3) a alienagSo fiduciSria

de 16.738.255 (dezesseis milh6es, setecentos e trinta e oito mil e duzentos e
cinquenta e cinco) ag6es ordindrias, nominativas e sem valor nominal de

emissSo da Companhia, equivalentes na presente data a 30,6249840/o (trinta

inteiros e seiscentos e vinte e quatro mil novecentos e oitenta e quatro

milion6simos por cento) da totalidade das ag6es representativas do capital social

da Companhia, nos termos do "Instrumento Pafticular de AlienagSo Fiducidria

de Agdes e Outras Avengas'i celebrado entre o Sr. italo, Sr, Igor, Srta. Priscilla,

Sr. Marcelo Leite Henriques e o Agente Fiduci5rio, com a interveniGncia e

anu6ncia da Companhia em 13 de junho de 2018, as quais as Partes declaram

conhecer e aceitar, bem como ratificar, todos os termos e condig6es ali dispostos
('Documentos da OperagSo" e "Garantias Adicionais", respectivamente).

RESOLVEM as Partes, de comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente
" Instntmento Particular de AlienagSo Fiduciiiria de Agdes e Outras Avengas" ('Contrato'),
de acordo com os termos e condig6es a seguir estabelecidos, livremente convencionados

entre as ParLes, que se obrigam a cumpri-los e fazer com que sejam cumpridos.

Os termos aqui iniciados em letra mai0scula, estejam no singular ou no plural, terSo o

significado a eles atribuido neste Contrato, ainda que posteriormente ao seu uso, ou, caso 
/

n5o estejam definidos neste Contrato, terSo o significado a eles atribu[do na Escritura de i
EmissSo. 

"\

CLAUSULA I
ALTENA9AO FTDUCTAnTA E CESSAO FTDUCTARTA EM GARANTTA

soB coNDr9Ao susPENsrvA

1.1. Sujeito i implementagSo da CondigSo Suspensiva (conforme definido abaixo),
para assegurar o fiel, integral e pontual pagamento de todos e quaisquer valores, principais

ou acess6rios, presentes ou futuros, incluindo encargos morat6rios, devidos pela Companhia

nos termos da Escritura de EmissSo, do presente Contrato e/ou dos Documentos da

OperagSo, bem como eventuais indenizag6es, todo e qualquer custo ou despesa incorrido
pelo Agente FiduciSrio e/ou pelos Debenturistas em deco116ncia de processos,

procedimentos e/ou outras medidas judiciais, extrajudiciais, administrativas ou arbitrais

necessdrios d salvaguarda e/ou exercicio de seus direitos e prerrogativas decorrentes das

Deb6ntures, desta Garantia e/ou das Garantias Adicionais, tais como honor5rios advocaticios
judiciais ou extrajudiciais (esses fltimos, desde que em valores razo5veis e devidos a

-?

L
f

.,..ifsr;- \

'tzlrn,^^
.:. i

M
J q,.



0'0irctal Ri,[ e Ctvil de Pnssoa iufurci

advogados contratados especificamente para a defesa dos interesses dos Debenturistas) e

despesas processuais ("Obrigae6es Garantidas'), oS Alienantes Fiduciantes, pelo presente,

em cardter irrevogdvel e irretratSvel, alienam fiduciariamente em garantia, nos termos do

artigo 66-8 da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada ('Lei 4.728'), do

artigo 40 da Lei das Sociedades por Ag6es e, conforme aplicSvel, dos artigos 1.361 e
seguintes da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ('C6diqo Civil'), a

propriedade fiduciSria, o dominio resolfvel e a posse indireta os bens e direitos listados

abaixo, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduci5rio, livres e

desembaragados de quaisquer 6nus, gravames ou restrigdes, nos termos e condig6es
previstos neste Contrato ('AlienagSo Fiduci5ria'):

(i) 5.L23.967 (cinco milh6es, cento e vinte e tr6s mil, novecentas e sessenta e sete)
ag6es ordinSrias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, equivalentes
na presente data a 9,3750160/o (nove inteiros e trezentos e setenta e cinco mil

e dezesseis milion6simos por cento) da totalidade das ag6es representativas do

capital social da Companhia ('

I

,de

( ii)

titularidade dos Alienantes Fiduciantes, sendo: (a) t.7O7.g}g (um milhSo /
setecentos e sete mil e novecentos oitenta e nove) agdes ordindrias de '.(
propriedade do Sr. ftalo, correspondentes a 3,1250050/o (tr6s inteiros e cento e /',
vinte e cinco mil e cinco milion6simos por cento) do capital social da Companhia;
(b) L.707S89 (um milhSo setecentos e sete mil e novecentos oitenta e nove)

agdes ordin6rias de propriedade do Sr. Igor, correspondentes a 3,125005% (tr6s ...i6an*
inteiros e cento e vinte e cinco mil e cinco milion6simos por cento) do capital ,'r'*'*' \
social da Companhia; e (c) 1.707.989 (um milhSo setecentos e sete mil e {"r*
novecentos oitenta e nove) ag6es ordindrias de propriedade da Srta. Priscilla " ir i'
correspondentes a 3,1250050/o (tr6s inteiros e cento e vinte e cinco mil e cincJ 

\Y4rn"^^ "
milion6simos por cento) do capital social da Companhia ('Ag6es Alienadas

FiduciariamenteJ, sendo certo que referidos percentuais e montantes

equivalentes deverSo ser sempre mantidos; e

at6 o limite do Percentual Mlnimo do fndice de Garantia, quaisquer novas ag6es

de emissdo da Companhia que venham a ser subscritas e integralizadas e/ou
adquiridas, a qualquer titulo, pelos Alienantes Fiduciantes, inclusive decorrentes
de desdobramento, grupamento, boniflcagSo, capitalizagSo de lucros ou

reseruas, fus6o, cis5o, incorporagSo ou qualquer outro tipo de reorganizagSo

societdria f'Novas Ag6es'i sendo cefto que, para todos os fins de direito e do
presente Contrato, as Novas Ag6es integram definigSo de "Ag6es Alienadas
Fiduciariamente'i independentemente da formalizagSo de qualquer instrumento
de aditamento ao presente Contrato).

(
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1.1.1. Para os fins do disposto neste Contrato, sempre que forem emitidas Novas Ag6es

pela Companhia, ficam os Alienantes Fiduciantes obrigados a exercer, proporcionalmente, a

subscrigSo e integralizagSo das Novas Agdes, de forma que a participagSo detida pelos

Alienantes Fiduciantes ndo seja dilu[da, bem como sempre sejam mantidas em garantia, em

favor dos Debenturistas, representados pelo Agente FiduciSrio, agdes de emissSo da

Companhia representativas de seu capital social suficientes para que seja sempre obseruado

o Percentual Minimo do fndice de Garantia.

1.L.2. Os Alienantes Fiduciantes e a Companhia reconhecem que o Agente FiduciSrio

nio 6 e nem ser5 responsdvel, em qualquer momento, pela integralizagSo de Novas Ag6es,

sendo que referida obrigagSo de integralizar 6 de inteira responsabilidade dos Alienantes
Fiduciantes, nos termos deste Contrato e do respectivo boletim de subscrigSo.

As Paftes declaram, para fins da legislagSo aplicdvel, que as principais -8

v

t.2.
caracteristicas das Obrigag6es Garantidas estSo descritas no Anexo I do presente Contrato.

1.2.L. As demais caracter[sticas das Obrigag6es Garantidas estSo descritas na

Escritura de EmissSo, cujas cl5usulas, termos e condig6es as Partes declaram
expressamente conhecer e concordar em seu inteiro teor. A descrig5o ora oferecida das

Obrigag6es Garantidas, conforme previstas e caracterizadas no Anexo I do presente

Contrato visa meramente atender crit6rios legais e n6o restringe de qualquer forma ou

modifica, sob qualquer aspecto, os direitos dos Debenturistas, no 6mbito da EmissSo.

1.3. Sujeito i implementagSo da CondigSo Suspensiva, complementarmente, para

assegurar o fiel, integral e pontual pagamento das Obrigag6es Garantidas, os Alienantes
Fiduciantes, pelo presente, em carSter irrevog5vel e irretratSvel, cedem fiduciariamente em
garantia, nos termos do aftigo 1.361 e seguintes da C6digo Civil, dos artigos 18 a 20 da Lei

no 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada e do artigo 66-8 da Lei no 4.728,
de 14 de julho de 1965, conforme alterada, com a nova redagSo dada pelo artigo 55 da Lei

no 10.931, de 2 de agosto de2004, os direitos descritos abaixo, em favor dos Debenturistas,
representados pelo Agente FiduciSrio, nos termos e condig6es previstos neste

Contrato ('CessSo Fiduci5ria" e, em conjunto com a AlienagSo FiduciSria, a "Garantia'):

(i) todos os dividendos (em dinheiro ou mediante distribuigdo de novas ag6es),

lucros, frutos, rendimentos, bonificag6es, direitos, juros sobre capital pr6prio,

distribuig6es e demais valores atribu[dos, declarados e ainda n5o pagos ou a
serem declarados, recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma
distribuidos e/ou atribuidos aos Alienantes Fiduciantes em razSo das Ag6es

Alienadas Fiduciariamente, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer

outra forma de disposigSo ou alienagSo das Ag6es Alienadas Fiduciariamente
(nestes casos desde que autorizados nos termos da Escritura de EmissSo) e
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( ii)

quaisquer bens, valores mobili5rios ou ti'tulos nos quais as Ag6es Alienadas

Fiduciariamente sejam convertidas (incluindo quaisquer dep6sitos, titulos ou

valores mobiliSrios), assim como todas as outras quantias pagas ou a serem
pagas em decorr6ncia de, ou relacionadas i, quaisquer das Ag6es Alienadas

Fiduciariamente f' Rendimentos das Ag6es');

o direito de subscrigSo de novas ag6es representativas do capital social da

Companhia, b6nus de subscrigSo, deb6ntures converslveis, partes beneficiSrias,

certificados, titulos ou outros valores mobiliSrios conversiveis em ag6es,

relacionados ir participagSo acion5ria das acionistas da Companhia, bem como
direitos de prefer6ncia e opg6es de titularidade de qualquer das acionistas da

Companhia, at6 o limite necessdrio para que seja sempre observado o

Percentual M[nimo do fndice de Garantia ('Direitos Cedidos'); e

(iii) todos os titulos, valores mobiliSrios, respectivos rendimentos e quaisquer outros
bens ou direitos eventualmente adquiridos pelos acionistas da Companhia com

o produto da realizag5o dos bens objeto desta Garantia mencionados no inciso
"(ii)" acima ('Direitos Comolementares Cedidos" e, em conjunto com as Ag6es

Alienadas Fiduciariamente, os Rendimentos das Ag6es e os Direitos Cedidos,
"Bens Dados em Garantia').

1.3.1. Exclusivamente na ocorr6ncia (i) de qualquer Evento de Inadimplemento n6o

sanado no respectivo prazo de cura; (ii) do vencimento antecipado das Deb6ntures; ou (iii) ,-6ml
do vencimento final das Deb6ntures sem que as Obrigag6es Garantidas tenham sido integrall' 

* - 
'",

e efetivamente quitadas, Todos os valores indicados na Cl5usula 1.3 devem ser depositadod..* i
na conta vinculada no 57325-6, ag6ncia 3129, abefta junto ao Banco Bradesco S.A. C'Ea-nco*,$^,_ 

^ .^,V
Administrador'), detitularidade da Companhia e movimentada, inica e exclusivamente pelo ''''"/h'^

Banco Administrador ('Conta Vinculada'), sendo que, tais recursos ficar5o automaticamente
retidos e somente poderSo ser utilizados para o pagamento das Obrigag6es Garantidas
devidas e n5o pagas pela Companhia.

Sujeito i implementagSo da CondigSo Suspensiva, a Garantia

4

Y

L.4. resulta na

propriedade

a sua posse

transferCncia aos Debenturistas, representados pelo Agente FiduciSrio, da

fiduci5ria e da posse indireta dos Bens Dados em Garantia, permanecendo

direta com os Alienantes Fiduciantes.

1.5. CondigSo Suspensiva. Nos termos do artigo 125 do C6digo Civil, a eficdcia
deste Contrato e da Garantia est5 sujeita ir expedigSo dos formais de partilha dos bens do
Esp6lio de Walterci de Melo no 6mbito do Processo de InventSrio, por meio dos quais a

propriedade das Ag6es Alienadas ser5 transferida aos Alienantes Fiduciantes ('CondigSo
Suspensiva'),

l,k
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i.6. Fica desde jd certo e ajustado o car5ter n5o excludente, mas cumulativo entre
si, da presente Garantia e das Garantias Adicionais, podendo o Agente FiduciSrio, conforme
deliberagSo de Debenturistas no 6mbito da EmissSo reunidos em Assembleia Geral de
Debenturistas, executar todas ou cada uma destas garantias, total ou parcialmente, tantas
vezes quantas forem necess5rias, sem ordem de prioridade, at6 o integral adimplemento
das Obrigag6es Garantidas, de acordo com a exclusiva conveniGncia dos Debenturistas.

1,7, A Garantia permanecerd vdlida, lntegra e, ap6s a implementagSo da CondigSo

Suspensiva, em pleno vigor at6 (i) a implementagSo da CondigSo Resolutiva (conforme
definido abaixo); ou (ii) a liquidagSo integral das Obrigag6es Garantidas, atestada pelo

Agente Fiduci5rio, sem limitagSo e sem qualquer reserva de direitos contra os Alienantes
Fiduciantes, e independentemente da notificagSo ou anu6ncia dos Alienantes Fiduciantes,

n5o obstante (a) qualquer renovagSo, novagSo (com ou sem alteragSo de remuneragSo e/ou
de cronograma de amortizagSo das Deb6ntures), prorrogagSo, aditamento, modificagSo,

alteragSo do prazo, forma, local, valor ou moeda de pagamento das Obrigagdes Garantidas,
desde que formalizada em estrita observ6ncia aos termos da Escritura de EmissSo; (b)
vencimento antecipado das Deb6ntures e/ou no caso de vencimento final das Deb6ntures
sem que as Obrigag6es Garantidas tenham sido integral e efetivamente quitadas, ou
qualquer invalidade parcial ou inexequibilidade de quaisquer dos documentos relacionados
is Obrigag6es Garantidas; (c) qualquer agSo (ou omissSo) do Agente FiduciSrio, na
qualidade de representante dos Debenturistas, transagSo, ren0ncia no exercicio de qualquer

direito, poder ou prerrogativa e prorrogagSo do prazo de execugSo de qualquer direito,
contidos nos documentos relacionados is Obrigag6es Garantidas ou nos termos da
legislagSo aplicSvel; e/ou (d) a venda, permuta, renincia, restituigSo, liberagdo ou quitagSo

de qualquer Garantia Adicional, outra garantia, direito de compensagSo ou outro direito de
garantia a qualquer tempo detido pelo Agente Fiduci5rio (de forma direta ou indireta), na
qualidade de representante dos Debenturistas, para o pagamento parcial das Obrigag6es
Garantidas.

1.8. O cumprimento parcial das Obrigag6es Garantidas, inclusive em decorr6ncia da
execugSo da presente Garantia, n5o importa exoneragSo da presente Garantia, nem a

excussSo dos Bens Dados em Garantia confere a quitagSo integral das Obrigagdes

Garantidas se os montantes auferidos n5o forem suficientes para tanto.

1.9. Ap6s a implementagSo da CondigSo Resolutiva e/ou o cumprimento, pagamento
e integral quitagSo de todas as Obrigag6es Garantidas, conforme o caso, o Agente Fiduci5rio
obriga-se a, no prczo de at6 5 (cinco) Dias Uteis contado da data do recebimento de
notificagSo dos Alienantes Fiduciantes, liberar a Garantia institu[da pelo presente Contrato,
mediante termo de liberagSo por escrito, devendo os Alienantes Fiduciantes e a Companhia
adiantar ao Agente FiduciSrio todos os custos e despesas a serem incorridos para tal flm,

4
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1.9.1. Os Alienantes Fiduciantes e a Companhia obrigam-se a arcar com todos os custos
e providOncias que venham a ser necessdrios para a liberagSo da Garantia instituida pelo
presente Contrato, inclusive, sem qualquer limitagSo, quaisquer registros ou averbagdes,
previstos na lei aplicdvel.

1.10. Na hip6tese da Garantia prestada pelos Alienantes Fiduciantes por forga deste
Contrato (i) vir a ser objeto de penhora, arresto ou qualquer medida judicial ou
administrativa de efeito similar; ou (ii) ser cancelada, invalidada ou contestada, os Alienantes
Fiduciantes ficardo obrigados a substitui-la ou reforg5-la, por outra garantia de valor igual
ou superior, devidamente aprovada pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de
Debenturistas, de modo a recompor integralmente a garantia originalmente prestada, sob
pena de ser configurado um Evento de Inadimplemento, nos termos da Escritura de
EmissSo.

1.10.1. O reforgo e/ou substituigSo de garantia aqui previsto dever5 ocorrer por
instrumento pr6prio, e deverd ser vdlido e eflcaz desde a assinatura do referido instrumento,
sem estar submetido A ocorrGncia de qualquer condigSo suspensiva.

cLAusuu rr
FORMALIDADES E REGISTROS

os Alienantes Fiduciantes e a companhia obrigam-se a fornecer quaisquer

t

2.1.

documentos adicionais e celebrar aditivos ou instrumentos de retificagSo e ratificagSo deste _:-^ r\.
Contrato, ou qualquer outro documento necessSrio para permitir que os Debenturistas, ,r'\\s 

' r:

representados pelo Agente FiduciSrio, exergam integralmente todos os direitos que lhe sdo 
f

aqui assegurados, bem como a obter, As suas expensas, todos os registros, autorizag6es e r(+^ 
..-

averbagdes que vierem a ser exigidos pelas leis aplic5veis para a formalizagSo e/ou o \Yl/n'^-

aperfeigoamento da Garantia, incluindo:

protocolar o Contrato e seus eventuais aditamentos perante os Cart6rios de
Registro de Titulos e Documentos da Comarca da Cidade de S5o Paulo, Estado
de S5o Paulo, e da Comarca de GoiAnia, Estado de Goi5s (em conjunto,
"Cart6rios de Registro de Tltulos e Documentos'), bem como em qualquer outra
cidade onde qualquer nova parte que eventualmente venha a integrar este
Contrato seja domiciliada, no prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis contado da data
da respectiva celebragSo;

obter o registro ou averbagSo, conforme o caso, deste Contrato e seus eventuais
aditamentos perante os Cart6rios de Registro de Titulos e Documentos no prazo
de at6 20 (vinte) dias contado da data da respectiva celebragSo;

&
,.fl

(i)

9

(ii)
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(iii) encaminhar ao Agente Fiduci6rio 1 (uma) via oriifi
eventuais aditamentos devidamente registrados ou averbados, conforme o caso,

no prazo de at6 5 (cinco) Dias Uteis contado da data do respectivo registro e/ou
averbagSo;

(iv) averbar a Garantia no Livro de Registro de Ag6es Nominativas da Companhia,

ou, caso as ag6es da Companhia se tornem escriturais, nos livros e sistemas da

instituigSo financeira respons6vel pela prestagSo de servigos de escrituragSo das

ag6es da Companhia, por meio de anotagSo no extrato da conta de dep6sito
fornecido aos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 40 da Lei das

Sociedades por A96es, no prazo de at6 5 (cinco) Dias Uteis contado da data de

assinatura deste Contrato, com a seguinte redagSo:

" 1.707.989 (um milhSo setecentos e sete mil e novecentos oitenta e nove)
agdes ordindrias, nominativas e sem valor nominal de titularidade de italo
Nogueira Alves de Melq 1.707.989 (um milhdo setecentos e sete mil e
novecentos oitenta e nove) agdes ordindrias, nominativas e sem ualor
nominal de titularidade de lgor Nogueira Alves de Melo e 1.707.989 (um
milh1o setecentos e sete mile novecentos oitenta e nove) agdes ordindrias,
nominativas e sem valor nominal de titularidade de Priscilla Nogueira Alves
de Melo bem como (i) os respectivos dividendos (em dinheiro ou mediante
distribuigSo de novas agdes), lucros, frutos, rendimentos, bonificagdes,

direitog juros sobre capital pr6priq distribuigdes e demais valores

atribufdos, declarados e ainda ndo pagos ou a serem declarados, recebidos
ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuidos e/ou
atribuidos, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma
de disposigSo ou alienagdo de tais agdes; (ii) quaisquer beng valores

mobili4rios ou titulos nos quais tais agdes sejam convertidas (incluindo
quaisquer depdsitos, titulos ou ualores mobilidrios), assim como todas as
outras quantias pagas ou a serem pagas em decorrdncia de, ou relacionadas
d, quaisquer de tais agdes; (iii) o direito de subscrigdo de novas agdes
representativas do capital social da Companhia, b6nus de subscrigdq
deb€ntures conversiveis, partes beneficiirias, ceftificados, titulos ou outros
ua/ores mobilidrios conversiveis em agdes, bem como direitos de prefer1ncia
e opgdes de titularidade; e (iu) quaisquer novas agdes de emissdo da
companhia, inclusive decorrentes de desdobramentq grupamentq
bonificagSo, capitalizagSo de lucros ou reservas, fusdq cisdo, incorporagdo
ou qualquer outro tipo de reorganizagdo societdria, atd o limite de
9,3750160/o (nove inteiros e trezentos e setenta e cinco mil e dezesseis

miliondsimos por cento) da totalidade das ag6es representativas do capital

r)
n
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social da Companhia encontram-se alienados ou ceaiaoi iau;i;;i,amffi,
conforme o caso, sob condigdo suspensiva ("Garantia), em favor da SLW

Corretora de Valores e Cdmbio Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF

sob o no 50.657.675/0001-86, nos termos do "Instrumento Pafticular de

Alienagdo Fiducidria de Agdes e Outras Avengasi datado de 13 de junho de

2018 ('Contrato'), o qual se encontra arquivado na sede social da

Companhia."

averbar a implementagSo da Condigdo Suspensiva no Livro de Registro de Ag6es

Nominativas da Companhia, oU, caso as ag6es da Companhia se tornem

escriturais, nos livros e sistemas da instituigSo financeira responsSvel pela

prestagSo de servigos de escrituragSo das ag6es da Companhia, por meio de

anotagSo no extrato da conta de dep6sito fornecido aos acionistas da

Companhia, em at6 5 (cinco) Dias Uteis contado da data de sua ocorrGncia,

mediante complementagSo da averbagSo e/ou anotagSo prevista no inciso "(iv)"
acima, com a seguinte redagSo:

'A condigSo suspensiva prevista no Contrato foi implementada em [cJ de 7.1
de 20[.J, passando a Garantia a ser plenamente viilida e eficaz a paftir da

referida data'!

encaminhar ao Agente FiduciSrio c6pia integral e autenticada dos Livros de

Registro de Ag6es Nominativas da Companhia, ou c6pia integral e autenticada

da declaragSo expedida pela instituigSo financeira responsdvel pela prestagSo de

servigos de escrituragSo das ag6es da Companhia, conforme aplicSvel,

evidenciando as averbag6es referidas nos incisos "(iv)" e "(v)" acima em at6 5
(cinco) Dias Uteis ap6s a respectiva averbagio.

z.L.L. Mediante o registro deste Contrato nos Cart6rios de Registro de T[tulos e

Documentos, nos termos previstos na ClSusula 2.L acima, sujeito d implementagSo da

CondigSo Suspensiva, estar6 constitu[da a propriedade fiduciSria sobre os Bens Dados em

Garantia em nome do Agente FiduciSrio, efetivando-se o desdobramento da posse e

tornando-se os Alienantes Fiduciantes possuidores diretos e, enquanto as Obrigagdes

Garantidas estiverem sendo cumpridas, com direito d utilizagSo dos Bens Dados em

Garantia, e o Agente FiduciSrio possuidor indireto da Garantia, exceto quando previsto ao

contrSrio na Escritura de EmissSo e/ou neste Contrato.

2.7.2. A posse direta de que ficar5o investidos os Alienantes Fiduciantes, sujeito i
implementagSo da CondigSo Suspensiva, relativamente aos Bens Dados em Garantia,
manter-se-5 enquanto as Obrigag6es Garantidas estiverem sendo cumpridas, obrigando-se
os Alienantes Fiduciantes a manter e conservar, resguardar a sua posse por todos os meios

em direito admitidos, pagar pontualmente todos os tributos, taxas e quaisquer outras

11
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(i)

contribuigdes ou encargos que incidam ou venham a incidir sobre os Bens Dados em

Garantia, ou que sejam inerentes i Garantia, exceto quando previsto ao contrdrio neste

Contrato.

2.2. A Companhia e os Alienantes Fiduciantes, is suas expensas, obrigam-se a obter
todos os registros, autorizag6es e averbag6es que vierem a ser exigidos pelas leis aplicdveis
para o fim de formalizar o aditamento a este Contrato na ocorr6ncia da subscrigSo, aquisigSo

ou constituigSo de quaisquer Novas Ag6es e o 6nus instituldo pelo presente Contrato e

permitir que os Debenturistas, representados pelo Agente FiduciSrio, exergam integralmente
todos os direitos que lhe s5o aqui assegurados, incluindo:

(ii)

notificar o Agente FiduciSrio, por escrito, para informar sobre as Novas A96es no
prczo de at6 5 (cinco) Dias 0teis contado da data de subscrigSo, aquisigSo ou

constituigSo de quaisquer Novas Ag6es;

celebrar aditamento a este Contrato, substancialmente na forma do Anexo II do
presente contrato, no prazo de at6 5 (cinco) Dias Uteis contado da data de

subscrigSo, aquisigSo ou constituigSo de quaisquer Novas Ag6es;

obseruar os prazos de protocolo, registro e envio do aditamento averbado no

Cart6rios de Registro de Titulos e Documentos disposto nos incisos "(i)'i "(ii)" e
"(iii)" da ClSusula 2.1 acima; e

(iii)

(iv) averbar no Livro de Registro de Ag6es Nominativas da Companhia ou, caso as .-t;i
agdes da Companhia se tornem escriturais, nos livros e sistemas d.";ili.,;rro ,'"{tlii'',.
financeira respons5vel pela prestagSo de seruigos de escrituragSo das ag6es Au { ^ i
Companhia, por meio de anotagSo no extrato da conta de dep6sito fornecido aos $,^ r\-i
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 40 da Lei das Sociedades por "'//)r ^''
Ag6es, em at6 5 (cinco) Dias 0teis contado da data de assinatura do aditamento
a este Contrato (conforme aplicSvel), com a seguinte redagSo:

"O Aditamento de no [.J, datado de [4 de [.J de [4, ao "Instrumento de
Alienagdo Fiduci4ria de A96es e Outras Avengas, datado de 13 de junho de
2018, 6 ora averbado para refletir a alienagdo fiduciiria [sob condigSo

suspensival de [4 agdes ordindrias, nominativas e sem valor nominal de
titularidade [.J ('Nouas Ag6es) bem como a cessdo fiduciiiria [sob condigdo
suspensival @ dos dividendos (em dinheiro ou mediante distribuigdo de
novas agdes), lucros, frutos, rendimentos, bonificagdes, direitos, juros sobre
capitalpru5priq distribuigdes e demais valores atribuidos, declarados e ainda
n1o pagos ou a serem declarados, recebidos ou a serem recebidos ou de
qualquer outra forma distribuidos e/ou atribuidos, inclusive mediante a
permuta, venda ou qualquer outra forma de disposigdo ou alienagSo das

[r
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Novas Agdes; (ii) quaisquer bens, valores m'ffiilffid?"oi"tititTri?'ncii"Wi; E
Novas Agdes sejam convertidas (incluindo quaisquer depdsitos, titulos ou
valores mobili6rios), assim como todas as outras quantias pagas ou a serem
pagas em decorrdncia de, ou relacionadas d, quaisquer das Novas Agdes;(lir)
o direito de subscrigdo de novas agdes representativas do capital social da
Companhia, b6nus de subscrigdo, debdntures conversiveis, partes
beneficidrias, ceftificados, tltulos ou outros valores mobilidrios conversiveis
em agdes, bem como direitos de prefer€ncia e opgdes de titularidade; e (iu)
quaisquer novas agdes de emissdo da companhia, inclusive decorrentes de
desdobramentq grupamentq bonificagdo, capitalizag1o de lucros ou
reseruas/ fusdq cisdq incorporagdo ou qualquer outro tipo de reorganizagdo
societdria, at6 o limite de [.Jo/o (k]) da totalidade das agdes representativas

do capitalsocial da Companhia"

2.2.L. Fica desde j5 certo e ajustado que as provid6ncias mencionadas na Cl5usula 2.2
acima s5o meramente declarat6rias do 6nus jd constituido por meio do presente Contrato
e, poftanto, ndo s5o condigSo para a constituigSo da Garantia sobre Novas Ag6es ou
quaisquer Bens Dados em Garantia, os quais devem ser considerados automaticamente
incorporados i presente Garantia para todos os fins de direito.

