
Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

23300046790 2054

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A

980 ESCRITURA DE EMISSAO DE DEBENTURES

FORTALEZA

21 Junho 2021

Nº FCN/REMP

CEE2100135347

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Número do Protocolo

21/092.095-5

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

CEE2100135347

Data

21/06/2021

114.492.498-76 Alaor Brisquilharo 22/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

170.428.793-68 EVELINE TEIXEIRA DE FREITAS 22/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata -
Cadastro via Internet Banking

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

250.266.478-04 Emilio Alvarez Prieto Neto 22/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

626.878.243-72 FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS 22/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

050.679.333-80 Ismael Alencar Fiuza de Oliveira 22/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

720.905.293-34 JOSE PIRES DE OLIVEIRA NETO 21/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

360.759.493-72 RAQUEL MATOS DE FREITAS 22/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

614.410.743-68 REGINA MARCIA TORRES NOGUEIRA DE ALENCAR 21/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata -
Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

076.791.918-16 Romeu Romero Junior 22/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES 

SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM 

GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA 

COM ESFORÇOS RESTRITOS DA FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A. 

 

 

celebrado entre 

 

 

FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A. 

na qualidade de Emissora das Debêntures 

 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

na qualidade de Agente Fiduciário 

 

 

EVELINE TEIXEIRA DE FREITAS 

FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS 

RAQUEL MATOS DE FREITAS 

JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA NETO 

na qualidade de Fiadores 

 

 

FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. 

na qualidade de Interveniente Garantidora 

 

e 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

na qualidade de Agente de Garantias 

 

Fortaleza, 21 de junho de 2021 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES 

SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM 

GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA 

COM ESFORÇOS RESTRITOS DA FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A. 

 

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas (em conjunto “Partes” 

e individualmente “Parte”): 

 

FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações sem registro de companhia 

aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), devidamente organizada e 

existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na cidade de 

Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Bezerra de Menezes, nº 100, sala 403, Bairro Otávio 

Bonfim, CEP 60325-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 41.890.246/0001-63, registrada na Junta Comercial do 

Estado do Ceará (“JUCEC”) sob o NIRE 23.3.0.004.679-0, neste ato representada na forma 

de seu estatuto social, por seus representantes legais abaixo subscritos, na qualidade de 

emissora das debêntures emitidas nos termos deste instrumento ("Emissora" e 

“Debêntures”, respectivamente); e 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com sede na cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, 

Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº  00.806.535/0001-54, neste ato 

representada na forma de seu estatuto social, por seus representantes legais abaixo 

subscritos, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures, nomeado neste 

instrumento, representando a comunhão dos titulares das Debêntures ("Agente 

Fiduciário"); 

 

e, como fiadores e principais pagadores das Debêntures: 

 

EVELINE TEIXEIRA DE FREITAS, brasileira, casada sob o regime de separação total de 

bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 98002131227, expedida por 

SSP/CE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Economia 

(“CPF/ME”) sob o nº 170.428.793-68, residente e domiciliada na cidade de Fortaleza, 

Estado do Ceará, na Avenida Beira Mar, nº 3.870, ap. 901, Bairro Mucuripe, CEP 60165-

121, doravante designada simplesmente “Eveline”, e 

 

FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de 

Identidade nº 2004010261188, expedida por SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 

626.878.243-72, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na 

Avenida Abolição, nº 4.043, ap. 1.403, Torre Jangada, Bairro Mucuripe, CEP 60165-082, 

doravante designado simplesmente “Felipe”, 

 

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5593178 em 24/06/2021 da Empresa FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A, CNPJ 41890246000163 e protocolo
210920955 - 22/06/2021. Autenticação: 5FC05F89B1B4924CB684E6E4F95CA111E8CC7773. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/092.095-5 e o código de segurança f0UI Esta
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

pág. 5/148



 

3 
 

RAQUEL MATOS DE FREITAS, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, 

empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 95010038210, expedida por SSP/CE, 

inscrita no CPF/ME sob o nº 360.759.493-72, residente e domiciliada na cidade de 

Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Frei Mansueto, nº 505, ap. 402, Bairro Meireles, CEP 

60750-070, doravante designada simplesmente “Raquel”; 

 

JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação 

total de bens, portador da Cédula de Identidade nº 1.498.148, expedido por SSP/PI, 

inscrito no CPF/ME sob o nº 720.905.293-34, residente e domiciliado na cidade de 

Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Monsenhor Bruno, nº 866, ap. 1702, Bairro Meireles, 

CEP 60115-191, doravante designado simplesmente “José Neto”, 

 

(sendo Eveline, Felipe, Raquel e José Neto doravante designados em conjunto como 

“Fiadores” e cada qual, individual e indistintamente, como “Fiador”); 

 

e, ainda, na qualidade de interveniente garantidora: 

 

FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A., sociedade por ações com 

sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Bezerra de Menezes, nº 100, 4º 

andar, bairro Otávio Bonfim, CEP: 60.325-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

02.732.968/0001-38, neste ato representada na forma de seu estatuto social, por seus 

representantes legais abaixo subscritos (“Fortbrasil” ou “Cedente”), 

 

e, ainda, na qualidade de parte interveniente: 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., acima qualificada, neste ato representada na 

forma de seu estatuto social, por seus representantes legais abaixo subscritos, na 

qualidade de agente de garantias das Debêntures, contratado nos termos do Contrato de 

Agente de Garantias (conforme definido abaixo) (“Agente de Garantias”); 

 

Resolvem as Partes, os Fiadores, a Fortbrasil e o Agente de Garantias celebrar este 

"Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não 

Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória 

Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Fortbrasil 

Securitizadora S.A." (“Escritura de Emissão”) de acordo com os seguintes termos e 

condições: 

 

Glossário 

 

Os termos definidos e expressões adotadas nesta Escritura de Emissão, iniciados em letras 

maiúsculas, no singular ou no plural, terão o significado a eles atribuído no Glossário 

abaixo: 
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“Aditamento” Qualquer eventual instrumento de aditamento à 

presente Escritura de Emissão que venha a ser 

celebrado entre a Emissora, o Agente Fiduciário, os 

Fiadores, a Fortbrasil e o Agente de Garantias. 

“AGE da Emissora” A Assembleia Geral Extraordinária da Emissora 

realizada em 21 de junho de 2021, que aprovou, dentre 

outros, a presente Emissão, a Oferta Restrita e a 

constituição das Garantias. 

“Agência de Rating” A FITCH RATINGS BRASIL LTDA., agência classificadora 

de risco de crédito devidamente autorizada a funcionar 

perante a CVM, com sede na cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 

20, sala 401-B, Centro, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 01.813.375/0001-33, devidamente autorizada a 

prestar os serviços de classificação de risco, ou sua 

sucessora a qualquer título, na qualidade de instituição 

responsável pela classificação de risco das Debêntures. 

“Agente de Cobrança de 

Inadimplidos” 

A Cedente, ou seu respectivo sucessor a qualquer 

título, na qualidade de instituição responsável por 

realizar a cobrança dos Direitos Creditórios Vinculados 

inadimplidos, nos termos do Contrato de Cobrança de 

Direitos Creditórios Inadimplidos. 

“Agente de Garantias” A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., qualificada 

no preâmbulo desta Escritura de Emissão, ou sua 

sucessora a qualquer título, na qualidade de agente de 

garantias das Debêntures. 

“Agente de Guarda e Suporte” A IDTRUST TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA., com 

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

na Rua Cerqueira Cesar nº 2.042, inscrita no CNPJ/ME 

sob o nº 18.897.498/0001-00, ou sua sucessora a 

qualquer título, na qualidade de agente responsável 

pela prestação dos serviços de suporte e guarda 

eletrônica dos Arquivos Eletrônicos.  

“Agente de Liquidação” A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
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Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, sala 2, Pinheiros, 

CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 22.610.500/0001-88, ou sua sucessora a qualquer 

título, na qualidade de agente de liquidação das 

Debêntures. 

“Agente de Processamento” A CONDUCTOR TECNOLOGIA S.A., sociedade anônima 

de capital fechado, com sede na cidade de Barueri, 

Estado de São Paulo, na Avenida Tamboré, nº 267, 27 

andar, Bloco Sul, Conj. 271-A, inscrita no CNPJ/ME sob 

nº 03.645.772/0001-79, ou sua sucessora a qualquer 

título, na qualidade de processadora dos Cartões 

Fortbrasil. 

“Agente Depositário” O BANCO BRADESCO S.A., ou seu sucessor a qualquer 

título, na qualidade de instituição responsável por 

realizar a cobrança bancária dos Direitos Creditórios 

Vinculados e a administração da Conta Centralizadora 

e da Conta de Repasses da Cedente.  

“Agente Fiduciário” A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., qualificada 

no preâmbulo desta Escritura de Emissão, 

representando a comunhão dos interesses dos 

Debenturistas. 

“Alienação Fiduciária de 

Ações” 

A alienação fiduciária da totalidade das ações de 

emissão da Emissora, a ser constituída em benefício dos 

Debenturistas, ao Agente Fiduciário, em garantia das 

Debêntures, nos termos do Contrato de Alienação 

Fiduciária de Ações. 

“Amortização Extraordinária 

Obrigatória” 

Tem o significado atribuído na Cláusula 3.21 desta 

Escritura de Emissão. 

“Amortização Programada” A amortização programada do saldo do Valor Nominal 

Unitário das Debêntures, a ser realizada nos termos da 

Cláusula 3.17 desta Escritura de Emissão. 

“ANBIMA” A ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais. 

“Arquivo Eletrônico de 

Cadastro” 

O arquivo eletrônico enviado pelo Agente de 

Processamento ao Agente de Guarda e Suporte e ao 

Agente de Garantias a cada nova cessão, resolução de 
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cessão, recompra ou substituição de Direitos 

Creditórios Vinculados, contendo informações 

cadastrais consolidadas referentes às Contas de 

Cartões Fortbrasil cujos Direitos Creditórios 

encontram-se cedidos à Emissora, os quais deverão 

incluir, no mínimo, o detalhamento das seguintes 

informações em relação a cada Cartão Fortbrasil: 

(a) número da Conta de Cartões Fortbrasil (ID Conta); 

(b) Estabelecimento Comercial Parceiro (ID Produto); 

(c) nome completo do Devedor; 

(d) CPF do Devedor; 

(e) endereço do Devedor; 

(f) telefone do Devedor; 

(g) Data de Vencimento de Fatura; 

(h) data de início de relacionamento; e  

(i) dias entre a Data de Corte e a Data de Vencimento 

da Fatura. 

“Arquivo Eletrônico de Cessão 

– Aceite” 

O arquivo eletrônico enviado pelo Agente de Garantias 

à Cedente e ao Agente de Guarda e Suporte, em 

resposta aos Arquivos Eletrônicos de Cessão – Oferta, 

contendo a identificação das Contas de Cartões 

Fortbrasil cujos Direitos Creditórios atendem aos 

Critérios de Elegibilidade e foram aceitos para serem 

adquiridos pela Emissora. O Arquivo Eletrônico de 

Cessão – Aceite será elaborado pelo Agente de 

Garantias com base no Arquivo Eletrônico de Cadastro 

que integra os Arquivos Eletrônicos de Cessão – Oferta. 

“Arquivo Eletrônico de 

Repasses – Estabelecimentos 

Comerciais Parceiros” 

O arquivo eletrônico a ser gerado pela Cedente e 

enviado diariamente ao Agente de Garantias e ao 

Agente de Guarda e Suporte, contendo as informações 

referentes a (a) valor total recebido por cada 

Estabelecimento Comercial Parceiro, referente ao 

pagamento de Direitos Creditórios Vinculados (D-3); (b) 

valor total repassado pelos Estabelecimentos 

Comerciais Parceiros à Conta de Repasses do FIDC 

Fortbrasil (Boletos de Repasse pagos em D-1); e (c) 
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valor total esperado a ser repassado pelo FIDC 

Fortbrasil à Conta de Repasses da Cedente (D0). 

“Arquivo Eletrônico de Saldos” O arquivo eletrônico enviado diariamente pelo Agente 

de Processamento ao Agente de Garantias e ao Agente 

de Guarda e Suporte, contendo informações diárias 

sobre os saldos de Direitos Creditórios Vinculados 

referentes a cada Conta de Cartões Fortbrasil, 

agrupados por Tipo de Componente de Direitos 

Creditórios e segmentados por intervalos de prazos de 

vencimento:  

(a) “M1” – com relação a cada data e cada Cartão 

Fortbrasil, significa o intervalo de datas compreendido 

entre a data em questão (exclusive) e o 30º dia 

posterior a tal data (inclusive); 

(b) “M2” – com relação a cada data e cada Cartão 

Fortbrasil, significa o intervalo de datas compreendido 

entre o 30º dia (exclusive) e o 60º dia (inclusive) 

posterior a tal data; 

(c) “M3” – com relação a cada data e cada Cartão 

Fortbrasil, significa o intervalo de datas compreendido 

entre o 60º dia (exclusive) e o 90º dia (inclusive) 

posterior a tal data; 

(d) “M4” – com relação a cada data e cada Cartão 

Fortbrasil, significa o intervalo de datas compreendido 

entre o 90º dia (exclusive) e o 180º dia (inclusive) 

posterior a tal data; 

(e) “M5” – com relação a cada data e cada Cartão 

Fortbrasil, significa o intervalo de datas compreendido 

entre o 180º dia (exclusive) e o 360º dia (inclusive) 

posterior a tal data; 

(f) “M6” – com relação a cada data e cada Cartão 

Fortbrasil, significa o intervalo de datas compreendido 

entre o 360º dia (exclusive) e o 720º dia (inclusive) 

posterior a tal data; e 

(g) eventuais agrupamentos de saldos de Direitos 

Creditórios Vinculados correspondentes a intervalos 

posteriores ao 720º dia (inclusive) contado da Data de 

Cálculo em questão. 
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“Arquivo Eletrônico Diário de 

Pagamentos” 

O arquivo eletrônico enviado todo Dia Útil pelo Agente 

de Processamento ao Agente de Garantias e ao Agente 

de Guarda e Suporte, com data base do Dia Útil 

imediatamente anterior, contendo informações sobre 

os pagamentos dos Direitos Creditórios Vinculados 

realizados na data base do arquivo, incluindo (a) código 

do Devedor (ID Conta), (b) código do Estabelecimento 

Comercial Parceiro ao qual a Conta de Cartões 

Fortbrasil Cedida é vinculada (ID Produto), se 

aplicável, (c) data de vencimento da Fatura paga, (d) 

montante total devido da Fatura paga, (e) data de 

pagamento da Fatura (data base do arquivo), (f) 

montante total pago da Fatura; e (g) forma de 

pagamento da Fatura (pagamento de Boleto de Fatura 

ou pagamento no Estabelecimento Comercial 

Parceiro). 

“Arquivos Eletrônicos” Quando referidos em conjunto: (a) os Arquivos 

Eletrônicos de Cessão – Oferta, (b) o Arquivo Eletrônico 

de Cessão – Aceite, (c) o Arquivo Eletrônico de 

Cadastro, (d) o Arquivo Eletrônico de Saldos; (e) o 

Arquivo Eletrônico Diário de Pagamentos e (f) o Arquivo 

Eletrônico de Repasses – Estabelecimentos Comerciais 

Parceiros. 

“Arquivos Eletrônicos de 

Cessão – Oferta” 

Os arquivos eletrônicos enviados pelo Agente de 

Processamento, mediante instruções da Cedente, ao 

Agente de Garantias e ao Agente de Guarda e Suporte, 

contendo as informações e características dos Direitos 

Creditórios Cartões e dos Direitos Creditórios CCB que 

serão ofertados à Emissora, para a verificação dos 

Critérios de Elegibilidade, os quais corresponderão (a) 

a um Arquivo Eletrônico de Cadastro listando a 

totalidade das novas Contas de Cartões Fortbrasil a 

serem cedidas, e (b) a um Arquivo Eletrônico de Saldos 

indicando o saldo de Direitos Creditórios devidos por 

cada Devedor titular das novas Contas de Cartões 

Fortbrasil a serem cedidas. 

“Assembleia Geral” A assembleia geral de Debenturistas da Emissão. 
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“Ativos Vinculados” O somatório (a) do saldo dos Direitos Creditórios 

Vinculados cedidos à Emissora, que atendam aos 

Critérios de Elegibilidade, conforme indicados e 

apurados na respectiva data de aquisição pela 

Emissora, conforme indicados no Arquivo Eletrônico de 

Saldos na Data de Cálculo, que sejam (1) vincendos, 

e/ou (2) inadimplidos, ajustados pelo respectivo Fator 

de Ponderação dos Direitos Creditórios Vinculados 

Inadimplidos, e (b) os valores disponíveis na Conta 

Centralizadora e/ou nos Investimentos Permitidos (1) 

incluindo-se os valores referentes à Reserva de 

Despesas e Encargos, à Reserva de Repasses, à Reserva 

de Pagamento de Remuneração e Amortização 

Programada, à Reserva de Pagamento de Amortização 

Extraordinária Obrigatória e à Reserva de Liquidação, 

e (2) desconsiderando-se os valores referentes à 

Reserva de Déficit de Lastro e os valores creditados na 

Conta Centralizadora na Data de Cálculo, referentes 

aos Boletos de Fatura e aos Repasses pagos na Data de 

Cálculo imediatamente anterior. 

“Auditores Independentes” Tem o significado atribuído no subitem 3.37(qq) desta 

Escritura de Emissão. 

“B3” A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3. 

“BACEN” O Banco Central do Brasil. 

“Bancos Autorizados” As instituições (a) em que o domicílio da Conta 

Centralizadora e da Conta de Repasses da Cedente 

deverá ser mantido e (b) que deverão ser emissoras dos 

ativos ou gestoras dos fundos de investimento 

enquadrados como Investimentos Permitidos, 

conforme listadas na Cláusula 3.11.1 abaixo. 

“Boletim de Subscrição” Cada boletim de subscrição das Debêntures, a ser 

celebrado entre a Emissora e cada subscritor das 

Debêntures. 

“Boleto de Fatura” Cada boleto de cobrança bancária emitido pelo Agente 

Depositário para fins de pagamento dos Direitos 

Creditórios referentes a Contas de Cartões Fortbrasil 
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Cedidas, pelos Devedores ou por terceiros em nome 

destes. 

“Boleto de Repasse” Cada boleto de cobrança bancária emitido pelo Agente 

Depositário, mediante instruções da Cedente, para fins 

de pagamento, pelos Estabelecimentos Comerciais 

Parceiros, dos repasses dos recursos recebidos por 

estes, referentes a pagamentos dos Direitos Creditórios 

relativos à totalidade das Contas de Cartões Fortbrasil 

(cedidas e não cedidas), realizados pelos Devedores ou 

por terceiros em nome destes, cujos créditos serão 

direcionados para a Conta de Repasses do FIDC 

Fortbrasil. 

“Boletos” Os Boletos de Faturas e Boletos de Repasses, quando 

referidos em conjunto. 

“Cartões Fortbrasil” Os cartões de crédito, incluindo o titular e adicionais, 

emitidos e administrados pela Fortbrasil aos Devedores 

e a seus dependentes, nos termos do Contrato dos 

Cartões Fortbrasil, por meio dos quais os Devedores e 

demais titulares de cartões vinculados à respectiva 

Conta de Cartões Fortbrasil podem adquirir bens e 

serviços em Estabelecimentos Comerciais Parceiros 

e/ou em outros estabelecimentos comerciais 

credenciados perante outros Credenciadores (além da 

própria Fortbrasil), incluindo cartões emitidos em 

substituição aos já emitidos, desde que regidos pelo 

mesmo Contrato dos Cartões Fortbrasil.  

“Cartórios RTD” Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.2 

desta Escritura de Emissão. 

“CCB” As cédulas de crédito bancário emitidas pelos 

Devedores, representados nos termos da cláusula 

mandato contida no Contrato dos Cartões Fortbrasil, 

em favor das Instituições Financeiras Conveniadas, nos 

termos da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, 

conforme alterada, representando os financiamentos 

obtidos para (a) financiamento com juros da parcela 

não paga das Faturas dos Cartões Fortbrasil (rotativo); 

(b) financiamento parcelado com juros de Faturas dos 

Cartões Fortbrasil em dia; (c) financiamento parcelado 
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com juros dos saldos devidos pelos Devedores em 

atraso, para os quais não tenha sido interrompido o 

envio de Faturas; (d) financiamento parcelado com 

juros dos saldos devidos pelos Devedores em atraso, 

para os quais tenha sido interrompido o envio de 

Faturas (acordos); (e) financiamentos de compras 

parceladas com juros, realizadas com a utilização dos 

Cartões Fortbrasil; (f) financiamento de saques 

realizados com os Cartões Fortbrasil; e/ou (g) qualquer 

outra modalidade de financiamento contratado em 

nome dos Devedores, por meio da cláusula mandato 

constante do Contrato dos Cartões Fortbrasil, nos 

termos nele previstos.  

“Cedente” A Fortbrasil, na qualidade de cedente dos Direitos 

Creditórios Vinculados. 

“Cessão Fiduciária de Direitos 

Creditórios” 

A cessão fiduciária da totalidade dos Direitos 

Creditórios Cedidos Fiduciariamente, a ser constituída 

em benefício dos Debenturistas, ao Agente Fiduciário, 

em garantia das Debêntures, nos termos do Contrato 

de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. 

“Cessão Fiduciária da Conta de 

Repasses da Cedente” 

A cessão fiduciária da totalidade dos direitos 

creditórios detidos pela Cedente em decorrência da 

Conta de Repasses da Cedente, a ser constituída em 

benefício dos Debenturistas, ao Agente Fiduciário, em 

garantia das Debêntures, nos termos do Contrato de 

Cessão Fiduciária da Conta de Repasses da Cedente. 

“CETIP21” O CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado 

e operacionalizado pela B3. 

“Código ANBIMA” O Código ANBIMA para Ofertas Públicas, em vigor nesta 

data. 

“Código Civil” A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme 

alterada. 

“Código de Processo Civil” A Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme 

alterada. 
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“Conta Autorizada da 

Cedente” 

A conta corrente nº 1.289-0, de titularidade da 

Cedente, de sua livre movimentação, mantida na 

agência nº 2.367-1, do Banco Bradesco S.A. (cód. Nº 

237), na qual serão recebidos (a) os Valores 

Remanescentes da Conta Centralizadora; e (b) o valor 

correspondente ao respectivo Preço de Aquisição, 

observadas as disposições do Contrato de Cessão de 

Créditos. 

“Conta Centralizadora” A conta corrente nº 2.315-9, de titularidade da 

Emissora, de movimentação restrita, mantida na 

agência nº 2.367-1, do Agente Depositário (Banco 

Bradesco S.A. – cód. Nº 237), movimentável 

exclusivamente mediante instruções do Agente de 

Garantias, para a qual serão destinados os recursos 

referentes ao pagamento dos Boletos de Faturas e dos 

Repasses. 

“Conta de Repasses da 

Cedente” 

A conta corrente nº 2.281-0, de titularidade da 

Cedente, de movimentação restrita, mantida na 

agência nº 2.367-1, do Agente Depositário (Banco 

Bradesco S.A. – cód. nº 237), movimentável 

exclusivamente mediante instruções do Agente de 

Garantias, para a qual serão destinados os recursos 

referentes ao pagamento dos Boletos de Repasses 

referentes aos Direitos Creditórios Vinculados pagos 

nos respectivos Estabelecimentos Comerciais 

Parceiros, em até 1 (um) Dia Útil de seu recebimento 

na Conta de Repasses do FIDC Fortbrasil. 

“Conta de Repasses do FIDC 

Fortbrasil” 

A conta corrente de titularidade do FIDC Fortbrasil para 

a qual serão destinados os recursos referentes ao 

pagamento da totalidade dos Boletos de Repasses. 

“Conta de Cartões Fortbrasil” Cada conta de Cartões Fortbrasil, a qual inclui o cartão 

principal e todos os cartões adicionais de 

responsabilidade de determinado Devedor. 

“Conta de Cartões Fortbrasil 

Cedida” 

Cada Conta de Cartões Fortbrasil cujos Direitos 

Creditórios Vinculados tenham sido cedidos à Emissora, 

nos termos do Contrato de Cessão de Créditos. 
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“Conta de Cartões Fortbrasil 

Monitorada” 

Cada Conta de Cartões Fortbrasil (a) cujas informações 

cadastrais tenham sido enviadas pela Fortbrasil ao 

Agente de Garantias, por meio do Arquivo Eletrônico 

de Cadastro que integra os Arquivos Eletrônicos de 

Cessão - Oferta, (b) em relação à qual o Agente de 

Garantias tenha iniciado o fluxo de monitoramento das 

informações constantes dos Arquivos Eletrônicos de 

Saldos e dos Arquivos Eletrônicos Diários de 

Pagamentos, (c) referente à qual tenha sido realizado 

o tombamento dos Boletos de Faturas à Emissora, de 

modo que os recursos decorrentes do pagamento dos 

Direitos Creditórios Vinculados referentes a tal Conta 

de Cartões Fortbrasil sejam destinados à Conta 

Centralizadora; e (d) para a qual a verificação dos 

Critérios de Elegibilidade tenha sido realizada. 

“Contrato da Conta 

Centralizadora” 

O Contrato de Prestação de Serviços de Depositário, a 

ser celebrado entre a Emissora e o Agente Depositário, 

com a interveniência e anuência do Agente de 

Garantias, tendo por objeto a abertura e 

operacionalização da Conta Centralizadora. 

“Contrato da Conta de 

Repasses da Cedente” 

O Contrato de Prestação de Serviços de Depositário, a 

ser celebrado entre a Cedente e o Agente Depositário, 

com a interveniência e anuência do Agente de 

Garantias e da Emissora, tendo por objeto a abertura e 

operacionalização da Conta de Repasses da Cedente. 

“Contrato de Agente de 

Garantias” 

O “Contrato de Prestação de Serviços de Agente de 

Garantias”, a ser celebrado entre a Emissora e o 

Agente de Garantias, com a interveniência e anuência 

do Agente Fiduciário e da Fortbrasil, que regula a 

prestação dos serviços de agente de garantias das 

Debêntures pelo Agente de Garantias. 

“Contrato de Alienação 

Fiduciária de Ações” 

O “Instrumento Particular de Contrato de Alienação 

Fiduciária de Ações em Garantia”, a ser celebrado 

entre a Fortbrasil e o Agente Fiduciário, com a 

interveniência e anuência da Emissora e do Agente de 

Garantias, por meio do qual será constituída a 

Alienação Fiduciária de Ações, conforme aditado de 

tempos em tempos. 
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“Contrato de Cessão de 

Créditos” 

O “Contrato de Promessa de Cessão de Direitos 

Creditórios e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a 

Emissora e a Cedente, com a interveniência e anuência 

do Agente Fiduciário, do Agente de Garantias, do 

Agente de Guarda e Suporte e do Agente de 

Processamento, que regula a cessão dos Direitos 

Creditórios Vinculados entre a Cedente e a Emissora, 

conforme aditado de tempos em tempos. 

“Contrato de Cessão Fiduciária 

de Direitos Creditórios” 

O “Instrumento Particular de Contrato de Cessão 

Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia”, a ser 

celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário, com 

a interveniência e anuência da Cedente, do Agente de 

Garantias e do Agente de Processamento, por meio do 

qual será constituída a Cessão Fiduciária de Direitos 

Creditórios, conforme aditado de tempos em tempos. 

“Contrato de Cessão Fiduciária 

da Conta de Repasses da 

Cedente” 

O “Instrumento Particular de Contrato de Cessão 

Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia”, a ser 

celebrado nesta data entre a Cedente e o Agente 

Fiduciário, com a interveniência e anuência da 

Emissora e do Agente de Garantias, por meio do qual 

será constituída a Cessão Fiduciária da Conta de 

Repasses da Cedente, conforme aditado de tempos em 

tempos. 

“Contrato de Cobrança 

Bancária” 

O “Contrato para Prestação de Serviços de Cobrança 

Escritural Bradesco”, celebrado em 15 de junho de 

2021, entre a Emissora e o Agente Depositário, que 

regula a emissão dos Boletos de Faturas, com o crédito 

dos recursos para a Conta Centralizadora. 

“Contrato de Cobrança de 

Direitos Creditórios 

Inadimplidos” 

O “Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança de 

Direitos Creditórios Inadimplidos e Outras Avenças”, a 

ser celebrado entre a Emissora e o Agente de Cobrança 

de Inadimplidos, com interveniência anuência do 

Agente Fiduciário e do Agente de Garantias, que regula 

a prestação de serviços de cobrança extraordinária dos 

Direitos Creditórios Vinculados inadimplidos. 

“Contrato de Distribuição” O “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição 

Pública Com Esforços Restritos, Sob Regime de 

Melhores Esforços de Colocação, da 1ª (primeira) 
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Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 

Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia 

Fidejussória Adicional, em Série Única, da Fortbrasil 

Securitizadora S.A.”, a ser celebrado entre a Emissora 

e o Coordenador Líder. 

“Contrato de Escrituração e 

Agente de Liquidação” 

O “Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração 

e Agente de Liquidação”, a ser celebrado entre a 

Emissora e o Escriturador e Agente de Liquidação. 

“Contrato de Guarda e 

Suporte” 

O “Contrato de Prestação de Serviços de Guarda, 

Suporte e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a 

Emissora e o Agente de Guarda e Suporte, com a 

interveniência e anuência da Cedente, do Agente 

Fiduciário e do Agente de Garantias, conforme aditado 

de tempos em tempos. 

“Contrato de Processamento” O “Contrato de Prestação de Serviços de 

Processamento de Cartões de Crédito”, celebrado 

entre a Cedente e o Agente de Processamento, 

conforme aditado pelo “Instrumento Particular de 

Quarto Aditamento ao Contrato de Prestação de 

Serviços de Processamento de Cartões”, a ser 

celebrado entre a Cedente, o Agente de 

Processamento, o FIDC Fortbrasil, a Emissora, a 

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., o Agente Fiduciário e o Agente de 

Garantias, estabelecendo as condições para prestação 

de serviços, pelo Agente de Processamento, de 

processamento de Cartões Fortbrasil. 

“Contrato dos Cartões 

Fortbrasil” 

O “Contrato de Prestação de Serviços dos Cartões 

Fortbrasil”, disponível na página na internet da 

Cedente, acessível, na data desta Escritura de Emissão, 

por meio do link www.fortbrasil.com.br (na parte 

inferior da página, abaixo de “Para Você”, clicar em 

“contrato Fortbrasil) conforme alterado de tempos em 

tempos, e o qual define os termos e condições gerais 

referentes à emissão e utilização do Cartão Fortbrasil. 

Cada Devedor, por meio da adesão ao Contrato dos 

Cartões Fortbrasil, adere a todos os seus termos e 

condições, incluindo, sem limitação, a cláusula 

mandato por meio da qual a Fortbrasil fica autorizada 
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a contratar operação de crédito, mediante a emissão 

de CCB, em nome do respectivo Devedor e por conta e 

ordem deste, junto a instituições financeiras 

autorizadas a funcionar perante o BACEN, para, entre 

outros, o financiamento ou refinanciamento do valor 

de compras ou parcelamento de Faturas referentes aos 

Cartões Fortbrasil, podendo substabelecer tais poderes 

a terceiros. 

“Contratos de Garantia” O Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, o 

Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e 

o Contrato de Cessão Fiduciária da Conta de Repasses 

da Cedente, quando referidos em conjunto. 

“Controladas” As sociedades controladas de qualquer das Partes, dos 

Fiadores e/ou da Fortbrasil, conforme definição de 

controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades 

por Ações. 

“Controladoras” As pessoas físicas ou jurídicas controladoras de 

qualquer das Partes e/ou da Fortbrasil, conforme 

definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das 

Sociedades por Ações. 

“Convênio com Lojistas” Qualquer um dos seguintes contratos que venham a ser 

celebrados entre a Cedente e um Estabelecimento 

Comercial Parceiro: (a) “Contrato de Filiação e Adesão 

de Estabelecimento ao Sistema Fortbrasil de Cartão de 

Crédito”; (b) “Contrato Para Emissão de Cartão 

Private Label Vinculado ao Sistema Fortbrasil de 

Cartão de Crédito”; e/ou (c) “Contrato para Emissão 

de Cartão Co-Branded Vinculado ao Sistema Fortbrasil 

de Cartão de Crédito”, os quais definem os termos e 

condições gerais referentes principalmente (1) à 

emissão, pela Fortbrasil, de Cartões Fortbrasil 

personalizados com a marca do respectivo 

Estabelecimento Comercial Parceiro, aos clientes 

deste; (2) a aceitação, pelos Estabelecimentos 

Comerciais Parceiros, dos Cartões Fortbrasil como meio 

de pagamento para a compras de produtos e serviços 

junto aos referidos Estabelecimentos Comerciais 

Parceiros, e (3) conforme o caso, o recebimento, em 

nome da Fortbrasil, do pagamento de faturas dos 
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Cartões Fortbrasil emitidos no âmbito do respectivo 

Convênio com Lojistas. 

“Convênio de Linha de Crédito 

para Devedores Fortbrasil” 

Cada instrumento jurídico celebrado entre a Fortbrasil 

e uma Instituição Financeira Conveniada, para 

obtenção de linha de crédito em nome dos Devedores, 

observada a cláusula mandato constante do Contrato 

dos Cartões Fortbrasil, por meio da qual a Fortbrasil 

está autorizada a contratar operação de crédito, em 

nome do respectivo Devedor e por conta e ordem 

deste, junto à Instituição Financeira Conveniada, para, 

entre outros, o financiamento ou refinanciamento do 

valor de compras, o financiamento ou refinanciamento 

do valor de Faturas, e o parcelamento de Faturas 

referentes aos Cartões Fortbrasil. 

“Coordenador Líder” A TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 

E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição integrante 

do sistema de distribuição de valores mobiliários, com 

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

Rua Joaquim Floriano, nº 100, 5º andar, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 03.751.794/0001-13. 

“Credenciadora” A Fortbrasil ou qualquer outra instituição de 

pagamento que atue como credenciadora perante o 

arranjo de pagamento ao qual integra o respectivo 

Cartão Fortbrasil. 

“Critérios de Elegibilidade” Os critérios para seleção dos Direitos Creditórios 

Vinculados a serem adquiridos pela Emissora em 

decorrência de cessão e/ou substituição dos Direitos 

Creditórios Vinculados, nas hipóteses autorizadas e 

previstas no Contrato de Cessão, a serem verificados 

pelo Agente de Garantias, conforme definidos na 

Cláusula 3.9.2 abaixo. 

“CVM” A Comissão de Valores Mobiliários. 

“Data de 1ª Integralização” A data em que ocorrer a primeira subscrição e 

integralização de Debêntures no âmbito da Emissão. 

“Data de Cálculo” Todo Dia Útil. 
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“Data de Corte” Com relação a cada mês e cada Conta de Cartões 

Fortbrasil, a data em que as obrigações dos Devedores 

no âmbito dos Direitos Creditórios devem ser apuradas. 

Os valores apurados, bem como a respectiva Data de 

Vencimento de Fatura, devem ser informados a cada 

Devedor por meio de uma Fatura. 

“Data de Emissão” Tem o significado atribuído na Cláusula 3.8 desta 

Escritura de Emissão. 

“Data de Integralização” A data em que ocorrer a integralização de qualquer 

Debênture. 

“Data de Oferta de Direitos 

Creditórios” 

Toda data em que a Cedente, nos termos do Contrato 

de Cessão de Créditos, ofertar Direitos Creditórios para 

cessão à Emissora, por meio do envio ao Agente de 

Garantias dos Arquivos Eletrônicos de Cessão – Oferta. 

“Data de Pagamento”  Tem o significado atribuído na Cláusula 3.14 desta 

Escritura de Emissão. 

“Data de Pagamento de 

Amortização” 

Tem o significado atribuído na Cláusula 3.14.1 desta 

Escritura de Emissão. 

“Data de Pagamento de 

Remuneração” 

Tem o significado atribuído na Cláusula 3.14.2 desta 

Escritura de Emissão. 

“Data de Resgate” A data em que as Debêntures sejam efetivamente 

pagas e resgatadas pela Emissora, em virtude da Data 

de Vencimento das Debêntures, da ocorrência de 

Vencimento Antecipado, da realização de Resgate 

Antecipado Total Obrigatório das Debêntures e/ou da 

realização do Resgate Antecipado Total Facultativo das 

Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão. 

“Data de Vencimento” Tem o significado atribuído na Cláusula 3.16 desta 

Escritura de Emissão. 

“Data de Vencimento de 

Fatura” 

Com relação a cada mês e cada Conta de Cartões 

Fortbrasil, o Dia de Vencimento do mês em questão. 

Para efeitos de análise de adimplência de pagamentos, 

caso uma Data de Vencimento de Fatura não seja um 

Dia Útil, serão considerados como tendo sido realizados 
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na Data de Vencimento de Fatura os pagamentos 

realizados no Dia Útil subsequente. 

“Debêntures” As debêntures simples, não conversíveis em ações, em 

série única, da espécie com garantia real, com garantia 

fidejussória adicional, da 1ª (primeira) emissão da 

Emissora, emitidas nos termos desta Escritura de 

Emissão e objeto da Oferta Restrita. 

“Debêntures em Circulação” Todas as Debêntures que, para fins de constituição de 

todos os quóruns de instalação ou deliberação de 

qualquer Assembleia Geral de Debenturistas, em 

determinada data, tenham sido devidamente 

subscritas e integralizadas pelos Debenturistas e que 

ainda não tenham sido objeto de resgate pela Emissora, 

excluídas aquelas Debêntures: (a) que sejam detidas 

pela Emissora, em tesouraria; e/ou (b) de titularidade 

dos prestadores de serviços da Emissão, da Emissora, 

ou que sejam de propriedade de suas respectivas: (1) 

Controladas, (2) Controladoras, (3) administradores, 

e/ou (4) sócios e acionistas, incluindo, mas não se 

limitando a cônjuges, companheiros, ascendentes, 

descendentes e colaterais de qualquer das pessoas 

anteriormente mencionadas. 

“Debenturistas” Os titulares das Debêntures. 

“Despesas” Tem o significado atribuído na Cláusula 3.24.5 desta 

Escritura de Emissão. 

“Devedores” Os titulares das Contas de Cartões Fortbrasil, na 

qualidade de devedores dos Direitos Creditórios. 

“Devedores Adimplentes” Com relação a uma Data de Cálculo, todos os Devedores 

Cedidos que estejam em dia com as respectivas 

obrigações referentes aos Cartões Fortbrasil, conforme 

informação constante no Arquivo Eletrônico de Saldos.  

“Devedores Cedidos” Os titulares das Contas de Cartões Fortbrasil Cedidas, 

na qualidade de Devedores dos Direitos Creditórios 

Vinculados cedidos à Emissora. 

“Devedores Inadimplentes” Com relação a uma Data de Cálculo, todos os Devedores 

Cedidos que não estejam em dia com as respectivas 
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obrigações referentes aos Cartões Fortbrasil, conforme 

informação constante no Arquivo Eletrônico de Saldos.  

“Dia de Vencimento” Com relação a cada Conta de Cartões Fortbrasil Cedida, 

o dia do mês em que as obrigações do respectivo 

Devedor no âmbito dos Direitos Creditórios devem ser 

pagas, conforme informado na Fatura. 

“Dia Útil” Qualquer dia, exceto sábados, domingos ou feriados 

declarados nacionais na República Federativa do Brasil.  

“Direitos Creditórios” Os Direitos Creditórios Cartões e os Direitos Creditórios 

CCB, quando referidos em conjunto. 

“Direitos Creditórios Cartões” A totalidade dos direitos creditórios, presentes e 

futuros (inclusive direitos emergentes ou 

indenizatórios, quando aplicável, bem como seus 

acréscimos a título de multa, juros, serviços, taxas e 

demais encargos a eles impostos), detidos 

originalmente pela Cedente, na qualidade de emissora 

e administradora dos Cartões Fortbrasil, contra os 

Devedores, na qualidade de titulares das Contas de 

Cartões Fortbrasil Cedidas, decorrentes do fluxo de 

utilização, a qualquer tempo, dos Cartões Fortbrasil 

emitidos aos Devedores, incluindo o cartão do titular e 

eventuais cartões adicionais, para a realização de 

compras de produtos e serviços, os quais incluem todos 

e quaisquer pagamentos, tarifas, encargos, taxas, 

serviços e valores devidos por Devedores Cedidos nos 

termos do Contrato dos Cartões Fortbrasil. 

“Direitos Creditórios Cedidos 

Fiduciariamente” 

A totalidade (a) dos Direitos Creditórios Vinculados, (b) 

dos direitos creditórios decorrentes da Conta 

Centralizadora, e (c) dos direitos creditórios 

decorrentes dos Investimentos Permitidos. 

“Direitos Creditórios CCB” Todos os direitos creditórios decorrentes de operações 

de crédito contratadas pelo Devedor, representado nos 

termos da cláusula mandato contida no Contrato dos 

Cartões Fortbrasil, por meio da emissão de CCB em 

nome dos Devedores perante Instituição Financeira 

Conveniada, juntamente com seus respectivos 

encargos e taxas, referentes a: (a) financiamento com 
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juros da parcela não paga das Faturas dos Cartões 

Fortbrasil (rotativo); (b) financiamento parcelado com 

juros de Faturas dos Cartões Fortbrasil em dia; (c) 

financiamento parcelado com juros dos saldos devidos 

pelos Devedores em atraso, para os quais não tenha 

sido interrompido o envio de Faturas; (d) 

financiamento parcelado com juros dos saldos devidos 

pelos Devedores em atraso, para os quais tenha sido 

interrompido o envio de Faturas (acordos); (e) 

financiamentos de compras parceladas com juros, 

realizadas com a utilização dos Cartões Fortbrasil; e/ou 

(f) financiamento de saques realizados com os Cartões 

Fortbrasil; e/ou (g) qualquer outra modalidade de 

financiamento contratado, em nome dos Devedores, 

por meio da cláusula mandato constante do Contrato 

dos Cartões Fortbrasil, nos termos nele previstos. 

“Direitos Creditórios 

Vinculados” 

Os Direitos Creditórios Cartões e os Direitos Creditórios 

CCB que venham a ser efetivamente cedidos à 

Emissora, nos termos do Contrato de Cessão de 

Créditos, e cedidos fiduciariamente em garantia da 

Emissão, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária 

de Direitos Creditórios, conforme aditado de tempos 

em tempos. 

“Documentos 

Complementares” 

Os Arquivos Eletrônicos Diários de Pagamentos, os 

Arquivos Eletrônicos de Cadastro e quaisquer outros 

documentos ou arquivos eletrônicos, incluindo os 

demais Arquivos Eletrônicos, com informações 

complementares sobre a existência e exigibilidade dos 

Direitos Creditórios Vinculados. 

“Documentos Comprobatórios” Os Documentos Comprobatórios Cartões e os 

Documentos Comprobatórios CCB, quando referidos em 

conjunto. 

“Documentos Comprobatórios 

Cartões” 

Os documentos comprobatórios do lastro dos Direitos 

Creditórios Cartões que sejam cedidos à Emissora, que 

compreendem: (a) uma cópia eletrônica da versão em 

vigor do Contrato dos Cartões Fortbrasil e (b) os 

Arquivos Eletrônicos de Saldos. 
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“Documentos Comprobatórios 
CCB” 

Os documentos comprobatórios do lastro dos Direitos 

Creditórios CCB, que correspondem (a) à via eletrônica 

das CCB celebradas pela Fortbrasil, em nome dos 

respectivos Devedores, com base na clausula mandato 

contida no Contrato dos Cartões Fortbrasil, e 

endossadas eletronicamente à Emissora e (b) aos 

Arquivos Eletrônicos de Saldos. 

“Documentos da Emissão” 
Os seguintes documentos, quando referidos em 

conjunto: (a) a ata da AGE da Emissora; (b) a presente 

Escritura de Emissão; (c) o Contrato de Cessão de 

Créditos; (d) o Contrato de Cessão Fiduciária de 

Direitos Creditórios; (e) o Contrato de Alienação 

Fiduciária de Ações, (f) o Contrato de Cessão Fiduciária 

da Conta de Repasses da Cedente; (g) o Contrato de 

Distribuição; (h) o Contrato de Agente de Garantias; (i) 

o Contrato de Escrituração e Agente de Liquidação; 

(j) o Contrato de Cobrança Bancária, (k) o Contrato da 

Conta Centralizadora, (l) o Contrato da Conta de 

Repasses da Cedente, (m) o Contrato de Cobrança de 

Direitos Creditórios Inadimplidos; (n) o Contrato de 

Processamento; (o) o Contrato de Guarda e Suporte; 

(p) os respectivos Boletins de Subscrição e (q) o 

Sumário de Debêntures. 

“DOE-CE” O Diário Oficial do Estado do Ceará. 

“Efeito Adverso Relevante” Qualquer circunstância ou fato, atual ou contingente, 

ou alteração ou efeito sobre a Emissora, os Fiadores 

e/ou a Fortbrasil, que, a critério fundamentado e de 

boa fé exclusivamente dos Debenturistas, conforme 

deliberação em Assembleia Geral de Debenturistas, 

modifique adversamente a condição econômica, 

financeira, jurídica, operacional, reputacional ou de 

qualquer outra natureza, da Emissora, dos Fiadores 

e/ou da Fortbrasil, de modo a afetar a capacidade da 

Emissora, dos Fiadores e/ou da Fortbrasil de cumprir 

com suas obrigações decorrentes dos Documentos da 

Emissão. 

“Emissão” A presente 1ª (primeira) emissão de Debêntures da 

Emissora. 
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“Emissora” A FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A., qualificada no 

preâmbulo desta Escritura de Emissão. 

“Encargos Moratórios” Os encargos moratórios previstos na Cláusula 3.29 

desta Escritura de Emissão. 

“Escritura de Emissão”  O presente “Instrumento Particular de Escritura da 

1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 

em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia 

Fidejussória Adicional, em Série Única, para 

Distribuição Pública com Esforços Restritos, da 

Fortbrasil Securitizadora S.A.”. 

“Escriturador” A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na 

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

Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, sala 2, Pinheiros, 

CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 22.610.500/0001-88, ou seu sucessor a qualquer 

título, na qualidade de escriturador das Debêntures. 

“Estabelecimento Comercial 

Parceiro” 

Cada estabelecimento comercial credenciado junto à 

Fortbrasil, por meio da celebração de Convênio com 

Lojistas, que esteja habilitado a efetuar a venda de 

bens e/ou serviços mediante pagamento com a 

utilização dos Cartões Fortbrasil e que indique seus 

clientes para serem titulares de novas Contas de 

Cartões Fortbrasil. 

“Eveline” A Sra. EVELINE TEIXEIRA DE FREITAS, qualificada no 

preâmbulo desta Escritura de Emissão, na qualidade de 

fiadora e principal pagadora das Debêntures. 

“Eventos de Aceleração” Os eventos de aceleração das Debêntures, conforme 

definidos na Cláusula 3.21.1 desta Escritura de 

Emissão, cuja ocorrência resulta na aplicação de 

Ordem de Alocação de Recursos específica, que tem 

por objetivo acelerar o pagamento do Saldo Devedor 

das Debêntures. 

“Eventos de Desaceleração” Os eventos de desaceleração das Debêntures, conforme 

definidos na Cláusula 3.21.2 desta Escritura de 

Emissão, cuja ocorrência resulta na aplicação de 

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5593178 em 24/06/2021 da Empresa FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A, CNPJ 41890246000163 e protocolo
210920955 - 22/06/2021. Autenticação: 5FC05F89B1B4924CB684E6E4F95CA111E8CC7773. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/092.095-5 e o código de segurança f0UI Esta
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

pág. 26/148



 

24 
 

Ordem de Alocação de Recursos específica, que tem 

por objetivo retornar ao regime de Amortizações 

Programadas originalmente previsto para as 

Debêntures. 

“Eventos de Resolução Total 

da Cessão” 

Os eventos descritos no Contrato de Cessão de 

Créditos, cuja ocorrência ensejará a resolução total da 

cessão dos Direitos Creditórios Vinculados, nos termos 

previstos no Contrato de Cessão de Créditos. 

“Eventos de Vencimento 

Antecipado” 

Têm o significado atribuído na Cláusula 3.37 desta 

Escritura de Emissão. 

“Fator de Ponderação dos 

Direitos Creditórios Vinculados 

Inadimplidos” 

O fator de ponderação a ser considerado para os 

Direitos Creditórios Vinculados inadimplidos no cálculo 

dos Ativos Vinculados, que corresponderá a (a) 53% 

(cinquenta e três por cento), para os Direitos 

Creditórios Vinculados vencidos e não pagos entre 1 

(um) e 14 (quatorze) dias, (b) 28% (vinte e oito por 

cento), para os Direitos Creditórios Vinculados vencidos 

e não pagos entre 15 (quinze) e 30 (trinta) dias, (c) 20% 

(vinte por cento), para os Direitos Creditórios 

Vinculados vencidos e não pagos entre 31 (trinta e um) 

e 60 (sessenta) dias, (d) 5,5% (cinco inteiros e cinco 

décimos por cento), para os Direitos Creditórios 

Vinculados vencidos e não pagos entre 61 (sessenta e 

um) e 90 (noventa) dias, (e) 4% (quatro por cento), para 

os Direitos Creditórios Vinculados vencidos e não pagos 

entre 91 (noventa e um) e 120 (cento e vinte) dias; (f) 

1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para os 

Direitos Creditórios Vinculados vencidos e não pagos 

entre 121 (cento e vinte e um) e 150 (cento e 

cinquenta) dias; (g) 2% (dois por cento) para os Direitos 

Creditórios Vinculados vencidos e não pagos entre 151 

(cento e cinquenta e um) e 180 (cento e oitenta) dias; 

e (h) 0% (zero por cento), para os Direitos Creditórios 

Vinculados vencidos e não pagos há mais de 180 (cento 

e oitenta) dias. 