2.2.I.L. A averbagSo prevista no inciso "(iv)" da ClSusula 2.2 acima somente deverd
mencionar a CondigSo Suspensiva caso esta ainda n5o tenha sido implementada na data de
assinatura do aditamento a este Contrato.

2.3. A Companhia e os Alienantes Fiduciantes obrigam-se a dar cumprimento
imediato a qualquer exigGncia aplic5vel que venha a ocorrer no futuro, necessdria i
preservagSo, constituigSo, aperfeigoamento e prioridade absoluta da Garantia ora
constitu[da, fornecendo a respectiva comprovagSo ao Agente FiduciSrio (i) no prazo legal,
quando houver, ou (ii) na ausGncia de prazo legal, no prazo de at6 5 (cinco) Dias Uteis, a
contar da ciCncia dos Alienantes Fiduciantes ou da Companhia da referida exig6ncia, sendo
cefto que na ocorrOncia de necessidade de aditamento ao presente Contrato, as Partes terSo
o prazo adicional de at6 5 (cinco) Dias Uteis para celebrar referido instrumento contado da

ci6ncia, por qualquer das Partes, da necessidade nesse sentido, e obter todos os registros,
autorizag6es e averbag6es que vierem a ser exigidos pelas leis aplicSveis para o fim de
formalizar o 6nus instituido pelo presente Contrato nos prazos estabelecidos nesta Cl5usula
II. O atraso por pafte do Agente Fiduci5rio em celebrar qualquer instrumento necessSrio
para o cumprimento do disposto nesta Cl6usula 2.3, desobrigard os Alienantes Fiduciantes

de observarem o prazo estabelecido no inciso (ii) acima.
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2.4. Sem prejufzo da aplicagSo das penalidades previstas no presente Contrato, o

nio cumprimento do disposto nesta ClSusula II pela Companhia e/ou pelos Alienantes

Fiduciantes ndo poderd ser usado para contestar a Garantia ora constitufda.

CLAUSULA III
EXERCfCTO DO DTRETTO DE VOTO DECORRENTE DAS A96ES ALTENADAS

3.1.

FIDUCIARIAMENTE

Sujeito d implementag6o da CondigSo Suspensiva e observados os termos " 
4

condigdes da Escritura de EmissSo, desde que nio haja a ocorr6ncia (i) de qualquer Evento

de Inadimplemento n5o sanado no respectivo prazo de cura; (ii) de vencimento antecipado

das Deb6ntures; ou (iii) do vencimento final das Deb6ntures sem que as Obrigag6es

Garantidas tenham sido integral e efetivamente quitadas, os Alienantes Fiduciantes poderSo

exercer seus direitos de voto referentes is Ag6es Alienadas Fiduciariamente livremente

durante a vigGncia deste Contrato, com excegSo das deliberag6es societ5rias concernentes

i Companhia relativas ds mat6rias a seguir relacionadas, as quais, durante toda a vigOncia

deste Contrato, em qualquer hip6tese e/ou circunstdncia, estarSo sempre sujeitas ao veto,
por escrito, do Agente FiduciSrio, conforme deliberagSo dos Debenturistas, reunidos em

Assembleia Geral de Debenturistas:

(ii)

(i)

W

W
I

$

(i ii)

(iv)

incorporagSo da Companhia por outra sociedade, bem como sua fusSo ou cisSo

com outra sociedade, ou sua transformagSo em qualquer outro tipo societSrio, Tdii'ii;
bem como resgate ou amortizagSo de ag6es representativas do capital social da {,'
Companhia, seja com redugSo, ou n5o, de seu capital social; &- s..,\'7!r-

incorporagSo pela Companhia de outras sociedades, inclusive de ag6es, bens ou \/ r^-

patrim6nios, exceto se, fosse dado efeito A transagSo pretendida, a mesma n5o

resultaria no descumprimento dos indices financeiros indicados no item (xvi) da

ClSusula 6.t.t.2 da Escritura de EmissSo;

participagSo em grupo de sociedades, associagdes, joint ventures e cons6rcio

com terceiros envolvendo a Companhia e aquisigSo de controle de outras

sociedades;

celebragSo de qualquer documento ou a prStica de qualquer ato, para o fim de

aprovar, requerer ou concordar com fal6ncia, liquidagSo, dissolugSo, ou

recuperagSo, judicial ou extrajudicial da Companhia;

redugSo do capital social da Companhia, exceto se para a absorgSo de prejuizos

acumulados;

(v)

t4
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(vi)

(vii)

(viii)

(x)

(xi)

(xii)

(ix)

alteragSo do objeto social da Companhia que resulte na modificagSo da atividade
principal da Companhia na data da assinatura do presente Contrato;

eleigSo dos membros do conselho de administragSo e/ou da diretoria da

companhia, exceto na hip6tese de reeleigSo dos membros do conselho de
administragSo e/ou da diretoria em exercicio na data de assinatura deste
Contrato;

emissSo pela companhia de novas ag6es, ordin5rias ou preferenciais, ou nova

classe ou esp6cie de ag6es, de b6nus de subscrigSo, debdntures conversiveis em
ag6es ou com participagSo nos lucros ou de partes benefici6rias, bem como a
outorga pela Companhia de opgSo de compra de quaisquer desses ti'tulos;

amortizagSo, conversSo, resgate ou compra de ag6es de emissSo da companhia
para cancelamento ou manutengSo em tesouraria ou emissSo de novas ag6es;

alteragSo das prefer6ncias, vantagens e condig6es das Ag6es Alienadas
Fiduciariamente;

realizagSo de desdobramento ou grupamento de ag6es;

deliberag6es que, nos termos da lei aplicSvel ou do estatuto social da
Companhia, possam acarretar o direito ao recesso/retirada ao acionista
dissidente;

qualquer alteragSo na politica de distribuigSo de dividendos, frutos ou
vantagens, ficando desde j5 ressalvado o quanto disposto sobre dividendos na

Escritura de EmissSo;

constituigSo e/ou prestagSo de quaisquer 6nus, gravames, garantias e/ou
qualquer outra modalidade de obrigagSo que limite, sob qualquer forma e ainda
que sob condigSo suspensiva, a propriedade, titularidade, posse e/ou controle
sobre as a96es de emissSo da companhia, bem como sobre os ativos, bens e

direitos de qualquer natureza, de propriedade ou titularidade da companhia, em
benef[cio de qualquer terceiro, exceto pelas Garantias que foram ou serSo
prestadas no 6mbito da EmissSo, nos termos da Escritura de EmissSo;

qualquer deliberagSo que seja inconsistente ou vedada nos termos da Escritura
de EmissSo;

I
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(xiii)

(xiv)

(>cv)
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(xvi)

3.4.

(xvii)

quaisquer outras ag6es que requeiram o consentimento dos Debenturistas nos

termos da Escritura de EmissSo, deste Contrato e/ou dos Documentos da

OperagSo; e

quaisquer alterag6es aos documentos societSrios da Companhia com relagSo is,
e dentro dos limites das, mat6rias indicadas nos incisos acima.

3.2. Na ocorr6ncia (i) de qualquer Evento de Inadimplemento n6o sanado no

respectivo prazo de cura; (ii) de vencimento antecipado das Deb6ntures; ou (iii) do 0
vencimento final das Deb6ntures sem que as Obrigag6es Garantidas tenham sido integral e 't
efetivamente quitadas, todos e quaisquer direitos de voto dos Alienantes Fiduciantes 11

referentes is Ag6es Alienadas Fiduciariamente somente poderSo ser exercidos mediante o if
pr6vio consentimento por escrito do Agente FiduciSrio, conforme deliberagSo dos U,il;;#': 

;::::*,:*:.***;;:::1.; ;.;.." " bAgente FiduciSrio, com no mlnimo 15 (quinze) Dias Uteis de antecedGncia, sobre a realizagSo

de qualquer assembleia geral ou reuniSo do conselho de administragSo da Companhia em
que quaisquer das mat6rias relacionadas na Cldusula 3.1 acima estejam na ordem do dia
para serem discutidas ou, na hip6tese prevista na Cl5usula 3.2 acima, em que toda e

qualquer mat6ria esteja na ordem do dia para ser discutida, obrigando-se os

Alienantes Fiduciantes e a Companhia a apresentar a respectiva ordem do dia e a intengSo

de voto dos Alienantes Fiduciantes na mesma notificagSo ('Comunicagso de DeliberagSo').

l, r3.3.1. Ap6s o recebimento da ComunicagSo de Deliberag5o, o Agente Fiducidrio deverd \i r\/i
convocar Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da Escritura de fmissSo, puru qr. \"$7r.,^^ -r$'
os Debenturistas se manifestem sobre a intengSo de voto dos Alienantes Fiduciantes sobre
as mat6rias indicadas na ComunicagSo de DeliberagSo. O Agente FiduciSrio dever6

encaminhar i Companhia e aos Alienantes Fiduciantes c6pia da ata de Assembleia Geral de
Debenturistas em at6 2 (dois) Dias Uteis contados de sua realizagSo e, obrigatoriamente,
com 2 (dois) dias de anteced6ncia da realizagSo da respectiva assembleia geral ou reuniSo

do conselho de administragSo da Companhia.

A Companhia n5o deverd registrar ou implementar qualquer manifestagSo de

,*iffiT?.t 
..

ln

l
voto dos Alienantes Fiduciantes que viole ou esteja em desacordo com as deliberag6es dos
Debenturistas na Assembleia Geral de Debenturistas de que trata a ClSusula 3.3.1 acima,
com termos e condig6es previstos no presente Contrato, com a Escritura de EmissSo, ou
que/ por qualquer outra forma, possa ter um efeito prejudicial quanto i eficdcia, validade
ou prioridade da Garantia (exceto se expressamente autorizado pelos Debenturistas).
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3.4.1. Na hip6tese de ser tomada qualquer deliber{ilr*i.taii. [, ;;f.ge;"
disposto na ata da Assembleia Geral de Debenturistas de que trata a ClSusula 3,3,1 acima,

no presente Contrato e/ou na Escritura de EmissSo, tal deliberagSo ser5 nula de pleno

direito, assegurado ao Agente Fiduci5rio, o direito de tomar as medidas legais cabiveis para

impedir que tal deliberagSo produza quaisquer efeitos, antes ou ap6s a sua aprovagSo.

3.4.2. Para fins de exerclcio do direito previsto na ClSusula 3.4 acima, a Companhia

deverS enviar uma c6pia da ata do respectivo ato societSrio ao Agente Fiduci5rio no prazo

de at6 3 (tr6s) Dias Uteis da sua realizagSo.

3,5. A obrigagSo prevista nesta ClSusula III configura-se obrigagSo de fazer, nos

termos do aftigo 815 da Lei no 13.105, de 16 de margo de 2015, conforme alterada ("C6digo
de Processo Civil') sujeitando-se is disposigdes ali previstas, em especial d concess5o de
tutela especifica da obrigagSo.

clAusuu rv
oBRTGA9OES ADTCTONATS DOS ALTENANTES FTDUCTANTES E DA

COMPANHIA

4.1. Sem prejuizo das demais obrigag6es previstas neste Contrato, na Escritura de
EmissSo e na legislagSo aplicSvel, os Alienantes Fiduciantes e a Companhia obrigam-se
desde j5, independentemente da implementagSo da CondigSo Suspensiva, em car5ter
irrevog5vel e irretratdvel, conjunta e solidariamente, a:

(

(i)

(ii)

,":.1\5 I "-:
I
I

'1A
\t, r.'"4r-,-- "

(i ii)

cumprir com o disposto na Escritura de EmissSo e neste Contrato;

com relagSo d Companhia, n5o realizar operag6es fora de seu objeto social e/ou
praticar qualquer ato em desacordo com seu estatuto social, a Escritura de

EmissSo ou este Contrato;

com relagSo d Companhia, manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os

respectivos registros, de acordo com os principios contSbeis geralmente aceitos
na Rep[rblica Federativa do Brasil;

manter e preseruar todos os direitos reais de garantia constituidos nos termos
deste Contrato e eventuais aditamentos existentes, vdlidos, eficazes, exigiveis e

em pleno vigor, sem qualquer 6nus, restrigSo, depreciagSo ou condigSo;

notificar o Agente FiduciSrio, na qualidade de representante dos Debenturistas,
em at6 1 (um) Oia Util contado do seu conhecimento, sobre qualquer evento,
acontecimento, fato ou circunstSncia, incluindo, sem limitagSo, qualquer

decisSo, agSo judicial, ou extrajudicial, procedimento administrativo,

(iv) lr
'st(v)

77
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(vi)

0'0ficial R,

procedimento arbitral, reivindicagSo, investigagSo ou alteragSo de legislagSo (ou
na sua interpretagSo) que afete a validade, legalidade ou eficScia da Garantia
constituida nos termos deste Contrato;

tempestivamente praticar os atos, assinar os documentos ou contrato adicional
(inclusive quaisquer aditivos ao presente Contrato, quer no todo ou em parte)
necess5rios i manutengSo dos direitos dos Debenturistas decorrentes deste
Contrato;

a seu exclusivo custo e despesas, assinar e prontamente entregar, ou fazer com
que sejam assinados e entregues ao Agente FiduciSrio, todos os contratos e/ou
documentos comprobat6rios, e tomar as demais medidas aplic5veis, que o
Agente FiduciSrio possa solicitar para: (a) apefeigoar, preservar, proteger e

manter a validade e eficdcia da Garantia e do direito de garantia criado nos
termos do presente contrato; (b) garantir o cumprimento das obrigag6es
assumidas neste Contrato; ou (c) garantir a legalidade, validade e exequibilidade
deste Contrato;

manter ou prover pela obtengSo da existGncia legal de todos os direitos,
autorizag6es e licengas necess5rios para a condugSo de seus neg6cios, e manter
a titularidade vdlida e plena dos Bens Dados em Garantia;

cumprir, mediante o recebimento de comunicagSo escrita enviada pelo Agente
FiduciSrio, na qual o Agente FiduciSrio declara que ocorreu qualquer
inadimplemento ao presente Contrato e/ou i Escritura de EmissSo, as instrug6es
por escrito emanadas pelo Agente FiduciSrio para consolidagSo da propriedade
objeto da Garantia;

dar ciGncia deste Contrato e de seus respectivos termos e condig6es aos seus
administradores e executivos e fazer com que estes cumpram e fagam cumprir
todos os seus termos e condig6es, responsabilizando-se os Alienantes
Fiduciantes e companhia integralmente pelo cumprimento deste contrato;

efetivar, as suas expensas, o registro do presente contrato e de eventuais
aditamentos nos caft6rios competentes, nos prazos e formas previstos neste
Contrato;

nio (a) alienar, vender, ceder, transferir, permutar, renunciar, arrendar, locar, dar
em comodato, prometer realizar quaisquer destes atos ou, a qualquer titulo,
alienar, ou outorgar qualquer opgSo de compra ou venda sobre qualquer um dos
Bens Dados em Garantia; (b) criar ou permitir que exista qualquer 6nus ou

f
(vii)

(viii)

Itk
4
I

,,d\$i;' .
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(ix)

(x)

(xi)

(xii)
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(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

gravame sobre os Bens Dados em Garantia, ou bens a relacionados (exceto pelo

6nus resultante do presente Contrato); ou (c) restringir, depreciar ou diminuir
os Bens Dados em Garantia, ou realizar qualquer ato que o faga, bem como os

direitos criados por este Contrato;

n5o celebrar, nem arquivar em sua sede, quaisquer acordos de acionistas, nem
qualquer contrato que, de qualquer forma, direta ou indiretamente, vincule ou

crie qualquer 6nus ou gravame ou limitagSo de disposigSo de ag6es emitidas
pela Companhia, tais como tag along, drag along e direitos de prefer6ncia para

aquisigSo ou alienagSo de ag6es de emissSo da Companhia, exceto pelo acordo
de acionistas em 30 de junho de 20t7 vigente na presente data ('Acordo de

AcionistasJ;

n5o praticar qualquer ato que prejudique, restrinja ou afete negativamente,
direta ou indiretamente, quaisquer direitos outorgados aos Debenturistas por

este Contrato, pela Escritura de EmissSo ou pela lei aplic5vel ou, ainda, a

execugSo da Garantia ora institulda;

reembolsar o Agente FiduciSrio, no prazo de 10 (dez) Dias Uteis contado ap6s

solicitagSo neste sentido, de todas as despesas comprovadas, que venham a ser
necessSrias para proteger os direitos e interesses dos Debenturistas ou para

realizar seus creditos, inclusive honorSrios advocaticios e outras despesas e

custos incorridos em viftude da preservagSo de seus respectivos direitos sobre
a Garantia e no exercicio ou execugSo de quaisquer dos direitos nos termos
deste Contrato;

ndo celebrar contratos com terceiros que sejam contrdrios i instituigSo da

Garantia, de acordo com este Contrato, ou que prejudiquem o exercicio de
quaisquer direitos dos Debenturistas ou impega os Alienantes Fiduciantes e/ou
a Companhia de cumprir as obrigag6es contraidas no presente Contrato;

arquivar o presente Contrato na sede social da Companhia, deixando-o d

disposigSo dos acionistas da Companhia;

tratar qualquer sucessor do Agente FiduciSrio como se fosse signatdrio original
deste Contrato, garantindo-lhe o pleno e irrestrito exercicio de todos os direitos
e prerrogativas atribu[dos ao Agente Fiduci5rio nos termos deste Contrato;

cumprir com todos e quaisquer requisitos e dispositivos legais que sejam
exigidos para manter a presente Garantia sempre existente, v6lida, efrcaz,

exequivel, em perfeita ordem e em pleno vigor, sem qualquer restrigSo ou

0
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r
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condigSo e, mediante solicitagSo do Agente

de que tais requisitos ou dispositivos legais foram cumpridos;

no caso da Companhia, cumprir, e fazer com que seus respectivos diretores,

membros de conselho de administragSo e funcionSrios ("Representantes')

cumpram, o Decreto-Lei no 2.84811940, a Lei no 12.846120L3, o Decreto

no 8.420, de 18 de margo de 2015 e, desde que aplicdvel, a U.S. Foreign Corrupt
Practices Act of 1977, da OECD Convention on Combating Bribery of Foreign

Public Officials in International Business Transactions e do UK Bribery Act(UKBA)
(em conjunto, "Leis AnticorrupgSo'), devendo (a) manter pollticas e

procedimentos internos, nos termos do Decreto no 8.420, de 18 de margo de

20L5, que assegurem integral cumprimento das Leis AnticorrupgSo; (b) abster-

se de praticar atos em desacordo com as Leis AnticorrupgSo, no interesse ou
para beneficios, exclusivo ou n6o, da Companhia; (c) adotar as dilig6ncias
apropriadas para contratagSo, superuisSo e monitoramento, conforme o caso e
quando necessSrio, de terceiros, tais como fornecedores e prestadores de

seruigos, de forma a instruir que estes n5o pratiquem qualquer conduta
relacionada i violagSo das Leis AnticorrupgSo; e (d) caso tenha conhecimento
de violagSo de qualquer Lei AnticorrupgSo por si ou seus Representantes,

informar o Agente Fiduci5rio no prazo de at6 1 (um) Oia Util;

no caso dos Alienantes Fiduciantes, cumprir com as Leis AnticorrupgSo;

cumprir a legislagSo trabalhista relativa a n5o utilizagSo de m5o de obra infanti'{
'?r,.r.

e/ou em condig6es anSlogas ds de escravo, procedendo todas as dilig6ncias \Srr,.,^^ i
exigidas por lei para suas atividades econ6micas, adotando as medidas e ag6es,

preventivas ou reparat6rias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos aos

seus trabalhadores decorrentes das atividades descritas em seu objeto social
('Leis Sociais');

cumprir a legislagSo ambiental em vigor, inclusive, mas n5o limitado i, legislagSo

em vigor pertinente A Pol[tica Nacional do Meio Ambiente, ds Resolug6es do
Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente e is demais legislag6es e

regulamentag6es ambientais supletivas aplic5veis, adotando as medidas e ag6es

preventivas ou reparat6rias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos
ambientais apurados, decorrentes da atividade descrita em seu objeto social
('Leis Ambientais');

manter sempre vdlidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor, todas as

licengas, concess6es, autorizag6es, permiss6es e alvarSs, inclusive ambientais

(xx)

(>o<i)

(>uii)

(xxiii)

/"{Gi}

{
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aplicdveis ao exercicio de suas atividades, exceto por aquelas que estejam em

um processo tempestivo de obtengSo ou renovagSo;;

(xxv) orientar seus fornecedores, clientes e prestadores de servigos para que adotem

as melhores prdticas de protegSo ao meio ambiente e relativas i seguranga e

saride do trabalho, inclusive no tocante a n6o utilizagSo de trabalho infantil ou

an6logo ao escravo, quando possivel mediante condigSo contratual especifica; (
(xxvi) comunicar, por meio flsico ou eletr6nico, ao Agente FiduciSrio, em at6 2 (dois)

Dias Uteis, sobre eventual autuagSo pelos 6rg5os responsSveis pela fiscalizagSo

de normas ambientais e trabalhistas no que tange a sa[de e segurangade normas ambientais e trabalhistas no que tange a sa0de e seguranga ,,u I
ocupacional, trabalho em condig6es andlogas a escravo e trabalho infantil, bem ll A
comosobrearevogag5o,cancelamentooun5oobteng5odeautorizag6eSoE#
licengas necessdrias para o seu funcionamento, ou ainda, a ocorr6ncia de outros

eventos ou situag6es que possam causar qualquer efeito adverso relevante (a)

na situagSo (econ6mica, financeira, comercial, operacional, regulat6ria, juridica

ou reputacional) da Companhia e/ou dos Garantidores, bem como nos seus

neg6cios, bens, ativos, resultados operacionais e/ou perspectivas, conforme

aplicdvel; ou (b) nos poderes ou na capacidade juridica e/ou econdmico-

financeira da Companhia e/ou dos Garantidores de cumprir pontualmente

qualquer de suas obrigag6es nos termos da Escritura de EmissSo, dos Contratos

(xxvii)

de Garantia e/ou em qualquer documento relativo i EmissSo ('Efeito Adverso .rd(51?1
Relevante') i /t"

!-y+.

manter ou fazer com que sejam mantidos na sua sede social, registros completos \95^,_^ .,

e precisos sobre os Bens Dados em Garantia e permitir ao Agente Fiduci6rio
inspecionar todos os livros e registros da Companhia com relagSo aos Bens

Dados em Garantia e produzir quaisquer c6pias de referidos registros durante o
horSrio comercial, conforme solicitado por escrito pelo Agente Fiduci5rio com

anteced6ncia de 5 (cinco) Dias Uteis, ressalvado que, na ocorrOncia de uma

Evento de Inadimplemento, as providCncias previstas neste inciso poderSo ser I I

tomadas de imediato, independentemente de qualquer aviso pr6vio; 
V

n5o aprovar a conversSo das Agdes Alienadas Fiduciariamente, no todo ou em / '

parte, em qualquer outro tipo de valor mobiliSrio, exceto se e desde que (a) tal I

conversSo seja, pr6via e expressamente, aprovada por escrito pelos t 

M
Debenturistas; e (b) sobre tais valores mobili5rios seja devidamente constitu[da t]

a garantia prevista neste Contrato e nos termos de referida aprovagSo;

em relagSo aos Alienantes Fiduciantes, na qualidade de acionistas da

Companhia, exceto se pr6via e expressamente aprovado por escrito pelos

(xxviii)

(xxix)

27



Debenturistas, n5o (a) autorizar a realizagSo

(xro<)

dividendos, juros sobre capital pr6prio ou qualquer outra participagSo nos lucros,

estatutariamente prevista, em desconformidade com a Escritura de EmissSo,

com este Contrato e/ou com a Lei das Sociedades por Ag6es; ou (b) deliberar
ou permitir que seja deliberada qualquer alteragSo relevante do objeto social da

Companhia que possa afetar a presente garantia, inclusive, mas sem limitagSo,

os direitos politicos e patrimoniais da Garantia e/ou das regras para distribuigSo
dos Rendimentos das Ag6es;

nio celebrar, nem arquivar em sua sede, quaisquer contratos que, de qualquer

forma, direta ou indiretamente, tenham por objeto a alienagSo, cessSo ou

transfer6ncia de qualquer direito de preferGncia detido pelos

Alienantes Fiduciantes em relagSo a quaisquer ag6es de emissSo da companhia
e de titularidade dos Alienantes Fiduciantes;

manter o Banco Administrador contratado e o contrato de administragSo da

Conta Vinculada vdlido e em vigor durante o prazo de vigGncia deste Contrato;

(rcui)

(rcuii) cumprir com todas as suas obrigag6es previstas no contrato de administragSo

da Conta Vinculada; e

(rcuiii) em relagSo i Companhia, n5o solicitar, at6 o pagamento integral das

r)
{

Obrigag6es Garantidas, que os Alienantes Fiduciantes integralizem quaisquer
a96es de emissdo da companhia subscritas e n6o integralizadas ,.,o, 7'-{G%'
Alienantes Fiduciantes at6 a presente data, da mesma forma que os I i

Alienantes Fiduciantes se obrigam a n5o realizar tais integralizag6es, exceto \U^,^^
mediante aprovagSo pr6via dos Debenturistas. ^-

4.2. A Companhia, os Alienantes Fiduciantes ou os Debenturistas obrigam-se a adiantar
ao Agente FiduciSrio, todos os custos, tributos, emolumentos, encargos e despesas
(inclusive honordrios advocaticios, custas e despesas judiciais, arbitrais ou administrativas)
necessdrios e comprovadamente incorridos com a assinatura, celebragSo, registro,
formalizagSo, transfer6ncia do produto da execugSo da Garantia ao Agente FiduciSrio e a
extingSo e/ou execugSo deste Contrato (quer de forma amigSvel, judicial ou
extrajudicialmente ou por qualquer outro meio) ou quaisquer outros documentos produzidos
de acordo com o presente Contrato (incluindo aditamentos a este Contrato).

4.3. Se a Companhia e/ou os Alienantes Fiduciantes deixarem de cumprir qualquer
obrigagSo prevista no presente Contrato, o Agente Fiduci5rio poderS, sem a tanto estar
obrigado, cumprir referida avenga, ou providenciar o seu cumprimento, sendo cefto que a

Companhia e os Alienantes Fiduciantes deverSo conjunta e solidariamente reembolsar ao

0'0ficial R,iD, e Crvil de Pe$soa Juridrca
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qualquer pagamento de
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Agente FiduciSrio todas as respectivas despesas comprovadamente por ele incorridas para

tal fim. O eventual cumprimento de tais obrigag6es pelo Agente FiduciSrio n6o isenta a

caracterizagSo de descumprimento de obrigagSo n5o pecuniSria deste Contrato pelos

Alienantes Fiduciantes e/ou pela Companhia, inclusive para fins do disposto da Escritura de
EmissSo.

4.4. Na qualidade de depositdria do Livro de Registro de Ag6es Nominativas da

Companhia, no qual serd averbada a existOncia Garantia ora institulda em favor dos

Debenturistas, a Companhia ficard sujeita a todas as obrigag6es, deveres e

responsabilidades previstos nos aftigos 627 e seguintes do C6digo Civil, e quaisquer outras
disposig6es legais ou contratuais aplicdveis. A Companhia ser5 plena e exclusivamente
responsdvel por todos os custos, despesas, tributos e encargos de qualquer tipo, perdas ou
danos incorridos pelo Agente FiduciSrio, relativos, direta ou indiretamente, i posse do Livro

de Registro de Ag6es Nominativas da Companhia.

cLAusuu v
DECLARA9OES E GARANTIAS DOS ALIENANTES FIDUCIANTES E DA

COMPANHIA

A Companhia e os Alienantes Fiduciantes declaram, com relagSo a si no que lhes
for aplic5vel, na data deste Contrato, que:

(i)

5.1.

(ii)

(iii)

a Companhia 6 sociedade devidamente organizada, constituida e existente sob

a forma de sociedade por a96es, sem registro de companhia aberta perante a
CVM, de acordo com as leis da Repriblica Federativa do Brasil;

a Companhia 6 plenamente capaz para cumprir todas as obrigag6es previstas

na Escritura de EmissSo e neste Contrato;

os Alienantes Fiduciantes s5o plenamente capazes para a prdtica de todos os

atos da vida civil e cumprimento de todas as obrigag6es previstas na Escritura

de EmissSo e neste Contrato, e o estado civil dos Alienantes Fiduciantes

corresponde dquele indicado no pre6mbulo deste Contrato;

a Companhia obteve todas as autorizag6es, inclusive, conforme aplicdvel, legais,

societSrias, ambientais regulat6rias e de terceiros, necessdrias d celebragSo

deste Contrato, ao cumprimento de todas as obrigag6es aqui previstas, tendo
sido plenamente satisfeitos todos os requisitos legais, societSrios, regulat6rios e

de terceiros necess5rios para tanto;

a"dfsi;,
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(v) os representantes legais da Companhia que assinam este Contr

(vi)

(vii)

(viii)

conforme o caso, poderes societdrios e/ou delegados para assumir, em nome da

Companhia, as obrigag6es aqui previstas e, sendo mandatSrios, t6m os poderes

legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

este Contrato e as obrigag6es aqui previstas constituem obrigag6es llcitas,

v6lidas, vinculantes e eficazes da Companhia e dos Alienantes Fiduciantes,

exequiveis de acordo com os seus termos e condig6es, com forga de tittulo

executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, incisos I e III, do C6digo de

Processo Civil, conforme aplicdvel;

a celebragSo, os termos e condig6es deste Contrato e o cumprimento das

obrigag6es aqui previstas (a) n5o infringem o estatuto social da Companhia;
(b) n5o infringem qualquer contrato ou instrumento do qual a Companhia seja
pafte e/ou pelo qual qualquer de seus respectivos bens e/ou ativos estejam
sujeitos; (c) n5o resultarSo em (1) vencimento antecipado de qualquer

obrigagSo estabelecida em qualquer contrato ou instrumento do qual a

companhia seja parte e/ou pelo qual qualquer de seus respectivos bens e/ou
ativos estejam sujeitos; ou (2) rescisSo de qualquer desses contratos ou
instrumentos; (d) n5o resultarSo na criagSo de qualquer 6nus sobre qualquer

ativo da Companhia, exceto pela Garantia; (e) n5o infringem qualquer
disposigSo legal ou regulamentar a que a Companhia e/ou qualquer de seus
respectivos bens e/ou ativos estejam sujeitos; e (f) ndo infringem qualquer
ordem, decisSo ou sentenga, administrativa, judicial ou arbitral, QU€ afete a

Companhia e/ou qualquer de seus respectivos bens e/ou ativos;

estSo adimplentes com o cumprimento das obrigag6es constantes deste
Contrato, e ndo ocorreu e n5o existe, na presente data, qualquer Evento de
Inadimplemento;

a companhia estd em cumprimento, e faz com que seus Representantes estejam
em cumprimento, as Leis AnticorrupgSo, fazendo com que tais pessoas (a)
mantenham politicas e procedimentos internos, nos termos do Decreto no 8.420,
de 18 de margo de 2015, que assegurem integral cumprimento das Leis

AnticorrupgSo; (b) abstenham-se de praticar atos em desacordo com as Leis

AnticorrupgSo, no interesse ou para beneficio, exclusivo ou n5o, da Companhia;
e (c) adotem as dili96ncias apropriadas para contratagSo, supervisSo e

monitoramento, conforme o caso e quando necess5rio, de terceiros, tais como
fornecedores e prestadores de servigo, de forma a instruir que estes n5o
pratiquem qualquer conduta relacionada ir violagSo das Leis AnticorrupgSo;
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(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

os Alienantes Fiduciantes estSo em cumprimento com as Leis AnticorrupgSo;

inexiste violagSo ou indfcio de violagSo, investigagSo formal e/ou instauragSo de
processo investigat6rio de qualquer natureza - administrativo, arbitral ou judicial

-, por violagSo, pela Companhia e/ou por pelos Alienantes Fiduciantes, de
qualquer dispositivo de qualquer das Leis AnticorrupgSo. Adicionalmente a

Companhia n5o tem conhecimento de violagSo ou indicio de violagSo is Leis

AnticorrupgSo por qualquer de seus Representantes;

estSo em cumprimento com as Leis Sociais;

estSo em cumprimento com as Leis Ambientais;

em relagSo a Companhia, possui vdlidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno
vigor todas as licengas, concess6es, autorizag6es, permiss6es e alvards
(inclusive ambientais), aplicSveis ao exercicio de suas atividades, exceto por
aquelas que estejam em processo tempestivo de obtengSo ou renovagSo, sendo
que at6 a data da presente declaragSo a Companhia n6o foi notificada acerca
da revogagSo de qualquer das suas autorizag6es ou licengas ou da existGncia de
processo administrativo que tenha por objeto a revogagSo, suspensSo ou
cancelamento de qualquer delas;

estSo cumprindo todas as leis, regras, regulamentos, normas administrativas em
vigor, e determinag6es dos 6rg5os governamentais, autarquias ou tribunais,
aplic6veis i condugSo de seus neg6cios e i localidade de seus bens e/ou ativos,
exceto por aqueles questionadas de boa-f6 nas esferas administrativa e/ou
judicial, desde que tal questionamento tenha efeito suspensivo, se aplic5vel;

inexiste descumprimento de qualquer disposigSo contratual ou de qualquer
ordem judicial, administrativa ou arbitral, que possa anular, alterar, invalidar,
questionar ou de qualquer forma afetar a Garantia e/ou a presente AlienagSo
FiduciSria;

inexiste qualquer ag6o, processo e/ou procedimento judicial, administrativo ou

arbitral, inqu6rito ou outro procedimento de investigagSo governamental
visando a anular, alterar, invalidar, questionar ou de qualquer forma afetar a

Garantia e/ou a presente AlienagSo Fiduci5ria;

estSo em dia com o pagamento de todas as obrigag6es de natureza tributSria
(municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenci5ria, ambiental e de
quaisquer outras obrigag6es impostas por lei, exceto por aqueles questionados
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(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(>uiv)

de boa-f6 nas esferas administrativa e/ou judicial, desde que tal questionamento

tenha efeito suspensivo, se aplicdvel;

responsabilizam-se pela exist6ncia, exigibilidade, aus6ncia de v[cios

consistGncia e legitimidade da Garantia;

os Alienantes Fiduciantes s5o os [nicos e legltimos titulares e possuidores das

nenhuma AgSo Alienada Fiduciariamente foi emitida com infragSo a qualquer

direito, seja de prefer6ncia ou de qualquer outra natureza, de qualquer acionista
da Companhia;

as Ag6es Alienadas Fiduciariamente se encontram livres e desembaragadas de
quaisquer 6nus, garantias, ou restrig6es de transferCncia;

n5o h6, com relagSo is Ag6es Alienadas Fiduciariamente, quaisquer (a) b6nus
de subscrigSo; (b) opgdes; (c) fiangas; (d) subscrig6es; (e) direitos; (f) reservas

de ag6es; (g) compromissos ou quaisquer outros contratos de qualquer natureza
obrigando a Companhia a emitir ag6es ou garantias conversi'veis em direito de
aquisigSo de ag6es por ela emitidas; e/ou (h) outros acordos contratuais
referentes d compra das Ag6es Alienadas Fiduciariamente ou de quaisquer

outras a96es representativas do capital social da Companhia ou de quaisquer

valores mobiliSrios conversiveis em ag6es representativas do capital social da

Companhia, e n5o h5 quaisquer acordos pendentes, direitos de prefer6ncia,

direitos de resgate ou quaisquer outros direitos ou reivindicag6es de qualquer

natureza, relativos i emissSo, compra, recompra, resgate, transferGncia,

votagSo ou direitos de prefer6ncia em relagSo irs

Ag6es Alienadas Fiduciariamente que restrinjam a transferCncia das referidas
Agdes Alienadas Fiduciariamente;

(>o<v) ndo existem quaisquer acordos de acionistas ou qualquer outro contrato que,

de qualquer forma, direta ou indiretamente, vincule ou possa criar qualquer 6nus
ou gravame ou limitagSo de disposigSo ou qualquer instrumento que tenha por
objeto as mat6rias mencionadas nos artigos 118 e seguintes da Lei das
Sociedades por Ag6es, em relagSo ds ag6es emitidas pela Companhia, exceto
pelo Acordo de Acionistas;
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(xxvi)

(xxvii)

(xxviii)

(xxix)

(rcc<)

6.1.

renunciam neste ato a qualquer direito ou privilegio legal ou contratual que
possa afetar a livre e integral exequibilidade e transferCncia da Garantia no caso
de sua execugSo, estendendo-se tal ren0ncia, inclusive e sem qualquer
limitagSo, a quaisquer direitos de preferOncia, de tag-along, drag-along ou
outros previstos em lei ou em qualquer documento;

ap6s a implementagSo da condigSo suspensiva e o cumprimento das demais
formalidades descritas na ClSusula 2.1 acima, a Garantia constituida sobre os

Bens Dados em Garantia de acordo com este Contrato constituir-se-5 uma
propriedade fiduciSria, direito real em garantia vSlido, perfeito, legitimo e legal,
para o fim de garantir o pagamento das Obrigag6es Garantidas;

os Alienantes Fiduciantes det6m o direito de voto com relagSo irs

Ag6es Alienadas Fiduciariamente, bem como os poderes para dispor da Garantia
e sobre eles instituir um direito real de garantia, nos termos previstos neste
contrato, bem como para cumprir as obrigag6es a eles atribuidas, nos termos
do presente Contrato;

todas as declaragdes que constam deste Contrato s5o verdadeiras, corretas,
consistentes e suficientes em todos os seus aspectos;

est5 apta a observar as disposig6es previstas nesse Contrato e agird com relagSo

a este com boa-f6, lealdade e probidade; e

n
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(>oo<i) t6m plena ciOncia dos termos e condigdes das Obrigag6es Garantidas . Ou L
!^ i]Garantia. o%r..,^- ,

5.2. os Alienantes Fiduciantes e a companhia obrigam-se a notificar o Agente
FiduciSrio, em at6 5 (cinco) Dias Uteis da data em que tomar conhecimento, caso qualquer
das declarag6es e garantias prestadas na Escritura de EmissSo, neste Contrato e/ou em
qualquer documento relativo A EmissSo, seja falsa ou enganosa, ou ainda, incorreta ou
inconsistente, na data em que foi prestada.

CLAUSULA vI
EXECU9AO DA GARANTTA

Sujeito d implementagSo da CondigSo Suspensiva, na ocorr6ncia do vencimento
antecipado das Deb6ntures e/ou no caso de vencimento final das Deb6ntures sem que as
Obrigagdes Garantidas tenham sido integral e efetivamente quitadas, nos termos da
Escritura de EmissSo, consolidar-se-5 em favor do Agente FiduciSrio, na qualidade de
representante dos Debenturistas, a propriedade plena dos Bens Dados em Garantia,
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podendo o Agente FiduciSrio, ds expensas da Companhia e dos Alienantes Fiduciantes,

executar a Garantia e exercer todos os direitos e poderes a si conferidos pela legislagSo

vigente, promovendo sua execugSo judicial ou extrajudicial, sem ordem de preferGncia,

podendo vender, ou fazer com que seja vendida, ceder, conferir opgSo ou opg6es de compra,

ou de outra forma alienar a totalidade ou qualquer parte dos Bens Dados em Garantia, por

meio de leilSo priblico ou venda privada, utilizando o crit6rio de melhores condig6es e pregos

oferecidos, desde que n6o seja prego vil, independentemente de qualquer outra avaliagSo,

lei16o, praga, ou quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais, e aplicar os respectivos

recursos para satisfagSo das Obrigag6es Garantidas, ficando o Agente FiduciSrio,

devidamente autorizado e investido de plenos poderes pelos Alienantes Fiduciantes para

tomar todas e quaisquer medidas necessdrias para a consecugSo do acima previsto, sem

preju[zo dos demais direitos conferidos pela legislagSo vigente.

6.2. No caso do disposto na Cl5usula 6.1 acima, os Alienantes Fiduciantes confirmam

expressamente sua integral concord6ncia com a alienagSo, cessSo e transferGncia dos Bens

Dados em Garantia, pelo Agente FiduciSrio, por venda privada, conduzida em situag6es de

inadimplGncia da Companhia, desde que n5o seja por prego vil. Caso o produto da excussSo

dos Bens Dados em Garantia n5o seja suficiente para a integral liquidagSo das Obrigag6es

Garantidas a Companhia continuard respons5vel pelo pagamento das Obrigag6es

Garantidas.

6.3. Na ocorr6ncia de haver, ap6s a excussSo dos Bens Dados em Garantia e a

liquidagSo de todas as Obrigag6es Garantidas, quaisquer recursos remanescentes

decorrentes da excussSo dos Bens Dados em Garantia, o Agente FiduciSrio devolver5 o valor

em excesso aos Alienantes Fiduciantes.

6.4. Os Alienantes Fiduciantes e a Companhia obrigam-se desde j5 a praticar todos

os atos e cooperar com o Agente FiduciSrio em tudo que se fizer necessdrio ao cumprimento
dos procedimentos aqui previstos, inclusive no que se refere ao atendimento de eventuais

exigGncias legais e regulamentares necessSrias ao recebimento dos Bens Dados em

Garantia.

6.5. Os Alienantes Fiduciantes e a Companhia, neste ato, nomeiam, em carSter

irrevog5vel e irretrat5vel, nos termos do artigo 684 do C6digo Civil, o Agente FiduciSrio

como seus procuradores (inclusive tendo o Agente FiduciSrio poderes de substabelecimento)
para tomar, em nome da Companhia e/ou dos Alienantes Fiduciantes, qualquer medida com

relagSo is mat6rias aqui tratadas, conforme abaixo:

(i) independente da ocorr6ncia de qualquer fato, inclusive as hip6teses de

vencimento antecipado das Deb6ntures, previstas na Escritura de EmissSo:
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(a) exercer todos os atos necess5rios i conservagSo e defesa da Garantia;

(b) promover, em nome dos Alienantes Fiduciantes e da Companhia, como seu

bastante procurador, os registros deste Contrato e de seus aditamentos,

bem como demais formalidades previstas neste Contrato, caso os

Alienantes Fiduciantes e/ou a Companhia n5o o fagam, nos termos

dispostos nos aftigos 653, 684 e pardgrafo 1o do artigo 661 do C6digo

Civil, no prazo estipulado no presente Contrato, sem prejufzo de

caracterizar inadimplemento por parte dos Alienantes Fiduciantes e da

Companhia, is expensas da Companhia, as quais reconhecem desde j5

como sendo lQuidas, ceftas e exigilveis as notas de d6bito que venham a
ser emitidas pelo Agente Fiduci5rio para pagamento dos custos e/ou

despesas correspondentes;

(c) firmar qualquer documento e praticar qualquer ato em nome dos

Alienantes Fiduciantes relativo exclusivamente i Garantia constitu[da nos

termos deste Contrato, na medida em que seja o referido ato ou

documento necessSrio para constituir, conseruar, formalizar ou validar a

Garantia, is expensas da Companhia e/ou dos Alienantes Fiduciantes,

conforme o caso; e

(d) representar os Alienantes Fiduciantes e Companhia, podendo praticar atos
perante quaisquer terceiros, incluindo qualquer instituigSo financeira e

qualquer 6195o ou autoridade governamental, seja na esfera federal,

estadual ou municipal, incluindo o Banco Central do Brasil, Juntas

Comerciais, os competentes Cart6rios de Registro de T[tulos e

Documentos, caso os Alienantes Fiduciantes ou Companhia ndo o fagam

dentro dos prazos estabelecidos neste Contrato, com amplos poderes

exclusivamente para proceder ao registro e/ou averbagSo deste Contrato
e seus eventuais aditamentos, assinando formulSrios, pedidos e
requerimentos, is expensas dos Alienantes Fiduciantes e/ou Companhia
(sendo que o eventual registro e/ou averbagSo deste Contrato realizado

pelo Agente FiduciSrio n5o isenta a caracterizagSo de descumprimento de

obrigagSo n5o pecuniSria deste Contrato pelos Alienantes Fiduciantes e/ou
pela Companhia, inclusive para fins do disposto da Escritura de EmissSo).

exclusivamente na hip6tese de vencimento antecipado das Deb6ntures e/ou no

caso de vencimento final das Deb6ntures sem que as Obrigag6es Garantidas
tenham sido integral e efetivamente quitadas, conforme previsto na Escritura de

EmissSo, independente da ocorr6ncia da consolidagSo da propriedade fiduci5ria
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dos Bens Dados em Garantia em favor do Agente FiduciSrio, na qualidade de

representante dos Debenturistas:

(a) cobrar, receber, vender ou fazer com que seja vendida, ceder, conferir
opgSo ou opg6es de compra ou de outra forma alienar, conforme o caso,

a totalidade ou qualquer parte dos Bens Dados em Garantia, por meio de

venda priblica ou privada, obedecida a legislagSo aplicSvel e o disposto
neste Contrato;

(b) firmar os respectivos contratos de venda, faturas, certificados de

transfer6ncia e quaisquer outros documentos que possam ser necessdrios
para o fim de formalizar a alienagSo, cessSo ou transfer6ncia, por qualquer

meio, dos Bens Dados em Garantia, no todo ou em parte, a quaisquer

terceiros, inclusive, sem qualquer limitagSo, Termos de Transfer6ncias nos

Livros de Transfer6ncia de Ag6es Nominativas e/ou Registro de Ag6es

Nominativas da Companhia, transferindo posse e dom[nio, outorgando e

recebendo as respectivas quitag6es e firmando recibos;

(c) demandar e receber quaisquer Rendimentos das Ag6es e os recursos

oriundos da alienagSo dos Bens Dados em Garantia, aplicando-os no

pagamento e/ou amortizagSo das Obrigag6es Garantidas, devendo deduzir
todas as despesas e tributos eventualmente incidentes e entregar aos

Alienantes Fiduciantes o que eventualmente sobejar;

(d) assinar todos e quaisquer instrumentos e praticar todos os atos perante
qualquer terceiro ou autoridade governamental, incluindo, sem limitagSo,

a CVM e qualquer bolsa de valores ou c6mara de liquidagSo na hip6tese
de um leilSo, que sejam necess5rios para efetuar a venda prlblica ou

privada dos Bens Dados em Garantia, inclusive requerer a respectiva

autorizagSo ou aprovagSo;

(e) representar os Alienantes Fiduciantes e a Companhia na Rep[blica
Federativa do Brasil, em ju[zo ou fora dele, perante terceiros e todas e

quaisquer agGncias ou autoridades federais, estaduais, distritais ou

municipais, em todas as suas respectivas divis6es, repartig6es p[blicas e

depaftamentos, incluindo, entre outras, Cart6rios de Registros de Titulos
e Documentos, cart6rios de protesto, instituig6es bancdrias, juntas

comerciais, Banco Central do Brasil e Secretaria da Receita Federal, em

relagSo exclusivamente i Garantia e a este Contrato e exercer todos os

demais direitos conferidos aos Alienantes Fiduciantes sobre os mesmos,
podendo inclusive transigir, com poderes amplos e irrevog5veis para
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assinar quaisquer termos necessSrios para a efetivagSo dessa

transferGncia;

(f) tomar todas as medidas para consolidar a propriedade plena da Garantia

em caso de execugSo da Garantia; e

(g) praticar qualquer ato e firmar qualquer instrumento de acordo com os

termos e para os fins deste Contrato.

6.6. A Companhia e os Alienantes Fiduciantes concordam, sem prejuizo dos termos
desta ClSusula VI, que o Agente FiduciSrio ter5 o direito (mas n5o a obrigagSo) de, por meio
de quaisquer procuradores, agir em nome da Companhia e/ou dos Alienantes Fiduciantes,

independentemente da ocorr6ncia de um dos Eventos de Inadimplemento, para firmar
qualquer documento e praticar qualquer ato em nome dos Alienantes Fiduciantes relativo i
Garantia, exclusivamente na medida em que referido ato ou documento seja necessdrio para

constituir e/ou conservar a validade, a eficScia e/ou a exequibilidade da Garantia nos termos
da legislagSo aplicdvel, bem como para formalizar elou aditar este Contrato para tais fins.

6.7. Os Alienantes Fiduciantes e a Companhia obrigam-se a conferir os direitos
descritos na ClSusula 6.5 acima ao Agente Fiducidrio, em conformidade com a procuragSo

outorgada em cardter irrevogdvel e irretratdvel nos termos do Anexo III do presente

Contrato, que poderSo ser substabelecidos pelo Agente FiduciSrio, no todo ou em parte,

com ou sem reserua, fato esse que deve ser notificado is Alienantes Fiduci6rias em at6 1

(um) Dia Util contado do substabelecimento. Tal procuragSo 6 outorgadu .oro ;;.&; dqfr"- \
deste Contrato, a fim de assegurar o cumprimento das obrigag6es aqui estabelecidas e e[
irrevog6vel, nos termos do artigo 684 do C6digo Civil. \,t

6.8, Os Alienantes Fiduciantes e a Companhia obrigam-se a, ap6s solicitagSo nesse

sentido pelo Agente Fiduci5rio, entregar um instrumento de procuragSo equivalente ao

sucessor do Agente FiduciSrio e, conforme venha a ser exigido, sempre que necessSrio para

assegurar que o Agente FiduciSrio (ou qualquer sucessor) disponha dos poderes exigidos
para praticar os atos e exercer os direitos aqui previstos.

6.9. os Alienantes Fiduciantes e a Companhia obrigam-se a renovar a procuragSo

outorgada nos termos do Anexo III do presente Contrato, pelo maior prazo permitido no

estatuto social da Companhia, e, assim, sucessivamente, durante todo o prazo de vig6ncia
das Deb6ntures, e apresent5-la ao Agente FiduciSrio com antecedGncia de, no mlnimo, 60
(sessenta) dias contados do t6rmino do prazo da procuragSo em vigor. Tais renovagdes

deverSo ocorrer o nImero de vezes que for necessdrio at6 que sejam integralmente quitadas

as Obrigag6es Garantidas.
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6.10. Os Alienantes Fiduciantes e a Companhia neste ato renunciam, em favor do

Agente FiduciSrio, a qualquer privi169io legal que possa afetar a livre e integral

exequibilidade ou exercicio de quaisquer direitos do Agente FiduciSrio nos termos deste

Contrato, estendendo-se referida renfncia a quaisquer direitos de prefer6ncia ou direitos

relativos i posse indireta dos Bens Dados em Garantia por parte do Agente FiduciSrio,

6.11. Na ocorrOncia de excussSo dos Bens Dados em Garantia, os Alienantes

Fiduciantes n5o terSo qualquer direito de reaver da Companhia, do Agente Fiduci5rio e/ou

do adquirente dos Bens Dados em Garantia, qualquer valor pago aos Debenturistas a titulo
de liquidagSo das Obrigag6es Garantidas com os valores decorrentes da alienagSo e

transfer6ncia dos Bens Dados em Garantia, n5o se sub-rogando, poftanto, nos direitos de

cr6dito correspondentes is Obrigag6es Garantidas.

6.11.1. Na hip6tese de execugSo da Garantia, os Alienantes Fiduciantes reconhecem

que, (a) n5o terSo qualquer pretensSo ou a95o contra a Companhia, os Debenturistas, o
Agente FiduciSrio e/ou o adquirente das A96es Alienadas Fiduciariamente com relagSo aos

direitos de cr6dito correspondentes is Obrigag6es Garantidas; e (b) a ausOncia de sub-
rogagSo ndo implica enriquecimento sem causa da Companhia, dos Debenturistas, do

Agente FiduciSrio e/ou do adquirente das Ag6es Alienadas Fiduciariamente, haja vista que

(1) em caso de execugSo da Garantia, a nio sub-rogag6o protegerS o valor de venda dos

Bens Dados em Garantia, uma vez que ndo haver5 direito de regresso dos Alienantes 
-.GT;..Fiduciantes contra a Companhia; e (2) o valor residual de venda das Ag6es Alienadas 7{ 

*'
Fiduciariamente, ap6s a liquidagSo integral das Obrigag6es Garantidas, serd integralmente { , - :

restituido aos Alienantes Fiduciantes. h' i

"''b,,',^- '-t*'
CLAUSULA vu

LEGITIMIDADE DO AGENTE FIDUCIARIO

7.t. Os Alienantes Fiduciantes e a Companhia reconhecem o direito dos

Debenturistas, por meio do Agente FiduciSrio, de executar a Garantia, como forma de

receber os cr6ditos devidos decorrentes das Obrigag6es Garantidas.

7.2. Os Alienantes Fiduciantes e a Companhia reconhecem a legitimidade

extraordin6ria do Agente Fiduci5rio para executar a Garantia contratada neste Contrato,
bem como para promover a cobranga de quaisquer valores decorrentes do presente

Contrato, podendo, para tanto, contratar, is expensas dos Alienantes Fiduciantes e a

Companhia, quaisquer prestadores de servigos para controle e execugSo da Garantia ou
para auditoria de procedimentos, e podendo ainda contratar e destituir, is expensas da

Companhia, advogados, com poderes ad judicia, intimar, notificar, interpelar, transigir,
desistir, dar e receber quitagSo, representando os Debenturistas extrajudicial ou

/)
V

Y

#

i\t
ht
l'r

I
i

I

32

s



0o0ficial R,i0 e Crvil de Possoa Juridrci,

1g /,8 B 07

judicialmenteeemqualquerfaseougraudejurisdig5o,comp
qualquer ato e assinar qualquer documento ou instrumento necessSrio no cumprimento de

suas fung6es de agente da presente Garantia, sempre no interesse e de acordo com as

expressas instrug6es dos Debenturistas nos termos da Escritura de EmissSo.

7.3. O Agente FiduciSrio atua no presente Contrato em nome e em beneficio dos

Debenturistas e de acordo com as expressas instrug6es dos Debenturistas, em total
conformidade com os termos e condig6es da Escritura EmissSo. Neste sentido, sempre que

neste instrumento estiverem previstos quaisquer atos ou decis6es a serem tomados pelos

Debenturistas, eles serSo tomados pelos Debenturistas em Assembleia Geral de

Debenturistas, nos termos previstos na Escritura de EmissSo e obseruados os qu6runs de

convocagSo e deliberagSo nela previstos, e serSo executados pelo Agente FiduciSrio em

estrita observSncia is disposig6es deste Contrato, da Escritura de EmissSo e da respectiva
Assembleia Geral de Debenturistas.

{

7.4. O exerc[cio da prerrogativa nos termos desta ClSusula VII n5o impedird o Agente
FiduciSrio de executar as Garantias Adicionais e/ou qualquer outra garantia outorgada ao

Agente FiduciSrio, na qualidade de representante dos Debenturistas, no 6mbito da EmissSo.