“Faturas” A prestação de contas mensal da Cedente, na qualidade 

de administradora dos Cartões Fortbrasil, aos 
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Devedores, na qualidade de titulares das Contas de 

Cartões Fortbrasil. 

“Felipe” O Sr. FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS, qualificado no 

preâmbulo desta Escritura de Emissão, na qualidade de 

fiador e principal pagador das Debêntures. 

“Fiadores” A Sra. Eveline, o Sr. Felipe, a Sra. Raquel e o Sr. José 

Neto, quando referidos em conjunto. 

“Fiança” A fiança prestada pelos Fiadores, em garantia do 

pagamento das Debêntures, nos termos da Cláusula 4.2 

desta Escritura de Emissão. 

“FIDC Fortbrasil” O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS FORTBRASIL, inscrito no CNPJ/ME sob o 

nº 29.665.263/0001-00. 

“Fortbrasil” A FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO S.A., qualificada no preâmbulo da presente 

Escritura de Emissão. 

“Garantias” As garantias das Debêntures, consubstanciadas (a) nas 

Garantias Reais, e (b) na Fiança, nos termos desta 

Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantia. 

“Garantias Reais” As garantias das Debêntures, consubstanciadas (a) na 

Alienação Fiduciária de Ações, (b) na Cessão Fiduciária 

de Direitos Creditórios (c) na Cessão Fiduciária da 

Conta de Repasses da Cedente, nos termos dos 

Contratos de Garantia. 

“Gravame” Qualquer garantia real, security interest, cessão ou 

alienação fiduciária, penhora, arrolamento, arresto, 

sequestro, penhor, judicial ou extrajudicial, voluntário 

ou involuntário, hipoteca, usufruto, arrendamento, 

vinculação de bens, concessão de privilégio ou 

preferência ou qualquer outro ônus real, gravame ou 

direito real de garantia que possa ser constituído sobre 

um ativo ou outro ato que tenha o efeito prático similar 

a qualquer das expressões acima, incluindo de cunho 

fiscal. 
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“Índice de Arrecadação em 

Estabelecimentos Comerciais 

Parceiros” 

O índice obtido a partir da divisão (a) do somatório de 

recursos referentes a pagamentos de Direitos 

Creditórios Vinculados realizados diretamente nos 

Estabelecimentos Comerciais Parceiros em 

determinado mês, por (b) o montante total de recursos 

recebidos a título de pagamento dos Direitos 

Creditórios Vinculados no mesmo mês. 

“Índice de Pagamentos 

Mensais” 

O índice obtido a partir da divisão (a) do somatório de 

recursos decorrentes de pagamentos efetivamente 

realizados dos Direitos Creditórios Vinculados 

referentes a determinado mês de referência, por (b) o 

somatório dos valores das Faturas emitidas no 

respectivo mês de referência. 

“Índices Financeiros e 

Operacionais” 

Tem o significado atribuído na Cláusula 3.36.2 desta 

Escritura de Emissão. 

“Instituições Financeiras 

Conveniadas” 

As instituições financeiras autorizadas a funcionar 

perante o BACEN com quem tenham celebrado 

Convênio de Linha de Crédito para Devedores 

Fortbrasil. 

“Instrução CVM nº 358/2002” A Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, 

conforme alterada. 

“Instrução CVM nº 400/2003” A Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, 

conforme alterada. 

“Instrução CVM nº 476/2009” A Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, 

conforme alterada. 

“Investidores Qualificados” Os investidores qualificados, conforme definidos no 

artigo 12 da Resolução CVM nº 30/2021. 

“Investidores Profissionais” Os investidores profissionais, conforme definidos no 

artigo 11 da Resolução CVM nº 30/2021. 

“Investimentos Permitidos” Tem o significado atribuído na Cláusula 3.11 desta 

Escritura de Emissão. 
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“IPCA” O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. 

“JUCEC” A Junta Comercial do Estado do Ceará. 

“Jornais de Publicação” Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.1 

desta Escritura de Emissão. 

“José Neto” O Sr. JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA NETO, qualificado no 

preâmbulo desta Escritura de Emissão, na qualidade de 

fiador e principal pagador das Debêntures. 

“Legislação Anticorrupção” As normas, leis, regras e regulamentos que são 

aplicáveis às Partes, aos Fiadores e à Fortbrasil, que 

versam sobre atos de corrupção, suborno ou atos 

lesivos à administração pública, incluindo, sem 

limitação, a Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, a Lei 

nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, a Lei nº 8.429, 

de 2 de junho de 1992, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 (ou outras normas de licitações e contratos da 

administração pública), a Lei nº 9.613, de 3 de março 

de 1998, a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, 

a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, o Decreto nº 

8.420, de 18 de março de 2015, a Lei n.º 13.260, de 16 

de março de 2016 e, desde que aplicável, a U.S. 

Foreign Corrupt Practices Act of 1977, o UK Bribery Act 

(UKBA), a OECD Convention on Combating Bribery of 

Foreign Public Officials in International Business 

Transactions e/ou as eventuais normas sobre essas 

matérias editadas e/ou que venham a ser editadas pelo 

Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) e/ou 

pela União Europeia, bem como quaisquer sanções 

administradas ou impostas pelo Office of Foreign 

Assets Control, do Departamento do Tesouro dos 

Estados Unidos (OFAC), pelo Her Majesty’s Treasury, 

pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), pelo CSNU, pela 

União Europeia e/ou por seus comitês de sanções, e/ou 

inclusão da respectiva Parte, Interveniente Garantidor 

ou Interveniente Anuente no Cadastro Nacional de 
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Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e/ou no 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP. 

“Legislação Socioambiental” A legislação ambiental, trabalhista e previdenciária em 

vigor, incluindo à legislação que trata do combate à 

discriminação de raça ou de gênero, utilização de 

trabalho infantil ou em condições análogas às de 

escravo, ou de silvícola, assédio moral ou sexual ou 

proveito criminoso de prostituição, a Política Nacional 

do Meio Ambiente, as Resoluções do CONAMA – 

Conselho Nacional do Meio Ambiente, as normas 

relativas à saúde e segurança ocupacional, bem como 

as demais legislações e regulamentações ambientais, 

trabalhistas e previdenciárias supletivas, conforme 

aplicável à condição de negócios da respectiva Parte, 

dos respectivos Fiadores e da Fortbrasil, que seja 

relevante para a execução das atividades descritas em 

seu objeto social. 

“Lei das Sociedades por Ações”  A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada. 

“Lei do Mercado de Capitais” A Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme 

alterada. 

“Limite da Amortização 

Extraordinária Obrigatória” 

Tem o significado atribuído na Cláusula 3.21.3.1 desta 

Escritura de Emissão. 

“MDA” O MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado 

e operacionalizado pela B3. 

“Objeto Social” As atividades desenvolvidas pela Emissora, conforme 

descritas na Cláusula 3.1 abaixo. 

“Obrigações Garantidas” Tem o significado atribuído na Cláusula 4.1 desta 

Escritura de Emissão. 

“Oferta Restrita” A oferta pública de distribuição das Debêntures, a ser 

realizada pelo Coordenador Líder, com esforços 

restritos de distribuição, nos termos da Lei do Mercado 

de Capitais, da Instrução CVM nº 476/2009 e demais leis 

e regulamentações aplicáveis. 
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“Ordem de Alocação de 

Recursos” 

Tem o significado atribuído na Cláusula 3.24 desta 

Escritura de Emissão. 

“Outros Ativos Recebidos” Quaisquer outros eventuais ativos que venham a ser 

entregues e aceitos pela Emissora em pagamento dos 

Direitos Creditórios Vinculados. 

“Partes” A Emissora e o Agente Fiduciário, quando referidos em 

conjunto. 

“Período de Alocação” O período em que a Emissora realizará a aquisição de 

Direitos Creditórios Vinculados, a ser encerrado na data 

em que a totalidade do valor líquido captado no âmbito 

da Emissão, por meio da integralização das 

Debêntures, seja destinado à aquisição de Direitos 

Creditórios Vinculados, observada a Ordem de Alocação 

de Recursos. 

“Período de Amortização” O período que se inicia após o Período de Carência, 

quando passam a ser realizados os pagamentos de 

Amortização Programada das Debêntures. 

“Período de Apuração da 

Amortização Extraordinária 

Obrigatória” 

Tem o significado atribuído na Cláusula 3.21.3 desta 

Escritura de Emissão. 

“Período de Capitalização” Tem o significado atribuído na Cláusula 3.18 desta 

Escritura de Emissão. 

“Período de Carência” O período de carência 30 (trinta) meses contados da 

Data de Emissão para início do pagamento de 

Amortizações Programadas. 

“Plano de Distribuição” O plano de distribuição da Oferta Restrita, conforme 

estabelecido no Contrato de Distribuição e descrito na 

Cláusula 3.12.1 desta Escritura de Emissão. 

“Prazo de Colocação” O período de distribuição das Debêntures no âmbito da 

Oferta Restrita, previsto na Cláusula 3.12.7 desta 

Escritura de Emissão. 

“Preço de Aquisição” O preço de aquisição dos Direitos Creditórios 

Vinculados cedidos no âmbito do Contrato de Cessão de 

Créditos, conforme definido pelo Agente de Garantias 
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e especificado em cada Termo de Cessão e/ou Recibo 

de Cessão. 

“Preço de Integralização” Tem o significado que lhe é atribuído nos termos da 

Cláusula 3.15.1 desta Escritura de Emissão. 

“Prêmio de Incentivo” Tem o significado que lhe é atribuído nos termos da 

Cláusula 3.19 desta Escritura de Emissão. 

“Raquel” A Sra. RAQUEL MATOS DE FREITAS, qualificada no 

preâmbulo desta Escritura de Emissão, na qualidade de 

fiadora e principal pagadora das Debêntures. 

“Razão Mínima de Cessão” A razão mínima de 143% (cento e quarenta e três por 

cento) entre o somatório de Ativos Vinculados e o Saldo 

Devedor das Debêntures, que deverá ser observada na 

Emissão, a todo e qualquer momento, até o resgate 

integral da totalidade das Debêntures.  

“RCA da Fortbrasil” A Reunião do Conselho de Administração da Fortbrasil 

realizada em 21 de junho de 2021, que aprovou, dentre 

outros, a constituição da Alienação Fiduciária de 

Ações.  

“Recibo de Cessão” Cada recibo de cessão celebrado entre a Cedente e a 

Emissora, com a interveniência e anuência do Agente 

de Garantias e do Agente Fiduciário, juntamente com 

cada Termo de Cessão, na forma do modelo constante 

do Contrato de Cessão de Créditos, por meio do qual as 

Partes definem o Preço de Aquisição aplicável à 

respectiva cessão de Direitos Creditórios e a Cedente 

dá quitação à Emissora pelo recebimento do Preço de 

Aquisição.  

“Remuneração” A Remuneração das Debêntures, conforme definida na 

Cláusula 3.18 desta Escritura de Emissão. 

“Repasse” O efetivo repasse dos recursos referentes aos 

referentes aos Direitos Creditórios Vinculados pagos 

nos respectivos Estabelecimentos Comerciais 

Parceiros, a ser realizado (a) em até 1 (um) Dia Útil de 

seu recebimento na Conta de Repasses do FIDC 

Fortbrasil para a Conta de Repasses da Cedente, 

mediante instruções do custodiante do FIDC Fortbrasil, 
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e (b) em até 1 (um) Dia Útil de seu recebimento na 

Conta de Repasses da Cedente, para a Conta 

Centralizadora, mediante instruções do Agente de 

Garantias. 

“Reserva de Déficit de Lastro” A reserva a ser constituída pela Emissora, mediante 

retenção, na Conta Centralizadora ou em 

Investimentos Permitidos, de recursos em moeda 

corrente nacional, nos termos previstos na Cláusula 

3.10.5 abaixo. 

“Reserva de Despesas e 

Encargos” 

Tem o significado atribuído na Cláusula 3.24.6 desta 

Escritura de Emissão. 

“Reserva de Liquidação” Tem o significado atribuído na Cláusula 3.21.3.2 desta 

Escritura de Emissão. 

“Reserva de Pagamento de 

Amortização Extraordinária 

Obrigatória” 

Tem o significado atribuído na Cláusula 3.21.3 desta 

Escritura de Emissão. 

“Reserva de Pagamento de 

Remuneração e Amortização 

Programada” 

Tem o significado atribuído na Cláusula 3.20 desta 

Escritura de Emissão. 

“Reserva de Repasses” Tem o significado atribuído na Cláusula 3.10.3.8 desta 

Escritura de Emissão. 

“Reservas” A Reserva de Déficit de Lastro, a Reserva de Despesas 

e Encargos, a Reserva de Liquidação, a Reserva de 

Pagamento de Amortização Extraordinária Obrigatória, 

a Reserva de Pagamento de Remuneração e 

Amortização Programada e a Reserva de Repasses, 

quando referidas em conjunto. 

“Resgate Antecipado Total 

Facultativo” 

Tem o significado atribuído na Cláusula 3.23 desta 

Escritura de Emissão. 

“Resgate Antecipado Total 

Obrigatório” 

Tem o significado atribuído na Cláusula 3.22 desta 

Escritura de Emissão. 

“Resolução CVM nº 17/2021” A Resolução da CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021, 

conforme alterada de tempos em tempos. 
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“Resolução CVM nº 30/2021” A Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, 

conforme alterada de tempos em tempos. 

“Saldo de Cessão Ajustado” O saldo agregado dos montantes a serem recebidos 

pela Emissora no âmbito do Contrato de Cessão, 

correspondente aos Direitos Creditórios Vinculados que 

serão recebidos e apropriados pela Emissora, nas 

condições previstas no Contrato de Cessão, o qual será 

equivalente ao Saldo Devedor das Debêntures. 

“Saldo Devedor das 

Debêntures” 

O somatório do Valor Nominal Unitário ou do saldo do 

Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da 

Remuneração, de eventuais Encargos Moratórios 

incidentes e das Despesas da Emissão nos termos desta 

Escritura de Emissão. 

“Spread” Tem o significado atribuído na Cláusula 3.18 desta 

Escritura de Emissão. 

“Sumário de Debêntures” O sumário da Emissão a ser elaborado pela Emissora e 

pelo Coordenador Líder no âmbito da Oferta Restrita. 

“Taxa DI” A variação das taxas médias diárias dos DI - Depósitos 

Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, 

denominada “Taxa DI”, expressa na forma percentual 

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

Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3, no 

informativo diário disponível na página na internet 

http://www.b3.com.br. 

“Termo de Cessão” Cada termo de cessão dos Direitos Creditórios, 

celebrado entre a Cedente e a Emissora, com a 

interveniência e anuência do Agente Fiduciário e do 

Agente de Garantias, na forma do modelo constante do 

Contrato de Cessão de Créditos, por meio do qual é 

formalizada a cessão de Direitos Creditórios à 

Emissora, no âmbito do Contrato de Cessão de 

Créditos. 

“Tipo de Componente de 

Direitos Creditórios” 

A classificação dos Direitos Creditórios utilizadas nos 

Arquivos Eletrônicos de Saldos e nos cálculos a serem 

realizados pelo Agente de Garantias, sendo: 
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(a) “Rotativo”: correspondentes aos Componentes de 

Direitos Creditórios - Financiamentos que sejam 

financiamentos com juros da parcela não paga das 

Faturas (rotativo); 

(b) “Saque”: correspondentes aos Componentes de 

Direitos Creditórios - Financiamentos que sejam 

financiamentos de saques realizados com os Cartões 

Fortbrasil;  

(c) “À Vista”: correspondentes (1) aos Componentes de 

Direitos Creditórios – Compras que tenham sido 

contratados sem parcelamento, (2) aos Componentes 

de Direitos Creditórios – Compras que tenham sido 

contratados com parcelamento sem juros ou (3) 

Componentes de Direitos Creditórios – Outros; 

(d) “Parcelado Emissor”: correspondentes aos 

Componentes de Direitos Creditórios – Financiamentos 

que sejam (1) financiamentos parcelados com juros dos 

saldos devidos pelos Devedores em dia, (2) 

financiamentos parcelados com juros dos saldos 

devidos pelos Devedores em atraso, para os quais não 

tenha sido interrompido o envio de Faturas (3) 

financiamentos parcelados com juros dos saldos 

devidos pelos Devedores em atraso, para os quais tenha 

sido interrompido o envio de Faturas (acordos), (4) 

financiamentos de compras parceladas com juros, 

realizadas com a utilização dos Cartões Fortbrasil; e  

(e) “Atraso”: correspondente aos Componentes de 

Direitos Creditórios – Compras, Componentes de 

Direitos Creditórios – Financiamentos e Componentes 

de Direitos Creditórios – Outros, que estejam em 

atraso. 

“Valor Nominal Unitário” O valor nominal unitário de cada Debênture, que 

equivale a R$ 1,00 (um real) na Data de Emissão.  

“Valor Total da Emissão” O valor total da Emissão será de até R$ 100.000.000,00 

(cem milhões de reais) na Data de Emissão. 

“Valores Remanescentes” Os valores remanescentes a serem liberados à Cedente 

a título de excesso de lastro, após a alocação dos 

recursos disponíveis na Conta Centralizadora em todos 
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os demais itens mais prioritários previstos na Ordem de 

Alocação de Recursos aplicável e desde que observado 

o atendimento à Razão Mínima de Cessão e/ou a 

constituição da Reserva de Déficit de Lastro.  

“Vencimento Antecipado” Tem o significado atribuído na Cláusula 3.37 desta 

Escritura de Emissão. 

 

1.  Autorizações 

 

1.1  Autorização da Emissão e da Oferta Restrita: A presente Emissão e a Oferta 

Restrita são realizadas com base na deliberação da AGE da Emissora, que aprovou os 

termos e condições da Emissão e da Oferta Restrita, nos termos do artigo 9º, alínea “h” 

do estatuto social da Emissora, e conforme o disposto no artigo 59 da Lei das Sociedades 

por Ações. 

 

1.2  Autorização das Garantias: Em relação: 

 

(a)  à Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, a constituição dessa garantia foi 

aprovada no âmbito da AGE da Emissora; 

 

(b)  à Alienação Fiduciária de Ações e à Cessão Fiduciária da Conta de Repasses da 

Cedente, a constituição dessas garantias foi aprovada no âmbito da RCA da 

Fortbrasil; e 

 

(c)  à Fiança, os Fiadores não dependem de qualquer autorização para a prestação da 

Fiança, tendo em vista que todos são solteiros ou casados sob o regime de 

separação de bens. 

 

2.  Requisitos 

 

A Emissão e a Oferta Restrita serão realizadas com observância dos seguintes requisitos: 

 

2.1  Arquivamentos e Publicações: A ata da AGE da Emissora deverá ser 

arquivada na JUCEC e publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará e no jornal “O 

Estado” (“Jornais de Publicação”), nos termos do artigo 62, inciso I e do artigo 289 da Lei 

das Sociedades por Ações, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis de sua realização, sendo 

que 1 (uma) cópia eletrônica (PDF) da Ata da AGE da Emissora contendo a chancela digital 

de arquivamento perante a JUCEC, juntamente com as publicações nos Jornais de 

Publicação deverão ser disponibilizados pela Emissora ao Agente Fiduciário no prazo de 

até 5 (cinco) Dias Úteis contados do seu efetivo arquivamento ou publicação. 
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2.1.1  A Fortbrasil deverá realizar o arquivamento na JUCEC da ata da RCA 

da Fortbrasil e sua publicação nos Jornais de Publicação em até 10 (dez) Dias Úteis 

de sua realização, sendo que 1 (uma) cópia eletrônica (PDF) contendo a chancela 

digital de arquivamento da ata da RCA da Fortbrasil perante a JUCEC, juntamente 

com as publicações nos Jornais de Publicação deverão ser disponibilizados pela 

Fortbrasil ao Agente Fiduciário no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados do seu 

efetivo arquivamento ou publicação. 

 

2.2  Inscrição, averbação e registro da Escritura de Emissão e seus eventuais 

Aditamentos: Esta Escritura de Emissão deverá ser (a) inscrita na JUCEC, nos termos do 

artigo 62, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis 

contados da data de sua assinatura; e (b) registrada nos competentes Cartórios de Registro 

de Títulos e Documentos das cidades de Fortaleza, no Estado do Ceará, e São Paulo, no 

Estado de São Paulo (“Cartórios RTD”), em até 10 (dez) Dias Úteis contados da presente 

data. 

 

2.2.1  Adicionalmente, os eventuais Aditamentos a esta Escritura de 

Emissão deverão ser (a) averbados na JUCEC em até 10 (dez) Dias Úteis contados 

da data de sua assinatura, e (b) averbados à margem do registro principal da 

Escritura de Emissão, nos Cartórios RTD, em até 10 (dez) Dias Úteis contados da 

data de sua assinatura. 

 

2.2.2  A Emissora deverá enviar para o Agente Fiduciário e para o Agente 

de Garantias, uma cópia eletrônica (PDF) desta Escritura de Emissão e de seus 

eventuais Aditamentos, (a) contendo a chancela digital de inscrição ou 

arquivamento na JUCEC, conforme o caso, em até 2 (dois) Dias Úteis após o 

respectivo arquivamento ou inscrição e (b) contendo evidência do registro e/ou 

averbação nos Cartórios RTD, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da data 

do respectivo registro e/ou averbação. 

 

2.3  Registro das Garantias Reais: O Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 

Creditórios, por meio do qual será constituída a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, 

o Contrato de Cessão Fiduciária da Conta de Repasses da Cedente, por meio do qual será 

constituída a Cessão Fiduciária da Conta de Repasses da Cedente, e o Contrato de 

Alienação Fiduciária de Ações, por meio do qual será constituída a Alienação Fiduciária de 

Ações, que constituem as Garantias Reais da presente Emissão, deverão ser registrados 

nos competentes Cartórios de RTD, nos prazos previstos nos respectivos Contratos de 

Garantia. 

 

2.3.1  Adicionalmente, o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações deverá 

ser averbado no livro de registro de ações nominativas da Emissora, nos termos do 

artigo 40 da Lei das Sociedades por Ações, devendo a Emissora enviar uma cópia 
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autenticada do livro de registro de ações nominativas da Emissora, evidenciando a 

averbação da alienação fiduciária, ao Agente de Garantias e ao Agente Fiduciário, 

após a data da efetiva averbação, nos prazos a serem previstos no Contrato de 

Alienação Fiduciária de Ações. 

 

2.3.2  Caso a Emissora e/ou a Fortbrasil não providenciem os 

arquivamentos, registros, inscrições e averbações previstos nas Cláusula 2.1 a 2.3 

acima, o Agente Fiduciário, o Agente de Garantias e os Debenturistas poderão, nos 

termos do artigo 62, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, promover os 

arquivamentos, registros, inscrições e averbações acima previstos, devendo a 

Emissora e os Fiadores arcarem com todos os respectivos custos e despesas de tais 

procedimentos, mediante comunicação nesse sentido e apresentação dos 

respectivos comprovantes de pagamento das despesas em questão.  

 
2.3.3  A eventual realização de qualquer arquivamento, registro, inscrições 

e/ou averbação registro pelo Agente Fiduciário, pelo Agente de Garantias e/ou 

pelos Debenturistas não descaracterizará o inadimplemento de obrigação não 

pecuniária por parte da Emissora e dos Fiadores, nos termos da presente Escritura 

de Emissão.. 

 

2.4  Depósito das Debêntures: As Debêntures serão depositadas na B3 para: (a) 

distribuição por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as 

distribuições liquidadas financeiramente por meio da B3, e (b) negociação por meio do 

CETIP21, administrado e operacionalizado por meio da B3, sendo as negociações liquidadas 

na B3. 

 

2.4.1  Não obstante o descrito na Cláusula 2.4 acima, as Debêntures 

somente poderão ser negociadas entre Investidores Qualificados, nos mercados 

regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias da 

respectiva subscrição pelos Investidores Profissionais, nos termos dos artigos 13 e 

15 da Instrução CVM nº 476/2009. 

 

2.5  Dispensa de registro na CVM: A distribuição pública das Debêntures será 

realizada nos termos da Instrução CVM nº 476/2009, estando, portanto, automaticamente 

dispensada do registro de distribuição pública de que trata o artigo 19, caput, da Lei do 

Mercado de Capitais. 

 

2.6  Registro na ANBIMA: A Oferta Restrita será registrada na ANBIMA, em até 15 

(quinze) dias da data do comunicado de encerramento da Oferta Restrita à CVM, nos 

termos do artigo 16 e do artigo 18, inciso V do Código ANBIMA. 
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3.  Características da Emissão 

 

3.1  Objeto Social da Emissora: A Emissora tem por objeto social (a) a aquisição 

e securitização de quaisquer direitos creditórios originados por atividades empresariais e 

de títulos e valores mobiliários lastreados em tais ativos; (b) a emissão e a colocação, 

privada ou junto aos mercados financeiro e de capitais, de qualquer título ou valor 

mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os trâmites da legislação e da 

regulamentação aplicáveis; (c) a realização de negócios e a prestação de serviços 

relacionados às operações de securitização de créditos supracitadas; e (d) a realização de 

operações em mercados de derivativos, com a função de proteção de riscos de sua carteira 

de créditos. 

 

3.2  Número da Emissão: A presente Emissão constitui a 1ª (primeira) emissão 

de debêntures da Emissora. 

 

3.3  Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão é de até R$ 100.000.000,00 

(cem milhões de reais), na Data de Emissão, observada a possibilidade de distribuição 

parcial das Debêntures, nos termos da Cláusula 3.12.8 abaixo. 

 

3.4  Número de Séries: A Emissão será realizada em série única. 

 

3.5  Quantidade de Debêntures: Serão emitidas até 100.000.000 (cem milhões) 

de Debêntures no âmbito da Emissão. 

 

3.6  Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real, com garantia 

fidejussória adicional, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações. 

 

3.7  Valor Nominal Unitário e Atualização Monetária: As Debêntures terão Valor 

Nominal Unitário de R$ 1,00 (um real) na Data da Emissão. 

 

3.7.1  As Debêntures não terão seu Valor Nominal Unitário atualizado 

monetariamente. 

 

3.8  Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a Data de Emissão das 

Debêntures será 21 de junho de 2021 (“Data de Emissão”). 

 

3.9  Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a 

Emissão serão utilizados para a aquisição de Direitos Creditórios junto à Cedente, nos 

termos do Contrato de Cessão de Créditos. 
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3.9.1  Complementarmente, os recursos obtidos por meio da Emissão serão 

destinados a outros propósitos relacionados com a Emissão, conforme a Ordem de 

Alocação de Recursos. 

 

3.9.2  Os Direitos Creditórios Vinculados, para que possam ser adquiridos 

pela Emissora por meio de cessão e/ou de substituição dos Direitos Creditórios 

Vinculados, conforme autorizado e previsto no Contrato de Cessão, , deverão 

atender, na data de sua cessão e/ou de substituição, cumulativamente, aos 

seguintes Critérios de Elegibilidade, a serem verificados pelo Agente de Garantias:  

 

(a)  o Devedor dos Direitos Creditórios Vinculados deve ter pago, no mínimo, o 

valor mínimo da última fatura emitida e vencida para a respectiva Conta de 

Cartões Fortbrasil na respectiva data de cessão; 

 

(b)  os Direitos Creditórios Vinculados devem ser relativos a Contas de Cartões 

Fortbrasil Monitoradas pelo Agente de Garantias; 

 

(c)  saldo devedor máximo dos Direitos Creditórios Vinculados decorrentes de 

cada Conta de Cartões Fortbrasil não poderá ser superior a 1% (um por 

cento) do total de Direitos Creditórios Vinculados; 

 

(d)  os Direitos Creditórios Vinculados deverão estar livres e desembaraçados de 

quaisquer ônus, gravames ou restrições de qualquer natureza, e os 

respectivos Documentos Comprobatórios não deverão ter sido objeto de 

qualquer contestação judicial, extrajudicial ou administrativa, por parte 

dos respectivos Devedores, independentemente da alegação ou mérito, que 

possa direta ou indiretamente comprometer sua liquidez e certeza, 

conforme declaração a ser prestada pela Fortbrasil no momento da cessão 

dos Direitos Creditórios à Emissora; 

 

(e)  no caso de Direitos Creditórios Cartões, os Devedores dos referidos Direitos 

Creditórios Vinculados não poderão estar em atraso com relação a suas 

obrigações perante a Fortbrasil ou qualquer outra obrigação perante a 

Emissora, conforme informação constante no Arquivo Eletrônico de Saldos 

referente ao Dia Útil imediatamente anterior à data de oferta para cessão 

à Emissora de Direitos Creditórios Cartões; 

 
(f)  a Data de Corte não poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos; 

 

(g)  os Direitos Creditórios Vinculados referentes a Contas de Cartões Fortbrasil 

relacionadas ao Estabelecimento Comercial Parceiro mais representativo 
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não poderão representar mais de 20% (vinte por cento) do total de Direitos 

Creditórios Vinculados; 

 
(h)  os Direitos Creditórios Vinculados referentes a Contas de Cartões Fortbrasil 

relacionadas aos 3 (três) Estabelecimentos Comerciais Parceiros mais 

representativos não poderão representar mais de 55% (cinquenta e cinco 

por cento) do total de Direitos Creditórios Vinculados; 

 
(i)  os Direitos Creditórios Vinculados referentes a Contas de Cartões Fortbrasil 

relacionadas aos 5 (cinco) Estabelecimentos Comerciais Parceiros mais 

representativos não poderão representar mais de 60% (sessenta por cento) 

do total de Direitos Creditórios Vinculados; e 

 

(j)  no caso de Direitos Creditórios CCB: 

 
(1)  os Direitos Creditórios CCB devem ser devidos por Devedores que (i) 

já sejam Devedores Cedidos anteriormente à aquisição dos Direitos 

Creditórios CCB ou (ii) no caso de cessões simultâneas de Direitos 

Creditórios Cartões e Direitos Creditórios CCB devidos pelo mesmo 

Devedor, se tornem Devedores Cedidos simultaneamente à aquisição 

dos Direitos Creditórios CCB ofertados à cessão; e 

 

(2)  o número máximo de parcelas do financiamento ou refinanciamento 

das Faturas e o parcelamento de Faturas deve ser de até 12 (doze) 

meses, observado que não poderá superar, a qualquer tempo, a Data 

de Vencimento da presente Emissão. 

 

3.9.3  O não atendimento superveniente aos Critérios de Elegibilidade após 

as respectivas datas de cessão não resultará em qualquer direito de indenização 

da Emissora, do Agente Fiduciário e/ou dos Debenturistas contra a Cedente com 

relação a eventuais Direitos Creditórios Vinculados que tenham sido regularmente 

cedidos nos termos do Contrato de Cessão de Créditos. 

 

3.9.4  Os Direitos Creditórios Vinculados deverão ser adquiridos durante o 

Período de Alocação. 

 

3.9.5  Sem prejuízo do disposto na Cláusula 3.9.4 acima, a Emissora poderá 

adquirir novos Direitos Creditórios da Cedente após o encerramento do Período de 

Alocação, na hipótese de desenquadramento da Razão Mínima de Cessão, nos 

termos previstos na Cláusula 3.10.5 abaixo. 
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3.10  Direitos Creditórios Vinculados: Os Direitos Creditórios Vinculados que 

venham a ser adquiridos no âmbito da Emissão serão cedidos fiduciariamente em favor 

dos Debenturistas, em garantia da presente Emissão, nos termos do Contrato de Cessão 

Fiduciária de Direitos Creditórios. 

 

3.10.1  A cessão dos Direitos Creditórios Vinculados para a Emissora será 

realizada no âmbito do Contrato de Cessão de Créditos e será efetivada mediante 

a celebração de Termos de Cessão e Recibos de Cessão. 

 

3.10.1.1  No ato de cada cessão de Direitos Creditórios Vinculados e no 

ato de cada originação de Direitos Creditórios CCB, a Cedente 

disponibilizará ao Agente de Guarda e Suporte uma cópia dos Documentos 

Comprobatórios respectivos e dos Arquivos Eletrônicos, inclusive aqueles 

que se enquadrem no conceito de Documentos Complementares, sendo 

certo que tais Documentos Comprobatórios e Documentos Complementares 

serão atualizados de tempos em tempos e ficarão disponíveis para acesso 

do Agente de Garantias e para o Agente Fiduciário por meio de portal 

específico a ser disponibilizado pelo Agente de Guarda e Suporte, a partir 

da primeira cessão de Direitos Creditórios Vinculados. 

 

3.10.1.2  Adicionalmente, a partir da primeira cessão de Direitos 

Creditórios Vinculados, a Cedente obriga-se a disponibilizar ao Agente de 

Garantias e ao Agente Fiduciário o acesso a portal específico mantido pelo 

Agente de Processamento, onde poderão ser encontradas cópias de outros 

Documentos Complementares referentes aos Direitos Creditórios 

Vinculados, os quais serão atualizados de tempos em tempos. 

 

3.10.1.3  A Cedente e a Emissora se comprometem a manter o acesso 

do Agente de Garantias e do Agente Fiduciário aos portais de que tratam as 

Cláusulas 3.10.1.1 e 3.10.1.2 acima até o resgate integral das Debêntures e 

a fazer com que o Agente de Guarda e Suporte e o Agente de Processamento 

mantenham o aludido acesso, conforme aplicável, até o resgate total das 

Debêntures. 

 

3.10.2  Os Direitos Creditórios Vinculados correspondem à totalidade dos 

direitos creditórios presentes e futuros detidos originalmente pela Fortbrasil contra 

os Devedores Cedidos, decorrentes das respectivas Contas de Cartões Fortbrasil 

Cedidas, conforme indicadas nas versões mais recentes do Arquivo Eletrônico de 

Cadastro e do Arquivo Eletrônico Diário de Pagamentos, disponibilizados 

periodicamente pelo Agente de Processamento ao Agente de Garantias, bem como 

do Arquivo Eletrônico de Saldos, disponibilizado diariamente pelo Agente de 

Processamento ao Agente de Garantias. 
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3.10.2.1  Os Direitos Creditórios Vinculados incluirão também todos e 

quaisquer direitos creditórios depositados (ou a serem recebidos ou 

depositados), seja a que título for, cuja cobrança seja feita por meio de 

Boletos de Faturas e Boletos de Repasses, independentemente de onde se 

encontrarem, inclusive em trânsito ou em fase de compensação bancária. 

 
3.10.3  Os Direitos Creditórios Vinculados serão pagos pelos respectivos 

Devedores, ou por terceiros em nome destes, desde que não sejam partes 

relacionadas à Emissora ou à Fortbrasil, (a) por meio de Boletos de Faturas, cujos 

valores serão direcionados para a Conta Centralizadora, ou (b) conforme aplicável, 

diretamente nos Estabelecimentos Comerciais Parceiros aos quais as respectivas 

Contas de Cartões Fortbrasil Cedidas estão vinculadas. 

 
3.10.3.1  Para fins do disposto na Cláusula 3.10.3 acima, o Agente 

Depositário, foi contratado para desempenhar os serviços de (a) cobrança 

bancária dos Direitos Creditórios Vinculados, mediante a emissão dos 

Boletos de Faturas, nos termos dos Contratos de Cobrança Bancária, e (b) 

administração da Conta Centralizadora e da Conta de Repasses da Cedente, 

movimentáveis exclusivamente mediante instruções do Agente de 

Garantias, nos termos do Contrato da Conta Centralizadora e do Contrato 

da Conta de Repasses da Cedente. 

 

3.10.3.2  Adicionalmente, nos termos do Contrato de Cobrança de 

Direitos Creditórios Inadimplidos, a Fortbrasil foi contratada pela Emissora 

como Agente de Cobrança de Inadimplidos, para prestar os serviços de 

cobrança dos Direitos Creditórios Vinculados inadimplidos, devendo 

direcionar integralmente à Conta Centralizadora os recursos que venham a 

ser recebidos no âmbito das atividades de cobrança, nos termos previstos 

no Contrato de Cobrança de Direitos Creditórios Inadimplidos. 

 
3.10.3.3  Caso o pagamento de qualquer Direito Creditório Vinculado 

não ocorra diretamente na Conta Centralizadora, a Emissora fica 

responsável por realizar o repasse dos respectivos valores para a Conta 

Centralizadora em até 1 (um) Dia Útil, sem qualquer dedução ou desconto, 

a qualquer título, sendo certo que a Emissora aceita a sua nomeação como 

fiel depositária dos referidos valores até a sua efetiva transferência para a 

Conta Centralizadora, sob as penas da lei, e que deverá disponibilizar ao 

Agente de Garantias todas as informações necessárias para conciliar os 

valores transferidos nos termos desta Cláusula. 
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3.10.3.4  Em relação aos Direitos Creditórios Vinculados que sejam 

pagos pelos respectivos Devedores, ou por terceiros em nome destes, 

diretamente nos Estabelecimentos Comerciais Parceiros aos quais as 

respectivas Contas de Cartões Fortbrasil Cedidas estão vinculadas, nos 

termos do subitem 3.10.3(b) acima, os respectivos Estabelecimentos 

Comerciais Parceiros estão obrigados a realizar o repasse integral de tais 

recursos, por meio do pagamento dos Boletos de Repasses, até o 2º 

(segundo) Dia Útil da data do efetivo recebimento de tais valores, sendo 

certo que (a) os valores referentes ao pagamento dos Boletos de Repasses 

serão direcionados à Conta de Repasses do FIDC Fortbrasil; (b) o FIDC 

Fortbrasil realizará o repasse dos recursos referentes ao pagamento dos 

Direitos Creditórios que não tenham sido cedidos ao referido FIDC Fortbrasil 

para a Conta de Repasses da Cedente (a qual estará submetida à Cessão 

Fiduciária da Conta de Repasses da Cedente) em até 1 (um) Dia Útil da data 

de seu efetivo recebimento na Conta de Repasses do FIDC Fortbrasil, de 

acordo com a identificação de titularidade dos direitos creditórios que 

venha a ser realizada pelo Agente de Processamento, em relação aos valores 

repassados pelos Estabelecimentos Comerciais Parceiros; e (c) o Agente de 

Garantias dará as instruções necessárias ao Agente Depositário para o 

Repasse dos recursos referentes ao pagamento dos Diretos Creditórios 

Vinculados da Conta de Repasses da Cedente para a Conta Centralizadora 

em até 1 (um) Dia Útil de seu recebimento na Conta de Repasses da 

Cedente. 

 

3.10.3.5  Em qualquer hipótese de não cumprimento das obrigações de 

Repasse pelos Estabelecimentos Comerciais Parceiros e/ou pelo FIDC 

Fortbrasil, o Agente de Garantias estará autorizado a utilizar quaisquer 

recursos de titularidade da Fortbrasil disponíveis na Conta de Repasses da 

Cedente, para fins de saldar as obrigações de Repasse em relação aos 

Direitos Creditórios Vinculados pagos em Estabelecimentos Comerciais 

Parceiros no 5º (quinto) Dia Útil imediatamente anterior, instruindo o 

Agente Depositário a transferir tais recursos da Conta de Repasses da 

Cedente para a Conta Centralizadora. 

 

3.10.3.6  Na hipótese de extinção do FIDC Fortbrasil, (a) o Agente de 

Processamento deverá, a partir de tal data, passar a gerar os arquivos 

eletrônicos referentes à emissão dos novos Boletos de Repasse tendo como 

destinatária dos recursos do pagamento de tais Boletos de Repasse a Conta 

Centralizadora, (b) a Cedente deverá a realizar o tombamento dos Boletos 

de Repasses já emitidos até tal data em até 5 (cinco) Dias Úteis, para que 

os recursos referentes ao repasse dos pagamentos dos Direitos Creditórios 

recebidos por meio dos Estabelecimentos Comerciais Parceiros sejam 
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creditados diretamente na Conta Centralizadora, e (c) a Cedente deverá 

notificar os referidos Estabelecimentos Comerciais Parceiros a respeito (1) 

da cessão dos Direitos Creditórios Vinculados à Emissora, (2) da necessidade 

de pagamento dos Boletos de Repasses, para fins do correto repasse de 

valores à Emissora e (3) da necessidade de transferir diretamente à Conta 

Centralizadora quaisquer valores recebidos que não sejam repassados por 

meio do pagamento dos Boletos de Repasses.  

 
3.10.3.7  A Emissora, a Cedente e os Fiadores desde já se 

comprometem a tomar todas as providências necessárias conforme venham 

a ser razoavelmente solicitadas pelos Debenturistas para a formalização dos 

procedimentos de trata a Cláusula 3.10.3.6 acima, incluindo a celebração 

de eventuais aditamentos à presente Escritura de Emissão e quaisquer 

outros documentos necessários para atender aos objetivos da referida 

Cláusula. 

 

3.10.3.8  Ainda, para fins de garantir o Repasse dos valores referentes 

aos pagamentos dos Direitos Creditórios Vinculados realizados pelos 

Devedores diretamente nos Estabelecimentos Comerciais Parceiros, 

inclusive nas hipóteses de não cumprimento das obrigações de Repasse 

pelos Estabelecimentos Comerciais Parceiros e/ou pelo FIDC Fortbrasil, será 

constituído pela Emissora, na Conta Centralizadora e/ou em Investimentos 

Permitidos, a partir dos recursos recebidos na Conta Centralizadora 

referentes à integralização das Debêntures e/ou do pagamento dos Direitos 

Creditórios Vinculados, enquanto não estiver em curso um Evento de 

Aceleração, observada a Ordem de Alocação de Recursos aplicável, uma 

reserva de recursos no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

(“Reserva de Repasses”). 

 
3.10.3.9  Os valores integrantes da Reserva de Repasses poderão ser 

utilizados para o pagamento de quaisquer valores devidos em razão das 

Debêntures, observada a Ordem de Alocação de Recursos aplicável. 

 

3.10.4  O Agente de Garantias verificará em toda Data de Cálculo se o 

somatório dos Ativos Vinculados atende à Razão Mínima de Cessão, tendo em vista 

o Saldo Devedor das Debêntures. 

 

3.10.5  Caso o somatório dos Ativos Vinculados seja inferior à Razão Mínima 

de Cessão, (a) a Emissora deverá constituir Reserva de Déficit de Lastro, mediante 

a retenção na Conta Centralizadora e/ou em Investimentos Permitidos, de recursos 

em moeda corrente nacional decorrentes do pagamento dos Direitos Creditórios 

Vinculados, em montante suficiente para o atendimento da Razão Mínima de 
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Cessão e (b) o Agente de Garantias deverá comunicar à Emissora, o Agente 

Fiduciário e à Cedente a respeito do fato, com cópia para o Agente Fiduciário, 

informando a respeito da disponibilidade de recursos na Reserva de Déficit de 

Lastro, para que em até 3 (três) Dias Úteis da data do envio da referida 

comunicação, a Cedente possa realizar a cessão de novos Direitos Creditórios, nos 

termos do Contrato de Cessão de Créditos e sem prejuízo do disposto nesta 

Escritura de Emissão, em quantidade mínima suficiente para a recomposição da 

Razão Mínima de Cessão, sob pena de caracterização de um Evento de Aceleração, 

nos termos do subitem 3.21.1(b) abaixo. 

 

3.10.5.1  Para fins da constituição da Reserva de Déficit de Lastro 

prevista na Cláusula 3.10.5(a) acima, a Emissora estará autorizada a utilizar 

quaisquer valores de titularidade da Cedente disponíveis na Conta 

Centralizadora e/ou na Conta de Repasses da Cedente, inclusive valores 

referentes a Direitos Creditórios não cedidos que tenham sido pagos com 

Boletos de Faturas direcionados à Conta Centralizadora. 

 

3.10.5.2  Os recursos disponíveis na Reserva de Déficit de Lastro serão 

utilizados total ou parcialmente para o pagamento do Preço de Aquisição 

dos novos Direitos Creditórios Vinculados a serem cedidos nos termos da 

Cláusula 3.10.5(b) acima. 

 

3.10.5.3  Caso haja recursos disponíveis na Conta Centralizadora e/ou 

na Conta de Repasses da Cedente em excesso ao necessário para a 

constituição das reservas previstas nesta Escritura de Emissão, incluindo, 

mas não limitado, a Reserva de Déficit de Lastro, desde que não esteja em 

curso nenhum Evento de Vencimento Antecipado e/ou Evento de 

Aceleração, observada a Ordem de Alocação de Recursos, tais recursos 

serão considerados Valores Remanescentes e poderão ser liberados à 

Cedente a título de excesso de lastro. 

 

3.11  Investimentos Permitidos: Sem prejuízo do disposto na Cláusula 3.9 acima, 

as Partes concordam que os recursos recebidos pela Emissora na Conta Centralizadora, 

tanto a título de integralização das Debêntures quanto como recebimentos decorrentes 

do pagamento dos Direitos Creditórios Vinculados e/ou das vendas, amortizações ou 

resgates de quaisquer outros ativos financeiros de titularidade da Emissora, desde que, 

observada a Ordem de Alocação de Recursos, deverão ser aplicados em (a) certificados de 

depósito bancário, que possuam liquidez diária, emitidos pelos Bancos Autorizados, e/ou 

(b) quotas de fundos de investimento de renda fixa administrados e/ou geridos pelos 

Bancos Autorizados e/ou por sociedades integrantes de seu conglomerado financeiro, que 

tenham classificação pela ANBIMA como “fundos simples”, “fundos referenciados DI” ou 

“fundos soberanos”, cuja meta de rentabilidade seja atrelada à Taxa DI, com liquidez 
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diária, que invistam exclusivamente em títulos públicos federais pós-fixados atrelados à 

Taxa SELIC ou operações compromissadas emitidas pelos Bancos Autorizados lastreadas 

em títulos públicos federais pós-fixados atrelados à Taxa SELIC (“Investimentos 

Permitidos”). 

 

3.11.1  Para os fins do disposto na Cláusula 3.11 acima, serão considerados 

“Bancos Autorizados”, as seguintes instituições financeiras, desde que possuam 

classificação de risco igual ou superior a “AA-(bra)” determinada pela Agência de 

Rating: (a) o Itaú Unibanco S.A., (b) o Banco Bradesco S.A., (c) o Banco Santander 

(Brasil) S.A., (d) o Banco do Brasil S.A., e (e) a Caixa Econômica Federal. 

 

3.11.2  Observado o disposto acima, o domicílio bancário da Conta 

Centralizadora e da Conta de Repasse Cedente poderá ser alterado, desde que, 

cumulativamente o novo domicílio seja estabelecido em um dos Bancos Autorizados 

e à época da substituição, o novo Banco Autorizado possua classificação de risco 

igual ou superior a “AA-(bra)” determinada pela Agência de Rating. 

 

3.12  Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de 

distribuição pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de melhores 

esforços de colocação, com a intermediação do Coordenador Líder, nos termos da 

Instrução CVM nº 476/2009 e do Contrato de Distribuição. 

 

3.12.1  O Plano de Distribuição da Oferta Restrita seguirá o procedimento 

descrito na Instrução CVM nº 476/2009. Para tanto, o Coordenador Líder poderá 

acessar, até no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, sendo 

possível a subscrição por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. 

 

3.12.2  A Emissora e o Coordenador Líder não realizarão a busca de 

investidores por meio de lojas, escritórios ou estabelecimentos abertos ao público, 

ou com a utilização de serviços públicos de comunicação, como a imprensa, o 

rádio, a televisão e páginas abertas ao público na rede mundial de computadores, 

nos termos da Instrução CVM nº 476/2009. 

 

3.12.3  A Emissora obriga-se a (a) não contatar ou fornecer diretamente 

informações acerca da Oferta Restrita a qualquer investidor; e (b) informar ao 

Coordenador Líder, até o Dia Útil imediatamente subsequente, caso venha a ser 

contatada por potenciais investidores que venham a manifestar seu interesse na 

Oferta Restrita, comprometendo-se desde já a não tomar qualquer providência em 

relação aos referidos potenciais Investidores Profissionais neste período. 
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3.12.4  Não existirão reservas antecipadas, nem fixação de lotes mínimos ou 

máximos, sendo que o Coordenador Líder, em conjunto com a Emissora, organizará 

o Plano de Distribuição tendo como público alvo Investidores Profissionais. 

 

3.12.5  Não será constituído fundo de manutenção de liquidez e não será 

firmado contrato de estabilização de preços com relação às Debêntures. 

 

3.12.6  Não haverá preferência para subscrição das Debêntures pelos atuais 

acionistas ou controladores diretos ou indiretos da Emissora.  