CLAUSULA VIII k
8.1. Sem prejuizo do disposto na ClSusula L.7 acima, este Contrato serd .jisB'"
automaticamente resolvido e nio terS mais validade ou efic5cia, nos termos dos artigos t27 /
e 128 do C6digo Civil, mediante a comprovagSo ao Agente Fiduci6rio da constituigSo de I I

alienagSo fiduci5ria, em cardter irrevogSvel e irretrat5vel, de 5.L23.967 (cinco milh6es, cento '.,L^ j
e vinte e tr6s mil, novecentas e sessenta e sete) ag6es ordinSrias, nominativas e sem valor '"4?'h'".

nominal de emissSo da Companhia, equivalentes na presente data a 9,3750L6olo (nove
inteiros e trezentos e setenta e cinco mil e dezesseis milion6simos por cento) da totalidade
das ag6es representativas do capital social da Companhia, todas de propriedade de Anna

Liz Teles de Melo, brasileira, solteira, menor, nascida em 06 de margo de 2006, residente e

domiciliada na Cidade de Goi6nia, Estado de Goi5s, na Rua Acapu Qd. C - Condomlnio
Alphaville Ip6, CEP 74.884-534, inscrita no CPF/MF sob o no 052.412.471-06 ('Srta, Anna
Liz" e "Agdes Adicionais da Menor'i respectivamente), em favor dos Debenturistas,
representados pelo Agente FiduciSrio, em garantia do flel, integral e pontual pagamento das

Obrlgag6es Garantidas ('AlienagSo FiduciSria de AE6es da Menor'), observado que a outorga
e constituigSo da AlienagSo Fiduci5ria de Ag6es da Menor dependerS, cumulativamente: (i)
de autorizagSo judicial especi'fica para a celebragSo, pela representante legal da Sfta. Anna
Liz, do respectivo contrato de constituigSo da AlienagSo FiduciSria de Ag6es da Menor,

substancialmente na forma do Anexo IV do presente Contrato; (ii) dos registros do

coNDr9AO RESOLUTTVA
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respectivo contrato nos competentes Cart6rios de Registro de Titulos e Documentos, os

quais deverSo ser efetuados pela Companhia; e (iii) da averbagSo da AlienagSo FiduciSria

de Ag6es da Menor no Livro de Registro de Ag6es Nominativas da Companhia ou, caso as

ag6es da Companhia se tornem escriturais, nos livros e sistemas da instituigSo financeira

respons5vel pela prestagSo de servigos de escrituragSo das ag6es da Companhia, por meio

de anotagSo no extrato da conta de dep6sito fornecido aos acionistas da Companhia, nos

termos do artigo 40 da Lei das Sociedades por Ag6es, a qual dever5 ser efetuada e/ou f)
requerida, conforme o caso, pela Companhia f'CondigSo Resolutiva'). Y

clAusuu rx
DrsPosrg6es cennrs

9.1. Em caso de conflito entre as definig6es contidas na Escritura de EmissSo e as

definig6es contidas neste Contrato, prevalecerSo, para fins exclusivos deste Contrato, as

defl nig6es contidas neste Contrato.

9.1,1. Todas as referCncias contidas neste Contrato a quaisquer outros contratos ou

documentos significam uma referOncia a tais contratos ou documentos da maneira que se

encontrem em vigor, conforme aditados e/ou modificados.

9.2. O presente Contrato institui um direito de garantia permanente sobre os Bens

Dados em Garantia e dever6: (i) vincular a Companhia, os Alienantes Fiduciantes, seus

sucessores, herdeiros e cession5rios autorizados; e (ii) beneficiar o Agente FiduciSrio e seus

sucessores e cession6rios, na qualidade de representante dos Debenturistas e

exclusivamente em beneficio destes. i
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9.3. Nenhuma Parte poderd transferir quaisquer de seus direitos ou obrigag6es aqui

previstos sem o pr6vio consentimento da outra Pafte.

9.4. Os Alienantes Fiduciantes e Companhia respondem por todas as despesas

decorrentes do presente Contrato, compreendendo aquelas relativas a emolumentos e

despachantes para obtengSo das certiddes dos distribuidores forenses, da municipalidade e

de propriedade, as necessdrias A sua efetivagSo e registro, bem como as demais que se lhe

seguirem, inclusive as relativas a emolumentos e custas de tabelionatos de notas e de

cart6rios de registro de titulos e documentos, de quitagdes fiscais e qualquer tributo devido

sobre a operagSo.

9.5. Nenhuma ag6o, omissSo ou demora no exercicio de qualquer direito ou agSo por

qualquer das Partes importar5 em alteragSo ou renfncia de qualquer direito ou ag6o, que

poderSo ser exercidos a qualquer tempo, nem significar5 novagSo de quaisquer das

obrigag6es decorrentes do presente Contrato.
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9.5.1. A ren[ncia expressa por escrito a um determinado direito ndo deverd ser

considerada como ren0ncia a qualquer outro direito.

9.6. A Garantia institu[da pelo presente Contrato ser5 adicional a, e sem prejufzo de,

quaisquer outras garantias ou direito real de garantia outorgado pelos

Alienantes Fiduciantes, pela Companhia ou por qualquer terceiro como garantia das

Obrigagdes Garantidas, inclusive mas n5o se limitando as Garantias Adicionais, e poder5 ser
executada de forma isolada, alternativa ou conjuntamente com qualquer outra garantia ou

direito real de garantia, inclusive mas ndo se limitando as Garantias Adicionais,
independentemente de qualquer ordem ou prefer6ncia.

9.7. O exercicio pelo Agente FiduciSrio de quaisquer dos direitos ou recursos
previstos neste Contrato n5o exonerarS a Companhia e/ou os Alienantes Fiduciantes de
quaisquer de seus respectivos deveres ou obrigagdes referentes a outros direitos e recursos

do Agente FiduciSrio perante a Companhia, conforme aplicSvel, de acordo com as

disposig6es da Escritura de EmissSo, deste Contrato ou ainda dos Documentos da OperagSo.

9.8. Este Contrato e os anexos que o integram, em conjunto com a

Escritura de EmissSo, contemplam o acordo integral estabelecido entre as Partes com

relagSo ao objeto deste Contrato. Todas as alterag6es deste Contrato deverSo ser feitas por

escrito, mediante acordo entre as Partes.

9.9. Todas e quaisquer notificag6es ou comunicag6es a serem enviadas por qualquer

das Paftes nos termos deste Contrato deverSo ser encaminhadas para os seguintes
enderegos:

Para o Sr. Igor:
Rua Novo Planalto, Quadra P2, Lote 05

CEP 74884-665, Goi6nia - GO

At.: Igor Nogueira Alves de Melo

Tel.: (62) 3310 2011
E-mail : igor. melo@ranchoterrasanta.com. br

Para o Sr. italo:
Rua Parnaiba, Quadra P6, Lote 20, Alphaville Araguaia

CEP 74883-005, Goi6nia - GO

At.: italo Nogueira Alves de Melo

Tel,: (62) 3310 2011
E-mail : italo,melo@teuto.com,br

Para o Sfta. Priscilla:
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Rua Mamorti, Quadra M6, Lote 11, Alphaville Araguaia

CEP 74883-015, Goi6nia - GO

At.: Priscilla Nogueira Alves Melo

Tel.: (62) 3310 2011
E-mail : pri104@hotmail.com

Para o Agente Fiduci5rio:
SLW Corretora de Valores e C6mbio Ltda.

Rua Doutor Renato Paes de Barros, no 717, 10o andar

CEP 04530-001, S5o Paulo - SP

At.: Nelson Santucci Torres / Andre Yugo Higashino

Tel.: (11) 3048-9900
E-mail: andre.higashino@slw.com.br / fiduciario@slw.com.br

Para a Companhia:
Laborat6rio Teuto Brasileiro S.A.

Vila VP 7D, M6dulo 11, S/N, Quadra 13, Daia

CEP 75L32-140, An5polis - GO

At.: ftalo Nogueira Alves de Melo

Tel.: (62) 3310 2011
E-mail : italo.melo@teuto.com.br

9.9.1. As comunicag6es serSo consideradas entregues quando recebidas sob protocolo

ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, por fax ou

por telegrama nos enderegos acima. As comunicag6es feitas por fac-slmile ou e-mail serSo

consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado
por meio de indicativo (recibo emitido pela m5quina utilizada pelo remetente).

9.9.2. A mudanga de qualquer dos enderegos deverd ser comunicada is demais Partes

pela Pafte que tiver seu enderego alterado, por escrito, no prazo mSximo de 5 (cinco) dias

contado da sua ocorrOncia. Eventuais prejuizos decorrentes da n5o comunicagSo quanto A

alteragdo de enderego serSo arcados pela Parte inadimplente, exceto se de outra forma
previsto neste Contrato.

9.10. Todas e quaisquer alterag6es do presente Contrato somente serSo vdlidas
quando celebradas por escrito e assinadas por todas as Partes.

9.11. Nada contido no presente Contrato afetar5 o direito dos Debenturistas,

representados pelo Agente Fiduci5rio, de promover a citagSo dos Alienantes Fiduciantes e

da Companhia por qualquer outra forma permitida pela lei aplic6vel.
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9.12. O presente Contrato constitui titulo executivo extrajudicial, nos termos do

artigo 784, inciso III, do C6digo de Processo Civil, e as obrigag6es nele contidas estSo

sujeitas i execugSo especifica, sem que isso signifique ren[ncia a qualquer outra agSo ou
providGncia, judicial ou n5o, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente

Contrato.

9.13. A invalidagSo ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cl5usulas

deste Contrato n5o afetard as demais, que permanecerSo sempre vdlidas e eficazes at6 o
cumprimento, pelas Partes, de todas as suas obrigagdes aqui previstas. Ocorrendo a

declaragSo de invalidagSo ou nulidade de qualquer clSusula deste Contrato, as Paftes desde
jd se comprometem a negociar, no menor prazo poss[vel, em substituigSo ir clSusula

declarada invdlida ou nula, a inclusSo, neste Contrato, de termos e condig6es vSlidos que

reflitam os termos e condig6es da cl5usula invalidada ou nula, observados a intengSo e o
objetivo das Partes quando da negociagSo da cl5usula invalidada ou nula e o contexto em
que se insere.

9.L4. As Paftes declaram, mitua e expressamente, que este Contrato foi celebrado
respeitando-se os princlpios de probidade e de boa-f6, por livre, consciente e firme
manifestagSo de vontade das Partes e em perfeita relagSo de equidade.

9.15. As Partes declaram que este Contrato integra um conjunto de documentos que

comp6em a estrutura juridica dos Documentos da OperagSo. Neste sentido, qualquer
conflito em relagSo i interpretagSo das obrigag6es das Partes neste documento dever5 ser
solucionado levando em consideragSo uma anSlise sistem5tica de todos os Documentos da
OperagSo.

9.16. Os prazos estabelecidos neste Contrato serSo computados de acordo com o
disposto no artigo 132 do C6digo Civil, sendo excluido o dia de inicio e incluido o do
vencimento.

9.17. Este Contrato 6 regido pelas Leis da Repriblica Federativa do Brasil.

9.18. As Partes elegem o foro da Comarca da Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o

Paulo, com renfncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como
competente para dirimir quaisquer controv6rsias decorrentes deste Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes o presente Contrato, em 3 (tr6s)
vias id6nticas, na presenga das 2 (duas) testemunhas abaixo.
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S5o Paulo, 13 de junho de 2018

(As assinaturas seguem nas 6 6eis) pdginas seguintes)

(Restante desta p;igina intencionalmente deixado em branco)
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(Piigina de assinaturas 1/6 do "fnstumento Particular de Alienagdo Fiducidria de Agdes e

Outras Avengas" celebrado entre lgor Nogueira Alves de Me/o, italo Nogueira Alves de Melo,

Priscilla Nogueira Alves Melo e SLW Coretora de Valores e Cdmbio LTDA., com

interueni0ncia e anudncia do Laborat6rio Teuto Brasileiro 5.A., em 13 de junho de 2018)

IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO
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Emol. R$ 10.387,50

Estado R$ 2.952,24

Ipesp R$ 2.020,64

R. Civil R$ 546,71

T. Justiga R$ 712,91

M. P0blico R$ 498,60

Iss R$ 217,72

Total R$ 17.336,32
Sel6 e taxas

RsolhrdG p/verba

Radislau Lamotta - Oficial
Protocolado e prenotado sob
29 I OO I 2Ot.8 e registrado,
sob o n.

29 de

em
e documentos.
de 2018

. r.848.

CPF/M P:-€.50 .t7 3.021- L5

RG: 367 .429-8 1 (SESP/GO)
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(Piigina de assinaturas 2/6 do "Instntmento Pafticular de Alienagdo Fiducidria de Agdes

e Outras Avengas" celebrado entre lgor Nogueira Alves de Melo, italo Nogueira Alves de
Melo, Priscilla Nogueira Alves Melo e SLW Corretora de Valores e Cimbio LTDA., com

interueni5ncia e anu)ncia do Laboratdrio Teuto Brasileiro 5.A., em 13 de junho de 2018)

iralo NoGUETRA ALVES DE MELo
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(Piigina de assinaturas 3/6 do "fnstrumento Pafticular de AlienagSo Fiduciiria de Agdes

e Outras Avengas" celebrado entre lgor Nogueira Alves de Melq italo Nogueira Alves de

Melo, Priscilla Nogueira Alves Melo e SLW Corretora de Valores e Cimbio LTDA., com

interueni)ncia e anu€ncia do Laboratdrio Teuto Brasileiro 5.A., em 13 de junho de 2018)

PRISCLLA NOGUEIRA ALVES MELO

a1t,
IJ

l1 rnrrrvn

CPF/MF: 7 04.292.431-20
RG: 3.783.634 (DGPC/GO)
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(P;igina de assinaturas 4/6 do "Instntmento Particu/ar de AlienagSo Fiducidria de Agdes

e Outras Avengas" celebrado entre lgor Nogueira Alves de Melq ltalo Nogueira Alves de
Melo, Priscilla Nogueira Alves Melo e SLW Corretora de Valores e Cdmbio LTDA., com

interueni1ncia e anudncia do Laboratdrio Teuto Brasileiro 5.A., em 13 de junho de 2018)

SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA.

Fablana AhGs de tvfm Bergamlnl
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(P;igina de assinaturas 5/6 do "fnstrumento Pafticular de Alienagdo fiduciiria * nOA
e Outras Avengas" celebrado entre lgor Nogueira Alves de Melq italo Nogueira Alves de

Melo, Priscilla Nogueira Alves Melo e SLW Corretora de Valores e Cdmbio LTDA., com

interueni€ncia e anudncia do Laboratdrio Teuto Brasileiro 5.A., em 13 de junho de 2018)

LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S.A.

M
Nome: tl4ana|, frffi H.,^^q--,a

{

Nome:

Cargo:Cargo: Eufl
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(Piigina de assinaturas 6/6 do "Instrumento Particular de AlienagSo

e Outras Avengas" celebrado entre lgor Nogueira Alves de Melo, Italo Nogueira Alves de
Melo, Priscil/a Nogueira Alves Melo e SLW Corretora de Valores e Cdmbio LTDA., com
interueni4ncia e anu€ncia do Laborat6rio Teuto Brasileiro 5.A., em 13 de junho de 2018)

TESTEMUNHAS

RG: QSitg ttr
GPF/MF: Ye1 l rl .lot - 5 3

Feqp@ Nimlau Bonke Faria
RG no 32.881.666-l 

-

CPF no 3S9.167.01&96
RG:

CPF/MF:
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ANEXO I

Os termos iniciados com letra mai0scula utilizados, mas ndo definidos, neste Anexo I
deverSo ser interpretados de acordo com os signiflcados a eles atribuidos na descrigSo das

obrigag6es garantidas nos termos da Escritura de EmissSo e todas as refer6ncias a quaisquer

contratos ou documentos significam uma referCncia a tais instrumentos tais como aditados,
modificados e que estejam em vigor.

As demais caracteristicas das Obrigag6es Garantidas estSo descritas na

Escritura de EmissSo. A descrigSo ora oferecida visa meramente a atender crit6rios legais e
n5o restringe de qualquer forma os direitos dos Debenturistas.

1. Valor Total da EmissSo: O valor total da EmissSo serd de R$485.000.000,00
(quatrocentos e oitenta e cinco milh6es de reais), na Data de EmissSo (conforme

definido abaixo) ('Valor Total da EmissSo').

2. Nfmero de S6ries: A EmissSo 6 realizada em s6rie 0nica.

Quantidade de DebGntures: SerSo emitidas 485.000 (quatrocentos e oitenta e cinco
mil) Deb6ntures.

Valor Nomina! Unit5rio das Deb6ntures: As Deb6ntures terSo valor nominal
unitdrio de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de EmissSo ("Valor Nominal Unit5rio").

AtualizagSo Monet5ria: Ndo haverd atualizagSo monetdria do Valor Nominal Unitiirio
das Deb6ntures.

RemuneragSo: Sobre o Valor Nominal UnitSrio ou saldo do Valor Nominal UnitSrio de

cada uma das Deb6ntures incidirSo juros remunerat6rios correspondentes a 100%
(cem por cento) da variagSo acumulada das taxas m6dias diSrias dos DI - Dep6sitos

Interfinanceiros de um dia, "overextra-grupd', expressas na forma percentual ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis, calculadas e divulgadas diariamente
pela 83, no informativo diSrio disponivel em sua p5gina na Internet
(http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI"), acrescida de sobretaxa de 2,89o/o (dois inteiros
e oitenta e nove cent6simos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)
Dias Uteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias

Uteis decorridos, desde a primeira Data de IntegralizagSo ou a data de pagamento de
RemuneragSo imediatamente anterior, conforme o caso, at6 a data do efetivo
pagamento, calculada conforme f6rmula prevista na Escritura de EmissSo.

3.

4.

5.

6.

I
-p

/

,""tlt-Shxt
t
llt, llr1\ I
tP*r..,^^ 

-*V

W
/T

45

q



0n0f,cial ft,[0, e Cir,il rJe PessoalurirCice

18 trl 8 07

8.

7. Data de EmissSo: Para todos os efeitos legais, a data de emissSo aas OeUeffiifr
14 de maio de 2018 ("Data de EmissSo").

Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hip6teses de Resgate Antecipado

Total Facultativo ou Resgate Total Antecipado Obrigat6rio das Deb6ntures e/ou de

vencimento antecipado das obrigag6es decorrentes das Deb6ntures, nos termos
previstos na Escritura de EmissSo, as Deb6ntures terSo prazo de vencimento de 54

(cinquenta e quatro) meses contado da Data de EmissSo, vencendo-se, poftanto, em

14 de novembro de 2022 ('Data de Vencimento'J.

Resgate Antecipado Total Facultativo: A Companhia poderA realizar, a qualquer

tempo e a seu exclusivo crit6rio, o resgate antecipado das Deb6ntures, com o

consequente cancelamento de tais Deb6ntures ('Resgate Antecipado Total

Facultativo'). O Resgate Antecipado Total Facultativo dever5 abranger a totalidade das

Deb€ntures, n6o sendo permitido o resgate parcial facultativo das Deb6ntures.

Resgate Antecipado Total Obrigat6rio: A Companhia dever5, obrigatoriamente,

realizar o resgate antecipado das Deb6ntures, com o consequente cancelamento de

tais Deb6ntures, na ocorrEncia de qualquer das seguintes hip6teses: (i) exceto na

hip6tese de Transfer6ncia Autorizada de Ativos Obrigat6rio (conforme definido na

Escritura de EmissSo), venda, cessSo, promessa de venda ou cessSo, ou qualquer

forma de alienagSo ou transferGncia de parte ou da totalidade dos ativos imobilizados

ou intangiveis da Companhia, em valor individual ou agregado, igual ou superior a

R$ 20.000.000,00 (vinte milh6es de reais) ou seu equivalente em outras moedas,

dentro do mesmo exercicio social, e desde que, tal valor seja igual ou superior ao Valor

do Resgate Antecipado Total Obrigat6rio (conforme definido na Escritura de EmissSo)

para a totalidade das Deb6ntures; (ii) venda, cessSo, promessa de venda ou cessSo,

ou qualquer forma de alienagSo ou transfer6ncia de parte ou da totalidade de

participagSo societ5ria direta ou indireta em outras sociedades, detida pela Companhia

na Data de EmissSo, e desde que, o valor decorrente da respectiva alienagSo seja igual

ou superior ao Valor do Resgate Antecipado Total Obrigat6rio para a totalidade das

Deb6ntures; ou (iii) destituigSo sem justa causa e/ou renrincia do atual diretor
presidente da Companhia, Sr. Marcelo Leite Henriques, sem a pr6via autorizagSo dos

Debenturistas representando, no m[nimo, 90o/o (noventa por cento) das Deb6ntures

em CirculagSo, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas ('Resqate Antecipado

Total Obrigat6rio" e "Hip6teses de Resgate Antecipado Total Obrigat6rio",
respectivamente).

11. AmortizagSo Extraordin5ria Facultativa: A Companhia poderS, a seu exclusivo
crit6rio e a qualquer tempo, amoftizar extraordinariamente as Deb6ntures

9.

10.
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("AmortizaESo ExtraordinSria Facultativa'). A AmortizagSo Extraordindria FEculta

deverS abranger, proporcionalmente, a totalidade das Deb6ntures, e estarS, em
qualquer hip6tese, limitada a 98o/o (noventa e oito por cento) do Valor Nominal

Unitdrio.

12. Amoftizag6o Extraordin5ria Obrigat6ria: A Companhia deverS, obrigatoriamente,
amoftizar extraordinariamente as Deb6ntures, na ocorr6ncia de qualquer das seguintes
hip6teses: (i) exceto na hip6tese de TransferGncia Autorizada de Ativos, venda, cessSo,
promessa de venda ou cessSo, ou qualquer forma de alienagSo ou transferGncia de
parte ou da totalidade dos ativos imobilizados ou intanglveis da Companhia, em valor
individual ou agregado, igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milh6es de reais)
ou seu equivalente em outras moedas, dentro do mesmo exerclcio social, e desde que,

tal valor seja inferior ao Valor do Resgate Antecipado Total Obrigat6rio para a

totalidade das Deb6ntures; ou (ii) venda, cessSo, promessa de venda ou cessSo, ou
qualquer forma de alienagSo ou transferOncia de parte ou da totalidade de participagSo

societdria direta ou indireta em outras sociedades, detida pela Companhia na Data de
EmissSo, e desde que, o valor decorrente da respectiva alienagSo seja inferior ao Valor
do Resgate Antecipado Total Obrigat6rio para a totalidade das Deb6ntures
('AmortizagSo Extraordin6ria Obrigat6ria" e "Hip6teses de AmortizagSo Extraordindria
Obri gat6ria ", respectivamente).

13. Pagamento da RemuneragSo: Sem prejuizo dos pagamentos em decorr6ncia de
eventual vencimento antecipado das obrigag6es decorrentes das Deb6ntures, Resgate
Antecipado Facultativo ou Resgate Antecipado Obrigat6rio, nos termos previstos na

Escritura de EmissSo, a RemuneragSo ser6 paga trimestralmente, sendo o primeiro
pagamento devido em 14 de agosto de 2018, e os demais pagamentos devidos sempre
no dia 14 dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano, at6 Data de
Vencimento (cada uma dessas datas, uma "Data de Pagamento da RemuneragSo das
Deb6ntures').
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14. AmortizagSo Programada do Valor Nominal Unit5rio: O Valor Nominal UnitSrio
das Deb6ntures serS amortizado em 16 (dezesseis) parcelas trimestrais consecutivas,
devidas sempre no dia 14 dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de cada
ano, sendo que a primeira parcela serS devida em 14 de fevereiro de 2019, e as demais
parcelas serSo devidas em cada uma das respetivas datas de amoftizagSo das
Deb6ntures, de acordo com a tabela constante na ClSusula 4.L2 da Escritura de
EmissSo (cada uma, uma "Data de AmortizaEso das Deb6ntures').

Local de Pagamento: Os pagamentos referentes is Deb6ntures e a quaisquer outros
valores eventualmente devidos pela Companhia e/ou pelos Garantidores, nos termos
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da Escritura de EmissSo e/ou dos Contratos de Garantia, serSo realizados (i) pela

Companhia, no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal UnitSrio, i
RemuneragSo e aos Encargos Morat6rios, e com relagSo ds Deb6ntures que estejam
custodiadas eletronicamente na 83, por meio da 83; (ii) pela Companhia, com relagSo

ds Deb6ntures que n5o estejam custodiadas eletronicamente na 83, por meio do Banco

Liquidante ou em sua sede, conforme o caso; ou (iii) pelos Garantidores, em qualquer

caso, por meio do Banco Liquidante ou em sua sede, conforme o caso.

16. Encargos Morat6rios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor
devido pela Companhia aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emiss6o,

adicionalmente ao pagamento da RemuneragSo, calculada pro rata temporis desde a

primeira Data de IntegralizagSo ou a data de pagamento de RemuneragSo

imediatamente anterior, conforme o caso, at6 a data do efetivo pagamento, sobre
todos e quaisquer valores em atraso, incidirSo, independentemente de aviso,
notificagSo ou interpelagSo judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de Lo/o (um por
cento) ao m6s, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento at6 a
data do efetivo pagamento; e (ii) multa morat6ria, irredutivel e de natureza ndo

compensat6ria de 2o/o (dois por cento) sobre o valor devido ("Encargos Morat6rios").
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ANEXO II

MODELO DE ADITAMENTO AO CONTRATO

lolo ([o]) ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTTCULAR DE alrenagAO
rroucrAnrA DE ng6rs E ourRAs AVEN9As

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas, de um lado:

IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO, brasileiro, casado sob o regime de separagSo total
de bens, conforme Escritura P0blica de Pacto Antenupcial lavrada pelo 20 Registro Civil e

Tabelionato de Notas da Cidade de Goi6nia, Estado de Goi5s, irs fls. 66167, do livro 0151-E
em 25 de janeiro de 2010, industrial, residente e domiciliado na Cidade de GoiAnia, Estado
de Goi5s, na Rua Novo Planalto, Quadra P2, Lote 05, CEP 74884-665, poftador da c6dula
de identidade RG no 367.429-81 (SESP/GO) e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas

Ffsicas do Minist6rio da Fazenda ('CPF/MF') sob o no 850.173.02t-I5 ('Sr. Igor');

ifalO NOGUEIRA ALVES DE MELO, brasileiro, casado sob o regime de separagSo total
de bens, conforme Escritura P0blica de Pacto Antenupcial lavrada pelo 2o Registro Civil e

Tabelionato de Notas da Cidade de Goi6nia, Estado de Goi5s, ds fls. 66167, do livro 0151-E
em 25 de janeiro de 2010, empresSrio, residente e domiciliado na Cidade de Goi6nia, Estado
de Goi5s, na Rua Parnaiba, Quadra P6, Lote 20, Alphaville Araguaia, CEP 74883-005,
portador da c6dula de identidade RG no 3.783.633 (DGPC/GO) e inscrito no CPF/MF sob o
no 693.025.881-49 ('Sr. italoJ; e

PRISCILLA NOGUEIRA ALVES MELO, brasileira, solteira, gestora administrativa,
residente e domiciliada na Cidade de Goi6nia, Estado de Goi5s, na Rua Mamor6, Quadra
M6, Lote 11, Alphaville Araguaia, CEP 74883-015, portadora da c6dula de identidade RG no

3783634 (DGPC/GO) e inscrita no CPF/MF sob o no 704.292.437-20 f'Sra. Priscilla" e, em
conjunto com Sr. Igor e Sr. ftalo, os "Alienantes Fiduciantes');

e, de outro lado:

SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA., instituigSo financeira autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o

Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, no 7L7, 10" andar, Itaim Bibi, CEP 04530-
001, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Minist6rio da Fazenda

C'CNPJ/MF') sob o no 50.657.67510001-86, neste ato representada, na forma de seu

contrato social, por seus representantes legais devidamente autorizados e identificados na

respectiva pdgina de assinatura do presente instrumento ('Agente FiduciSrio'), na qualidade
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de representante dos titulares das Deb6ntures (conforme definido abaixo)

f'Debenturistas');

e, ainda, na qualidade de interveniente anuente:

LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S.A., sociedade an6nima sem registro de
companhia aberta perante a ComissSo de Valores MobiliSrios C'CVM'), com sede na Cidade
de Andpolis, Estado de Goi5s, na Vila vP 7D, M6dulo 11, s/N, Quadra 13, Daia, cEp 75132-
140, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.159.22910001-76, neste ato representada, na forma
de seu estatuto social, por seus representantes legais devidamente autorizados e

identificados na respectiva pSgina de assinatura do presente instrumento ('Companhia');

(sendo os Alienantes Fiduciantes, o Agente FiduciSrio e a Companhia doravante designados,
em conjunto, como "Pattes" e, individual e indistintamente, como "Palte')

CONSTDERANDO QUE:

(i) na presente data a [.] [subscreveu/adquiriu] ;.1 Ag6es {e/ou} lidentificar
espdcie das agdes e/ou outros valores mobiliiiriosl emitidas pela

Companhia ('Novas Ag6es');

(ii) nos termos do "Instrumento Particular de AlienagSo FiduciSria de Ag6es e Outras
Avengas" ('Contrato Original') celebrado em 13 de junho de 2018 pelas Partes

e registrado nos Cart6rios de Registro de Tiltulos e Documentos (conforme

definido no Contrato Original), os Novos Valores Mobili5rios deverSo tamb6m
ser alienados fiduciariamente, sendo incluidos nos Bens Dados em Garantia
(conforme definido no Contrato Original); e

(i.i) nos termos do contrato original, os Rendimentos das Ag6es e os Direitos
Cedidos foram objeto da CessSo FiduciSria.