 

3.12.7  O Prazo de Colocação das Debêntures será de até 24 (vinte e quatro) 

meses, a contar da data de início da Oferta Restrita. 

 

3.12.8  Em razão do regime de melhores esforços de distribuição, conforme 

mencionado na Cláusula 3.12 acima, será admitida a distribuição parcial das 

Debêntures, nos termos do artigo 5-A da Instrução CVM nº 476/2009 e dos artigos 

30 e 31 da Instrução CVM nº 400/2003, sendo que a manutenção da Oferta Restrita 

não está condicionada à subscrição de qualquer quantidade mínima de Debêntures. 

 
3.12.8.1  O investidor poderá, no ato de aceitação, condicionar sua 

adesão a que haja distribuição: (a) da totalidade das Debêntures objeto da 

Oferta Restrita; ou (b) de uma quantidade mínima ou proporção do total de 

Debêntures objeto da Oferta Restrita, definida conforme critério do próprio 

investidor, devendo, neste caso, indicar se, implementando-se a condição 

prevista, pretende receber a totalidade das Debêntures por ele subscritas 

ou quantidade equivalente à proporção entre o número de Debêntures 

efetivamente distribuídas e o número de Debêntures originalmente 

ofertadas, presumindo-se, a falta de manifestação, o interesse do 

investidor em receber a totalidade das Debêntures por ele subscritas. 

 

3.12.8.2  Na hipótese de não ser verificada a condição estipulada pelo 

investidor, nos termos da Cláusula 3.12.8.1 acima, se o investidor já tiver 

efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de 

Integralização será devolvido, com seu consequente cancelamento, sem 

juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores 

relativos aos tributos incidentes, se existentes (sendo que, com base na 

legislação vigente nesta data, não há incidência de tributos), e aos encargos 

incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data 

em que tenha sido verificado o não implemento da condição, observados os 

procedimentos da B3 com relação às Debêntures que estejam registradas 

em nome do Debenturista na B3. 
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3.12.8.3  Caso ocorra a distribuição parcial aqui referida, as 

Debêntures que não forem efetivamente subscritas durante o Prazo de 

Colocação serão canceladas pela Emissora, por meio de Aditamento à 

presente Escritura de Emissão, cuja cópia deverá ser apresentada à B3.  
 

3.12.8.4  Fica estabelecido, desde já, que não será necessária a 

realização de qualquer ato societário adicional da Emissora e/ou de 

aprovação dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de 

Debenturistas para a aprovação da celebração do respectivo Aditamento. 
 

3.12.9  No ato de subscrição e integralização das Debêntures, os 

Investidores Profissionais assinarão, além da declaração prestada nos termos do 

Anexo A da Resolução CVM nº 30/2021, conforme aplicável, declaração atestando, 

dentre outras questões, estarem cientes de que (a) a Oferta Restrita não foi 

registrada perante a CVM; (b) as Debêntures estão sujeitas a restrições de 

negociação previstas na regulamentação aplicável e nesta Escritura de Emissão; (c) 

efetuaram sua própria análise com relação à capacidade de pagamento da Emissora 

e sobre a constituição, suficiência e exequibilidade das Garantias; e (d) o 

Coordenador Líder não prestou qualquer garantia com relação à Emissão e à Oferta 

Restrita.  

 

3.12.10  O Coordenador Líder não se responsabilizará pelo saldo de 

Debêntures não colocado no âmbito da Oferta Restrita. 

 

3.13  Forma e Comprovação de Titularidade das Debêntures: As Debêntures serão 

nominativas e escriturais, sem a emissão de cautelas ou certificados, e não serão 

conversíveis em ações da Emissora.  

 

3.13.1  A negociação das Debêntures deverá ocorrer por meio do CETIP21, 

observados os procedimentos adotados pela B3. 

 

3.13.2  Para todos os fins e efeitos legais, a titularidade das Debêntures será 

comprovada pelo extrato da conta das Debêntures emitido pelo Escriturador. 

Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das 

Debêntures extrato em nome do Debenturista expedido pela B3, para as 

Debêntures registradas em nome do Debenturista na B3. 

 

3.14  Datas de Pagamento: Os pagamentos de Amortização Programada, de 

Remuneração, de Amortização Extraordinária Obrigatória e de Resgate Antecipado Total 

Obrigatório devidos pela Emissora em decorrência das Debêntures serão realizados no dia 

10 (dez) de cada mês, ou no 1º (primeiro) Dia Útil imediatamente posterior, caso o dia 10 

(dez) de um determinado mês não seja um Dia Útil, de acordo com o cronograma de 
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pagamentos constante do Anexo I à presente Escritura de Emissão (“Datas de 

Pagamento”). 

 

3.14.1  O pagamento da Amortização Programada ocorrerá mensalmente, 

após o Período de Carência, nas Datas de Pagamento, conforme cronograma de 

pagamentos constante do Anexo I à presente Escritura de Emissão, sendo o 

primeiro pagamento em 10 de janeiro de 2024 e o último, na Data de Vencimento 

(“Datas de Pagamento da Amortização Programada”). 

 

3.14.2  O pagamento da Remuneração ocorrerá conforme cronograma de 

pagamentos constante do Anexo I à presente Escritura de Emissão, mensalmente, 

a partir da Data de Emissão, nas Datas de Pagamento, sendo o primeiro pagamento 

em 10 de julho de 2021 e o último, na Data de Vencimento (“Datas de Pagamento 

de Remuneração”). 

 

3.15  Prazo, Preço e Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão 

subscritas mediante assinatura, pelos Debenturistas, do respectivo Boletim de Subscrição. 

 

3.15.1  As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente 

nacional, no ato da subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário, sendo que, caso 

ocorra a integralização das Debêntures em mais de uma data, o preço de subscrição 

para as respectivas Debêntures que foram integralizadas após a Data da 1ª 

Integralização será o Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada 

pro rata temporis a partir da Data da 1ª Integralização até a respectiva data de 

integralização (“Preço de Integralização”).  

 

3.15.2  Os valores recebidos pela Emissora a título de integralizações das 

Debêntures serão depositados na Conta Centralizadora. 

 

3.16  Prazo de Vigência e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de 

vigência de 1.815 (mil, oitocentos e quinze) dias contados da Data de Emissão, vencendo-

se, portanto, em 10 de junho de 2026 (“Data de Vencimento”). 

 

3.17  Amortização Programada: O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures 

será objeto de Amortizações Programadas, em 30 (trinta) parcelas mensais, a partir do 

início do Período de Amortização, conforme cronograma de pagamentos constante do 

Anexo I à presente Escritura de Emissão, sendo a primeira parcela da Amortização 

Programada devida em 10 de janeiro de 2024, e a última, na Data de Vencimento, sem 

prejuízo das hipóteses de Amortização Extraordinária Obrigatória e Resgate Antecipado 

Total Obrigatório e das hipóteses de Vencimento Antecipado. 
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3.17.1  A Amortização Programada do saldo do Valor Nominal Unitário das 

Debêntures será realizada em cada uma das Datas de Pagamento de Amortização 

Programada, de acordo com as taxas de amortização (TAi) previstas no cronograma 

de pagamentos constante do Anexo I à presente Escritura de Emissão. 

 

3.18  Remuneração das Debêntures: A Remuneração das Debêntures contemplará 

juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100,00% (cem por cento) 

da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 5,50% (cinco inteiros e cinquenta centésimos 

por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Spread”), incidentes 

sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, e calculados de forma 

exponencial e cumulativa utilizando-se o critério pro rata temporis por Dias Úteis 

decorridos, desde a Data da 1ª Integralização de Debêntures ou a Data de Pagamento de 

Remuneração imediatamente anterior, o que tiver ocorrido por último (inclusive), até a 

data do seu efetivo pagamento (exclusive) (“Período de Capitalização”), de acordo com a 

fórmula abaixo. 

 

3.18.1  O cálculo da Remuneração das Debêntures obedecerá à seguinte 

fórmula: 

 

J = VNe x (FatorJuros – 1) 

 

onde: 

 

J = valor unitário da Remuneração das Debêntures ao final do Período de 

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

 

VNe = saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, informado/calculado com 

8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

 

FatorJuros = fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de 

spread (sobretaxa), calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, 

apurado da seguinte forma: 

 

FatorJuros = (FatorDI x FatorSpread) 

 

onde: 

 

FatorDI = produtório da Taxa DI, da data do início de cada Período de 

Capitalização, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) 

casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: 
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onde:  

 

n = número total de Taxas DI consideradas, sendo “n” um número inteiro; 

 

k = número de ordem das Taxas DI, variando de “1” até “n”; 

 

TDIk = Taxa DI, de ordem “k”, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas 

decimais, com arredondamento, apurada da seguinte forma: 

 

 

 

onde: 

 

DIk = Taxa DI, de ordem “k”, divulgada pela B3, utilizada com 2 (duas) casas 

decimais; 

 

FatorSpread = Spread, calculado com 9 (nove) casas decimais, com 

arredondamento, apurado da seguinte forma: 

 
 

onde:  

 

Spread = sobretaxa indicada na Cláusula 3.18 acima; e 

 

n = número de Dias Úteis contados da Data da 1ª Integralização ou a Data de 

Pagamento imediatamente anterior, o que tiver ocorrido por último (inclusive), e 

a data atual, sendo "n" um número inteiro; 

 

3.18.1.1  Para fins de cálculo da Remuneração das Debêntures: 

 

(a)  o fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 

(dezesseis) casas decimais, sem arredondamento. 
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(b)  efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a 

cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 

(dezesseis) casas decimais, sem arredondamento, aplicando-se o 

próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado. 

 

(c)  estando os fatores acumulados, considera-se o fator resultante 

“Fator DI” com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento. 

 

(d)  o fator resultante da expressão (FatorDI x FatorSpread) é 

considerado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento. 

 

(e)  a Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de 

casas decimais divulgado pela B3, salvo quando expressamente 

indicado de outra forma. 

 

(f)  (1) para o 1º (primeiro) Período de Capitalização, considerar-se-á o 

intervalo de tempo que se inicia na Data da 1ª Integralização 

(inclusive) e termina na 1ª (primeira) Data de Pagamento de 

Remuneração (exclusive); e (2) para os demais Períodos de 

Capitalização, considerar-se-á o intervalo de tempo que se inicia na 

Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior 

(inclusive) e termina na Data de Pagamento de Remuneração do 

respectivo período (exclusive), sendo certo que cada Período de 

Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a 

Data de Vencimento ou a data de resgate antecipado total das 

Debêntures, conforme o caso. 

 

3.18.2  Observado o disposto nas Cláusulas 3.18.3, 3.18.4 e 3.18.5 abaixo, 

se, a qualquer tempo durante a vigência das Debêntures, não houver a divulgação 

da Taxa DI, será aplicada a última Taxa DI disponível, até o momento, para o 

cálculo da Remuneração das Debêntures, não sendo devidas quaisquer 

compensações entre a Emissora e os Debenturistas quando da divulgação posterior 

da Taxa DI que seria aplicável. 

 

3.18.3  Caso a Taxa DI deixe de ser divulgada por prazo superior a 10 (dez) 

Dias Úteis seguidos, seja extinta ou haja a impossibilidade legal de aplicação da 

Taxa DI para o cálculo da Remuneração das Debêntures, será convocada a 

Assembleia Geral de Debenturistas pelo Agente Fiduciário, nos termos desta 

Escritura de Emissão, a qual terá como objeto a deliberação pelos Debenturistas, 

de comum acordo com a Emissora e com os Fiadores, acerca do novo parâmetro de 

Remuneração das Debêntures, parâmetro este que deverá buscar preservar o valor 

real e os mesmos níveis da Remuneração das Debêntures verificados durante a 
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utilização da Taxa DI. Até que a Assembleia Geral de Debenturistas defina o novo 

parâmetro de Remuneração das Debêntures, ou que ocorra a hipótese prevista na 

Cláusula 3.18.5 abaixo, o cálculo da Remuneração das Debêntures será feito com 

base na última Taxa DI divulgada, nos termos da Cláusula 3.18.2 acima. 

 

3.18.4  Caso a Assembleia Geral de Debenturistas não delibere, de comum 

acordo com a Emissora, sobre o novo parâmetro de Remuneração das Debêntures, 

inclusive em razão das referidas assembleias não serem instaladas e/ou de não 

terem obtido deliberação por falta de quórum em primeira e segunda convocação, 

a Emissora se obriga, a resgatar a totalidade das Debêntures, com seu consequente 

cancelamento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da realização da 

Assembleia Geral de Debenturistas prevista acima ou da data em que a Assembleia 

Geral de Debenturistas prevista acima deveria ter ocorrido ou na Data de 

Vencimento das Debêntures, o que ocorrer primeiro, pelo Valor Nominal Unitário 

ou pelo saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da 

Remuneração. 

 

3.18.5  Caso a Taxa DI volte a ser divulgada antes da realização da 

Assembleia Geral de Debenturistas, referidas na Cláusula 3.18.3 acima, tais 

assembleias não serão mais realizadas e a nova Taxa DI divulgada deverá ser 

utilizada para o cálculo da Remuneração das Debêntures, desde o dia em que a 

Taxa DI voltou a ser divulgada. Neste cenário, o cálculo da Remuneração das 

Debêntures até o dia em que a nova Taxa DI for divulgada será feito com base na 

última Taxa DI divulgada. 

 

3.19  Prêmio de Incentivo: Será devido pela Emissora exclusivamente ao 

subscritor inicial das Debêntures da Emissão, em adição à Remuneração, em razão da 

disponibilização, pelo referido subscritor inicial das Debêntures, dos valores referentes à 

integralização das Debêntures à Emissora pelo prazo de vigência das Debêntures e 

viabilização da Emissão, um Prêmio de Incentivo equivalente a 2% (dois por cento) do valor 

total pago em cada integralização das Debêntures, pelos referido subscritor inicial das 

Debêntures, líquido de quaisquer impostos e outros tributos, sendo certo que tal prêmio 

deverá ser pago ao subscritor inicial das Debêntures em cada Data de Integralização das 

Debêntures, pelo referido subscritor inicial das Debêntures da Emissão, fora do ambiente 

da B3, mediante crédito na conta corrente indicada pelo subscritor inicial das Debêntures 

no Boletim de Subscrição. 

 
3.19.1  Não obstante o disposto na Cláusula 3.19 acima, a Emissora não fará 

jus a qualquer restituição da totalidade ou de parte do Prêmio de Incentivo em 

qualquer hipótese, incluindo, sem limitação, as hipóteses de Amortização 

Extraordinária Obrigatória, Resgate Antecipado Total Obrigatório, Resgate 

Antecipado Total Facultativo, Vencimento Antecipado das Debêntures ou 

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5593178 em 24/06/2021 da Empresa FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A, CNPJ 41890246000163 e protocolo
210920955 - 22/06/2021. Autenticação: 5FC05F89B1B4924CB684E6E4F95CA111E8CC7773. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/092.095-5 e o código de segurança f0UI Esta
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

pág. 55/148



 

53 
 

negociação das Debêntures pelo subscritor inicial das Debêntures e/ou por 

quaisquer outros Debenturistas em mercado secundário. 

 

3.20  Reserva de Pagamento de Remuneração e Amortização Programada: A 

Emissora deverá constituir reserva para pagamento da próxima parcela de Remuneração 

e de Amortização Programada, de modo que mantenha na Conta Centralizadora e/ou 

investidos em Investimentos Permitidos, recursos em montante suficiente para (a) até o 

primeiro mês imediatamente anterior ao término do Período de Carência (inclusive), o 

pagamento de 100% (cem por cento) da próxima parcela de Remuneração; e (b) a partir 

do primeiro mês imediatamente anterior ao término do Período de Carência (exclusive), 

o pagamento de 100% (cem por cento) da próxima parcela de Remuneração e de 100% 

(cem por cento) da próxima parcela de Amortização Programada (“Reserva de Pagamento 

de Remuneração e Amortização Programada”).  

 

3.20.1  Para fins do disposto na Cláusula 3.20 acima, o Agente de Garantias 

deverá até, no máximo, o 10º (décimo) Dia Útil que antecede cada Data de 

Pagamento, passar a reter na Conta Centralizadora o montante correspondente a 

próxima parcela vincenda de Remuneração ou de Remuneração e de Amortização 

Programada, conforme o caso, de acordo com o cronograma de pagamentos 

constante do Anexo I à presente Escritura de Emissão. 

 

3.21  Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures: O saldo do Valor 

Nominal Unitário das Debêntures deverá ser amortizado extraordinariamente pela 

Emissora (“Amortização Extraordinária Obrigatória”), mensalmente, nas Datas de 

Pagamento, observado o limite de 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal 

Unitário inicial das Debêntures (“Limite da Amortização Extraordinária Obrigatória”), (a) 

caso seja verificado um Evento de Aceleração e até que seja verificado o Evento de 

Desaceleração correspondente, no valor total disponível na Reserva de Pagamento de 

Amortização Extraordinária Obrigatória, nos termos da Cláusula 3.21.3 abaixo, ou (b) caso 

seja realizada a recompra parcial voluntária de Direitos Creditórios Vinculados pela 

Cedente, nos termos do Contrato de Cessão de Créditos, observado, nesta hipótese, o 

procedimento disposto na Cláusula 3.21.5 abaixo, sendo certo que na hipótese prevista 

neste item (b), o valor da Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures será 

calculado conforme previsto na Cláusula 3.23.1 abaixo. 

 

3.21.1  Sem prejuízo da eventual caracterização como Evento de 

Vencimento Antecipado, serão considerados Eventos de Aceleração:  

 

(a)  caso a nota atribuída às Debêntures pela Agência de Rating seja reduzida 

para uma classificação de risco igual ou inferior a “BBB- (bra)”; 
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(b)  caso seja verificado o desenquadramento em relação à Razão Mínima de 

Cessão, conforme apurado pelo Agente de Garantias, diariamente, até o 

resgate integral da totalidade das Debêntures; 

 

(c)  caso ocorra (1) proposta pela Emissora e/ou pela Fortbrasil, a qualquer 

credor ou classe de credores de plano de recuperação judicial ou 

extrajudicial, independentemente de ter sido requerida ou obtida 

homologação judicial do referido plano; ou (2) requerimento pela Emissora 

e/ou pelas Fortbrasil, de recuperação judicial, independentemente de 

deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo 

juiz competente; 

 
(d)  caso o volume de recursos recebidos em decorrência do pagamento dos 

Direitos Creditórios Vinculados em determinado mês seja insuficiente para 

o pagamento das parcelas devidas a título de pagamento de Remuneração 

e/ou pagamento de Amortização Programada no referido mês e não haja 

recursos suficientes para a realização de tais pagamentos na Reserva de 

Pagamento de Remuneração e Amortização Programada, conforme apurado 

pelo Agente de Garantias em cada Data de Cálculo; 

 
(e)  na hipótese de inadimplemento pela Emissora e/ou pela Fortbrasil de 

qualquer dívida ou obrigação, incluindo de natureza tributária e/ou fiscal 

em valor, individual ou agregado, igual ou superior ao montante equivalente 

a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido da respectiva devedora, não 

sanada em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do inadimplemento, 

salvo quando esteja comprovadamente discutindo o referido cumprimento, 

de boa-fé, nas esferas administrativa e/ou judicial; 

 
(f)  na hipótese de o percentual de Direitos Creditórios Vinculados vincendos 

representar montante inferior a 71% (setenta e um por cento) do total de 

Direitos Creditórios Vinculados, conforme apurado pelo Agente de Garantias 

em cada Data de Cálculo, desde a Data de Emissão até a Data de 

Vencimento das Debêntures (sendo que, para fins do cálculo deste 

percentual, utiliza-se a seguinte fórmula: B/T < 0,71; onde “B” equivale ao 

somatório dos Direitos Creditórios Vinculados vincendos e “T” equivale ao 

somatório do total de Direitos Creditórios Vinculados na Data de Cálculo); 

 

(g)  na hipótese de o percentual de Direitos Creditórios Vinculados vencidos e 

não pagos entre 30 e 60 dias representar montante superior a 6,9% (seis 

inteiros e nove décimos por cento) do total de Direitos Creditórios 

Vinculados, conforme apurado pelo Agente de Garantias em cada Data de 

Cálculo, desde a Data de Emissão até a Data de Vencimento das Debêntures 
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(sendo que, para fins do cálculo deste percentual, utiliza-se a seguinte 

fórmula: B/T > 0,069; onde “B” equivale ao somatório dos Direitos 

Creditórios Vinculados vencidos e não pagos pelo prazo igual ou superior a 

30 dias e igual ou inferior a 60 dias, e “T” equivale ao somatório do total 

de Direitos Creditórios Vinculados na Data de Cálculo); 

 

(h)  na hipótese de o percentual de Direitos Creditórios Vinculados vencidos e 

não pagos entre 61 e 90 dias representar montante superior a 6,0% (seis por 

cento) do total de Direitos Creditórios Vinculados, conforme apurado pelo 

Agente de Garantias em cada Data de Cálculo, desde a Data de Emissão até 

a Data de Vencimento das Debêntures (sendo que, para fins do cálculo deste 

percentual, utiliza-se a seguinte fórmula: B/T > 0,060; onde “B” equivale 

ao somatório dos Direitos Creditórios Vinculados vencidos e não pagos pelo 

prazo igual ou superior a 61 dias e igual ou inferior a 90 dias, e “T” equivale 

ao somatório do total de Direitos Creditórios Vinculados na Data de 

Cálculo); 

 

(i)  na hipótese de o percentual de Direitos Creditórios Vinculados vencidos e 

não pagos entre 91 e 120 dias representar montante superior a 5,8% (cinco 

inteiros e oito décimos por cento) do total de Direitos Creditórios 

Vinculados, conforme apurado pelo Agente de Garantias em cada Data de 

Cálculo, desde a Data de Emissão até a Data de Vencimento das Debêntures 

(sendo que, para fins do cálculo deste percentual, utiliza-se a seguinte 

fórmula: B/T > 0,058; onde “B” equivale ao somatório dos Direitos 

Creditórios Vinculados vencidos e não pagos pelo prazo igual ou superior a 

91 dias e igual ou inferior a 120 dias, e “T” equivale ao somatório do total 

de Direitos Creditórios Vinculados na Data de Cálculo); 

 

(j)  na hipótese de o percentual de Direitos Creditórios Vinculados vencidos e 

não pagos entre 121 e 150 dias representar montante superior a 5,1% (cinco 

inteiros e um décimo por cento) do total de Direitos Creditórios Vinculados, 

conforme apurado pelo Agente de Garantias em cada Data de Cálculo, desde 

a Data de Emissão até a Data de Vencimento das Debêntures (sendo que, 

para fins do cálculo deste percentual, utiliza-se a seguinte fórmula: B/T > 

0,051; onde “B” equivale ao somatório dos Direitos Creditórios Vinculados 

vencidos e não pagos pelo prazo igual ou superior a 121 dias e igual ou 

inferior a 150 dias, e “T” equivale ao somatório do total de Direitos 

Creditórios Vinculados na Data de Cálculo); 

 

(k)  na hipótese de o percentual de Direitos Creditórios Vinculados vencidos e 

não pagos entre 151 e 180 dias representar montante superior a 5,2% (cinco 

inteiros e dois décimos por cento) do total de Direitos Creditórios 
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Vinculados, conforme apurado pelo Agente de Garantias em cada Data de 

Cálculo, desde a Data de Emissão até a Data de Vencimento das Debêntures 

(sendo que, para fins do cálculo deste percentual, utiliza-se a seguinte 

fórmula: B/T > 0,052; onde “B” equivale ao somatório dos Direitos 

Creditórios Vinculados vencidos e não pagos pelo prazo igual ou superior a 

151 dias e igual ou inferior a 180 dias, e “T” equivale ao somatório do total 

de Direitos Creditórios Vinculados na Data de Cálculo); 

 

(l)  caso o Índice de Arrecadação em Estabelecimentos Comerciais Parceiros em 

determinado mês seja superior a 55% (cinquenta e cinco por cento); e 

 

(m)  caso o Índice de Pagamentos Mensais em determinado mês seja inferior a 

50% (cinquenta por cento). 