RESOLVEM as Partes, de comum acordo e sem quaisquer restrig6es, celebrar este "[o]
Aditamento ao Instrumento Particular de AlienagSo Fiduci5ria de Agdes e Outras
Avengas" ('Aditamento'), de acordo com os termos e condig6es a seguir estabelecidos,
livremente convencionados entre as Partes, que se obrigam a cumpri-los e fazer com que

sejam cumpridos.

CLAUSULA I
ADITAMENTO
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1.1. A [.], pelo presente Aditamento, e em carSter irrevogSvel e irretratdvel, atualiza
e especifica a totalidade das Ag6es Alienadas Fiduciariamente que, por forga da ClSusula 1.3

do Contrato Original, passaram a incluir, as Ag6es [e/ou valores mobiliiirios]
adquiridas/subscritas na presente data e identificadas abaixo, em conjunto com todos os

Rendimentos das Ag6es e demais Bens e Direitos Cedidos, nos mesmos termos do Contrato
Original ('Garantia Complementar') :

IListar Garantia Com plementar]

L.2. Todas as disposigdes relacionadas aos Bens Dados em Garantia serSo aplicdveis,
mutatis mutandi, i Garantia Complementar, a qual faz parte integrante dos Bens Dados em
Garantia, para todos os fins e efeitos previstos no Contrato Original e em lei.

1.3. Em razSo do acima disposto, os signatdrios do presente concordam em alterar,
consolidar e ratificar a ClSusula 1.1 do Contrato Original, a qual passard a vigorar, a partir
da presente data com a seguinte redagSo:

"1.1. [Sujeito d implementagSo da Condigdo Suspensiva (conforme
definido abako), paral Para assegurar o fiel, integrale pontualpagamento
de todos e quaisquer valores, principais ou acess6rios, presentes ou
futuros, incluindo encargos morat6rios, devidos pela Companhia nos
termos da Escritura de Emissdq do presente Contrato e/ou dos
Documentos da Operagdo, bem como eventuais indenizagdeg todo e
qualquer custo ou despesa incorrido pelo Agente Fiduci1rio e/ou pelos
Debenturistas em decorr4ncia de processos, procedimentos e/ou outras
medidas judiciais, extrajudiciais, administrativas ou arbitrais necessdrios d
salvaguarda e/ou exercicio de seus direitos e prerrogatiuas decorrentes
das Debdntures, desta Garantia e/ou das Garantias Adicionais, tais como
honordrios advocaticios judiciais ou extrajudiciais (esses iltimos, desde
que em valores razodveis e devidos a advogados contratados
especificamente para a defesa dos interesses dos Debenturistas) e
despesas processuais ('Obrigagdes Garantidas), os Alienantes
Fiduciantes, pelo presentg em cardter irrevogdvel e iretratdvel, alienam
fiduciariamente em garantia, nos termos do artigo 66-8 da Lei no 4.725,

de 14 de julho de 1965 conforme alterada ('Lei 4.7282, do aftigo 40 da
Lei das Sociedades por Agdes e, conforme apliciivel, dos aftigos 1.361 e
seguintes da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme
alterada ('C6digo Civil), a propriedade fiducidria, o dominio resolivel e a
posse indireta, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente
Fiducidriq os bens e direitos listados abaixo, livres e desembaragados de
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quaisquer 6nus, gravames ou restrigdes, nos termos e condig1es previstos
neste Contrato ("AlienacSo Fiducidria ) : :

(i) t4 (t0 agdes ordindrias, nominativas e sem valor nominal da
Companhia, equiualentes na presente data a aproximadamente
3q624984o/o (trinta inteiros e seiscentos e vinte e quatro mil novecentos
e oitenta e quatro miliondsimos por cento) da totalidade das agdes
representativas do capital social da Companhia ('Percentual Minimo do
indice de Garantia), de titularidade dos Alienantes Fiduciantes, sendo: [.J
(Agdes Alienadas Fiduciariamente ?; e"

ct-Ausuu rr
REGISTROS E FORMALIDADES

2.L. A Companhia obriga-se a, sendo respons5vel por todas as despesas incorridas
em tais atos:

(i) em at6 5 (cinco) Dias Uteis ap6s a celebragSo deste Aditamento, requerer o

registro deste Aditamento, perante os Caft6rios de Registro de Tltulos e

Documentos (conforme definido no Contrato Original);

(ii) obter a averbagSo deste Aditamento perante os Cart6rios de Registro de Tltulos
e Documentos no prazo de at6 20 (vinte) dias contado da data da respectiva

(i ii)
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(iv)

celebragSo;Lertrur dgdu, 
{ i

fornecer 1 (uma) via original do presente Aditamento e demais documentor \h^,^" #
comprobat6rios do registro mencionado no inciso "(i)" acima ao Agente
FiduciSrio, dentro de at6 5 (cinco) Dias Uteis contado da data do registro deste
Aditamento, nos termos do inciso "(i)" acima, conforme o caso; e

at6 5 (cinco) Dias Uteis da data de celebragSo deste Aditamento, comprovar ao
Agente FiduciSrio mediante envio de c6pia autenticada do Livro de Registro de
Agdes Nominativas da companhia ou, caso as ag6es da companhia se tornem
escriturais, do extrato do agente escriturador das ag6es de emissSo da
companhia, evidenciando a averbagdo da Garantia nos termos do Artigo 40 da
Lei das Sociedades por Ag6es com a seguinte anotagSo (conforme aplic5vel):

"O Aditamento de no [.J, datado de [o1 de kJ de [4, ao Instrumento de
Alienagdo Fiduci1ria de Agdes e outras Avengas, datado de 13 de junho
de 201& 6 ora averbado para refletir a alienagdo d ora averbado para
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refletir a alienagSo fiducidria [sob condigSo suspensiual de [4 ag6es

ordindrias, nominativas e sem valor nomina/ de titularidade [.J, ("Novas

4g0e€') bem como a cessSo fiducidria [sob condigSo suspensival (i) dos
dividendos (em dinheiro ou mediante distribuigSo de novas agdes), lucros,
frutos, rendimentos, bonificagdes, direitos, juros sobre capital pr6priq
distribuigdes e demais valores atribuidos, declarados e ainda ndo pagos ou
a serem declarados, recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra
forma distribuidos e/ou atribuidos, inclusive mediante a permuta, venda

ou qualquer outra forma de disposigSo ou alienagdo das Nouas Agdes;
(ii) quaisquer bens, valores mobilidrios ou titulos nos quais as Novas Agdes
seiam conveftidas (inclulndo quaisquer depdsitos, titulos ou valores

mobilidrios), assim como todas as outras quantias pagas ou a serem pagas
em decorrdncia de, ou relacionadas d, guaisquer das Novas Agdes; (iii) o
direito de subscrigdo de novas agdes representatiuas do capital social da
Companhia, b6nus de subscrigdq deb€ntures conversiveis, partes
beneficidrias, ceftificados, titulos ou outros ualores mobilidrios conversiveis
em agdes, bem como direitos de preferdncia e opgdes de titutaridade; e
(iv) quaisquer novas agdes de emissdo da companhia, inclusive
decorentes de desdobram en tq grupa m ento, bon ificag1o, capita lZagdo de
lucros ou reservas, fusdq cisdq incorporagSo ou qualquer outro tipo de
reorganizagdo societdria, atd o limite de [.Jo/o ([0 da totalidade das agdes
representativas do capital social da Companhid'

CLAUSULA II
RArrFrcAgAo

3.1. Os termos grafados com letra inicial mairiscula empregados neste Aditamento
terSo os significados a eles atribuldo no Contrato Original.

3.2. Pelo presente, os Alienantes Fiduciantes e a Companhia ratificam,
expressamente e integralmente, todas as declarag6es, garantias, procurag6es e avengas,
respectivamente prestadas, outorgadas e contratadas no Contrato Original, aplic5veis ao
presente Aditamento, como se tais declarag6es, garantias, procurag6es e avengas
estivessem aqui integralmente transcritas.

3.3. Exceto como expressamente aditado nos termos do presente, todas as
disposig6es, termos e condig6es do Contrato Original permanecem integralmente em pleno
vigor e efeito, sendo ora expressamente ratificados por todos os signatdrios do presente.
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das 2 (duas)

de Pessoa Jtuildrce

O presente Aditamento 6 firmado em [3 (tr6s) vias id6nticas, na

testemunhas abaixo-assinadas.

[S5o Paulo], [o] de [o] de [o]

(As assinaturas seguem nas 6 (seis) pdginas seguintes.)

(Restante desta pdgina intencionalmente deixado em branco.)

lrNsERrR pAernns DE ASSTNATURASI
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ANEXO III

MooeLo or pRocuRAgAo

enocunagAo

Pelo presente instrumento de mandato,

IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO, brasileiro, casado sob o regime de separagSo total
de bens, conforme Escritura P[blica de Pacto Antenupcial lavrada pelo 2o Registro Civil e

Tabelionato de Notas da Cidade de GoiSnia, Estado de Goi5s, is fls, 66167, do livro 0151-E
em 25 de janeiro de 2010, industrial, residente e domiciliado na Cidade de Goi6nia, Estado
de Goi5s, na Rua Novo Planalto, Quadra P2, Lote 05, CEP 74884-665, portador da c6dula
de identidade RG no 367.429-81 (SESP/GO) e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas

Fisicas do Minist6rio da Fazenda ['CPF/MF') sob o no 850.173.02L-t5 ('Sr. Igor');

ffalO NoGUEIRA ALVES DE MELO, brasileiro, casado sob o regime de separagSo total
de bens, conforme Escritura P[rblica de Pacto Antenupcial lavrada pelo 2o Registro Civil e

Tabelionato de Notas da Cidade de Goi6nia, Estado de Goi5s, is fls. 32133, do livro 267-E
em 29 de janeiro de 2013, empresSrio, residente e domiciliado na Cidade de Goi6nia, Estado

de Goi5s, na Rua Parnaiba, Quadra P6, Lote 20, Alphaville Araguaia, CEP 74883-005,
portador da c6dula de identidade RG no 3,783.633 (DGPC/GO) e inscrito no CPF/MF sob o
no 693.025.881-49 ('Sr. italo');

PRISCILTA NOGUEIRA ALVES MELO, brasileira, solteira, gestora administrativa,
residente e domiciliada na Cidade de Goi6nia, Estado de Goi5s, na Rua Mamor6, Quadra
M6, Lote 11, AlphavilleAraguaia, CEP 74883-015, portadora da c6dula de identidade RG no

3783634 (DGPC/GO) e inscrita no CPF/MF sob o no 704.292.431-20 ('Srta. Priscilla'); e

LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S.A., sociedade an6nima sem registro de
companhia abefta perante a ComissSo de Valores Mobilidrios C'CVM'), com sede na Cidade
de Andpolis, Estado de Goi5s, na vila vP7D, M6dulo 11, s/N, Quadra 13, Daia, cEp75132-
140, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Minist6rio da Fazenda

C'CNPJ/MF') sob o no 17.159.2291000L-76, neste ato representada, na forma de seu

estatuto social, por seus representantes legais devidamente autorizados e identificados na

respectiva p5gina de assinatura do presente instrumento ('Companhia", e em conjunto com
Sr. Igor, Sr. italo, Srta. Priscilla e Sr. Marcelo, os "Outorgantes');

neste ato, individual e isoladamente, nomeiam e constituem como seu bastante procurador,

SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA., instituigSo financeira autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o
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Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, no 717, 10o andar, Itaim Bibi, CEP 04530-

001, inscrita no CNPJ/MF sob o no 50.657.67510001-86, neste ato representada, na forma

de seu contrato social, por seus representantes legais devidamente autorizados e

identificados na respectiva p6gina de assinatura do presente instrumento ("Outorgado'), a

quem conferem amplos poderes para, agindo em seu nome, praticar todos os atos e

operag6es, de qualquer natureza, necess6rios ou convenientes ao exercicio dos direitos
previstos no "Instrumento Particular de AlienagSo FiduciSria de Ag6es e Outras Avengas"

datado de 13 de junho de 2018, celebrado entre os Outorgantes e o Outorgado, conforme

alterado, modificado, complementado de tempos em tempos e em vigor f'Contrato'), com

poderes para:

(i) independente da ocorr6ncia de qualquer fato, inclusive as hip6teses de vencimento

antecipado das Deb6ntures, previstas na Escritura de EmissSo:

(a) exercer todos os atos necessSrios i conservagSo e defesa da Garantia;

(b) promover, em nome dos Outorgantes, como seu bastante procurador, os registros

do Contrato e de seus aditamentos, bem como demais formalidades previstas no

Contrato, caso o Outorgante n5o o faga, nos termos dispostos nos artigos 653,

684 e parSgrafo 10 do artigo 661 do C6digo Civil, no prazo estipulado no Contrato,

sem prejulzo de caracterizar inadimplemento por parte dos Outorgantes, is
expensas da Companhia, as quais reconhecem desde j5 como sendo lQuidas, ,,.dG'E=.
cerLas e exigiveis as notas de d6bito que venham a ser emitidas pelo Agente i/ 

i'.

FiduciSrio para pagamento dos custos e/ou despesas correspondentes; i,* . ].'?4,.'.-^ 
*S/

(c) firmar qualquer documento e praticar qualquer ato em nome dos Outorgantes
relativo exclusivamente d Garantia constitu[da nos termos do Contrato, na medida

em que seja o referido ato ou documento necessdrio para constituir, conservar,

formalizar ou validar a referida garantia, is expensas dos Outorgantes, conforme

o caso; e

(d) representar os Outorgantes, podendo praticar atos perante quaisquer terceiros,
incluindo qualquer instituigSo financeira e qualquer 6rg5o ou autoridade
governamental, seja na esfera federal, estadual ou municipal, incluindo o Banco

Central do Brasil, Juntas Comerciais, os competentes Cart6rios de Registro de

Tltulos e Documentos, caso os Outorgantes n5o o fagam dentro dos prazos

estabelecidos no Contrato, com amplos poderes exclusivamente para proceder ao

registro e/ou averbagSo do Contrato e seus eventuais aditamentos, assinando
formulSrios, pedidos e requerimentos, ds expensas dos Outorgantes.
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(ii) exclusivamente na hip6tese de declaragSo de vencimento antecipado das DebQntures
e/ou no caso de vencimento final das Deb6ntures sem que as Obrigag6es Garantidas
tenham sido integral e efetivamente quitadas, conforme previsto na Escritura de
EmissSo, independente da ocorr6ncia da consolidagSo da propriedade fiduci5ria dos
Bens Dados em Garantia em favor do Agente Fiduci5rio, na qualidade de representante
dos Debenturistas:

(a) cobrar, receber, vender ou fazer com que seja vendida, ceder, conferir opgSo ou
opg6es de compra ou de outra forma alienar, conforme o caso, a totalidade ou
qualquer pafte dos Bens Dados em Garantia, por meio de venda p[blica ou
privada, obedecida a legislagSo aplicSvel e o disposto no Contrato;

(b) firmar os respectivos contratos de venda, faturas, certificados de transfer6ncia e
quaisquer outros documentos que possam ser necess5rios para o fim de
formalizar a alienagSo, cessSo ou transfer6ncia, por qualquer meio, dos
Bens Dados em Garantia, no todo ou em pafte, a quaisquer terceiros, inclusive,
sem qualquer limitagSo, Termos de Transfer6ncias nos Livros de Transfer6ncia de
Ag6es Nominativas e/ou Registro de A96es Nominativas da Companhia,
transferindo posse e dominio, outorgando e recebendo as respectivas quitag6es
e firmando recibos;

(c) demandar e receber quaisquer Rendimentos das Ag6es e os recursos oriundos da
alienagdo dos Bens Dados em Garantia, aplicando-os no pagamento e/ou,
amortizagSo das Obrigag6es Garantidas, devendo deduzir todas as despesas el
tributos eventualmente incidentes e entregar aos Outorgantes o que
eventualmente sobejar;

assinar todos e quaisquer instrumentos e praticar todos os atos perante qualquer
terceiro ou autoridade governamental, incluindo, sem limitagSo, a CVM e qualquer
bolsa de valores ou c6mara de liquidagSo na hip6tese de um leildo, que sejam
necessdrios para efetuar a venda pfblica ou privada dos Bens Dados em Garantia,
inclusive requerer a respectiva autorizagSo ou aprovagSo;

representar o Outorgante na Repfblica Federativa do Brasil, em juizo ou fora dele,
perante terceiros e todas e quaisquer ag6ncias ou autoridades federais, estaduais,
distritais ou municipais, em todas as suas respectivas divis6es, repartig6es
priblicas e departamentos, incluindo, entre outras, caft6rios de registros de titulos
e documentos, cart6rios de protesto, instituig6es bancdrias, juntas comerciais,
Banco central do Brasil e Secretaria da Receita Federal, em relag5o
exclusivamente d Garantia e no Contrato e exercer todos os demais direitos
conferidos aos Outorgantes sobre os mesmos, podendo inclusive transigir, com
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poderes amplos e irrevog5veis para assinar quaisquer

efetivagSo dessa transfer6ncia;

tomar todas as medidas para consolidar a propriedade plena da Garantia em caso

de execugSo da Garantia; e

praticar qualquer ato e firmar qualquer instrumento de acordo com os termos e

para os fins do Contrato.

Esta procuragSo serd v5lida pelo prazo 1 (um) ano.

Esta procuragSo 6 outorgada como condigSo do Contrato, a fim de assegurar o cumprimento
das obrigag6es estabelecidas no Contrato e 6 irrevogSvel e irretratdvel de acordo com o

aftigo 684 do C6digo Civil.

Esta procuragSo poderd ser substabelecida a qualquer tempo pelo Outorgado, no todo ou
em pafte, com ou sem reserva de iguais poderes.

O presente instrumento dever5 ser regido e interpretado de acordo com e regido pelas Leis

da Repfiblica Federativa do Brasil.

Os poderes ora outorgados sdo complementares e ndo cancelam, revogam ou afetam os
poderes conferidos pelos Outorgantes ao Outorgado sob o Contrato. Os termos iniciados
em letra mai0scula e ndo de outra forma definidos ter6o, quando aqui utilizados, os

respectivos significados a eles atribuidos no Contrato.

A presente procuragdo 6 outorgada em 1 (uma) via, aos [.] de [.] de [o], na cidade de [.],
Estado de [o], Brasil.

[Assi n a tu ra s dos o u to rg a n tesJ

(f)

f(g)

i
t
II\/.\

av*r

I

58

#



0r-0ficratRID e Crvri de Pessoa Juridici

18 48I07
ANEXO IV

TNSTRUMENTo eARTTcULAR DE alreruegAo FrDucrAnra oe ag6es
E OUTRAS AVEN9AS

Pelo presente instrumento particular as partes abaixo qualificadas, de um lado:

ANNA LIZ TELES DE MELO, brasileira, solteira, menor, nascida em 06 de margo de 2006,

residente e domiciliada na Cidade de GoiSnia, Estado de Goi5s, na Rua Acapu Qd. C -
Condominio Alphaville Ip6, CEP 74.884-534, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas

do Minist6rio da Fazenda C'CPF/MF') sob o no 052.412.47L-06 ('Alienante Fiduciante'),
neste ato representado por sua representante legal, [NOME], fnacionalidade], [estado
civill, [profiss5o], residente e domiciliada na Cidade de [Cidade], Estado de [Estado], na

[Enderego], [Bairro], CEP [CEP], portadora da c6dula de identidade RG no IRG] e inscrita
no CPF/MF sob o no [CPF];

e, de outro lado;

SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA., instituig6o financeira autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o

Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, no 717,10" andar, Itaim Bibi, CEP 04530-
001, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Minist6rio da Fazenda

C'CNPJ/MF') sob o no 50.657.6751000L-86, neste ato representada, na forma de seu

contrato social, por seus representantes legais devidamente autorizados e identificados na

respectiva p5gina de assinatura do presente instrumento ('Agente Fiduci5rio'), na qualidade

de representante dos titulares das Deb6ntures (conforme definido abaixo)
('Debenturistas');

e, ainda, na qualidade de interveniente anuente:

LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S.A., sociedade an6nima sem registro de

companhia aberta perante a ComissSo de Valores Mobili5rios C'CVM1, com sede na Cidade

de Andpolis, Estado de Goi5s, na Vila VP 7D, M6dulo 11, S/N, Quadra 13, Daia, CEP 75132-
140, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.159.22910001-76, neste ato representada, na forma
de seu estatuto social, por seus representantes legais devidamente autorizados e

identificados na respectiva pdgina de assinatura do presente instrumento ('Companhia');
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(i)

(sendo a Alienante Fiduciante, o Agente Fiduci5rio e a Companhia doravante designados,
em conjunto, como "Partes" e, individual e indistintamente, como "parte')

coNSTDERANDO QUE:

na assembleia geral extraordinSria de acionistas da Companhia realizada em 11 de
maio de 2018 ("AGE da Companhia") foram aprovadas, dentre outras mat6rias: (a) a

realizagSo da 1a (primeira) emissSo de deb6ntures simples, n5o conversiveis em
ag6es, com garantia real e com garantia fidejuss6ria adicional, em s6rie [nica, da

companhia f'Emiss6o" e "Deb6ntures", respectivamente), incluindo seus termos e

condigdes, conforme o disposto no aftigo 59 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada ('Lei das Sociedades por Agdes'); (b) a realizagSo da Oferta
Restrita (conforme definida abaixo), incluindo os seus termos e condigdes, conforme
o disposto na Lei no 6.385, de 7 de setembro de 1976, conforme alterada e na

InstrugSo CVM no 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ('Instrugso CVM

476'); e (c) a autorizagdo i diretoria da Companhia para adotar todas e quaisquer
medidas e celebrar todos os documentos necessSrios e/ou convenientes d realizag6o
da EmissSo e da Ofefta Restrita, incluindo, mas ndo se limitando, a celebragSo da

Escritura de EmissSo (conforme definido abaixo), do presente Contrato (conforme
definido abaixo) e de seus respectivos aditamentos;

em 11 de maio de 2018 foi celebrado o"fnstrumento Partrcular de Escritura da la
(Primeira) Emiss1o de Deb€ntures Simpleg Nflo Conversiveis em Agdes, da Espdcie
com Garantia Real e com Garantia Fidejussdria Adicional, em Sdrie Unica, para ; -\,,
Distribuigdo Ptiblica, com Esforgos Restritos de Distribuigdo, do Laboratdrio Teuto ,ri,
Brasileiro 5.A." entre a Companhia, na qualidade de emissora, o Agente FiduciSrio,
Igor Nogueira Alves de Melo ('Sr. Igor'), ftalo Nogueira Alves de Melo ('Sr. ftalo'),
Priscilla Nogueira Alves Melo ('Sfta. Priscilla') e Marcelo Leito Henriques
('Sr, Marcelo Leite Henriques'), na qualidade de fiadores, na qualidade de
representante dos Debenturistas ('Escritura de EmissSo');

as Deb6ntures serSo objeto de oferta priblica de distribuigSo, com esforgos restritos
de distribuigSo, sob o regime de garantia firme para a totalidade das Deb6ntures,
nos termos da InstrugSo CVM 476 ('Oferta Restrita');

em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de todas as obrigag6es
Garantidas (conforme definido abaixo), e ap6s negociagdes pautadas na boa-f6 das
Paftes, a Alienante Fiduciante deseja, em carSter irrevogSvel e irretrat5vel, alienar
fiduciariamente, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente FiduciSrio,
5.L23.967 (cinco milh6es, cento e vinte e tr6s mil, novecentas e sessenta e sete)
ag6es ordinSrias, nominativas e sem valor nominal de emissSo da Companhia,
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(v)

equivalentes na presente data a 9,3750t67o (nove inteiros e trezentos e setenta e

cinco mil e dezesseis milion6simos por cento) da totalidade das ag6es representativas
do capital social da Companhia, que se encontram livres e desembaragadas de
quaisquer 6nus, dividas, dtividas, litigios, impostos e demais tributos em atraso, nos

termos previstos neste Contrato;

Ino 6mbito da processo judicial no [.], em tr6mite perante a [.]a Vara de Fam[lia da

Comarca de Goi6nia, Estado de Goi5s, foi concedida a autorizagdojudicial especifica
a para constituigSo da AlienagSo Fiducidria pela Alienante Fiduciante, devidamente
representada por sua genitoral; lNota: este pardgrafo deverd ser complementado
com todas as informagdes referente a autorizagdo judicialJ

!

(vi) as Partes desejam que a presente Garantia (conforme definido abaixo) n5o implique
transfer6ncia para os Debenturistas, representados pelo Agente Fiduci5rio, de
quaisquer obrigag6es ou responsabilidades da Alienante Fiduciante, exceto conforme
previsto neste Contrato, permanecendo esta como responsSvel pelas obrigag6es e

pelos deveres que lhe seriam imputdveis com relagSo i Garantia, n5o fosse pela

celebragSo deste Contrato; e

(vii) sem prejuizo da presente Garantia e/ou de outras garantias futuras, tamb6m foram
constituidas, em garantia das Obrigag6es Garantidas, as seguintes garantias:
(1) alienagSo fiduciSria dos im6veis de propriedade da Companhia registrados
perante o Cart6rio do Registro Geral de Im6veis da 2a CircunscrigSo da Comarca de
Andpolis, Estado de GoiSs sob as matriculas no 35.711, no 45.803, no 49.870 e

no 50.47L, nos termos do"Instrumento Pafttcular de AlienagSo Fiducidria de Bem
Imdvel em Garantia e Outras Avenga!', celebrado'entre a Companhia e o Agente
FiduciSrio em [o] de [o1 de 2018; (2) cessSo fiduciSria da totalidade dos direitos
credit6rios de titularidade da Companhia, oriundos da comercializagSo de produtos
pela Companhia, representados pela totalidade dos boletos de cobranga a serem

emitidos pela Companhia no Ambito de determinado contrato de prestagSo de
servigos de cobranga escritural a ser celebrado entre a Companhia e o banco
administrador, no valor equivalente a, no m[nimo,2Oo/o (vinte por cento) do saldo
devedor das Deb6ntures nos termos do" Instrumento Particular de Cessdo Fiduciiria
de Direitos Creditdrios e de Direitos sobre Conta Vinculada e Outras Avenga!'
celebrado entre a Companhia e o Agente FiduciSrio em [.] de [.1 de 2018; e (3) a
alienagSo fiduciSria de 16.738.255 (dezesseis milh6es, setecentos e trinta e oito mil
e duzentos e cinquenta e cinco) ag6es ordinSrias, nominativas e sem valor nominal
de emissSo da Companhia, equivalentes na presente data a 30,6249840/o (trinta
inteiros e seiscentos e vinte e quatro mil novecentos e oitenta e quatro milion6simos
por cento) da totalidade das ag6es representativas do capital social da Companhia,

"(
I
t

Y,|

(

itii?"'.
I

\sl
.?V rt''

61

1B/-8907

fi



6' 0ficial R iD, e Civil de Pesso[ Jluridrce

nos termos do "Instrumento Pafticular de AlienagSo Fiduci4ria de Agdes e Outras
Avengas'i celebrado entre o Sr. italo, Sr, Igor, Srta. Priscilla, Sr. Marcelo Leite
Henriques e o Agente FiduciSrio, com a interveniOncia e anuGncia da Companhia em

13 de junho de 2018, as quais as Paftes declaram conhecer e aceitar, bem como
ratificar, todos os termos e condigdes ali dispostos ('Documentos da OperagSo" e
"Garantias Adicionais", respectivamente).

RESOLVEM as Partes, de comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente
" Instrumento Parttcular de Alienagdo Fiducidria de Agdes e Outras Avengas" ('Contrato'),
de acordo com os termos e condigdes a seguir estabelecidos, livremente convencionados
entre as Partes, que se obrigam a cumpri-los e fazer com que sejam cumpridos.