 

3.21.2  Serão considerados Eventos de Desaceleração das Debêntures:  

 

(a)  na hipótese de ocorrência do Evento de Aceleração identificado no subitem 

3.21.1(a) acima, caso haja reclassificação da nota atribuída às Debêntures 

pela Agência de Rating, de modo que tal nota volte a ser superior a “BBB- 

(bra)”; 

 

(b)  na hipótese de ocorrência do Evento de Aceleração identificado no subitem 

3.21.1(b) acima, caso a Cedente realize a cessão de novos Direitos 

Creditórios Vinculados em montante suficiente para o reenquadramento em 

relação à Razão Mínima de Cessão, sendo que a Emissora poderá utilizar-se 

desse procedimento por, no máximo, 3 (três) vezes, de forma consecutiva 

e/ou alternada, dentro de um período de 2 (dois) anos, sendo o primeiro 

período contado a partir da Data de Emissão; 

 
(c)  na hipótese de ocorrência do Evento de Aceleração identificado no subitem 

3.21.1(d) acima, caso o volume de recursos recebidos em decorrência do 

pagamento dos Direitos Creditórios Vinculados em determinado mês seja 

suficiente para o pagamento de todas as parcelas devidas a título de 

pagamento de Remuneração e/ou pagamento de Amortização Programada 

em aberto e com vencimento no referido mês, bem como para a 

recomposição da Reserva de Pagamento de Remuneração e Amortização 

Programada, sendo que a Emissora poderá utilizar-se desse procedimento 

por, no máximo, 3 (três) vezes, de forma consecutiva e/ou alternada, 

dentro de um prazo de 1 (um) ano; 

 
(d)  na hipótese de ocorrência do Evento de Aceleração identificado no subitem 

3.21.1(f) acima, caso o percentual de Direitos Creditórios Vinculados 
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vincendos venha representar montante igual ou superior a 71% (setenta e 

um por cento) do total de Direitos Creditórios Vinculados, conforme 

apurado pelo Agente de Garantias em cada Data de Cálculo, desde a Data 

de Emissão até a Data de Vencimento das Debêntures (sendo que, para fins 

do cálculo deste percentual, utiliza-se a seguinte fórmula: B/T ≥ 0,71; onde 

“B” equivale ao somatório dos Direitos Creditórios Vinculados vincendos e 

“T” equivale ao somatório do total de Direitos Creditórios Vinculados na 

Data de Cálculo); 

 
(e)  na hipótese de ocorrência do Evento de Aceleração indicado no subitem 

3.21.1(g) acima, caso o percentual de Direitos Creditórios Vinculados 

vencidos e não pagos entre 30 e 60 dias volte a representar montante igual 

ou inferior a 6,9% (seis inteiros e nove décimos por cento) do total de 

Direitos Creditórios Vinculados, conforme apurado pelo Agente de Garantias 

em cada Data de Cálculo, desde a Data de Emissão até a Data de 

Vencimento das Debêntures (sendo que, para fins do cálculo deste 

percentual, utiliza-se a seguinte fórmula: B/T ≤ 0,069; onde “B” equivale 

ao somatório dos Direitos Creditórios Vinculados vencidos e não pagos pelo 

prazo igual ou superior a 30 dias e igual ou inferior a 60 dias, e “T” equivale 

ao somatório do total de Direitos Creditórios Vinculados na Data de 

Cálculo); 

 

(f)  na hipótese de ocorrência do Evento de Aceleração indicado no subitem 

3.21.1(h) acima na hipótese de o percentual de Direitos Creditórios 

Vinculados vencidos e não pagos entre 61 e 90 dias volte a representar 

montante igual ou inferior a 6,0% (seis por cento) do total de Direitos 

Creditórios Vinculados, conforme apurado pelo Agente de Garantias em 

cada Data de Cálculo, desde a Data de Emissão até a Data de Vencimento 

das Debêntures (sendo que, para fins do cálculo deste percentual, utiliza-

se a seguinte fórmula: B/T ≤ 0,060; onde “B” equivale ao somatório dos 

Direitos Creditórios Vinculados vencidos e não pagos pelo prazo igual ou 

superior a 61 dias e igual ou inferior a 90 dias, e “T” equivale ao somatório 

do total de Direitos Creditórios Vinculados na Data de Cálculo); 

 

(g)  na hipótese de ocorrência do Evento de Aceleração indicado no subitem 

3.21.1(i) acima na hipótese de o percentual de Direitos Creditórios 

Vinculados vencidos e não pagos entre 91 e 120 dias volte a representar 

montante igual ou inferior a 5,8% (cinco inteiros e oito décimos por cento) 

do total de Direitos Creditórios Vinculados, conforme apurado pelo Agente 

de Garantias em cada Data de Cálculo, desde a Data de Emissão até a Data 

de Vencimento das Debêntures (sendo que, para fins do cálculo deste 

percentual, utiliza-se a seguinte fórmula: B/T ≤ 0,058; onde “B” equivale 
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ao somatório dos Direitos Creditórios Vinculados vencidos e não pagos pelo 

prazo igual ou superior a 91 dias e igual ou inferior a 120 dias, e “T” equivale 

ao somatório do total de Direitos Creditórios Vinculados na Data de 

Cálculo); 

 

(h)  na hipótese de ocorrência do Evento de Aceleração indicado no subitem 

3.21.1(j) acima na hipótese de o percentual de Direitos Creditórios 

Vinculados vencidos e não pagos entre 121 e 150 dias volte a representar 

montante igual ou inferior a 5,1% (cinco inteiros e um décimo por cento) do 

total de Direitos Creditórios Vinculados, conforme apurado pelo Agente de 

Garantias em cada Data de Cálculo, desde a Data de Emissão até a Data de 

Vencimento das Debêntures (sendo que, para fins do cálculo deste 

percentual, utiliza-se a seguinte fórmula: B/T ≤ 0,051; onde “B” equivale 

ao somatório dos Direitos Creditórios Vinculados vencidos e não pagos pelo 

prazo igual ou superior a 121 dias e igual ou inferior a 150 dias, e “T” 

equivale ao somatório do total de Direitos Creditórios Vinculados na Data 

de Cálculo); 

 

(i)  na hipótese de ocorrência do Evento de Aceleração indicado no subitem 

3.21.1(k) acima na hipótese de o percentual de Direitos Creditórios 

Vinculados vencidos e não pagos entre 151 e 180 dias volte a representar 

montante igual ou inferior a 5,2% (cinco inteiros e dois décimos por cento) 

do total de Direitos Creditórios Vinculados, conforme apurado pelo Agente 

de Garantias em cada Data de Cálculo, desde a Data de Emissão até a Data 

de Vencimento das Debêntures (sendo que, para fins do cálculo deste 

percentual, utiliza-se a seguinte fórmula: B/T ≤ 0,052; onde “B” equivale 

ao somatório dos Direitos Creditórios Vinculados vencidos e não pagos pelo 

prazo igual ou superior a 151 dias e igual ou inferior a 180 dias, e “T” 

equivale ao somatório do total de Direitos Creditórios Vinculados na Data 

de Cálculo); 

 

(j)  na hipótese de ocorrência do Evento de Aceleração indicado no subitem 

3.21.1(l) acima, caso o Índice de Arrecadação em Estabelecimentos 

Comerciais Parceiros em determinado mês volte a ser inferior a 55% 

(cinquenta e cinco por cento); e 

 

(k)  na hipótese de ocorrência do Evento de Aceleração indicado no subitem 

3.21.1(m) acima, caso o Índice de Pagamentos Mensais em determinado mês 

volte a ser superior a 50% (cinquenta por cento). 

 

3.21.2.1  Caso seja verificado um novo Evento de Aceleração após a 

verificação, pela 3ª (terceira) vez de qualquer dos Eventos de 
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Desaceleração acima (considerados em conjunto e independentemente de 

o mesmo Evento de Desaceleração ser verificado mais de 1 vez, de forma 

consecutiva ou alternada), os Eventos de Desaceleração acima descritos não 

produzirão mais efeitos e não serão mais considerados, de modo que serão 

realizadas as Amortizações Extraordinárias Obrigatórias das Debêntures na 

forma prevista na Cláusula 3.21 acima, até o resgate antecipado total da 

totalidade das Debêntures. 

 

3.21.3  A Emissora deverá constituir reserva para pagamento da 

Amortização Extraordinária Obrigatória, mediante retenção e aplicação em 

Investimentos Permitidos (“Reserva de Pagamento de Amortização Extraordinária 

Obrigatória”), (a) no caso de ocorrência de um Evento de Aceleração, de valor 

equivalente à totalidade dos recursos recebidos na Conta Centralizadora em 

decorrência do pagamento dos Direitos Creditórios Vinculados, após deduzidos os 

valores referentes aos itens mais prioritários da Ordem de Alocação de Recursos, 

desde (1) a data de ocorrência do Evento de Aceleração que deu causa à 

Amortização Extraordinária Obrigatória ou o 3º (terceiro) Dia Útil anterior à última 

Data de Pagamento, o que tiver ocorrido por último, até (2) o 3º (terceiro) Dia Útil 

anterior à próxima Data de Pagamento (“Período de Apuração da Amortização 

Extraordinária Obrigatória”) e (b) no caso de ocorrência de recompra parcial 

voluntária dos Direitos Creditórios Vinculados pela Cedente, no valor total recebido 

pela Emissora com a referida recompra, observado, nesta hipótese, o 

procedimento disposto na Cláusula 3.21.5 abaixo, sendo certo que na hipótese 

prevista neste item (b) o valor da Amortização Extraordinária Obrigatória das 

Debêntures será calculado conforme previsto na Cláusula 3.23.1 abaixo. 

 

3.21.3.1  A Reserva de Pagamento de Amortização Extraordinária 

Obrigatória, em qualquer caso, estará limitada ao Limite da Amortização 

Extraordinária Obrigatória. 

 

3.21.3.2  Caso o montante de recursos recebidos na Conta 

Centralizadora em decorrência do pagamento dos Direitos Creditórios 

Vinculados durante o Período de Apuração da Amortização Extraordinária 

Obrigatória, após deduzidos os valores referentes aos itens mais prioritários 

da Ordem de Alocação de Recursos, observado o disposto na Cláusula 3.21.3 

acima, seja superior ao Limite da Amortização Extraordinária Obrigatória e 

inferiores ao montante necessário para realização do Resgate Antecipado 

Total Obrigatório das Debêntures, os recursos excedentes à Reserva de 

Pagamento de Amortização Extraordinária, limitados a 2% (dois por cento) 

do Valor Nominal Unitário inicial das Debêntures, deverão ser aplicados em 

Investimentos Permitidos e compor a reserva para o resgate das Debêntures 

(“Reserva de Liquidação”). 
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3.21.4  A Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures deverá ser 

precedida de comunicação, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis 

contados da data em que será realizada a Amortização Extraordinária Obrigatória, 

aos Debenturistas, ao Agente Fiduciário e à B3. 

 

3.21.4.1  Caso as Debêntures estejam registradas em nome do 

Debenturista na B3, a Amortização Extraordinária Obrigatória das 

Debêntures deverá ser realizada em observância aos procedimentos 

adotados pela B3, e, caso não estejam registradas em nome do Debenturista 

na B3, deverão ser observados os procedimentos estabelecidos pelo 

Escriturador. 

 

3.21.4.2  O Agente Fiduciário deverá informar por e-mail a todos os 

Debenturistas em até 1 (um) Dia Útil da data de recebimento de 

comunicação neste sentido, informações sobre a realização da Amortização 

Extraordinária Obrigatória das Debêntures. 

 

3.21.5  Na hipótese de Amortização Extraordinária Obrigatória das 

Debêntures decorrente da recompra parcial voluntária de Direitos Creditórios 

Vinculados pela Cedente, nos termos do disposto na do subitem (a) da Cláusula 

3.21 acima, o valor da Amortização Extraordinária Obrigatória deverá ser calculado 

com base no disposto na Cláusula 3.23.1 abaixo. 

 

3.22  Resgate Antecipado Total Obrigatório das Debêntures: O Valor Nominal 

Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração 

e dos eventuais Encargos Moratórios incidentes, deverá ser integralmente resgatado pela 

Emissora e/ou pelos Fiadores, com o consequente cancelamento da totalidade das 

Debêntures (“Resgate Antecipado Total Obrigatório”), (a) na Data de Pagamento em que 

o montante total de recursos disponíveis na Conta Centralizadora e/ou nos Investimentos 

Permitidos para pagamento das Debêntures, observada a Ordem de Alocação de Recursos 

aplicável à época, seja suficiente para o resgate integral de todas as Debêntures; e/ou 

(b) caso, na hipótese de ausência de divulgação, extinção ou impossibilidade legal de 

aplicação da Taxa DI para o cálculo de Remuneração das Debêntures, a Assembleia Geral 

de Debenturistas não seja realizada ou não delibere, de comum acordo com a Emissora, 

sobre o novo parâmetro de Remuneração das Debêntures, nos termos da Cláusula 3.18.4 

acima. 

 

3.22.1  O Resgate Antecipado Total Obrigatório das Debêntures deverá ser 

precedido de comunicação, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis 

contados da data em que será realizado o Resgate Antecipado Total Obrigatório 

das Debêntures, aos Debenturistas, ao Agente Fiduciário e à B3. 
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3.22.1.1  Caso as Debêntures estejam registradas em nome do 

Debenturista na B3, o Resgate Antecipado Total Obrigatório deverá ser 

realizado em observância aos procedimentos adotados pela B3 e, caso não 

estejam registradas em nome do Debenturista na B3, deverão ser 

observados os procedimentos estabelecidos pelo Escriturador. 

 

3.22.1.2  O Agente Fiduciário deverá informar por e-mail a todos os 

Debenturistas em até 1 (um) Dia Útil da data de recebimento de 

comunicação neste sentido, informações sobre a realização do Resgate 

Antecipado Total Obrigatório das Debêntures. 

 

3.23  Resgate Antecipado Total Facultativo: A Emissora poderá, a seu exclusivo 

critério e a qualquer tempo, realizar o resgate antecipado facultativo da totalidade das 

Debêntures, com seu consequente cancelamento, devendo, para tanto, comunicar o 

Agente Fiduciário, os Debenturistas, o Agente de Liquidação e a B3, por escrito, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do resgate (“Resgate Antecipado Total 

Facultativo”). 

 

3.23.1  Caso a Emissora realize o Resgate Antecipado Total Facultativo das 

Debêntures, com seu consequente cancelamento, o valor a ser pago para cada 

Debênture deverá ser calculado da seguinte forma: 

 

RAF = ∑ (
Amortização Programada𝑖

(1+Taxa DI𝑖)
𝐷𝑈𝑖
252

)𝑛
𝑖=0 + ∑ (

Remuneração𝑖

(1+Taxa DI𝑖)
𝐷𝑈𝑖
252

)𝑛
𝑖=0   

 

Sendo: 

 

RAF: o valor a ser pago por cada Debênture a título de Resgate Antecipado Total 

Facultativo; 

 

Amortização Programadai: conforme definido na Cláusula 3.17 acima, para cada 

Debênture, onde “i” representa a ordem de pagamento da respectiva Amortização 

Programada, sendo “0” o próximo pagamento, e “n” o último pagamento; 

 

Remuneraçãoi: conforme definido na Cláusula 3.18 acima, para cada Debênture, 

onde “i” representa a ordem de pagamento da respectiva Remuneração das 

Debêntures sendo “0” o próximo pagamento, e “n” o último pagamento; 

 

Taxa DIi : a Taxa DI futura, da data do cálculo até a data do pagamento “i”, sendo 

tal taxa obtida da B3 pelo site www.calculadorarendafixa.com.br, opção 

Debênture (“Título”: debênture / “Data”: data do pagamento do Resgate 
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Antecipado Total Facultativo / “Quantidade”: quantidade de Debêntures sendo 

pagas / “Calcular”: PU a 100% do CDI ou CDI + 0%), sendo certo que o resultado 

será o campo “Taxa” dividido por 100; e 

 

DUi: o número de Dias Úteis entre a data do pagamento da Debênture e a data do 

respectivo pagamento “i”. 

 

3.24  Ordem de Alocação dos Recursos: Fica estabelecido nesta Escritura de 

Emissão, e portanto desde já autorizado, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário, atuando 

em benefício dos Debenturistas, de forma expressa, irrevogável e irretratável que, a partir 

da Data da 1ª Integralização de Debêntures até a Data de Vencimento, sempre preservada 

a manutenção da boa ordem das funções inerentes ao Objeto Social da Emissora e os 

direitos, as garantias e as prerrogativas dos Debenturistas, os recursos disponíveis na Conta 

Centralizadora e/ou nos Investimentos Permitidos, detidos pela Emissora relacionados a 

esta Emissão, incluindo, sem limitação, (a) os recursos obtidos por meio da integralização 

das Debêntures, (b) os recursos decorrentes do pagamento dos Direitos Creditórios 

Vinculados, (c) os recursos de recebimentos e desinvestimentos referentes aos 

Investimentos Permitidos, (d) os eventuais recursos disponíveis na Reserva de Déficit de 

Lastro, na Reserva de Liquidação, na Reserva de Pagamento de Remuneração e 

Amortização Programada, na Reserva de Pagamento de Amortização Extraordinária 

Obrigatória, na Reserva de Despesas e Encargos e/ou na Reserva de Repasses, e (e) 

quaisquer outros recursos de titularidade da Cedente e/ou da Emissora recebidos ou 

aportados por estas na Conta Centralizadora e/ou na Conta de Repasses da Cedente, sejam 

alocados na seguinte ordem de alocação dos recursos (“Ordem de Alocação de Recursos”): 

 

3.24.1  Enquanto não for verificada a ocorrência de um Evento de 

Aceleração ou após a verificação do Evento de Desaceleração correspondente, 

quando se tratar de datas que não sejam Datas de Pagamento, conforme aplicável: 

 

(a)  pagamento das Despesas; 

 

(b)  composição e/ou recomposição de Reserva de Despesas e Encargos; 

 

(c)  aquisição de Direitos Creditórios Vinculados, durante a vigência do Período 

de Alocação ou na hipótese prevista na Cláusula 3.10.5 acima; 

 

(d)  composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Remuneração 

e Amortização Programada; 

 

(e)  composição e/ou recomposição da Reserva de Repasses; 

 

(f)  composição e/ou recomposição da Reserva de Déficit de Lastro; e 
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(g)  liberação de eventuais Valores Remanescentes à Fortbrasil. 

 

3.24.2  Enquanto não for verificada a ocorrência de um Evento de 

Aceleração ou após a verificação do Evento de Desaceleração correspondente, 

quando se tratar de datas que sejam Datas de Pagamento, conforme aplicável: 

 

(a)  pagamento das Despesas;  

 

(b)  pagamento de Encargos Moratórios referentes às Debêntures, caso 

aplicáveis, incluindo, sem limitação, eventuais valores devidos em 

decorrência de valores vencidos e não pagos tempestivamente, no âmbito 

da presente Emissão; 

 

(c)  pagamento da Remuneração das Debêntures; 

 
(d)  se estiver em curso o Período de Amortização, pagamento da Amortização 

Programada das Debêntures; 

 

(e)  composição e/ou recomposição de Reserva de Despesas e Encargos; 

 

(f)  composição e/ou recomposição da Reserva de Repasses; 

 

(g)  composição e/ou recomposição da Reserva de Déficit de Lastro; e 

 

(h)  aquisição de Direitos Creditórios Vinculados, durante a vigência do Período 

de Alocação ou na hipótese prevista na Cláusula 3.10.5 acima; 

 

(i)  liberação de eventuais Valores Remanescentes à Fortbrasil. 

 

3.24.3  Após a verificação da ocorrência de um Evento de Aceleração, sem 

que tenha sido verificado um Evento de Desaceleração correspondente, quando se 

tratar de datas que não sejam Datas de Pagamento, conforme aplicável: 

 

(a)  pagamento das Despesas; 

 

(b)  composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Remuneração 

e Amortização Programada; e 

 
(c)  composição e/ou recomposição de Reserva de Despesas e Encargos; 
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(d)  composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização 

Extraordinária Obrigatória; e 

 
(e)  composição e/ou recomposição da Reserva de Liquidação. 

 

3.24.4  Após a verificação da ocorrência de um Evento de Aceleração, sem 

que tenha sido verificado um Evento de Desaceleração correspondente, quando se 

tratar de datas que sejam Datas de Pagamento de Remuneração, conforme 

aplicável: 

 

(a)  pagamento das Despesas;  

 

(b)  pagamento de Encargos Moratórios referentes às Debêntures, caso 

aplicáveis, incluindo, sem limitação, eventuais valores devidos em 

decorrência de valores vencidos e não pagos tempestivamente, no âmbito 

da presente Emissão; 

 

(c)  pagamento da Remuneração das Debêntures; 

 

(d)  se estiver em curso o Período de Amortização, pagamento da Amortização 

Programada das Debêntures; e 

 
(e)  composição e/ou recomposição de Reserva de Despesas e Encargos; 

 
(f)  pagamento da Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures; e  

 
(g)  pagamento do Resgate Antecipado Total Obrigatório. 

 

3.24.5  Para fins do disposto nesta Escritura de Emissão, “Despesas” são, em 

conjunto, as seguintes despesas relacionadas à Emissão, que serão pagas com 

recursos decorrentes do pagamento dos Direitos Creditórios Vinculados, nos termos 

da Ordem de Alocação dos Recursos: (a) os valores devidos em razão da 

contratação dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas não limitado, 

as despesas com o Agente Fiduciário, Escriturador, Agente de Liquidação, Agência 

de Rating, Agente de Garantias, Agente Depositário, Agente de Cobrança de 

Inadimplidos, Coordenador Líder, e demais prestadores de serviços da Emissão 

e/ou da Oferta Restrita, (b) os valores referentes às despesas comprovadamente 

incorridas pelo Agente Fiduciário, Escriturador, Agente de Liquidação, Agência de 

Rating, Agente de Garantias, Agente Depositário, Agente de Cobrança de 

Inadimplidos, Coordenador Líder e demais prestadores de serviços da Emissão e/ou 

da Oferta Restrita, bem como o ressarcimento de todo e qualquer valor que 

referidos prestadores de serviços e/ou os Debenturistas venham a 
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comprovadamente desembolsar em razão da constituição, do aperfeiçoamento, do 

exercício de direitos e/ou da excussão ou execução das garantias, incluindo, mas 

não limitado, quaisquer custas e despesas judiciais e honorários advocatícios 

incorridos na proteção dos interesses, direitos e prerrogativas dos Debenturistas e 

quaisquer outras obrigações da Emissora prevista nesta Escritura de Emissão, no 

Contrato de Cessão de Créditos e/ou nos Contratos de Garantia que impactem, sob 

qualquer aspecto, as Debêntures; (c) o valor de registro das Debêntures na B3, 

conforme aplicável; (d) o valor do registro das Garantias e seus aditamentos nos 

cartórios de títulos e documentos competentes e na B3; (e) os eventuais tributos 

incidentes sobre os valores recebidos pela Emissora a título de pagamento dos 

Direitos Creditórios Vinculados e (f) as despesas gerais necessárias ao 

funcionamento da Emissora, a serem incorridas em decorrência da Emissão, 

calculadas proporcionalmente caso a Emissora venha a realizar outras emissões 

além da presente Emissão. 

 

3.24.6  A Emissora e/ou os Fiadores deverão constituir reserva de despesas 

e encargos (“Reserva de Despesas e Encargos”), mediante retenção na Conta 

Centralizadora e/ou em Investimentos Permitidos, de recursos em moeda corrente 

nacional em montante suficiente para o pagamento da totalidade das Despesas 

previstas, com vencimento para os próximos 30 (trinta) dias. 

 

3.25  Repactuação Programada: As Debêntures não serão objeto de repactuação 

programada. 

 

3.26  Aquisição Facultativa: As Debêntures poderão ser adquiridas pela Emissora, 

no mercado secundário, a qualquer momento, condicionado ao aceite do respectivo 

Debenturista vendedor e observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das 

Sociedades por Ações. 

 

3.26.1  As Debêntures que venham a ser adquiridas nos termos da Cláusula 

3.26 acima poderão (a) ser canceladas, (b) permanecer na tesouraria da Emissora 

ou (c) ser novamente colocadas no mercado. 

 

3.26.2  As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em 

tesouraria nos termos desta Cláusula 3.26, se e quando recolocadas no mercado, 

farão jus à mesma Remuneração das demais Debêntures, conforme aplicável.  

 

3.27  Local e Forma de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as 

Debêntures poderão ser efetuados (a) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3, 

caso as Debêntures estejam registradas em nome do Debenturista na B3, (b) pelo 

Escriturador das Debêntures ou (c) diretamente pela Emissora ao Debenturista por meio 
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de crédito em conta corrente, transferência eletrônica ou ordem de pagamento, caso as 

Debêntures não estejam registradas em nome do Debenturista na B3. 

 

3.28  Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os 

prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura 

de Emissão, até o Dia Útil imediatamente subsequente, se o respectivo vencimento 

coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário na cidade de 

Fortaleza, Estado do Ceará, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados 

os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que a 

referida prorrogação de prazo somente ocorrerá caso a data de pagamento coincida com 

feriado declarado nacional, sábado ou domingo. 

 

3.29  Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer 

quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos a (a) juros de mora 

calculados desde a data do inadimplemento, inclusive, até a data do efetivo pagamento, 

exclusive, pela taxa de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido, 

independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, e (b) 

multa moratória convencional de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago. 

 

3.30  Direito de Recebimento dos Pagamentos: Farão jus ao recebimento de 

qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos desta Escritura de Emissão aqueles 

que forem Debenturistas no encerramento do Dia Útil imediatamente anterior à respectiva 

data de pagamento. 

 

3.31  Imunidade de Debenturistas: Caso qualquer Debenturista goze de algum 

tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao Agente de Liquidação, 

com cópia para a Emissora, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis antes das datas 

previstas de pagamento das Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade 

ou isenção tributária, sob pena de ter descontados de seus pagamentos os valores devidos 

nos termos da regulação tributária em vigor. 

 

3.32  Decadência dos Direitos aos Acréscimos: O não comparecimento do 

Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias 

da Emissora, nas datas previstas nesta Escritura de Emissão, ou em comunicado publicado 

pela Emissora, não lhe dará direito ao recebimento de remuneração, atualização 

monetária e/ou Encargos Moratórios no período relativo ao atraso no recebimento, sendo-

lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento. 

 

3.33  Escriturador: O Escriturador das Debêntures será a VÓRTX DISTRIBUIDORA 

DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, sala 2, 

Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88. 
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3.34  Agente de Liquidação: O agente de liquidação será a será a VÓRTX 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com 

sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 

41, sala 2, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88. 

 

3.35  Agência de Rating: A Agência de Rating será responsável pela classificação 

de risco das Debêntures. 

 

3.35.1  A Agência de Rating será responsável por atribuir a classificação de 

risco inicial para as Debêntures, bem como por sua atualização anual, a partir da 

Data de Emissão, na modalidade rating ou credit assessment. 

 

3.36  Agente de Garantias: A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., 

instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME 

sob o nº  00.806.535/0001-54 foi contratada pela Emissora para atuar como Agente de 

Garantias em benefício dos Debenturistas, para (a) realizar o acompanhamento e controle 

da originação, pagamento, recebimento e inadimplemento dos Direitos Creditórios 

Vinculados, por meio da verificação de arquivos a serem enviados pela Fortbrasil, nos 

termos do Contrato de Cessão de Créditos e do Contrato de Agente de Garantias, bem 

como (b) autorizar a movimentação da Conta Centralizadora e da Conta de Repasses da 

Cedente, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, do Contrato 

de Cessão Fiduciária da Conta de Repasses da Cedente, do Contrato da Conta 

Centralizadora e do Contrato da Conta de Repasses da Cedente. 

 

3.36.1  O Agente de Garantias deverá verificar em toda Data de Cálculo, a 

ocorrência de qualquer dos Eventos de Aceleração, Eventos de Desaceleração e 

Eventos de Vencimento Antecipado. 

 

3.36.2  Caberá também ao Agente de Garantias a verificação do 

atendimento dos seguintes limites e índices financeiros e operacionais, calculados 

trimestralmente, ao término de cada trimestre do exercício social da Fortbrasil, a 

partir do trimestre findo em 30 de junho de 2021 (inclusive), com base nas 

demonstrações financeiras consolidadas da Fortbrasil, conforme princípios e 

práticas contábeis adotados no Brasil e definições do Banco Central do Brasil 

consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 

Nacional (COSIF) (“Índices Financeiros e Operacionais”): 

 

(a)  a relação entre o total de ativos da Fortbrasil e o patrimônio líquido da 

Fortbrasil apurados com base nas últimas demonstrações financeiras 
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trimestrais consolidadas ou balancete trimestral consolidado, que não 

poderá ser superior a 33 (trinta e três) vezes; e 

 

(b)  patrimônio líquido da Fortbrasil apurado com base nas últimas 

demonstrações financeiras trimestrais consolidadas ou balancete trimestral 

consolidado, que não poderá ser inferior a R$ 28.000.000,00 (vinte e oito 

milhões de reais). 

 

3.36.2.1  A Fortbrasil deverá encaminhar ao Agente de Garantias (a) 

em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do término dos respectivos 

trimestres, os balancetes trimestrais não auditados da Fortbrasil, (b) em 

até 60 (sessenta) dias contados do término do semestre encerrado em junho 

de cada ano, os demonstrativos semestrais auditados da Fortbrasil; e (c) e 

em até 90 (noventa) dias contados do término do ano fiscal, as 

demonstrações financeiras anuais auditadas da Fortbrasil, necessários para 

a verificação do enquadramento dos Índices Financeiros e Operacionais.  

 

3.36.2.2  O Agente de Garantias deverá elaborar e encaminhar à 

Emissora, ao Agente Fiduciário, à Agência de Rating e aos Debenturistas, 

em até 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento dos documentos de 

que trata a Cláusula 3.36.2.1 acima, um relatório com o cálculo dos Índices 

Financeiros e Operacionais e demonstrando se ocorreu qualquer 

desenquadramento em relação a tais índices. 

 

3.36.2.3  Caso seja identificado pelo Agente de Garantias o 

desenquadramento em relação a qualquer dos Índices Financeiros e 

Operacionais, estará caracterizada um Evento de Vencimento Antecipado, 

nos termos do subitem 3.37(uu) abaixo. 

 
3.36.3  O Agente de Garantias também será responsável pela verificação do 

lastro dos Direitos Creditórios Vinculados, por meio da verificação dos Documentos 

Comprobatórios, da seguinte forma: 

 

(a)  em relação aos Direitos Creditórios Cartões: 

 

(1)  diariamente, mediante o recebimento e a verificação da integridade 

do Arquivo Eletrônico de Saldos; 

 

(2)  em cada data em que ocorrer uma nova cessão, resolução de cessão, 

recompra ou substituição de Direitos Creditórios Vinculados, 

mediante o recebimento e a verificação da integridade de cada novo 

Arquivo Eletrônico de Cadastro; e 
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(3)  trimestralmente, por amostragem, mediante a verificação da 

consistência das informações de Devedores Cedidos no último 

Arquivo Eletrônico de Cadastro disponível, de acordo com os 

Documentos Complementares dos respectivos Devedores disponíveis 

no portal de que trata a Cláusula 3.10.1.2 acima; e 

 

(b)  em relação aos Direitos Creditórios CCB, trimestralmente, por amostragem, 

mediante a verificação das vias eletrônicas das CCB correspondentes, 

envolvendo a verificação (1) da existência das referidas CCB, e (2) do 

endosso eletrônico de tais CCB à Emissora. 

 

3.36.3.1  No caso das verificações por amostragem do lastro dos 

Direitos Creditórios Vinculados, o Agente de Garantias deverá considerar 

uma amostra aleatória, escolhida pelo Agente de Garantias, correspondente 

a (a) 300 (trezentas) Contas de Cartões Fortbrasil Cedidas por trimestre, 

para fins da verificação e que trata o subitem 3.36.3(a)(3) acima e (b) 300 

(trezentas) CCB por trimestre, para fins da verificação e que trata o subitem 

3.36.3(b) acima. 

 

3.36.3.2  As verificações de lastro dos Direitos Creditórios Vinculados 

deverão ser concluídas até o dia 30 dos meses de abril, julho, outubro e 

janeiro de cada ano. 

 
3.36.3.3  O Agente de Garantias deverá comunicar a Emissora, a 

Cedente e o Agente de Processamento caso identifique qualquer 

inconsistência no lastro dos Direitos Creditórios Vinculados verificados, 

solicitando esclarecimentos e, conforme o caso, o envio de Documentos 

Complementares que permitam suprir a inconsistência identificada. 

 
3.36.3.4  Caso não seja possível suprir a inconsistência identificada no 

lastro dos Direitos Creditórios em até 10 (dez) dias da data de comunicação 

pelo Agente de Garantias, este deverá comunicar a Emissora, o Agente 

Fiduciário e os Debenturistas sobre as inconsistências identificadas, para 

que a Cedente realize a recompra ou substituição de tais Direitos 

Creditórios, sem prejuízo da possibilidade de caracterização de Evento de 

Vencimento Antecipado, caso sejam identificadas inconsistências 

relevantes em mais de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da 

amostra de Contas de Cartões Fortbrasil e CCB verificadas, observados os 

termos do subitem 3.37(ss) abaixo. 
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3.37  Vencimento Antecipado: Na ocorrência de qualquer dos seguintes eventos 

(cada evento, um “Evento de Vencimento Antecipado”), o Agente Fiduciário deverá 

convocar uma Assembleia Geral de Debenturistas, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da 

data em que tomar ciência do referido evento, para que os Debenturistas possam 

deliberar, a seu exclusivo critério, se a ocorrência do referido Evento de Vencimento 

Antecipado acarretará o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 

Debêntures (“Vencimento Antecipado”): 

 

(a)  criação de ônus ou gravames sobre os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente; 

 

(b)  (1) proposta pela Emissora, a qualquer credor ou classe de credores de plano de 

recuperação judicial ou extrajudicial, independentemente de ter sido requerida ou 

obtida homologação judicial do referido plano; ou (2) requerimento pela Emissora 

de recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento da 

recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; 

 

(c)  (1) decretação de falência da Emissora; (2) pedido de autofalência formulado pela 

Emissora; (3) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e 

não devidamente elidido no prazo legal; 

 

(d)  cessação pela Emissora de suas atividades empresariais e/ou adoção de medidas 

societárias voltadas à sua liquidação, dissolução ou extinção;  

 

(e)  transformação do tipo societário da Emissora de forma que deixe de ser uma 

sociedade anônima, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por 

Ações. 

 

(f)  descumprimento, pela Emissora, pelos Fiadores e/ou pela Fortbrasil, de qualquer 

obrigação pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão, que não seja sanado no 

prazo de 3 (três) Dias Úteis da data do seu respectivo descumprimento; 

 

(g)  descumprimento pela Emissora, pelos Fiadores e/ou pela Fortbrasil, no prazo e 

pela forma devidos, de qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura 

de Emissão, nos Contratos de Garantia ou nos demais Documentos da Emissão, em 

qualquer dos casos, desde que não sanado dentro do prazo de 10 (dez) dias 

contados do comunicação do referido descumprimento: (1) pela Emissora, pelos 

Fiadores e/ou pela Fortbrasil ao Agente Fiduciário; ou (2) pelo Agente Fiduciário à 

Emissora, aos Fiadores e/ou à Fortbrasil, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo 

que o prazo de cura aqui previsto não se aplica às obrigações para as quais tenha 

sido estipulado prazo de cura específico nesta Escritura de Emissão e/ou nos 

demais Documentos da Emissão; 
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(h)  caso a nota atribuída às Debêntures pela Agência de Rating seja reduzida para uma 

classificação de risco igual ou inferior a “BBB- (bra)”; 

 

(i)  destinação dos recursos captados por meio da Emissão para finalidade diversa da 

prevista na Cláusula 3.9 desta Escritura de Emissão; 

 

(j)  falta de pagamento de dívidas ou descumprimento de obrigações pecuniárias com 

terceiros e/ou de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em julgado 

condenando ou determinando pagamento, (1) pelos Fiadores, por qualquer das 

Controladas destes (com exceção da Fortbrasil e da Emissora, observado o disposto 

nos subitens (2) e (3) abaixo) e/ou por qualquer sociedade coligada destes 

(conforme aplicável), cujo valor, individual ou global, seja superior a R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), e, com relação a decisão ou sentença judicial 

transitada em julgado mencionada acima, que não sejam regularizados no prazo 

máximo de 10 (dez) dias contados da data do descumprimento da obrigação ou da 

decisão ou sentença; (2) pela Fortbrasil, por qualquer das Controladas desta (com 

exceção da Emissora, observado o disposto no subitem (3) abaixo) e/ou por 

qualquer sociedade coligada destes (conforme aplicável), cujo valor, individual ou 

global, seja superior a 10% (dez por cento) do valor total dos ativos da Fortbrasil, 

conforme apurado nas últimas demonstrações financeiras anuais auditadas 

disponibilizadas, e, com relação a decisão ou sentença judicial transitada em 

julgado mencionada acima, que não sejam regularizados no prazo máximo de 10 

(dez) dias contados da data do descumprimento da obrigação ou da decisão ou 

sentença; e/ou (3) contra a Emissora, independentemente do valor, e, com relação 

a decisão ou sentença judicial transitada em julgado mencionada acima, que não 

sejam regularizados no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data do 

descumprimento da obrigação ou da decisão ou sentença; 

 

(k)  protesto de títulos por cujo pagamento: (1) os Fiadores, qualquer das Controladas 

destes (com exceção da Fortbrasil e da Emissora, observado o disposto nos subitens 

(2) e (3) abaixo) e/ou qualquer sociedade coligada destes (conforme aplicável), 

seja responsável, ainda que na condição de garantidor, e cujo valor, individual ou 

global, seja superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), salvo se, no prazo de 

10 (dez) dias contados do referido protesto, for validamente comprovado pela 

Emissora e/ou pela respectiva parte que (i) o protesto foi efetuado por erro ou má-

fé de terceiros; (ii) o protesto foi cancelado ou sustado; ou (iii) foi apresentada 

defesa tempestivamente e foram prestadas as devidas garantias em juízo, 

observadas as restrições contidas nesta Escritura de Emissão; (2) a Fortbrasil, 

qualquer das Controladas desta (com exceção da Emissora, observado o disposto 

no subitem (3) abaixo) e/ou qualquer sociedade coligada destes (conforme 

aplicável), seja responsável, ainda que na condição de garantidor, e cujo valor, 

individual ou global, seja superior a 10% (dez por cento) do valor total dos ativos 
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da Fortbrasil, conforme apurado nas últimas demonstrações financeiras anuais 

auditadas disponibilizadas, salvo se, no prazo de 10 (dez) dias contados do referido 

protesto, for validamente comprovado pela Emissora e/ou pela respectiva parte 

que (i) o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiros; (ii) o protesto foi 

cancelado ou sustado; ou (iii) foi apresentada defesa tempestivamente e foram 

prestadas as devidas garantias em juízo, observadas as restrições contidas nesta 

Escritura de Emissão; e/ou (3) a Emissora seja responsável, independentemente 

do valor, salvo se, no prazo de 10 (dez) dias contados do referido protesto, for 

validamente comprovado pela Emissora que (i) o protesto foi efetuado por erro ou 

má-fé de terceiros; ou (ii) o protesto foi cancelado ou sustado sem 

responsabilidade para a Emissora; 

 

(l)  decisões judiciais determinando execução de títulos contra (1) os Fiadores, 

qualquer das Controladas destes (com exceção da Fortbrasil e da Emissora, 

observado o disposto nos subitens (2) e (3) abaixo) e/ou qualquer sociedade 

coligada destes (conforme aplicável), ou condenando qualquer desses a 

pagamentos, cujo valor agregado, em conjunto ou isoladamente, seja igual ou 

superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), salvo (i) se forem apresentadas 

garantias suficientes para garantir o pagamento em juízo no prazo legal, 

observadas as restrições contidas nesta Escritura de Emissão; ou (ii) se tal decisão 

judicial for suspensa por qualquer ação ou recurso judicial das respectivas partes 

perante o juízo que determinou a condenação ou execução do título ou tribunal 

superior a este, e tal recurso for protocolado junto ao órgão competente dentro 

do prazo de até 10 (dez) dias ou menor prazo previsto em lei; (2) a Fortbrasil, 

qualquer das Controladas desta (com exceção da Emissora, observado o disposto 

no subitem (3) abaixo) e/ou qualquer sociedade coligada destes (conforme 

aplicável), ou condenando qualquer desses a pagamentos, cujo valor agregado, em 

conjunto ou isoladamente, seja igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 

total dos ativos da Fortbrasil, conforme apurado nas últimas demonstrações 

financeiras anuais auditadas disponibilizadas, salvo (i) se forem apresentadas 

garantias suficientes para garantir o pagamento em juízo no prazo legal, 

observadas as restrições contidas nesta Escritura de Emissão; ou (ii) se tal decisão 

judicial for suspensa por qualquer ação ou recurso judicial das respectivas partes 

perante o juízo que determinou a condenação ou execução do título ou tribunal 

superior a este, e tal recurso for protocolado junto ao órgão competente dentro 

do prazo de até 10 (dez) dias ou menor prazo previsto em lei, e/ou (3) a Emissora, 

em qualquer valor, salvo (i) se forem apresentadas garantias suficientes para 

garantir o pagamento em juízo no prazo legal, observadas as restrições contidas 

nesta Escritura de Emissão; ou (ii) se tal decisão judicial for suspensa por qualquer 

ação ou recurso judicial da Emissora perante o juízo que determinou a condenação 

ou execução do título ou tribunal superior a este, e tal recurso for protocolado 
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junto ao órgão competente dentro do prazo de até 10 (dez) dias ou menor prazo 

previsto em lei;  

 

(m)  proposta pela Fortbrasil, por qualquer das Controladas desta e/ou dos Fiadores 

(com exceção da Emissora, observado o disposto no subitem 3.37(b) acima) e/ou 

por qualquer das coligadas desses (conforme aplicável), a qualquer credor ou classe 

de credores de plano de recuperação judicial ou extrajudicial, independentemente 

de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; 

 

(n)  (1) decretação de falência da Fortbrasil, de qualquer das Controladas desta e/ou 

dos Fiadores (com exceção da Emissora, observado o disposto no subitem 3.37(c) 

acima) e/ou de qualquer das coligadas desses (conforme aplicável); (2) pedido de 

autofalência formulado pela Fortbrasil, por qualquer das Controladas desta e/ou 

dos Fiadores (com exceção da Emissora, observado o disposto no subitem 3.37(c) 

acima) e/ou por qualquer das coligadas desses (conforme aplicável); (3) pedido de 

falência formulado por terceiros em face da Fortbrasil, de qualquer das 

Controladas desta e/ou dos Fiadores (com exceção da Emissora, observado o 

disposto no subitem 3.37(c) acima) e/ou de qualquer das coligadas desses 

(conforme aplicável), e não devidamente elidido no prazo legal; 

 

(o)  ocorrência de qualquer dos seguintes eventos em relação aos Fiadores, afetando 

negativamente a Fiança outorgada no âmbito desta Escritura Emissão: morte, 

interdição, prisão, decretação de incapacidade ou de insolvência civil ou 

apresentação de pedido de insolvência civil formulado por qualquer dos Fiadores, 

exceto se a Emissora, os Fiadores e/ou outras pessoas físicas ou jurídicas aceitas 

pelos Debenturistas em Assembleia Geral de Debenturistas reforçarem a Fiança em 

até 10 (dez) Dias Úteis contados da ocorrência de tal evento ou o referido reforço 

de garantia seja dispensado pelos Debenturistas em Assembleia Geral de 

Debenturistas; 

 

(p)  cessação pela Fortbrasil, por qualquer das Controladas (com exceção da Emissora, 

observado o disposto no subitem 3.37(d) acima) e/ou por qualquer das coligadas 

da Fortbrasil e/ou das referidas Controladas (conforme aplicável), de suas 

atividades empresariais e/ou adoção de medidas societárias voltadas à sua 

liquidação, dissolução ou extinção; 

 

(q)  cessão ou alienação de qualquer dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente 

e/ou de qualquer das ações de emissão da Emissora, ou atribuição de qualquer 

direito sobre estes, a qualquer terceiro, exceto (1) no contexto da excussão das 

Garantias, ou (2) se prévia e expressamente aprovado pelos Debenturistas; 
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(r)  se as Garantias previstas nesta Escritura de Emissão não forem devidamente 

constituídas, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, no Contrato de 

Cessão de Créditos e nos Contratos de Garantia;  

 

(s)  cisão, fusão ou incorporação (inclusive de ações) da Emissora, da Fortbrasil e/ou 

qualquer Controlada e/ou coligada da Emissora, da Fortbrasil e/ou dos Fiadores, 

que resulte ou possa resultar em um Efeito Adverso Relevante, exceto se prévia e 

expressamente aprovado pelos Debenturistas em Assembleia Geral de 

Debenturistas; 

 

(t)  transferência, pela Emissora e/ou pelos Fiadores, de qualquer obrigação pecuniária 

relacionada às Debêntures, exceto se prévia e expressamente aprovado pelos 

Debenturistas em Assembleia Geral de Debenturistas; 

 

(u)  utilização dos recursos disponíveis na Conta Centralizadora e/ou na Conta de 

Repasses da Cedente em desacordo com os termos desta Escritura de Emissão, do 

Contrato de Cessão de Créditos e/ou dos demais Documentos da Emissão, que não 

tenha sido curada em até 3 (três) Dias Úteis de sua ciência; 

 

(v)  se as Garantias previstas nesta Escritura de Emissão ou se essa Escritura de Emissão 

for objeto de questionamento judicial pela Emissora, pela Fortbrasil e/ou pelos 

Fiadores; 

 

(w)  sentença transitada em julgado, prolatada por qualquer juiz ou tribunal, 

declarando a ilegalidade, nulidade ou inexequibilidade de qualquer Documento da 

Emissão; 

 

(x)  se, a qualquer tempo durante a vigência das Debêntures, a Emissora adquirir ou de 

qualquer forma se tornar titular de quaisquer direitos creditórios, que não os 

Direitos Creditórios Vinculados, contratar quaisquer dívidas financeiras ou emitir 

títulos de crédito e/ou valores mobiliários, incluindo, sem limitação, novas ações 

e/ou debêntures, salvo se de acordo com os parâmetros previstos nos subitens 

7.1(vv) e 7.1(ww), conforme aplicáveis, ou se prévia e expressamente aprovado 

pelos Debenturistas em Assembleia Geral de Debenturistas; 

 

(y)  comprovada violação pela Emissora, pelos Fiadores, pela Fortbrasil, por qualquer 

Controlador da Emissora e/ou da Fortbrasil, por qualquer Controlada da Emissora, 

da Fortbrasil e/ou dos Fiadores, por qualquer coligada dessas partes, seus 

funcionários, conselheiros e/ou diretores e/ou ocorrência de investigação, 

inquérito ou procedimento administrativo ou judicial instaurado contra tais pessoas 

envolvendo a Legislação Anticorrupção; 
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(z)  existência de sentença judicial ou decisão administrativa condenando a Emissora, 

a Fortbrasil, qualquer dos Fiadores, qualquer dos Controladores (conforme 

aplicável), Controladas e/ou coligadas dessas partes em infração à Legislação 

Socioambiental; 

 

(aa)  comprovarem-se falsas, enganosas, incorretas, incompletas, inconsistentes ou 

insuficiente quaisquer das declarações e/ou garantias prestadas pela Emissora, 

pela Fortbrasil e/ou pelos Fiadores nesta Escritura de Emissão, no Contrato de 

Cessão de Créditos, nos Contratos de Garantias e/ou em quaisquer outros 

Documentos da Emissão; 

 

(bb)  não obtenção, renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das 

autorizações, concessões, alvarás e/ou licenças, inclusive as societárias, 

regulatórias e ambientais, exigidas para o exercício das atividades desenvolvidas 

pela Emissora e/ou pela Fortbrasil, exceto se a regular continuidade das atividades 

da Emissora e/ou da Fortbrasil sem as referidas autorizações, concessões, alvarás 

e/ou licenças seja respaldada por provimento jurisdicional com exigibilidade 

imediata e cuja ausência não cause um Efeito Adverso Relevante;  

 

(cc)  atuação, pela Emissora, pela Fortbrasil e/ou pelos Fiadores, em desconformidade 

com as normas, leis, regras e regulamentos que lhes são aplicáveis que versam 

sobre atos de corrupção, suborno ou atos lesivos à administração pública, 

incluindo, sem limitação, a Legislação Anticorrupção e/ou inclusão da Emissora no 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS ou no Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas – CNEP; 

 

(dd)  distribuição e/ou pagamento, pela Emissora, de dividendos, juros sobre capital 

próprio ou qualquer outra forma de remuneração do capital e/ou de distribuição 

de lucros estatutariamente prevista, salvo se de acordo com os parâmetros 

previstos no subitem 7.1(uu) abaixo ou se prévia e expressamente aprovado pelos 

Debenturistas em Assembleia Geral de Debenturistas; 

 

(ee)  o aumento ou redução do dividendo obrigatório, exceto se prévia e expressamente 

aprovado pelos Debenturistas em Assembleia Geral de Debenturistas; 

 