Os termos aqui iniciados em letra mai[scula, estejam no singular ou no plural, terSo o
significado a eles atribuido neste Contrato, ainda que posteriormente ao seu uso, ou, caso
n5o estejam definidos neste Contrato, terSo o significado a eles atribuido na Escritura de
EmissSo.

cuusuu r
ALTENAGAO FTDUCTAnTA E CESSAO FTDUCTARTA EM GARANTTA

1.1. Para assegurar o fiel, integral e pontual pagamento de todos e quaisquer valores,
principais ou acess6rios, presentes ou futuros, incluindo encargos morat6rios, devidos pela

Companhia nos termos da Escritura de EmissSo, do presente Contrato e/ou dos Documentos
da OperagSo, bem como eventuais indenizag6es, todo e qualquer custo ou despesa incorrido
pelo Agente FiduciSrio e/ou pelos Debenturistas em decorr6ncia de processos,
procedimentos e/ou outras medidas judiciais, extrajudiciais, administrativas ou arbitrais
necessdrios A salvaguarda e/ou exerclcio de seus direitos e prerrogativas decorrentes das
Deb6ntures, desta Garantia e/ou das Garantias Adicionais, tais como honordrios advocaticios
judiciais ou extrajudiciais (esses riltimos, desde que em valores razo5veis e devidos a

advogados contratados especificamente para a defesa dos interesses dos Debenturistas) e

despesas processuais ('Obrigag6es Garantidas'), a Alienante Fiduciante, pelo presente, em
carSter irrevogdvel e irretrat5vel, aliena fiduciariamente em garantia, nos termos do
artigo 66-8 da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada ['Lei 4.728'), do
artigo 40 da Lei das Sociedades por Ag6es e, conforme aplicSvel, dos artigos 1.361 e
seguintes da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ('C6digo Civil'), a

propriedade fiduci5ria, o dominio resol[vel e a posse indireta dos bens e direitos listados
abaixo, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente FiduciSrio, livres e

desembaragados de quaisquer 6nus, gravames ou restrig6es, nos termos e condig6es
previstos neste Contrato f'AlienagSo FiduciSria'):
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(i)

(ii)

5.t23.967 (cinco milhdes, cento e vinte e tr6s mil, novecentas e sessenta e sete)
ag6es ordinSrias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, equivalentes
na presente data a9,3750160/o (nove inteiros e trezentos e setenta e cinco mil

e dezesseis milionesimos por cento) da totalidade das ag6es representativas do

capital social da Companhia ('Percentual Minimo do indice de Garantia'), de

titularidade da Alienante Fiduciante ('Ag6es Alienadas Fiduciariamente'), sendo

certo que referido percentual e montante equivalente deverS ser sempre
mantido; e

ate o limite do Percentual M[nimo do indice de Garantia, quaisquer novas ag6es

de emissSo da Companhia que venham a ser subscritas e integralizadas e/ou
adquiridas, a qualquer titulo, pela Alienante Fiduciante, inclusive decorrentes de

desdobramento, grupamento, bonificagSo, capitalizagSo de lucros ou reservas,

fus5o, cis5o, incorporagdo ou qualquer outro tipo de reorganizagSo societSria
('Novas Ag6es'i sendo certo que, para todos os fins de direito e do presente

Contrato, as Novas Ag6es integram definigSo de "Ag6es Alienadas
Fiduciariamente'i independentemente da formalizagSo de qualquer instrumento
de aditamento ao presente Contrato).

1.1.1. Para os fins do disposto neste Contrato, sempre que forem emitidas Novas Ag6es
pela Companhia, fica a Alienante Fiduciante obrigada a exercer, proporcionalmente, a

subscrigSo e integralizagSo das Novas Ag6es, de forma que a participagSo detida pela

Alienante Fiduciante ndo seja diluida, bem como sempre sejam mantidas em garantia, em
favor dos Debenturistas, representados pelo Agente FiduciSrio, ag6es de emissSo da

Companhia representativas de seu capital social suficientes para que seja sempre observado
o Percentual Mlnimo do indice de Garantia.

L.1.2. A Alienante Fiduciante e a Companhia reconhecem que o Agente FiduciSrio n5o
6 e nem ser5 respons5vel, em qualquer momento, pela integralizagSo de Novas Ag6es,

sendo que referida obrigagSo de integralizar 6 de inteira responsabilidade da Alienante
Fiduciante, nos termos deste Contrato e do respectivo boletim de subscrigSo.

1.2. As Partes declaram, para fins da legislagSo aplic6vel, que as principais
caracterlsticas das Obrigag6es Garantidas estSo descritas no Anexo I do presente Contrato,

7.2.1. As demais caracterlsticas das Obrigag6es Garantidas estSo descritas na Escritura

de EmissSo, cujas clSusulas, termos e condig6es as Partes declaram expressamente
conhecer e concordar em seu inteiro teor. A descrigSo ora oferecida das Obrigag6es

Garantidas, conforme previstas e caracterizadas no Anexo I do presente Contrato visa
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(ii)

meramente atender crit6rios legais e n5o restringe de qualquer form- ou modifica, sob
qualquer aspecto, os direitos dos Debenturistas, no dmbito da Emiss6o.

1.3. Complementarmente,, para assegurar o fiel, integral e pontual pagamento das
Obrigag6es Garantidas, a Alienante Fiduciante, pelo presente, em cardter irrevogdvel e

irretratdvel, cede fiduciariamente em garantia, nos termos do artigo 1,361 e seguintes da
C6digo Civil, dos artigos 18 a 20 da Lei no 9.514, de 20 de novembro de L997, conforme
alterada e do artigo 66-8 da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada, com
a nova redagSo dada pelo artigo 55 da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, os direitos
descritos abaixo, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente FiduciSrio, nos
termos e condig6es previstos neste Contrato ('CessSo FiduciSria" e, em conjunto com a
AlienagSo FiduciSria, a "Garantia'):

(i) todos os dividendos (em dinheiro ou mediante distribuigSo de novas agdes),
lucros, frutos, rendimentos, bonificag6es, direitos, juros sobre capital pr6prio,
distribuig6es e demais valores atribuidos, declarados e ainda n5o pagos ou a

serem declarados, recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma
distribu[dos e/ou atribu[dos i Alienante Fiduciante em razSo das Agdes Alienadas
Fiduciariamente, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma
de disposigSo ou alienagSo das Ag6es Alienadas Fiduciariamente (nestes casos
desde que autorizados nos termos da Escritura de EmissSo) e quaisquer bens,
valores mobiliSrios ou tiltulos nos quais as Ag6es Alienadas Fiduciariamente
sejam conveftidas (incluindo quaisquer dep6sitos, tftulos ou valores mobiliSrios),
assim como todas as outras quantias pagas ou a serem pagas em decorr6ncia
d€, ou relacionadas i, quaisquer das Ag6es Alienadas Fiduciariamente
('Rendimentos das Ag6es');

o direito de subscrigSo de novas ag6es representativas do capital social da
Companhia, b6nus de subscrigSo, deb6ntures converslveis, partes beneficiSrias,
certificados, titulos ou outros valores mobiliSrios conversiveis em ag6es,

relacionados i participagSo aciondria das acionistas da companhia, bem como
direitos de prefer6ncia e opg6es de titularidade de qualquer das acionistas da
Companhia, at6 o limite necess5rio para que seja sempre observado o
Percentual Minimo do indice de Garantia ('Direitos CedidosJ; e

todos os t[tulos, valores mobiliSrios, respectivos rendimentos e quaisquer outros
bens ou direitos eventualmente adquiridos pelos acionistas da Companhia com
o produto da realizagSo dos bens objeto desta Garantia mencionados no inciso
"(ii)" acima ('Direitos Complementares Cedidos" e, em conjunto com as Ag6es
Alienadas Fiduciariamente, os Rendimentos das Ag6es e os Direitos Cedidos,
"Bens Dados em Garantia').
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1.3.1. Exclusivamente na ocorr6ncia (i) de qualquer Evento

sanado no respectivo prazo de cura; (ii) do vencimento antecipado das Deb6ntures; ou (iii)
do vencimento final das Deb6ntures sem que as Obrigagdes Garantidas tenham sido integral
e efetivamente quitadas, Todos os valores indicados na ClSusula 1.3 devem ser depositados
na conta vinculada no 57325-6, ag6ncia 3t29, aberta junto ao Banco Bradesco S.A. ("Banco
Administrador'), de titularidade da Companhia e movimentada, rinica e exclusivamente pelo

Banco Administrador ("Conta Vinculada'), sendo que, tais recursos ficar5o automaticamente
retidos e somente poderSo ser utilizados para o pagamento das Obrigagdes Garantidas
devidas e n5o pagas pela Companhia.

L.4. A Garantia resulta na transferGncia aos Debenturistas, representados pelo

Agente Fiduci5rio, da propriedade fiduciSria e da posse indireta dos Bens Dados em
Garantia, permanecendo a sua posse direta com a Alienante Fiduciante.

Fica desde j5 certo e ajustado o carSter n6o excludente, mas cumulativo entre
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si, da presente Garantia e das Garantias Adicionais, podendo o Agente FiduciSrio, conforme
deliberagSo de Debenturistas no 6mbito da EmissSo reunidos em Assembleia Geral de
Debenturistas, executar todas ou cada uma destas garantias, total ou parcialmente, tantas
vezes quantas forem necessdrias, sem ordem de prioridade, at6 o integral adimplemento
das Obrigagdes Garantidas, de acordo com a exclusiva conveni6ncia dos Debenturistas.

1.5.

1.6. A Garantia permanecer5 integra e em pleno vigor at6 a liquidagSo integral das
Obrigagdes Garantidas, atestada pelo Agente Fiduci6rio, sem limitagSo e sem qualquer
reserva de direitos contra a Alienante Fiduciante, e independentemente da notificagSo ou

anu6ncia da Alienante Fiduciante, n5o obstante (i) qualquer renovagSo, novagSo (com ou

sem alteragSo de remuneragSo e/ou de cronograma de amortizagSo das Deb6ntures),
prorrogagSo, aditamento, modificagSo, alteragSo do prazo, forma, local, valor ou moeda de
pagamento das Obrigagdes Garantidas, desde que formalizada em estrita observAncia aos
termos da Escritura de EmissSo; (ii) vencimento antecipado das Deb6ntures e/ou no caso
de vencimento flnal das Deb6ntures sem que as Obrigag6es Garantidas tenham sido integral
e efetivamente quitadas, ou qualquer invalidade parcial ou inexequibilidade de quaisquer
dos documentos relacionados is Obrigag6es Garantidas; (iii) qualquer ag5o (ou omissSo) do
Agente FiduciSrio, na qualidade de representante dos Debenturistas, transagSo, ren0ncia no

exercicio de qualquer direito, poder ou prerrogativa e prorrogagSo do prazo de execugSo de
qualquer direito, contidos nos documentos relacionados ds Obrigag6es Garantidas ou nos

termos da legislagSo aplicdvel; e/ou (iv) a venda, permuta, ren0ncia, restituigSo, liberagSo
ou quitagSo de qualquer Garantia Adicional, outra garantia, direito de compensagSo ou outro
direito de garantia a qualquer tempo detido pelo Agente Fiduci5rio (de forma direta ou

indireta), na qualidade de representante dos Debenturistas, para o pagamento parcial das
Obrigag6es Garantidas.
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L.7. O cumprimento parcial das Obrigagdes Garantidas, i

execugSo da presente Garantia, ndo importa exoneragSo da presente Garantia, nem a

excussSo dos Bens Dados em Garantia confere a quitagSo integral das Obrigag6es

Garantidas se os montantes auferidos n6o forem suficientes para tanto.

Ap6s o cumprimento, pagamento e integral quitagSo de todas as Obrigag6es

Garantidas, o Agente FiduciSrio obriga-se a, no prazo de at6 5 (cinco) Dias Uteis contado
da data do recebimento de notificagSo da Alienante Fiduciante, liberar a Garantia institulda
pelo presente Contrato, mediante termo de liberagSo por escrito, devendo a Alienante
Fiduciante e a Companhia adiantar ao Agente Fiduci5rio todos os custos e despesas a serem

incorridos para tal fim.

1.8.1. A Alienante Fiduciante e a Companhia obrigam-se a arcar com todos os custos e
provid6ncias que venham a ser necess5rios para a liberagSo da Garantia institulda pelo

presente Contrato, inclusive, sem qualquer limitagSo, quaisquer registros ou averbag6es,
previstos na lei aplicdvel.

Na hip6tese da Garantia prestada pela Alienante Fiduciante por forga deste

1.8.

1.9.

2.1.

{

#
Contrato (i) vir a ser objeto de penhora, arresto ou qualquer medida judicial ou

administrativa de efeito similar; ou (ii) ser cancelada, invalidada ou contestada, a Alienante
Fiduciante ficar5 obrigada a substitul-la ou reforg5-la, por outra garantia de valor igual ou

superior, devidamente aprovada pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de
Debenturistas, de modo a recompor integralmente a garantia originalmente prestada, sob
pena de ser configurado um Evento de Inadimplemento, nos termos da Escritura de
EmissSo.

1.9.1. O reforgo e/ou substituigio de garantia aqui previsto dever6 ocorrer por
instrumento pr6prio, e dever5 ser vdlido e eficaz desde a assinatura do referido instrumento,
sem estar submetido i ocorrGncia de qualquer condigSo suspensiva.

CLAUSULA u
FORMALIDADES E REGISTROS

A Alienante Fiduciante e a Companhia obrigam-se a fornecer quaisquer

documentos adicionais e celebrar aditivos ou instrumentos de retificagSo e ratificagSo deste
Contrato, ou qualquer outro documento necessSrio para permitir que os Debenturistas,
representados pelo Agente FiduciSrio, exergam integralmente todos os direitos que lhe s5o
aqui assegurados, bem como a obter, ds suas expensas, todos os registros, autorizag6es e

averbag6es que vierem a ser exigidos pelas leis aplicdveis para a formalizagSo e/ou o

aperfeigoamento da Garantia, incluindo:

#.*,
l^ ii.}1\
,,44, 

--

I
I
I

s\l
r)

66

V
I

Q'



600ficralRID, e Crrrilde Pussoafrridil

1 8 tr I I 0 7

(i) protocolar o Contrato e seus respectivos eventuais aditamentos perante os
Cart6rios de Registro de Titulos e Documentos da Comarca da Cidade de S5o
Paulo, Estado de s5o Paulo, e da comarca de Goi6nia, Estado de Goids (em
conjunto, "cart6rios de Reqistro de Titulos e Documentos'), bem como em
qualquer outra cidade onde qualquer nova parte que eventualmente venha a

integrar este contrato seja domiciliada, no prazo de at6 5 (cinco) Dias Uteis
contado da data da respectiva celebragSo;

obter o registro ou averbagSo, conforme o caso, deste Contrato e seus eventuais
aditamentos perante os Cart6rios de Registro de Titulos e Documentos no prazo
de at6 20 (vinte) dias contado da data da respectiva celebragdo;

encaminhar ao Agente FiduciSrio 1 (uma) via original do Contrato e/ou de seus
eventuais aditamentos devidamente registrados ou averbados, conforme o caso,
no prazo de at6 5 (cinco) Dias Uteis contado da data do respectivo registro e/ou
averbagSo;

averbar a Garantia no Livro de Registro de Ag6es Nominativas da Companhia,
ou, caso as ag6es da Companhia se tornem escriturais, nos livros e sistemas da
instituigSo financeira responsdvel pela prestagSo de seruigos de escrituragSo das
ag6es da companhia, por meio de anotagSo no extrato da conta de dep6sito
fornecido aos acionistas da companhia, nos termos do artigo 40 da Lei das
sociedades por Ag6es, no prazo de at6 5 (cinco) Dias 0teis contado da data de
assinatura deste Contrato, com a seguinte redagSo:

"5.123.967 (cinco milhdes, cento e vinte e trls mil, novecentas e sessenta
e sete) agdes ordindrias, nominativas e sem valor nominal de titularidade
de Anna LD Teles de Melo, bem como (i) os respectivos dividendos (em
dinheiro ou mediante distribuigdo de novas agdes), rucros, frutog
rendimentos, bonificagdes, direitos, juros sobre capitalprdpriq distribuigdes
e demais valores atribuidos, declarados e ainda ndo pagos ou a serem
declaradog recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma
distribuidos e/ou atribu[dos, inclusive mediante a permuta, venda ou
qualquer outra forma de disposigSo ou alienagdo de tais ag6es;
(ii) quaisquer bens, valores mobili1rios ou titulos nos quais tais agdes sejam
conveftidas (incluindo quaisquer depdsitos, titulos ou valores mobilidrios),
assim como todas as outras quantias pagas ou a serem pagas em
decorr€ncia de, ou relacionadas d, quaisquer de tas agdes; (iii) o direito de
subscrigSo de novas a96es representativas do capitalsocial da Companhia,
b6nus de subscrigSo, debdntures conversiveis, paftes beneficidrias,

(ii)

(iii)
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certificados, titulos ou outros valores mobilidrios conversrveis em agdes)

bem como direitos de preferdncia e opgdes de titularidade; e (iv) quaisquer
novas a96es de emissdo da companhia, inclusive decorrentes de

desdobramentq grupamento, bonificagSo, capitalizagdo de lucros ou
reseruas, fusdo, cisdq incorporagdo ou qualquer outro tipo de reorganizagdo

societdria, at6 o limite de 9,3750160/o (nove inteiros e trezentos e setenta e
cinco mil e dezesseis miliondsimos por cento) da totalidade das agdes

representativas do capital social da Companhia encontram-se alienados ou
cedidos fiduciariamente, conforme o caso, em favor da SLW Coretora de
Valores e Cdmbio Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob o
no 50.657.675/0001-86, nos termos do "Instrumento Pafticular de
AlienagSo Fiducidria de Agdes e Outras Avengasi datado de [oJ de [oJ de
20[oJ, o qualse encontra arquivado na sede social da Companhia."

(v) encaminhar ao Agente Fiduci5rio c6pia integral e autenticada dos Livros de

Registro de Ag6es Nominativas da Companhia, ou c6pia integral e autenticada
da declaragSo expedida pela instituigSo financeira respons5vel pela prestagSo de

seruigos de escrituragSo das ag6es da Companhia, conforme aplic5vel,
evidenciando a averbagSo referida no inciso "(iv)" acima em at6 5 (cinco) Dias

Uteis ap6s a respectiva averbagSo.

2.L.L. Mediante o registro deste Contrato nos Cart6rios de Registro de Titulos e
Documentos, nos termos previstos na Cl5usula 2.1 acima, estar5 constitufda a propriedade

fiduci5ria sobre os Bens Dados em Garantia em nome do Agente FiduciSrio, efetivando-se o

desdobramento da posse e tornando-se a Alienante Fiduciante possuidora direta e,

enquanto as Obrigagdes Garantidas estiverem sendo cumpridas, com direito i utilizagSo dos

Bens Dados em Garantia, e o Agente Fiduci5rio possuidor indireto da Garantia, exceto
quando previsto ao contrSrio na Escritura de EmissSo e/ou neste Contrato.

2.L.2. A posse direta de que ficar5 investida a Alienante Fiduciante, relativamente aos

Bens Dados em Garantia, manter-se-5 enquanto as Obrigag6es Garantidas estiverem sendo
cumpridas, obrigando-se a Alienante Fiduciante a manter e conservar, resguardar a sua
posse por todos os meios em direito admitidos, pagar pontualmente todos os tributos, taxas
e quaisquer outras contribuig6es ou encargos que incidam ou venham a incidir sobre os

Bens Dados em Garantia, ou que sejam inerentes i Garantia, exceto quando previsto ao

contrdrio neste Contrato.

2.2. A Companhia e a Alienante Fiduciante, is suas expensas, obrigam-se a obter
todos os registros, autorizagdes e averbag6es que vierem a ser exigidos pelas leis aplic5veis
para o fim de formalizar o aditamento a este Contrato na ocorr6ncia da subscrigSo, aquisigSo

ou constituigSo de quaisquer Novas A96es e o 6nus instituido pelo presente Contrato e
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(i)

(iii)

permitirqueosDebenturistas,representadospeloAgenteFiduci5rio,m
todos os direitos que lhe sdo aqui assegurados, incluindo:

(ii)

notificar o Agente FiduciSrio, por escrito, para informar sobre as Novas Ag6es no
ptazo de at6 5 (cinco) Dias Uteis contado da data de subscrigSo, aquisig5o ou
constituigSo de quaisquer Novas Ag6es;

celebrar aditamento a este Contrato, substancialmente na forma do Anexo II do
presente contrato, no prazo de at6 5 (cinco) Dias Uteis contado da data de
subscrigSo, aquisigSo ou constituigSo de quaisquer Novas Ag6es;

obseryar os prazos de protocolo, registro e envio do aditamento averbado no
cart6rios de Registro de T[tulos e Documentos disposto nos incisos "(i)'i "(ii)" e
'(iii)" da Cl5usula 2.1 acima; e

averbar no Livro de Registro de Ag6es Nominativas da companhia ou, caso as
ag6es da Companhia se tornem escriturais, nos livros e sistemas da instituigSo
financeira respons5vel pela prestagSo de servigos de escrituragSo das ag6es da

Companhia, por meio de anotagSo no extrato da conta de dep6sito fornecido aos
acionistas da companhia, nos termos do artigo 40 da Lei das Sociedades por
A96es, em at6 5 (cinco) Dias Uteis contado da data de assinatura do aditamento
a este Contrato (conforme aplic6vel), com a seguinte redagSo:

"O Aditamento de no [.J, datado de [4 de [4 de [cJ, ao "Instrumento de
Alienagdo Fiducidria de Agdes e Outras Avengas, datado de [4 de [.J de
20[oJ, d ora averbado para refletir a alienagdo fiduciiria de [4 agdes
ordindrias, nominatiuas e sem valor nominal de titularidade [.J (ugvas
A@eS? bem como a cessdo fiduci1ria (i) dos dividendos (em dinheiro ou
mediante distribuigilo de novas agde), lucros, frutos, rendimentos,
bonificagdeg direitos, juros sobre capital prdpriq distribuigdes e demais
valores atribuidos, declarados e ainda ndo pagos ou a serem declarados,
recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuidos
e/ou atribuidos, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra
forma de disposigdo ou alienagSo das Novas Agdes; (ii) quaisquer bens,
ualores mobiliiirios ou titulos nos quais as Nouas Agdes sejam convertidas
(incluindo quaisquer dep6sitog titulos ou valores mobili6rios), assim como
todas as outras quantias pagas ou a serem pagas em decorr€ncia dg ou
relacionadas d, quaisquer das Nouas Ag6es; (iir) o direito de subscrigdo de
novas agdes representativas do capital social da companhia, b6nus de
subscrigdo, deb6ntures conversiveis, partes beneficidrias, ceftificados,
titulos ou outros valores mobilidrios conversiveis em agdes, bem como
direitos de preferdncia e opgdes de titularidade; e (iu) quaisquer novas
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acdes de emissdo da companhia, inc/usive decorrentes de desdobramento,
grupamento, bonificagdq capitalizagdo de lucros ou reservas, fusdq cisdq
incorporagSo ou qualquer outro tipo de reorganizagSo societdria, at6 o limite
de [.J% ([4) da totalidade das agdes representativas do capital social da
Companhia"

2.2.t. Fica desde j5 certo e ajustado que as providOncias mencionadas na ClSusula 2.2
acima s5o meramente declarat6rias do 6nus jd constituido por meio do presente Contrato
e, poftanto, n5o s5o condigSo para a constituigSo da Garantia sobre Novas Agdes ou

2.3. A Companhia e a Alienante Fiduciante obrigam-se a dar cumprimento imediato
a qualquer exig6ncia aplicdvel que venha a ocorrer no futuro, necess5ria A preservagSo,

constituigSo, apefeigoamento e prioridade absoluta da Garantia ora constituida, fornecendo
a respectiva comprovagSo ao Agente Fiduci5rio (i) no prazo legal, quando houver, ou (ii) na

aus6ncia de prazo legal, no prazo de at6 5 (cinco) Dias Uteis, a contar da ciGncia da Alienante
Fiduciante ou da Companhia da referida exig6ncia, sendo cefto que na ocorr6ncia de
necessidade de aditamento ao presente Contrato, as Paftes terSo o prazo adicional de at6
5 (cinco) Dias Uteis para celebrar referido instrumento contado da ci6ncia, por qualquer das
Paftes, da necessidade nesse sentido, e obter todos os registros, autorizag6es e averbag6es
que vierem a ser exigidos pelas leis aplicSveis para o fim de formalizar o 6nus institu[do pelo
presente Contrato nos prazos estabelecidos nesta Cl5usula II. O atraso por pafte do Agente
FiduciSrio em celebrar qualquer instrumento necessSrio para o cumprimento do disposto
nesta Cl5usula 2.3, desobrigard a Alienante Fiduciante de obselvar o prazo estabelecido no
inciso (ii) acima.

2.4. Sem prejuizo da aplicagSo das penalidades previstas no presente Contrato, o
ndo cumprimento do disposto nesta ClSusula II pela Companhia e/ou pela Alienante
Fiduciante ndo poderd ser usado para contestar a Garantia ora constituida.

cLAusuu rrr
ExERcicro Do DrRErro DE voro DEcoRRENTE DAs AgOEs ALTENADAs

FIDUCIARIAMENTE

3.1. observados os termos e condig6es da Escritura de EmissSo, desde que n5o haja
a ocorr6ncia (i) de qualquer Evento de Inadimplemento n5o sanado no respectivo prazo de
cura; (ii) de vencimento antecipado das Deb6ntures; ou (iii) do vencimento final das
Deb6ntures sem que as Obrigag6es Garantidas tenham sido integral e efetivamente
quitadas, a Alienante Fiduciante poderd exercer seus direitos de voto, por interm6dio de sua
representante legal, referentes is Ag6es Alienadas Fiduciariamente livremente durante a
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vigGncia deste Contrato, com excegSo das deliberag6es societSrias concernentes e

Companhia relativas is mat6rias a seguir relacionadas, as quais, durante toda a vigEncia

deste Contrato, em qualquer hip6tese e/ou circunst6ncia, estarSo sempre sujeitas ao veto,
por escrito, do Agente FiduciSrio, conforme deliberagSo dos Debenturistas, reunidos em
Assembleia Geral de Debenturistas:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

incorporagSo da Companhia por outra sociedade, bem como sua fusSo ou cisSo

com outra sociedade, ou sua transformagSo em qualquer outro tipo societ5rio,
bem como resgate ou amortizagSo de ag6es representativas do capital social da

Companhia, seja com redugSo, ou n5o, de seu capital social;

incorporagSo pela Companhia de outras sociedades, inclusive de ag6es, bens ou
patrim6nios, exceto se, fosse dado efeito i transagSo pretendida, a mesma n5o

resultaria no descumprimento dos lndices financeiros indicados no item (xvi) da

ClSusula 6.L.L.2 da Escritura de EmissSo;

participagSo em grupo de sociedades, associag6es, joint ventures e cons6rcio
com terceiros envolvendo a Companhia e aquisigSo de controle de outras
sociedades;

celebragSo de qualquer documento ou a prdtica de qualquer ato, para o fim de
aprovar, requerer ou concordar com fal6ncia, liquidagSo, dissolugSo, ou
recuperagSo, judicial ou extrajudicial da Companhia;

redugSo do capital social da companhia, exceto se para a absorgSo de prejuizos

acumulados;

alteragSo do objeto social da Companhia que resulte na modificagSo da atividade
principal da Companhia na data da assinatura do presente Contrato;

eleigSo dos membros do conselho de administragSo e/ou da diretoria da

Companhia, exceto na hipStese de reeleigSo dos membros do conselho de
administragSo e/ou da diretoria em exerc[cio na data de assinatura deste
Contrato;

emissSo pela companhia de novas agdes, ordindrias ou preferenciais, ou nova

classe ou esp6cie de ag6es, de b6nus de subscrigSo, deb6ntures converslveis em

ag6es ou com participagSo nos lucros ou de partes beneficiSrias, bem como a

outorga pela Companhia de opgSo de compra de quaisquer desses titulos;

amortizag6o, conversSo, resgate ou compra de a96es de emissSo da Companhia
para cancelamento ou manutengSo em tesouraria ou emissao de novas ag6es;

(v)

(vi)

(vii)

It

Is,
r)"

(viii)

(ix)

7L

18 tr1 B 07

V
N



60 0fioial R e Crvil de Juridrca

das Ag6es Alienadas(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

alteragSo das prefer6ncias, vantagens e condig6es

Fiduciariamente;

realizagSo de desdobramento ou grupamento de ag6es;

deliberag6es que, nos termos da lei aplicdvel ou do estatuto social da

Companhia, possam acarretar o direito ao recesso/retirada ao acionista
dissidente;

qualquer alteragSo na politica de distribuigSo de dividendos, frutos ou
vantagens, ficando desde jd ressalvado o quanto disposto sobre dividendos na

Escritura de EmissSo;

constituigSo e/ou prestagSo de quaisquer 6nus, gravames, garantias e/ou
qualquer outra modalidade de obrigagSo que limite, sob qualquer forma e ainda
que sob condigSo suspensiva, a propriedade, titularidade, posse e/ou controle
sobre as ag6es de emissSo da Companhia, bem como sobre os ativos, bens e

direitos de qualquer natureza, de propriedade ou titularidade da Companhia, em
benef[cio de qualquer terceiro, exceto pelas Garantias que foram ou serSo
prestadas no Ambito da EmissSo, nos termos da Escritura de EmissSo;

qualquer deliberagSo que seja inconsistente ou vedada nos termos da Escritura

de EmissSo;

quaisquer outras ag6es que requeiram o consentimento dos Debenturistas nos
termos da Escritura de EmissSo, deste contrato e/ou dos Documentos da

OperagSo; e

quaisquer alteragdes aos documentos societSrios da Companhia com relagSo is,
e dentro dos limites das, mat6rias indicadas nos incisos acima.

Na ocorrOncia (i) de qualquer Evento de Inadimplemento n5o sanado no

{

#
(xv)

(xvi)

(xvii)

3.2.

i
I$/r)' '

respectivo prazo de cura; (ii) de vencimento antecipado das Deb6ntures; ou (iii) do
vencimento final das Debdntures sem que as Obrigag6es Garantidas tenham sido integral e
efetivamente quitadas, todos e quaisquer direitos de voto da Alienante Fiduciante referentes
is A96es Alienadas Fiduciariamente somente poderSo ser exercidos mediante o pr6vio
consentimento por escrito do Agente FiduciSrio, conforme deliberagSo dos Debenturistas,
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas.

3.3, A Alienante Fiduciante e a Companhia se obrigam a notificar previamente o

Agente FiduciSrio, com no minimo 15 (quinze) Dias Uteis de antecedCncia, sobre a realizagSo
de qualquer assembleia geral ou reuniSo do conselho de administragSo da Companhia em
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que quaisquer das mat6rias relacionadas na ClSusula 3.1 acima estejam na ordem do dia
para serem discutidas ou, na hip6tese prevista na ClSusula 3.2 acima, em que toda e

qualquer mat6ria esteja na ordem do dia para ser discutida, obrigando-se a

Alienante Fiduciante e a Companhia a apresentar a respectiva ordem do dia e a intengSo de
voto da Alienante Fiduciante na mesma notificagSo ("ComunicagSo de DeliberagSo').

3.3.1. Ap6s o recebimento da ComunicagSo de DeliberagSo, o Agente FiduciSrio deverd

convocar Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da Escritura de EmissSo, para que

os Debenturistas se manifestem sobre a intengSo de voto da Alienante Fiduciante sobre as

mat6rias indicadas na ComunicagSo de DeliberagSo. O Agente FiduciSrio dever5 encaminhar
i Companhia e A Alienante Fiduciante c6pia da ata de Assembleia Geral de Debenturistas
em at6 2 (dois) Dias Uteis contados de sua realizagSo e, obrigatoriamente, com 2 (dois) dias
de antecedGncia da realizagSo da respectiva assembleia geral ou reuniSo do conselho de

administragSo da Companhia.

3.4.

n
Y

&
4
t<6

I{5};'",
-t \

,tI/=r{, Iiri -s/'\.

W

A Companhia ndo dever5 registrar ou implementar qualquer manifestagSo de
voto da Alienante Fiduciante que viole ou esteja em desacordo com as deliberag6es dos
Debenturistas na Assembleia Geral de Debenturistas de que trata a Cl5usula 3.3,1 acima,
com termos e condig6es previstos no presente Contrato, com a Escritura de EmissSo, ou
que, por qualquer outra forma, possa ter um efeito prejudicial quanto i eficdcia, validade
ou prioridade da Garantia (exceto se expressamente autorizado pelos Debenturistas).

3.4.L. Na hip6tese de ser tomada qualquer deliberagSo societ5ria com infragSo ao
disposto na ata da Assembleia Geral de Debenturistas de que trata a Cl6usula 3,3.1 acima,
no presente Contrato e/ou na Escritura de EmissSo, tal deliberagSo ser5 nula de pleno
direito, assegurado ao Agente FiduciSrio, o direito de tomar as medidas legais cabiveis para

impedir que tal deliberagSo produza quaisquer efeitos, antes ou ap6s a sua aprovagSo.

3.4.2. Para fins de exercicio do direito previsto na ClSusula 3.4 acima, a Companhia
deverd enviar uma c6pia da ata do respectivo ato societdrio ao Agente Fiduci5rio no prazo

de at6 3 (tr6s) Dias Uteis da sua realizagSo.

3.5. A obrigagSo prevista nesta ClSusula III configura-se obrigagSo de fazer, nos
termos do artigo 815 da Lei no 13.105, de 16 de margo de 2015, conforme alterada ('C6digo
de Processo Civil') sujeitando-se is disposig6es ali previstas, em especial d concessSo de
tutela espec[fica da obrigagSo.
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(i)

(ii)

ct-AusuI.a rv
oBRrcAg6es aorcroNArs DA ALTENANTE FTDUcTANTE E DA coMpANHrA

4.L. Sem preju[zo das demais obrigag6es previstas neste Contrato, na Escritura de
EmissSo e na legislagSo aplicSvel, a Alienante Fiduciante e a Companhia obrigam-se, em

cardter irrevogSvel e irretrat5vel, conjunta e solidariamente, a:

{

#
{L

(iii)

cumprir com o disposto na Escritura de EmissSo e neste Contrato;

com relagSo i Companhia, ndo realizar operag6es fora de seu objeto social e/ou
praticar qualquer ato em desacordo com seu estatuto social, a Escritura de
EmissSo ou este Contrato;

com relagSo i Companhia, manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os

respectivos registros, de acordo com os principios cont5beis geralmente aceitos
na Rep0blica Federativa do Brasil;

manter e preseruar todos os direitos reais de garantia constituidos nos termos
deste Contrato e eventuais aditamentos existentes, vdlidos, eficazes, exiglveis e

em pleno vigor, sem qualquer 6nus, restrigSo, depreciagSo ou condigSo;

notificar o Agente FiduciSrio, na qualidade de representante dos Debenturistas, 1'

em at6 1 (um) Oia Util contado do seu conhecimento, sobre qualquer evento, i ,...'
acontecimento, fato ou circunst6ncia, incluindo, sem limitagSo, qualquer 

'' 

Wo,, , ^decisSo, agSo judicial, ou extrajudicial, procedimento administrativo
procedimento arbitral, reivindicagSo, investigagSo ou alteragSo de legislagSo (ou
na sua interpretagSo) que afete a validade, legalidade ou efic6cia da Garantia
constitulda nos termos deste Contrato;

tempestivamente praticar os atos, assinar os documentos ou contrato adicional
(inclusive quaisquer aditivos ao presente contrato, quer no todo ou em parte)
necessdrios i manutengSo dos direitos dos Debenturistas decorrentes deste
Contrato;

a seu exclusivo custo e despesas, assinar e prontamente entregar, ou fazer com
que sejam assinados e entregues ao Agente Fiduci5rio, todos os contratos e/ou
documentos comprobat6rios, e tomar as demais medidas aplicSveis, que o
Agente Fiduci5rio possa solicitar para: (a) aperfeigoar, preservar, proteger e

manter a validade e eficdcia da Garantia e do direito de garantia criado nos
termos do presente contrato; (b) garantir o cumprimento das obrigag6es
assumidas neste Contrato; ou (c) garantir a legalidade, validade e exequibilidade
deste Contrato;

(v)

(iv)

(vii)

i

(vi)
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(viii)

(ix)

manter ou prover pela obtengSo da existOncia legal de todos os direitos,
autorizag6es e licengas necess5rios para a condugSo de seus neg6cios, e manter
a titularidade vSlida e plena dos Bens Dados em Garantia;

cumprir, mediante o recebimento de comunicagSo escrita enviada pelo Agente
FiduciSrio, na qual o Agente FiduciSrio declara que ocorreu qualquer
inadimplemento ao presente Contrato, as instrug6es por escrito emanadas pelo
Agente FiduciSrio para consolidagSo da propriedade objeto da Garantia;

dar ciOncia deste Contrato e de seus respectivos termos e condigdes aos seus
administradores e executivos e fazer com que estes cumpram e fagam cumprir
todos os seus termos e condig6es, responsabilizando-se a Alienante Fiduciante
e Companhia integralmente pelo cumprimento deste Contrato;

efetivar, as suas expensas, o registro do presente Contrato e de eventuais
aditamentos nos cart6rios competentes, nos prazos e formas previstos neste
Contrato;

n5o (a) alienar, vender, ceder, transferir, permutar, renunciar, arrendar, locar, dar
em comodato, prometer realizar quaisquer destes atos ou, a qualquer t[tulo,
alienar, ou outorgar qualquer opgSo de compra ou venda sobre qualquer um dos
Bens Dados em Garantia; (b) criar ou permitir que exista qualquer 6nus ou,
gravame sobre os Bens Dados em Garantia, ou bens a relacionados (exceto pelo
6nus resultante do presente Contrato); ou (c) restringir, depreciar ou diminuir
os Bens Dados em Garantia, ou realizar qualquer ato que o faga, bem como os

direitos criados por este Contrato;

n5o celebrar, nem arquivar em sua sede, quaisquer acordos de acionistas, nem
qualquer contrato que, de qualquer forma, direta ou indiretamente, vincule ou
crie qualquer 6nus ou gravame ou limitagSo de disposigSo de ag6es emitidas
pela companhia, tais como tag along, drag along e direitos de preferGncia para

aquisigSo ou alienagSo de ag6es de emissSo da companhia, exceto pelo acordo
de acionistas em 30 de junho de 20L7 vigente na presente data ('Acordo de
Acionistas');

n5o praticar qualquer ato que prejudique, restrinja ou afete negativamente,
direta ou indiretamente, quaisquer direitos outorgados aos Debenturistas por
este contrato, pela Escritura de EmissSo ou pela lei aplicdvel ou, ainda, a

execugSo da Garantia ora instituida;

/)
Y

(x)

#
4
l-[

.r\D''

(xi)

(xii)

(xili) I

I

M(xiv)
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(xv) reembolsar o Agente Fiduci5rio, no prazo de 10 (dez) Dias Uteis contado a[6s
solicitagSo neste sentido, de todas as despesas comprovadas, que venham a ser
necess5rias para proteger os direitos e interesses dos Debenturistas ou para

realizar seus cr6ditos, inclusive honorSrios advocaticios e outras despesas e

custos incorridos em viftude da preseruagSo de seus respectivos direitos sobre
a Garantia e no exercicio ou execugSo de quaisquer dos direitos nos termos
deste Contrato;

(xvi)

p

(xvii)

(xviii)

(xix)

(>c<)

n5o celebrar contratos com terceiros que sejam contrSrios A instituigSo da

Garantia, de acordo com este Contrato, ou que prejudiquem o exercicio de
quaisquer direitos dos Debenturistas ou impega a Alienante Fiduciante e/ou a

Companhia de cumprir as obrigagdes contraldas no presente Contrato;

arquivar o presente Contrato na sede social da Companhia, deixando-o i
disposigSo dos acionistas da Companhia;

tratar qualquer sucessor do Agente FiduciSrio como se fosse signatSrio original
deste Contrato, garantindo-lhe o pleno e irrestrito exercicio de todos os direitos
e prerrogativas atribuldos ao Agente FiduciSrio nos termos deste Contrato;

cumprir com todos e quaisquer requisitos e dispositivos legais que sejam
exigidos para manter a presente Garantia sempre existente, vdlida, eficaz,

exequivel, em perfeita ordem e em pleno vigor, sem qualquer restrigSo ou
condigSo e, mediante solicitagSo do Agente Fiduci6rio, apresentar comprovagSo

de que tais requisitos ou dispositivos legais foram cumpridos;

no caso da Companhia, cumprir, e fazer com que seus respectivos diretores,
membros de conselho de administragSo e funciondrios ('RepresentantesJ
cumpram, o Decreto-Lei no 2.84811940, a Lei no 12.84612013, o Decreto

no 8.420, de 18 de margo de 2015 e, desde que aplic5vel, a l/.5. Foreign Corrupt
Practices Act of 1977, da OECD Convention on Combating Bribery of Foreign
Public Officials in International Business Transactionse do UK 1ribery,4cf (UKBA)
(em conjunto, "Leis AnticorrupgSoJ, devendo (a) manter politicas e

procedimentos internos, nos termos do Decreto no 8.420, de 18 de margo de
2015, que assegurem integral cumprimento das Leis AnticorrupgSo; (b) abster-
se de praticar atos em desacordo com as Leis AnticorrupgSo, no interesse ou
para beneficios, exclusivo ou n5o, da Companhia; (c) adotar as dilig6ncias
apropriadas para contratagSo, supervisSo e monitoramento, conforme o caso e
quando necessdrio, de terceiros, tais como fornecedores e prestadores de
servigos, de forma a instruir que estes n5o pratiquem qualquer conduta
relacionada i violagSo das Leis AnticorrupgSo; e (d) caso tenha conhecimento

g
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(xxi)

(xxii)

(>xiii)

(>xiv)

(>o<v)

(rc<vi)

de violagSo de qualquer Lei AnticorrupgSo por si

informar o Agente FiduciSrio no prazo de at6 1 (um) Oia Util;

no caso da Alienante Fiduciante, cumprir com as Leis AnticorrupgSo;

cumprir a legislagSo trabalhista relativa a n5o utilizagSo de mdo de obra infantil
e/ou em condigdes andlogas is de escravo, procedendo todas as dilig6ncias
exigidas por lei para suas atividades econ6micas, adotando as medidas e ag6es,
preventivas ou reparat6rias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos aos
seus trabalhadores decorrentes das atividades descritas em seu objeto social
('Leis Sociais');

cumprir a legislagSo ambiental em vigor, inclusive, mas nio limitado i, legislagSo
em vigor peftinente i Politica Nacional do Meio Ambiente, is Resolug6es do
conama - conselho Nacional do Meio Ambiente e is demais legislag6es e

regulamentagdes ambientais supletivas aplicSveis, adotando as medidas e ag6es
preventivas ou reparat6rias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos
ambientais apurados, decorrentes da atividade descrita em seu objeto social
('Leis Ambientais');

manter sempre vdlidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor, todas as

licengas, concess6es, autorizag6es, permiss6es e alvards, inclusive ambientais,
aplic5veis ao exercicio de suas atividades, exceto por aquelas que estejam em
um processo tempestivo de obtengSo ou renovagSo;;

orientar seus fornecedores, clientes e prestadores de servigos para que adotem
as melhores prSticas de protegSo ao meio ambiente e relativas i seguranga e

safrde do trabalho, inclusive no tocante a n5o utilizagSo de trabalho infantil ou
andlogo ao escravo, quando possivel mediante condigSo contratual especifica;

comunicar, por meio f[sico ou eletr6nico, ao Agente FiduciSrio, em at6 2 (dois)
Dias Uteis, sobre eventual autuagSo pelos 5rg5os responsSveis pela fiscalizagSo
de normas ambientais e trabalhistas no que tange a satide e seguranga
ocupacional, trabalho em condig6es an5logas a escravo e trabalho infantil, bem
como sobre a revogagSo, cancelamento ou ndo obtengSo de autorizag6es ou
licengas necess5rias para o seu funcionamento, ou ainda, a ocorrOncia de outros
eventos ou situag6es que possam causar qualquer efeito adverso relevante (a)
na situagSo (econ6mica, financeira, comercial, operacional, regulat6ria, juridica
ou reputacional) da Companhia e/ou dos Garantidores, bem como nos seus
negdcios, bens, ativos, resultados operacionais e/ou perspectivas, conforme
aplicSvel; ou (b) nos poderes ou na capacidade juridica e/ou econ6mico-

4
+

+y
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(n<viii)

(>uix)

(xrc<)

/t
f

s

financeira da Companhia e/ou dos

qualquer de suas obrigag6es nos termos da Escritura de EmissSo, dos Contratos
de Garantia e/ou em qualquer documento relativo d EmissSo ("Efeito Adverso

Relevante');

manter ou fazer com que sejam mantidos na sua sede social, registros completos
e precisos sobre os Bens Dados em Garantia e permitir ao Agente FiduciSrio
inspecionar todos os livros e registros da companhia com relagSo aos Bens

Dados em Garantia e produzir quaisquer c6pias de referidos registros durante o
hordrio comercial, conforme solicitado por escrito pelo Agente Fiduci5rio com
anteced6ncia de 5 (cinco) Dias Uteis, ressalvado que, na ocorrdncia de uma
Evento de Inadimplemento, as provid6ncias previstas neste inciso poderSo ser
tomadas de imediato, independentemente de qualquer aviso pr6vio;

ndo aprovar a conversSo das Ag6es Alienadas Fiduciariamente, no todo ou em
parte, em qualquer outro tipo de valor mobili5rio, exceto se e desde que (a) tal
conversSo seja, pr6via e expressamente, aprovada por escrito pelos

Debenturistas; e (b) sobre tais valores mobili6rios seja devidamente constituida
a garantia prevista neste Contrato e nos termos de referida aprovagSo;

em relagSo a Alienante Fiduciante, na qualidade de acionistas da Companhia,
exceto se pr6via e expressamente aprovado por escrito pelos Debenturistas, ndo
(a) autorizar a realizagSo de qualquer pagamento de dividendos, juros sobre
capital pr6prio ou qualquer outra participagSo nos lucros, estatutariamente
prevista, em desconformidade com a Escritura de EmissSo, com este Contrato
e/ou com a Lei das sociedades por Ag6es; ou (b) deliberar ou permitir que seja
deliberada qualquer alteragSo relevante do objeto social da companhia que
possa afetar a presente garantia, inclusive, mas sem limitagSo, os direitos
politicos e patrimoniais da Garantia e/ou das regras para distribuigSo dos
Rendimentos das Ag6es;

n5o celebrar, nem arquivar em sua sede, quaisquer contratos que, de qualquer
forma, direta ou indiretamente, tenham por objeto a alienagSo, cessSo ou
transfer6ncia de qualquer direito de preferCncia detido pela Alienante Fiduciante
em relagSo a quaisquer ag6es de emissSo da Companhia e de titularidade da

Alienante Fiduciante;

manter o Banco Administrador contratado e o contrato de administragSo da

Conta Vinculada vSlido e em vigor durante o prazo de vig6ncia deste Contrato;

,,'{iffi"r.
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Garantidores de cumprir pontualmente
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cumprir com todas as suas obrigag6es previstas no contrato de administragSo

da Conta Vinculada; e

em relagSo i Companhia, n5o solicitar, at6 o pagamento integral das

Obrigag6es Garantidas, que a Alienante Fiduciante integralize quaisquer ag6es

de emissSo da Companhia subscritas e n5o integralizadas pela

Alienante Fiduciante at6 a presente data, da mesma forma que a

Alienante Fiduciante se obriga a n5o realizar tais integralizag6es, exceto
mediante aprovagSo pr6via dos Debenturistas.

,)
Y

4.2. A Companhia, a Alienante Fiduciante ou os Debenturistas obrigam-se a adiantar ao

Agente Fiduci6rio, todos os custos, tributos, emolumentos, encargos e despesas (inclusive

honorSrios advocatfcios, custas e despesas judiciais, arbitrais ou administrativas)
necessSrios e comprovadamente incorridos com a assinatura, celebragSo, registro,
formalizagSo, transfer6ncia do produto da execugSo da Garantia ao Agente FiduciSrio e a
extingSo e/ou execugSo deste Contrato (quer de forma amig5vel, judicial ou

extrajudicialmente ou por qualquer outro meio) ou quaisquer outros documentos produzidos

de acordo com o presente Contrato (incluindo aditamentos a este Contrato).

4.3. Se a Companhia e/ou a Alienante Fiduciante deixarem de cumprir qualquer

obrigagSo prevista no presente Contrato, o Agente FiduciSrio poderS, sem a tanto estar
obrigado, cumprir referida avenga, ou providenciar o seu cumprimento, sendo certo que a
Companhia e a Alienante Fiduciante deverdo conjunta e solidariamente reembolsar ao

Agente FiduciSrio todas as respectivas despesas comprovadamente por ele incorridas para

tal fim. O eventual cumprimento de tais obrigagdes pelo Agente Fiduci5rio n5o isenta a

caracterizagSo de descumprimento de obrigagSo ndo pecuni5ria deste Contrato pela

Alienante Fiduciante e/ou pela Companhia, inclusive para fins do disposto da Escritura de

EmissSo.

4.4. Na qualidade de deposit5ria do Livro de Registro de A96es Nominativas da

Companhia, no qual serS averbada a exist6ncia Garantia ora instituida em favor dos

Debenturistas, a Companhia ficar5 sujeita a todas as obrigag6es, deveres e

responsabilidades previstos nos aftigos 627 e seguintes do Cddigo Civil, e quaisquer outras
disposig6es legais ou contratuais aplic5veis. A Companhia serd plena e exclusivamente
responsdvel por todos os custos, despesas, tributos e encargos de qualquer tipo, perdas ou

danos incorridos pelo Agente Fiduci6rio, relativos, direta ou indiretamente, i posse do Livro

de Registro de Ag6es Nominativas da Companhia.
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clAusum v
DECLARA96TS E GARANTIAs DA ALIENANTE FIDUcIANTE E DA

COMPANHIA

A companhia e a Alienante Fiduciante declaram, com relagSo a si no que lhes

(i)

(ii)

(iii)

5.1.

(v)

for aplicSvel, na data deste Contrato, que:

a Companhia e sociedade devidamente organizada, constituida e existente sob
a forma de sociedade por ag6es, sem registro de companhia aberta perante a
CVM, de acordo com as leis da Repriblica Federativa do Brasil;

a Companhia 6 plenamente capaz para cumprir todas as obrigag6es previstas
na Escritura de EmissSo e neste Contrato;

a Companhia obteve todas as autorizag6es, inclusive, conforme aplic6vel, legais,
societ5rias, ambientais regulat6rias e de terceiros, necessdrias i celebragSo
deste contrato, ao cumprimento de todas as obrigag6es aqui previstas, tendo
sido plenamente satisfeitos todos os requisitos legais, societdrios, regulat6rios e

de terceiros necess5rios para tanto;

este Contrato e as obrigag6es aqui previstas constituem obrigagdes licitas,
vdlidas, vinculantes e eficazes da Companhia e da Alienante Fiduciante,
exequlveis de acordo com os seus termos e condig6es, com forga de tftulo
executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, incisos I e III, do C6digo de
Processo Civil, conforme aplicSvel;

a celebragSo, os termos e condig6es deste contratoe o cumprimento das
obrigag6es aqui previstas (a) n5o infringem o estatuto social da companhia;
(b) n5o infringem qualquer contrato ou instrumento do qual a companhia seja
parte e/ou pelo qual qualquer de seus respectivos bens e/ou ativos estejam
sujeitos; (c) n5o resultarSo em (1) vencimento antecipado de qualquer
obrigagSo estabelecida em qualquer contrato ou instrumento do qual a
companhia seja parte e/ou pelo qual qualquer de seus respectivos bens e/ou
ativos estejam sujeitos; ou (2) rescisSo de qualquer desses contratos ou
instrumentos; (d) n5o resultarSo na criagSo de qualquer 6nus sobre qualquer
ativo da companhia, exceto pela Garantia; (e) nio infringem quarquer

t)(

(vi)
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(vii)

(viii)

disposigSo legal ou regulamentar a que a Companhiaffiu
respectivos bens e/ou ativos estejam sujeitos; e (f) n5o infringem qualquer

ordem, decisSo ou sentenga, administrativa, judicial ou arbitral, que afete a

Companhia e/ou qualquer de seus respectivos bens e/ou ativos;

estSo adimplentes com o cumprimento das obrigag6es constantes deste

Contrato, e ndo ocorreu e n5o existe, na presente data, qualquer Evento de

Inadimplemento;

a Companhia estd em cumprimento, e faz com que seus Representantes estejam
em cumprimento, as Leis AnticorrupgSo, fazendo com que tais pessoas (a)

mantenham politicas e procedimentos internos, nos termos do Decreto no 8.420,
de 18 de margo de 2015, que assegurem integral cumprimento das Leis

AnticorrupgSo; (b) abstenham-se de praticar atos em desacordo com as Leis

AnticorrupgSo, no interesse ou para beneflcio, exclusivo ou n6o, da Companhia;
e (c) adotem as diligGncias apropriadas para contratagSo, superuisSo e

monitoramento, conforme o caso e quando necess5rio, de terceiros, tais como

fornecedores e prestadores de servigo, de forma a instruir que estes n5o
pratiquem qualquer conduta relacionada i violagSo das Leis AnticorrupgSo;

a Alienante Fiduciante estSo em cumprimento com as Leis AnticorrupgSo;

(

inexiste violagSo ou indlcio de violagSo, investigagSo formal e/ou instauragSo de d6th..
processo investigat6rio de qualquer natureza - administrativo, arbitral ou judicial {,>"" ' ''' \.

-, por violagSo, pela Companhia e/ou por pela Alienante Fiduciante, de qualquer fui j
dispositivo de qualquer das Leis AnticorrupgSo. Adicionalmente a Companh,u t%^,^^ .$,
n5o tem conhecimento de violagSo ou indicio de violagSo is Leis AnticorrupgSo
por qualquer de seus Representantes;

estSo em cumprimento com as Leis Sociais;

estSo em cumprimento com as Leis Ambientais;

em relagSo a Companhia, possuiv5lidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno

vigor todas as licengas, concess6es, autorizagdes, permiss6es e alvarSs
(inclusive ambientais), aplicSveis ao exercicio de suas atividades, exceto por
aquelas que estejam em processo tempestivo de obtengSo ou renovagSo, sendo
que at6 a data da presente declaragSo a Companhia ndo foi notificada acerca

da revogagSo de qualquer das suas autorizag6es ou licengas ou da exist6ncia de
processo administrativo que tenha por objeto a revogagSo, suspensSo ou

cancelamento de qualquer delas;

#

\
(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)
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(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

estSo cumprindo todas as leis, regras, regulamentos, normas administrativas em

vigor, e determinag6es dos 6rg5os governamentais, autarquias ou tribunais,
aplicdveis i condugSo de seus negdcios e i localidade de seus bens e/ou ativos,

exceto por aqueles questionadas de boa-f6 nas esferas administrativa e/ou
judicial, desde que tal questionamento tenha efeito suspensivo, se aplic5vel;

inexiste descumprimento de qualquer disposigSo contratual ou de qualquer

ordem judicial, administrativa ou arbitral, que possa anular, alterar, invalidar,

questionar ou de qualquer forma afetar a Garantia e/ou a presente AlienagSo

Fiduci6ria;

inexiste qualquer agdo, processo e/ou procedimento judicial, administrativo ou

arbitral, inqu6rito ou outro procedimento de investigagSo governamental

visando a anular, alterar, invalidar, questionar ou de qualquer forma afetar a

Garantia e/ou a presente AlienagSo Fiduci5ria;

estSo em dia com o pagamento de todas as obrigag6es de natureza tributdria
(municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenciSria, ambiental e de
quaisquer outras obrigag6es impostas por lei, exceto por aqueles questionados

de boa-f6 nas esferas administrativa e/ou judicial, desde que tal questionamento

tenha efeito suspensivo, se aplicSvel;

responsabilizam-se pela existCncia, exigibilidade, aus6ncia de vicios
consist6ncia e legitimidade da Garantia;

a Alienante Fiduciante 6 a (nica e leg[tima titular e possuidora das

Ag6es Alienadas Fiduciariamente;

as Agdes Alienadas Fiduciariamente foram devidamente subscritas
integralizadas ou adquiridas, conforme o caso, pela Alienante Fiduciante;

nenhuma AgSo Alienada Fiduciariamente foi emitida com infragSo a qualquer

direito, seja de preferCncia ou de qualquer outra natureza, de qualquer acionista
da Companhia;

as Ag6es Alienadas Fiduciariamente se encontram livres e desembaragadas de
quaisquer 6nus, garantias, ou restrig6es de transferGncia;

n5o h5, com relagSo is Ag6es Alienadas Fiduciariamente, quaisquer (a) b6nus

de subscrigSo; (b) opg6es; (c) fiangas; (d) subscrig6es; (e) direitos; (f) reservas

de ag6es; (g) compromissos ou quaisquer outros contratos de qualquer natureza
obrigando a Companhia a emitir agdes ou garantias conversiveis em direito de

p
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ereferentes i compra das Ag6es Alienadas Fiduciariamente ou de quaisquer

outras ag6es representativas do capital social da Companhia ou de quaisquer

valores mobili6rios convers[veis em ag6es representativas do capital social da

Companhia, e n5o h5 quaisquer acordos pendentes, direitos de preferCncia,

direitos de resgate ou quaisquer outros direitos ou reivindicag6es de qualquer

natureza, relativos i emissSo, compra, recompra, resgate, transfe16ncia,

votagSo ou direitos de prefer6ncia em relagSo is
Ag6es Alienadas Fiduciariamente que restrinjam a transfer6ncia das referidas

Ag6es Alienadas Fiduciariamente;

n5o existem quaisquer acordos de acionistas ou qualquer outro contrato que,

de qualquer forma, direta ou indiretamente, vincule ou possa criar qualquer 6nus

ou gravame ou limitagSo de disposigSo ou qualquer instrumento que tenha por

objeto as mat6rias mencionadas nos artigos 118 e seguintes da Lei das

Sociedades por Ag6es, em relagSo is ag6es emitidas pela Companhia, exceto
pelo Acordo de Acionistas;

renunciam neste ato a qualquer direito ou privil6gio legal ou contratual que
possa afetar a livre e integral exequibilidade e transfer6ncia da Garantia no caso

de sua execugSo, estendendo-se tal ren0ncia, inclusive e sem qualquer

limitagdo, a quaisquer direitos de prefer6ncia, de tag-along, drag-along ou r-.a;i .

outros previstos em lei ou em qualquer documento, 
f{,}'*'r'' 

,,,,

ap6s o cumprimento das demais formalidades descritas na ClSusula 2.L acim#S c\ .

a Garantia constituida sobre os Bens Dados em Garantia de acordo com s51s':4,6,^^ .:.}'

Contrato constituir-se-5 uma propriedade fiduci5ria, direito real em garantia

vSlido, perfeito, legiltimo e legal, para o fim de garantir o pagamento das

Obrigag6es Garantidas;

a Alienante Fiduciante det6m o direito de voto com relagSo is Ag6es Alienadas

Fiduciariamente, bem como os poderes para dispor da Garantia e sobre eles

instituir um direito real de garantia, nos termos previstos neste Contrato, bem

como para cumprir as obrigag6es a eles atribuidas, nos termos do presente

Contrato;

todas as declarag6es que constam deste Contrato sdo verdadeiras, corretas,
consistentes e suficientes em todos os seus aspectos;

estd apta a observar as disposigdes previstas nesse Contrato e agir5 com relagSo

a este com boa-f6, lealdade e probidade; e

O

(xxiv)

(xxv)

(>o<vi)

(xxvii)

(xxviii)

(xxix)

83

,X,



fnnnnnnnrmR.Tn, e Crvii de PusSOa lu rid 1ga

18 /-8 B 0Z

(pcx) t6m plena ciGncia dos termos e condigdes das

Garantia.

5.2. A Alienante Fiduciante e a Companhia obrigam-se a notificar o Agente FiduciSrio,

em at6 5 (cinco) Dias Uteis da data em que tomar conhecimento, caso qualquer das
declarag6es e garantias prestadas na Escritura de EmissSo, neste Contrato e/ou em qualquer

documento relativo i EmissSo, seja falsa ou enganosa, ou ainda, incorreta ou inconsistente,
na data em que foi prestada.

CLAUSULA VI
EXECU9AO DA GARANTTA

6.1. Na ocorrOncia do vencimento antecipado das Deb6ntures e/ou no caso de
vencimento final das Deb6ntures sem que as Obrigagdes Garantidas tenham sido integral e
efetivamente quitadas, nos termos da Escritura de EmissSo, consolidar-se-5 em favor do
Agente FiduciSrio, na qualidade de representante dos Debenturistas, a propriedade plena

dos Bens Dados em Garantia, podendo o Agente FiduciSrio, is expensas da Companhia e

da Alienante Fiduciante, executar a Garantia e exercer todos os direitos e poderes a si

conferidos pela legislagSo vigente, promovendo sua execugSo judicial ou extrajudicial, sem
ordem de prefer6ncia, podendo vender, ou fazer com que seja vendida, ceder, conferir opgSo

ou opg6es de compra, ou de outra forma alienar a totalidade ou qualquer parte dos Bens

Dados em Garantia, por meio de leilSo priblico ou venda privada, utilizando o crit6rio de
melhores condig6es e pregos oferecidos, desde que nio seja prego vil, independentemente
de qualquer outra avaliagSo, leilSo, praga, ou quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais,
e aplicar os respectivos recursos para satisfagSo das Obrigagdes Garantidas, ficando o

Agente Fiduci5rio, devidamente autorizado e investido de plenos poderes pela

Alienante Fiduciante para tomar todas e quaisquer medidas necessdrias para a consecugSo

do acima previsto, sem prejuizo dos demais direitos conferidos pela legislagSo vigente.

6.2. No caso do disposto na ClSusula 6.1 acima, a Alienante Fiduciante confirma
expressamente sua integral concord6ncia com a alienagSo, cessSo e transfer6ncia dos Bens
Dados em Garantia, pelo Agente FiduciSrio, por venda privada, conduzida em situag6es de
inadimpl6ncia da Companhia, desde que n5o seja por prego vil. Caso o produto da excussSo
dos Bens Dados em Garantia n5o seja suficiente para a integral liquidagSo das Obrigagdes

Garantidas a Companhia continuard responsSvel pelo pagamento das Obrigag6es
Garantidas.

6,3. Na ocorr6ncia de haver, ap6s a excussSo dos Bens Dados em Garantia e a

liquidagSo de todas as Obrigag6es Garantidas, quaisquer recursos remanescentes
decorrentes da excussSo dos Bens Dados em Garantia, o Agente FiduciSrio devolverd o valor
em excesso a Alienante Fiduciante.
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6.4. A Alienante Fiduciante e a Companhia obrigam-se desde jd a praticar todos os

atos e cooperar com o Agente Fiduci5rio em tudo que se fizer necess5rio ao cumprimento
dos procedimentos aqui previstos, inclusive no que se refere ao atendimento de eventuais
exig6ncias legais e regulamentares necessdrias ao recebimento dos Bens Dados em
Garantia.

6.5. A Alienante Fiduciante e a Companhia, neste ato, nomeiam, em car5ter
irrevogdvel e irretratdvel, nos termos do aftigo 684 do C6digo Civil, o Agente Fiduci5rio

como seus procuradores (inclusive tendo o Agente Fiduci6rio poderes de substabelecimento)
para tomar, em nome da Companhia e/ou da Alienante Fiduciante, qualquer medida com
relagdo is mat6rias aqui tratadas, conforme abaixo:

(i) independente da ocorr€ncia de qualquer fato, inclusive as hip6teses de

vencimento antecipado das Deb6ntures, previstas na Escritura de EmissSo:

(a) exercer todos os atos necessSrios i conservagio e defesa da Garantia;

(b) promover, em nome da Alienante Fiduciante e da Companhia, como seu

bastante procurador, os registros deste Contrato e de seus aditamentos,
bem como demais formalidades previstas neste Contrato, caso a

Alienante Fiduciante e/ou a companhia n6o o fagam, nos termos dispostos
nos artigos 653, 684 e pardgrafo 1o do artigo 661 do C6digo Civil, no prazo

estipulado no presente Contrato, sem prejulzo de caracterizar
inadimplemento por parte da Alienante Fiduciante e da Companhia, ds

expensas da Companhia, as quais reconhecem desde jd como sendo

hquidas, certas e exigiveis as notas de d6bito que venham a ser emitidas
pelo Agente FiduciSrio para pagamento dos custos e/ou despesas

correspondentes;

(c) firmar qualquer documento e praticar qualquer ato em nome da Alienante
Fiduciante relativo exclusivamente i Garantia constituida nos termos deste

Contrato, na medida em que seja o referido ato ou documento necessdrio
para constituir, conseruar, formalizar ou validar a Garantia, is expensas da

Companhia e/ou da Alienante Fiduciante, conforme o caso; e

(d) representar a Alienante Fiduciante e companhia, podendo praticar atos
perante quaisquer terceiros, incluindo qualquer instituigSo financeira e

qualquer 6195o ou autoridade governamental, seja na esfera federal,
estadual ou municipal, incluindo o Banco Central do Brasil, Juntas
Comerciais, os competentes Cart6rios de Registro de Tittulos e

Documentos, caso a Alienante Fiduciante ou Companhia ndo o fagam
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dentro dos prazos estabelecidos neste Contrato, com amplos poderes

exclusivamente para proceder ao registro e/ou averbagSo deste Contrato

e seus eventuais aditamentos, assinando formulSrios, pedidos e
requerimentos, is expensas da Alienante Fiduciante e/ou Companhia
(sendo que o eventual registro e/ou averbagSo deste Contrato realizado
pelo Agente Fiduci5rio n5o isenta a caracterizagSo de descumprimento de

obrigagSo nio pecuniSria deste Contrato pela Alienante Fiduciante e/ou
pela Companhia, inclusive para fins do disposto da Escritura de EmissSo).

exclusivamente na hip6tese de vencimento antecipado das Deb6ntures e/ou no

caso de vencimento final das Deb6ntures sem que as Obrigag6es Garantidas
tenham sido integral e efetivamente quitadas, conforme previsto na Escritura de

EmissSo, independente da ocorrGncia da consolidagSo da propriedade fiduciSria

dos Bens Dados em Garantia em favor do Agente FiduciSrio, na qualidade de

representante dos Debenturistas:

(a) cobrar, receber, vender ou fazer com que seja vendida, ceder, conferir
opgSo ou opg6es de compra ou de outra forma alienar, conforme o caso,

a totalidade ou qualquer parte dos Bens Dados em Garantia, por meio de

venda p0blica ou privada, obedecida a legislagSo aplic6vel e o disposto
neste Contrato;

(b) firmar os respectivos contratos de venda, faturas, certificados 6. ,r''dldib''rrrmar os respecuvos contratos oe venoa, raturas, cerutflcaoos oe i / \
transfer6ncia e quaisquer outros documentos que possam ser necess5riosfr' j
para o fim de formalizar a alienagSo, cessSo ou transfer6ncia, por qualqu"r Sa,..^ n,-y
meio, dos Bens Dados em Garantia, no todo ou em parte, a quaisquer

terceiros, inclusive, sem qualquer limitagSo, Termos de TransferGncias nos

Livros de Transfer6ncia de Ag6es Nominativas e/ou Registro de Ag6es

Nominativas da Companhia, transferindo posse e dom[nio, outorgando e

recebendo as respectivas quitag6es e firmando recibos;

demandar e receber quaisquer Rendimentos das A96es e os recursos
oriundos da alienagSo dos Bens Dados em Garantia, aplicando-os no
pagamento e/ou amortizagdo das Obrigag6es Garantidas, devendo deduzir
todas as despesas e tributos eventualmente incidentes e entregar a

Alienante Fiduciante o que eventualmente sobejar;

assinar todos e quaisquer instrumentos e praticar todos os atos perante

qualquer terceiro ou autoridade governamental, incluindo, sem limitag6o,
a CVM e qualquer bolsa de valores ou c6mara de liquidagSo na hip6tese
de um leilSo, que sejam necessdrios para efetuar a venda pfblica ou
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privada dos Bens Dados em Garantia, inclu

autorizagSo ou aprovagSo;

(e) representar a Alienante Fiduciante e a Companhia na Rep[blica Federativa

do Brasil, em juizo ou fora dele, perante terceiros e todas e quaisquer

ag6ncias ou autoridades federais, estaduais, distritais ou municipais, em

todas as suas respectivas divis6es, repartigdes p0blicas e departamentos,

incluindo, entre outras, Caft6rios de Registros de Tltulos e Documentos,

cart6rios de protesto, instituig6es banc5rias, juntas comerciais, Banco

Central do Brasil e Secretaria da Receita Federal, em relagSo

exclusivamente i Garantia e a este Contrato e exercer todos os demais

direitos conferidos a Alienante Fiduciante sobre os mesmos, podendo

inclusive transigir, com poderes amplos e irrevogdveis para assinar
quaisquer termos necessdrios para a efetivagSo dessa transfer6ncia;

(f) tomar todas as medidas para consolidar a propriedade plena da Garantia

em caso de execugSo da Garantia; e

(g) praticar qualquer ato e firmar qualquer instrumento de acordo com os

termos e para os fins deste Contrato.

A Companhia e a Alienante Fiduciante concordam, sem prejuizo dos termos esta

ClSusula VI, que o Agente Fiduci6rio ter5 o direito (mas n5o a obrigagSo) de, por meio de
quaisquer procuradores, agir em nome da Companhia e/ou da Alienante Fiduciante,

independentemente da ocorr6ncia de um dos Eventos de Inadimplemento, para firmar
qualquer documento e praticar qualquer ato em nome da Alienante Fiduciante relativo i
Garantia, exclusivamente na medida em que referido ato ou documento seja necessSrio para

constituir e/ou conseryar a validade, a eficdcia e/ou a exequibilidade da Garantia nos termos

da legislagSo aplic6vel, bem como para formalizar elou aditar este Contrato para tais fins.

6.7. A Alienante Fiduciante e a Companhia obrigam-se a conferir os direitos descritos
na ClSusula 6.5 acima ao Agente FiduciSrio, em conformidade com a procuragSo outorgada

em car5ter irrevog5vel e irretratdvel nos termos do Anexo III do presente Contrato, gU€

poderSo ser substabelecidos pelo Agente FiduciSrio, no todo ou em parte, com ou sem

reserva, fato esse que deve ser notificado a Alienante FiduciSria em at6 1 (um) Oia Utit

contado do substabelecimento. Tal procuragSo 6 outorgada como condigSo deste Contrato,
a fim de assegurar o cumprimento das obrigag6es aqui estabelecidas e 6 irrevogdvel, nos

termos do artigo 684 do C5digo Civil.

6.8. A Alienante Fiduciante e a Companhia obrigam-se a, ap6s solicitagSo nesse

sentido pelo Agente FiduciSrio, entregar um instrumento de procuragSo equivalente ao

0

6.6.

l(,t

,,1%r
-U^^^"-/

87

($

k



0' 0frcial fl.i0, e (]ivrl de Pe$$04 Jurldica

sucessor do Agente FiduciSrio e, conforme venha a ser exigido, sempre que necess5rio para

assegurar que o Agente FiduciSrio (ou qualquer sucessor) disponha dos poderes exigidos
para praticar os atos e exercer os direitos aqui previstos.

6.9. A Alienante Fiduciante e a Companhia obrigam-se a renovar a procuragSo

outorgada nos termos do Anexo III do presente Contrato, pelo maior prazo permitido no

estatuto social da Companhia, e, assim, sucessivamente, durante todo o prazo de vig6ncia

das Deb6ntures, e apresent6-la ao Agente Fiduci5rio com anteced6ncia de, no mlnimo, 60

(sessenta) dias contados do t6rmino do prazo da procuragSo em vigor. Tais renovag6es

deverSo ocorrer o nfmero de vezes que for necessdrio at6 que sejam integralmente quitadas

as Obrigag6es Garantidas.

6.10. A Alienante Fiduciante e a Companhia neste ato renunciam, em favor do

Agente FiduciSrio, a qualquer privil6gio legal que possa afetar a livre e integral

exequibilidade ou exerc[cio de quaisquer direitos do Agente FiduciSrio nos termos deste

Contrato, estendendo-se referida renrincia a quaisquer direitos de prefer6ncia ou direitos

relativos i posse indireta dos Bens Dados em Garantia por parte do Agente FiduciSrio.

6,11. Na ocorr6ncia de excussSo dos Bens Dados em Garantia, a Alienante Fiduciante

n6o terSo qualquer direito de reaver da Companhia, do Agente Fiduci5rio e/ou do adquirente

dos Bens Dados em Garantia, qualquer valor pago aos Debenturistas a titulo de liquidag6o

das Obrigag6es Garantidas com os valores decorrentes da alienagSo e transferEncia dos

Bens Dados em Garantia, n5o se sub-rogando, poftanto, nos direitos de cr6dito

correspondentes is Obrigagdes Garantidas.

6.11.1, Na hip6tese de execug5o da Garantia, a Alienante Fiduciante reconhecem que,

(a) n5o ter6o qualquer pretensSo ou agSo contra a Companhia, os Debenturistas, o Agente

FiduciSrio e/ou o adquirente das Ag6es Alienadas Fiduciariamente com relagSo aos direitos

de cr6dito correspondentes is Obrigag6es Garantidas; e (b) a ausGncia de sub-rogag5o n5o

implica enriquecimento sem causa da Companhia, dos Debenturistas, do Agente FiduciSrio

e/ou do adquirente das A96es Alienadas Fiduciariamente, haja vista que (1) em caso de

execugSo da Garantia, a n5o sub-rogagSo proteger5 o valor de venda dos Bens Dados em

Garantia, uma vez que n5o haverd direito de regresso da Alienante Fiduciante contra a

Companhia; e (2) o valor residual de venda das Agdes Alienadas Fiduciariamente, ap6s a

liquidagSo integral das Obrigag6es Garantidas, ser5 integralmente restituido i Alienante

Fiduciante.

CLAUSULA VII
LEGITIMIDADE DO AGENTE FIDUCIARIO
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7.L. A Alienante Fiduciante e a Companhia reconhecem o direito dos Debenturistas,
por meio do Agente FiduciSrio, de executar a Garantia, como forma de receber os cr6ditos

devidos decorrentes das Obrigag6es Garantidas.

7.2. A Alienante Fiduciante e a Companhia reconhecem a legitimidade extraordin5ria

do Agente FiduciSrio para executar a Garantia contratada neste Contrato, bem como para

promover a cobranga de quaisquer valores decorrentes do presente Contrato, podendo, para

tanto, contratar, ds expensas da Alienante Fiduciante e a Companhia, quaisquer prestadores

de servigos para controle e execugSo da Garantia ou para auditoria de procedimentos, e

podendo ainda contratar e destituir, is expensas da Companhia, advogados, com poderes

ad judicia, intimar, notificar, interpelar, transigir, desistir, dar e receber quitagSo,

representando os Debenturistas extrajudicial ou judicialmente e em qualquer fase ou grau

de jurisdigSo, com poderes, ainda, para praticar qualquer ato e assinar qualquer documento

ou instrumento necessSrio no cumprimento de suas fung6es de agente da presente

Garantia, sempre no interesse e de acordo com as expressas instrugdes dos Debenturistas

nos termos da Escritura de EmissSo.

7.3. O Agente Fiduci6rio atua no presente Contrato em nome e em beneflcio dos

Debenturistas e de acordo com as expressas instrug6es dos Debenturistas, em total
conformidade com os termos e condig6es da Escritura EmissSo. Neste sentido, sempre que

neste instrumento estiverem previstos quaisquer atos ou decis6es a serem tomados pelos

Debenturistas, eles serSo tomados pelos Debenturistas em Assembleia Geral de

Debenturistas, nos termos previstos na Escritura de EmissSo e observados os qu6runs de

convocagSo e deliberagSo nela previstos, e serSo executados pelo Agente Fiduci5rio em

estrita observAncia ds disposigdes deste Contrato, da Escritura de EmissSo e da respectiva

Assembleia Geral de Debenturistas.

O exercicio da prerrogativa nos termos desta ClSusula VII ndo impedir5 o Agente
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7.4.

Fiduci5rio de executar as Garantias Adicionais e/ou qualquer outra garantia outorgada ao

Agente FiduciSrio, na qualidade de representante dos Debenturistas, no 6mbito da EmissSo.

8.1.

cLAusuu vrrr
DrsPosrg6rs crnars

Em caso de conflito entre as definig6es contidas na Escritura de EmissSo e as

exclusivos deste Contrato, asdefinigdes contidas neste Contrato, prevalecerSo, para fins

defi nig6es contidas neste Contrato.
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8.1.1. Todas as referCncias contidas neste Contrato a quaisquer outros contratos ou

documentos significam uma referEncia a tais contratos ou documentos da maneira que se

encontrem em vigor, conforme aditados e/ou modificados.

8.2. O presente Contrato institui um direito de garantia permanente sobre os Bens

Dados em Garantia e dever5: (i) vincular a Companhia, a Alienante Fiduciante, seus

sucessores, herdeiros e cession5rios autorizados; e (ii) beneficiar o Agente FiduciSrio e seus

sucessores e cessiondrios, na qualidade de representante dos Debenturistas e

exclusivamente em benef[cio destes.

8.3. Nenhuma Parte poderS transferir quaisquer de seus direitos ou obrigag6es aqui
previstos sem o pr6vio consentimento da outra Pafte.

I

+8.4.

8.7.

A Alienante Fiduciante e Companhia respondem por todas as despesas

decorrentes do presente Contrato, compreendendo aquelas relativas a emolumentos e

despachantes para obtengSo das certid6es dos distribuidores forenses, da municipalidade e

de propriedade, as necessdrias A sua efetivagSo e registro, bem como as demais que se lhe

seguirem, inclusive as relativas a emolumentos e custas de tabelionatos de notas e de

cart6rios de registro de titulos e documentos, de quitag6es fiscais e qualquer tributo devido
sobre a operagSo.

8.5. Nenhuma agdo, omissSo ou demora no exerclcio de qualquer direito ou agSo por
qualquer das Par.tes importar5 em alteragSo ou renrjncia de qualquer direito ou ag5o, que ,/<iT$ibr.
poderSo ser exercidos a qualquer tempo, nem significard novagSo de quaisquer das ,r' ,, \
obrigag6es decorrentes do presente Contrato t,19 
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8.5.1. A ren[ncia expressa por escrito a um determinado direito ndo dever5 ser

considerada como renfncia a qualquer outro direito.

8.6. A Garantia instituida pelo presente Contrato ser5 adicional a, e sem prejuizo de,
quaisquer outras garantias ou direito real de garantia outorgado pela Alienante Fiduciante,
pela Companhia ou por qualquer terceiro como garantia das Obrigag6es Garantidas,
inclusive mas n5o se limitando as Garantias Adicionais, e poderS ser executada de forma
isolada, alternativa ou conjuntamente com qualquer outra garantia ou direito real de
garantia, inclusive mas n5o se limitando as Garantias Adicionais, independentemente de
qualquer ordem ou prefer6ncia.

O exerclcio pelo Agente Fiduci6rio de quaisquer dos direitos ou recursos

W,I

M
previstos neste Contrato n6o exonerar5 a Companhia e/ou a Alienante Fiduciante de
quaisquer de seus respectivos deveres ou obrigag6es referentes a outros direitos e recursos
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disposig6es da Escritura de EmissSo, deste Contrato ou ainda Documentos da OperagSo.

8.8. Este Contrato e os anexos que o integram, em conjunto com a

Escritura de EmissSo, contemplam o acordo integral estabelecido entre as Paftes com

relagSo ao objeto deste Contrato. Todas as alterag6es deste Contrato deverSo ser feitas por

escrito, mediante acordo entre as Partes.

8.9. Todas e quaisquer notificag6es ou comunicag6es a serem enviadas por qualquer

das Paftes nos termos deste Contrato deverSo ser encaminhadas para os seguintes

enderegos:

Para a Alienante Fiduciante, na pessoa de sua representante legal:

IEnderego]
CEP [CEP], [Cidade] - [UF]
At.: [o]
Tel.: Io]
E-mail: Io]

Para o Agente Fiduci5rio:
SLW Corretora de Valores e C6mbio Ltda.

Rua Doutor Renato Paes de Barros, no 7t7, 10o andar

CEP 04530-001, S5o Paulo - SP

At.: Nelson Santucci Torres / Andre Yugo Higashino

Tel.: (11) 3048-9900
E-mail: andre.higashino@slw.com.br / fiduciario@slw.com.br

Para a Companhia:
Laborat6rio Teuto Brasileiro S.A.

Vila VP 7D, M6dulo 11, S/N, Quadra 13, Daia

CEP 75L32-140, AnSpolis - GO

At.: italo Nogueira Alves de Melo

Tel.: (62) 3310 2011
E-mail : italo. melo@teuto.com.br

8.9.1. As comunicag6es serSo consideradas entregues quando recebidas sob protocolo

ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, por fax ou

por telegrama nos enderegos acima. As comunicag6es feitas por fac-slmile ou e-mail serSo

consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado
por meio de indicativo (recibo emitido pela m5quina utilizada pelo remetente).
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8.9.2. A mudanga de qualquer dos enderegos dever5 ser comunicada is demais Partes
pela Parte que tiver seu enderego alterado, por escrito, no prazo mSximo de 5 (cinco) dias
contado da sua ocorrCncia. Eventuais preju[zos decorrentes da n5o comunicagSo quanto d

alteragSo de enderego serSo arcados pela Pafte inadimplente, exceto se de outra forma
previsto neste Contrato.

8.10. Todas e quaisquer alterag6es do presente Contrato somente serSo vdlidas
quando celebradas por escrito e assinadas por todas as Paftes.

8.11. Nada contido no presente Contrato afetarS o direito dos Debenturistas,
representados pelo Agente FiduciSrio, de promover a citagSo a Alienante Fiduciante e da

Companhia por qualquer outra forma permitida pela lei aplicdvel.

8.12. O presente Contrato constitui tftulo executivo extrajudicial, nos termos do
artigo 784, inciso III, do C6digo de Processo Civil, e as obrigag6es nele contidas estSo

sujeitas i execugSo especifica, sem que isso signifique ren0ncia a qualquer outra agSo ou
provid6ncia, judicial ou n6o, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente
Contrato.

8.13. A invalidagSo ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das clSusulas
deste Contrato ndo afetard as demais, que permanecerSo sempre vdlidas e eficazes at6 o
cumprimento, pelas Partes, de todas as suas obrigagdes aqui previstas. Ocorrendo a

declaragSo de invalidagSo ou nulidade de qualquer clSusula deste Contrato, as Partes desde ,F., ar
jd se comprometem a negociar, no menor prazo posslvel, em substitrige"";';;r,#'-]ttb\
declarada invdlida ou nula, a inclusSo, neste Contrato, de termos e condig6es vSlidos qfie r' i
reflitam os termos e condigdes da clSusula invalidada ou nula, obseruados a intengSo .tq^ 

"{objetivo das Partes quando da negociagSo da cl5usula invalidada ou nula e o contexto em'/\'^6'7
que se insere,

8.14. As Partes declaram, mritua e expressamente, que este Contrato foi celebrado
respeitando-se os principios de probidade e de boa-f6, por livre, consciente e firme
manifestagSo de vontade das Partes e em perfeita relagSo de equidade.

8.15. As Partes declaram que este Contrato integra um conjunto de documentos que

comp6em a estrutura juridica dos Documentos da OperagSo. Neste sentido, qualquer
conflito em relagSo i interpretagSo das obrigagdes das Partes neste documento deverd ser
solucionado levando em consideragSo uma anSlise sistem5tica de todos os Documentos da

OperagSo.
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8.16. Os prazos estabelecidos

disposto no artigo 132 do C6digo

vencimento.

neste Contrato serSo computados de acordo com o

Civil, sendo excluido o dia de in[cio e incluido o do

8.I7. Este Contrato e regido pelas Leis da Rep0blica Federativa do Brasil.

8.18. As Partes elegem o foro da Comarca da Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o
Paulo, com ren[ncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como
competente para dirimir quaisquer controv6rsias decorrentes deste Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes o presente Contrato, em 3
(tr6s) vias id6nticas, na presenga das 2 (duas) testemunhas abaixo.

S5o Paulo, Io] de [o] de 20[o]

(As assinaturas seguem nas 3 (tr6s) pdginas seguintes)

(Restante desta pdgina intencionalmente deixado em branco)

lrNsERrR pAerruas DE ASSTNATURASI
lrNsERrR ANEXOSI
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