(ff)  a alienação de bens do ativo permanente da Emissora, a constituição de Gravames 

sobre tais bens e/ou a prestação de garantias a obrigações de terceiros, exceto se 

de acordo com os parâmetros previstos no subitem 7.1(xx) abaixo ou se prévia e 

expressamente aprovado pelos Debenturistas em Assembleia Geral de 

Debenturistas; 
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(gg)  desapropriação, confisco, sequestro, expropriação, nacionalização ou qualquer 

outra forma de disposição ou ato de qualquer entidade governamental de qualquer 

jurisdição que resulte na perda, pela Fortbrasil e/ou por qualquer de seus 

respectivos Controladores, Controladas e/ou sociedades coligadas, de ativos cujo 

valor, individual ou global até a quitação das Debêntures, seja superior a 10% (dez 

por cento) do valor total dos ativos da respectiva empresa, conforme apurado nas 

últimas demonstrações financeiras anuais auditadas disponibilizadas, ou que possa 

causar um Efeito Adverso Relevante, exceto por vendas de ativos realizadas no 

curso normal dos negócios e exclusivamente a preço de mercado; 

 

(hh)  caso, a partir da Data de Emissão, a Fortbrasil efetive a constituição e/ou a 

prestação de quaisquer garantias fidejussórias e/ou reais, ônus, gravames e/ou 

qualquer outra modalidade de obrigação em garantia de operações financeiras 

e/ou comerciais, incluindo por suas respectivas Controladoras, suas Controladas 

e/ou coligadas, com quaisquer terceiros, exceto caso a Fortbrasil se obrigue como 

fiadora e principal pagadora, solidariamente responsável com a Emissora e com os 

demais Fiadores, pelo valor total das Obrigações Garantidas previstas nesta 

Escritura de Emissão, mediante a celebração de Aditamento a esta Escritura de 

Emissão, aos Contratos de Garantia e/ou qualquer outro Documento da Emissão, 

conforme aplicável, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da 

ocorrência do evento; 

 

(ii)  se, durante a vigência desta Escritura de Emissão, sem a prévia e expressa anuência 

da Assembleia Geral de Debenturistas, for constituído ou prestado qualquer 

Gravame sobre bens ou direitos: (1) da Fortbrasil que não seja no curso normal dos 

negócios, exceto por penhora online envolvendo direitos creditórios de titularidade 

dessas partes em valor superior a 10% (dez por cento) do valor total dos ativos da 

respectiva empresa, conforme apurado nas últimas demonstrações financeiras 

anuais auditadas disponibilizadas; (2) de qualquer dos Fiadores, cujo valor global 

dos Gravames assim constituídos ultrapasse R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

reais); ou (3) da Emissora, em qualquer valor; 

 

(jj)  modificações estatutárias que alterem o objeto social preponderante da Fortbrasil;  

 

(kk)  redução do capital social da Emissora e/ou da Fortbrasil; 

 

(ll)  ocorrência de uma alteração no controle societário da Emissora e/ou da Fortbrasil, 

sem a prévia e expressa anuência da Assembleia Geral de Debenturistas, a qual, 

em qualquer hipótese, apenas será concedida mediante a prestação de fiança pelo 

eventual novo integrante do grupo de controle de tais empresas; 
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(mm)  se a Emissora, a Fortbrasil, qualquer dos Fiadores ou quaisquer de seus 

Controladores (conforme aplicável), qualquer de suas respectivas Controladas ou 

sociedades coligadas realizarem, sem a prévia anuência dos Debenturistas em 

Assembleia Geral de Debenturistas, direta ou indiretamente, qualquer operação ou 

série de operações (incluindo, entre outras, compra, venda, arrendamento ou 

troca de bens, concessão de empréstimos ou adiantamentos) com qualquer parte 

relacionada, direta ou indiretamente, a menos que a referida operação ou série de 

operações seja realizada em condições normais de mercado; 

 

(nn)  qualquer alteração material na política de concessão de crédito da Fortbrasil, que 

acarrete um Efeito Adverso Relevante e afete negativamente, de forma relevante, 

a qualidade de crédito e/ou o perfil de inadimplência dos potenciais Devedores de 

Direitos Creditórios Vinculados, e que não seja decorrente de norma editada por 

órgão regulador das atividades da Fortbrasil, salvo se previamente aprovada pela 

Assembleia Geral de Debenturistas; 

 

(oo)  qualquer alteração material na política de cobrança da Fortbrasil, que acarrete um 

Efeito Adverso Relevante e afete negativamente, de forma relevante, o percentual 

de recuperação dos Direitos Creditórios Vinculados, e que não seja decorrente de 

norma editada por órgão regulador das atividades da Fortbrasil, salvo se 

previamente aprovada pela Assembleia Geral de Debenturistas;  

 
(pp)  qualquer alteração material no Contrato dos Cartões Fortbrasil, no Convênio com 

Lojistas, no Contrato de Processamento e/ou no Convênio de Linha de Crédito para 

Devedores Fortbrasil, que acarrete um Efeito Adverso Relevante e afete 

negativamente, de forma relevante, os Direitos Creditórios Vinculados, e que não 

seja decorrente de norma editada por órgão regulador das atividades da Fortbrasil, 

salvo se previamente aprovada pela Assembleia Geral de Debenturistas;  

 

(qq)  não manutenção, pela Emissora e/ou pela Fortbrasil, de seus registros contábeis 

de forma precisa e completa e sujeitos a auditoria por uma das seguintes empresas 

de auditoria: PriceWaterhouseCoopers, KPMG Auditores Independentes, Ernst & 

Young Terco Auditores Independentes S/S ou Deloitte Touche Tomatsu Auditores 

Independentes ("Auditores Independentes"); 

 

(rr)  se, em qualquer Data de Cálculo, for verificado que a soma dos Ativos Vinculados 

seja inferior à Razão Mínima de Cessão e os recursos disponíveis na Conta 

Centralizadora sejam insuficientes para a constituição da Reserva de Déficit de 

Lastro em até 1 (um) Dia Útil; 

 

(ss)  caso sejam identificadas, pelo Agente de Garantias, inconsistências relevantes em 

mais de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da amostra de Contas de 
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Cartões Fortbrasil e CCB verificadas em um determinado trimestre, desde que tais 

inconsistências não sejam sanadas, nos termos da Cláusula 3.36.3.4 acima;  

 

(tt)  caso ocorra qualquer alteração, modificação ou aditamento no Contrato de Cessão 

de Créditos, no Contrato da Conta Centralizadora, no Contrato de Agente de 

Garantias, nos Contratos de Garantias e/ou no Contrato de Cobrança de Direitos 

Creditórios Inadimplidos, sem a prévia anuência dos Debenturistas em Assembleia 

Geral de Debenturistas; 

 
(uu)  não observância dos Índices Financeiros e Operacionais pela Fortbrasil, conforme 

verificado pelo Agente de Garantias; e/ou 

 
(vv)  caso o Índice de Pagamentos em Estabelecimentos Comerciais Parceiros em 

determinado mês seja superior a 55% (cinquenta e cinco por cento).  

 

3.37.1  Caso o Evento de Vencimento Antecipado verificado seja sanado 

previamente à realização da Assembleia Geral de Debenturistas mencionada na 

Cláusula 3.37 acima, ainda que após eventual prazo de cura ou ainda que não haja 

prazo de cura, a convocação da referida Assembleia Geral de Debenturistas será 

cancelada, sem que seja declarada a ocorrência de Vencimento Antecipado das 

Debêntures, sem prejuízo do disposto nas Cláusulas 3.21.1 e 3.21.2 acima, 

conforme aplicável. 

 

3.37.2  Na hipótese (a) de não instalação em segunda convocação da 

Assembleia Geral de Debenturistas mencionada na Cláusula 3.37, ou (b) de não ser 

alcançado o quórum mínimo para deliberação acerca da não configuração de 

Vencimento Antecipado das Debêntures, será caracterizada a ocorrência do 

Vencimento Antecipado das Debêntures e o Agente Fiduciário deverá enviar 

imediatamente uma notificação à Emissora, à Fortbrasil, aos Fiadores e à B3 neste 

sentido. 

 

3.37.3  Na ocorrência do Vencimento Antecipado das Debêntures, observado 

o disposto nesta Cláusula 3.37, o Agente Fiduciário deverá considerar 

antecipadamente vencidas todas as obrigações da Emissora e dos Fiadores 

decorrentes das Debêntures e exigir da Emissora e/ou dos Fiadores, os pagamentos 

devidos aos Debenturistas, ocasião em que a Emissora e os Fiadores estarão 

solidariamente obrigados a, (em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que 

se configurar o Evento de Vencimento Antecipado, efetuar o pagamento do Valor 

Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da 

Remuneração, bem como quaisquer outros valores eventualmente devidos pela 

Emissora e pelos Fiadores relativos às Debêntures nos termos desta Escritura de 
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Emissão, inclusive Encargos Moratórios, sendo certo que tais pagamentos serão 

feitos respeitando a Ordem de Alocação de Recursos. 

 

3.37.3.1  Os pagamentos de que trata a Cláusula 3.37.3 acima, (a) caso 

realizados pela Emissora, deverão ser realizados de acordo com os 

procedimentos estabelecidos pela B3, e (b) caso realizado pelos Fiadores, 

deverão ser realizados fora do âmbito da B3. 

 

3.37.3.2  Os Debenturistas poderão também deliberar em Assembleia 

Geral de Debenturistas que, caso não seja realizado o pagamento das 

Debêntures nos prazos previstos na Cláusula 3.37.3 acima, o Agente de 

Garantias, diretamente ou por meio do Agente de Processamento, deverá 

assumir a cobrança ordinária e extraordinária dos Direitos Creditórios 

Vinculados, mediante o envio de boletos bancários de cobrança aos 

Devedores, emitidos com base nas informações dos últimos Arquivo 

Eletrônico de Saldos e Arquivo Eletrônico de Cadastro disponíveis. 

 

3.37.3.3  Na hipótese de que trata o subitem (a) da Cláusula 3.37.3.2 

acima, o Agente de Garantias deverá também notificar os Estabelecimentos 

Comerciais Parceiros, para que se abstenham de realizar o recebimento dos 

pagamentos dos Direitos Creditórios Vinculados e orientem os Devedores 

que sejam seus clientes a realizar tal pagamento exclusivamente por meio 

do boleto bancário de cobrança que lhe seja encaminhado pelo Agente de 

Garantias. 

 

3.37.4  A Emissora e/ou os Fiadores obrigam-se a comunicar ao Agente 

Fiduciário e aos Debenturistas acerca da ocorrência de um Evento de Vencimento 

Antecipado em até 2 (dois) Dias Úteis da ciência de sua ocorrência. 

 

4.  Garantias 

 

4.1  Garantias: Em garantia do cumprimento de todas as obrigações, pecuniárias 

e não pecuniárias, principais e acessórias, presentes e/ou futuras, assumidas pela 

Emissora no âmbito da presente Escritura de Emissão, em seu vencimento ordinário e/ou 

em caso de liquidação ou vencimento antecipado, incluindo, mas não se limitando a, (a) 

as obrigações relativas ao integral e pontual pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário 

das Debêntures, da Remuneração, dos Encargos Moratórios, dos demais encargos relativos 

às Debêntures subscritas e integralizadas e não resgatadas e dos demais encargos relativos 

a esta Escritura de Emissão, aos Contratos de Garantia e aos demais Documentos da 

Emissão, conforme aplicável, quando devidos, seja nas respectivas Datas de Pagamento, 

na Data de Vencimento, ou em virtude do vencimento antecipado das obrigações 

decorrentes das Debêntures, nos termos desta Escritura de Emissão, dos Contratos de 
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Garantia e dos demais Documentos da Emissão, conforme aplicável; (b) as obrigações 

relativas a quaisquer outras obrigações de pagar assumidas pela Emissora nesta Escritura 

de Emissão, nos Contratos de Garantia e nos demais Documentos da Emissão, conforme 

aplicável, incluindo, mas não se limitando, obrigações de pagar as Despesas, e quaisquer 

outras despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos, indenizações e demais encargos 

contratuais e legais previstos, relacionados à Emissão; (c) as obrigações relativas ao 

Escriturador, ao Agente de Liquidação, à B3, ao Agente de Garantias, à Agência de Rating 

e aos demais prestadores de serviços da Emissão, nas situações em que, caracterizada a 

inadimplência da Emissora, tais obrigações recaiam sobre o Debenturista; e (d) as 

obrigações de ressarcimento de toda e qualquer importância que o Debenturista venha a 

desembolsar no âmbito da Emissão e/ou em virtude da constituição, manutenção e/ou 

realização das Garantias, bem como todos e quaisquer tributos e despesas judiciais e/ou 

extrajudiciais (inclusive honorários advocatícios) para a excussão de tais Garantias, nos 

termos desta Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia e dos demais Documentos 

da Emissão, conforme aplicável (“Obrigações Garantidas”), (a) por meio da presente 

Escritura de Emissão, os Fiadores prestam a Fiança; (b) por meio do Contrato de Cessão 

Fiduciária de Direitos Creditórios, será constituída, em favor do Agente Fiduciário, 

representando a totalidade dos Debenturistas, a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, 

(c) por meio do Contrato de Cessão Fiduciária da Conta de Repasses da Cedente, será 

constituída, em favor do Agente Fiduciário, representando a totalidade dos Debenturistas, 

a Cessão Fiduciária da Conta de Repasses da Cedente, e (d) por meio do Contrato de 

Alienação Fiduciária de Ações, será constituída, em favor do Agente Fiduciário, 

representando a totalidade dos Debenturistas, a Alienação Fiduciária de Ações. 

 

4.2  Fiança: Os Fiadores, neste ato e por meio da presente Escritura de Emissão, 

constituem garantia fidejussória na forma de fiança, em favor dos Debenturistas, 

representados pelo Agente Fiduciário, declarando-se, de forma irrevogável e irretratável, 

fiadores e principais pagadores, solidariamente com a Emissora e entre si, das Obrigações 

Garantidas, em conformidade com os artigos 818 e seguintes do Código Civil e as 

disposições desta Cláusula ("Fiança"). 

 

4.2.1  Os Fiadores se comprometem a pagar o montante equivalente às 

Obrigações Garantidas, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados a partir de 

comunicação por escrito recebida do Agente Fiduciário informando sobre a falta 

de pagamento. 

 

4.2.2  Os pagamentos serão realizados de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nesta Escritura de Emissão, fora do âmbito da B3. 

 

4.2.3  Os Fiadores renunciam expressamente, de forma irrevogável e 

irretratável, aos benefícios de ordem, divisão, direitos e faculdades de exoneração 

de qualquer natureza previstos nos artigos 277, 333, parágrafo único, 366, 368, 
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821, 824, 827, 829, parágrafo único, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839, todos do 

Código Civil Brasileiro, e artigos 130, 131 e 794 do Código de Processo Civil 

Brasileiro. 

 

4.2.4  Os Fiadores sub-rogar-se-ão nos direitos dos Debenturistas caso 

venham a honrar, total ou parcialmente, a Fiança, sendo certo que os Fiadores não 

exercerão qualquer direito de regresso ou outro direito contra a Emissora, 

inclusive, sem limitação, em virtude de pagamentos feitos em razão da Fiança, até 

a integral quitação das Obrigações Garantidas. 

 

4.2.5  A Fiança poderá ser excutida e exigida quantas vezes forem 

necessárias até a integral liquidação das Obrigações Garantidas, de modo que uma 

ou mais ações em separado poderão ser propostas contra qualquer dos Fiadores 

para execução da Fiança, independentemente de qualquer medida judicial ou 

extrajudicial a ser proposta contra a parte inadimplente ou os demais Fiadores. 

 
4.2.6  Os eventuais recursos em moeda corrente nacional obtidos com a 

excussão da Fiança deverão ser aplicados pelo Agente Fiduciário de acordo com a 

Ordem de Alocação de Recursos de que trata a Cláusula 3.24 acima. 

 

4.2.7  Os Fiadores obrigam-se a comparecer às Assembleias Gerais de 

Debenturistas conforme solicitado pelo Agente Fiduciário e desde já acordam que 

qualquer ausência não poderá ser invocada pelos Fiadores para alegação de 

desconhecimento dos termos desta Escritura de Emissão, conforme aditada de 

tempos em tempos ou para que os efeitos da respectiva Assembleia Geral de 

Debenturistas não lhes sejam aplicados. 

 
4.2.8  O Sr. Felipe declara, para todos os fins, que é solteiro e que não vive 

em regime de união estável, de modo que a prestação da presente Fiança não 

depende de qualquer autorização de terceiros. 

 

4.3  Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: A Cessão Fiduciária dos Direitos 

Creditórios será constituída pela Emissora, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária 

de Direitos Creditórios, a ser celebrado nesta data. 

 

4.3.1  A excussão da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios deverá 

observar os procedimentos previstos no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 

Creditórios. 

 

4.3.2  Uma vez celebrado o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 

Creditórios, observados os requisitos previstos em tal instrumento, estará 

formalizada a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, de forma irrevogável e 
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irretratável, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, em 

garantia do fiel, pontual e integral pagamento das Obrigações Garantidas. 

 

4.4  Cessão Fiduciária da Conta de Repasses da Cedente: A Cessão Fiduciária da 

Conta de Repasses da Cedente será constituída pela Cedente, nos termos do Contrato de 

Cessão Fiduciária da Conta de Repasses da Cedente, a ser celebrado nesta data. 

 

4.4.1  A excussão da Cessão Fiduciária da Conta de Repasses da Cedente 

deverá observar os procedimentos previstos no Contrato de Cessão Fiduciária da 

Conta de Repasses da Cedente. 

 

4.4.2  Uma vez celebrado o Contrato de Cessão Fiduciária da Conta de 

Repasses da Cedente, observados os requisitos previstos em tal instrumento, estará 

formalizada a Cessão Fiduciária da Conta de Repasses da Cedente, de forma 

irrevogável e irretratável, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente 

Fiduciário, em garantia do fiel, pontual e integral pagamento das Obrigações 

Garantidas. 

 

4.5  Alienação Fiduciária de Ações: A Alienação Fiduciária de Ações será 

constituída pela Fortbrasil, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, a 

ser celebrado nesta data. 

 

4.5.1  A excussão da Alienação Fiduciária de Ações deverá observar os 

procedimentos previstos no Contrato Alienação Fiduciária de Ações. 

 

 

4.5.2  Uma vez celebrado o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, 

observados os requisitos previstos em tal instrumento, estará formalizada a 

Alienação Fiduciária de Ações, de forma irrevogável e irretratável, em favor dos 

Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, em garantia do fiel, pontual 

e integral pagamento das Obrigações Garantidas. 

 

5.  Da Assembleia Geral de Debenturistas 

 

5.1  Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia 

Geral de Debenturistas convocada de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei das 

Sociedades por Ações, a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos 

Debenturistas. 

 

5.1.1  As Assembleias Gerais de Debenturistas deverão ser realizadas de 

forma presencial, podendo ser realizadas por conferência telefônica, vídeo 
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conferência ou por qualquer outro meio, desde que assim permitido pela legislação 

aplicável. 

 

5.2  A Assembleia Geral de Debenturistas poderá ser convocada pelo Agente 

Fiduciário, pela Emissora, pelos Fiadores, por Debenturistas que representem, no mínimo, 

10% (dez por cento) das Debêntures em Circulação (conforme abaixo definido), ou pela 

CVM.  

 

5.2.1  A convocação das Assembleias Gerais de Debenturistas dar-se-á 

mediante anúncio divulgado na página da Emissora na internet, e publicado pelo 

menos 3 (três) vezes, conforme requerido pela regulamentação e legislação 

aplicável no DOE-CE e no jornal “O Estado”, acompanhado da publicação na página 

da Emissora na rede mundial de computadores e do envio de notificação ao 

Debenturista e ao Agente Fiduciário, respeitadas outras regras relacionadas à 

publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das 

Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e desta Escritura de Emissão, 

ficando dispensada a convocação no caso da presença da totalidade dos titulares 

de todas as Debêntures em Circulação.  

 

5.2.2  As Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias corridos. 

 
5.2.3  A Assembleia Geral de Debenturistas em segunda convocação 

somente poderá ser realizada em, no mínimo, 8 (oito) dias corridos após a data 

marcada para instalação da Assembleia Geral de Debenturistas em primeira 

convocação. 

 

5.3  Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Debenturistas, no que couber, as 

disposições da Lei das Sociedades por Ações aplicáveis às assembleias gerais de acionistas. 

 

5.4  A Assembleia Geral de Debenturistas instalar-se-á, em primeira 

convocação, com a presença de Debenturistas que representem, no mínimo, metade das 

Debêntures em Circulação e, em segunda convocação, com a presença de Debenturistas 

representando qualquer número das Debêntures em Circulação. 

 

5.5  Cada Debênture conferirá ao respectivo titular o direito a 1 (um) voto nas 

Assembleias Gerais de Debenturistas. 

 

5.6  As deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas serão aprovadas por 

titulares de Debêntures que representem, no mínimo (a) a maioria das Debêntures em 

Circulação, em primeira convocação, e (b) a maioria das Debêntures de titularidade dos 

presentes, em segunda convocação.  
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5.6.1  Sem prejuízo do disposto na Cláusula 5.6 acima, dependerá da 

aprovação por titulares de Debêntures que representem, no mínimo, 55% 

(cinquenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação, quaisquer 

deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas que envolvam: 

 

(a)  a alteração da presente Escritura de Emissão para a modificação: 

 

(1)  das características dos Direitos Creditórios Vinculados que podem 

ser adquiridos pela Emissora, 

 

(2)  dos Critérios de Elegibilidade, 

 

(3)  dos Eventos de Aceleração e/ou dos Eventos de Desaceleração, 

 

(4)  dos Eventos de Vencimento Antecipado, 

 

(5)  das declarações e garantias da Emissora, da Fortbrasil e dos Fiadores 

constantes da Cláusula 6 abaixo; 

 

(6)  das obrigações adicionais da Emissora, da Fortbrasil e dos Fiadores 

constantes da Cláusula 7 abaixo, 

 

(7)  de qualquer dos quóruns de deliberação em Assembleia Geral de 

Debenturistas previstos nesta Escritura de Emissão e/ou 

 

(8)  de qualquer alteração das disposições relativas às Garantias, 

 

(b)  toda e qualquer modificação, alteração ou aditamento do Contrato de 

Cessão de Créditos, do Contrato da Conta Centralizadora, do Contrato de 

Agente de Garantias, dos Contratos de Garantias, do Contrato de Cobrança 

de Direitos Creditórios Inadimplidos, do Contrato de Processamento e/ou 

do Contrato de Guarda e Suporte; 

 
(c)  a transferência do controle da Emissora e/ou da Fortbrasil; 

 
(d)  a cessão dos Direitos Creditórios Vinculados ou atribuição de qualquer 

direito sobre estes aos Controladores da Emissora ou a qualquer pessoa a 

eles ligadas, em condições distintas das previstas nesta Escritura de 

Emissão; 

 
(e)  o aumento ou redução do dividendo obrigatório; 
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(f)  a declaração, a distribuição e/ou o pagamento, pela Emissora, de 

dividendos, juros sobre capital próprio ou qualquer outra forma de 

remuneração do capital e/ou de distribuição de lucros estatutariamente 

prevista, exceto se de acordo com os parâmetros previstos no subitem 

7.1(uu) abaixo; 

 
(g)  a alteração do estatuto social da Emissora, desde que modifique os artigos 

2º, 3º e/ou 9º e/ou o Capítulo VII do referido estatuto social; 

 
(h)  a contratação de dívidas financeiras e/ou emissão de quaisquer outros 

títulos e valores mobiliários, incluindo, mas não se limitando a emissão de 

debêntures, exceto se de acordo com os parâmetros previstos no subitem 

7.1(vv) abaixo; 

 
(i)  a emissão de novas ações e/ou bônus de subscrição, pela Emissora exceto 

se de acordo com os parâmetros previstos no subitem 7.1(ww) abaixo; 

 
(j)  a alienação de bens do ativo permanente da Emissora, a constituição de 

Gravames sobre tais bens e a prestação de garantias a obrigações de 

terceiros, exceto se de acordo com os parâmetros previstos no subitem 

7.1(xx) abaixo; 

 
(k)  a redução de capital social, fusão, cisão, incorporação e/ou dissolução da 

Emissora; e 

 

(l)  participação da Emissora em grupo de sociedades, nos termos do artigo 265 

da Lei das S.A. 

 

5.7  Quaisquer modificações a esta Escritura de Emissão, inclusive aquelas 

decorrentes de deliberações dos Debenturistas, deverão ser formalizadas mediante 

aditamento a esta Escritura de Emissão. 

 

5.8  Será obrigatória a presença dos representantes legais da Emissora nas 

Assembleias Gerais de Debenturistas convocadas pela Emissora, enquanto que nas 

assembleias convocadas pelos Debenturistas ou pelo Agente Fiduciário, a presença dos 

representantes legais da Emissora será facultativa, a menos que tal presença seja 

solicitada pelos Debenturistas ou pelo Agente Fiduciário, hipótese em que será 

obrigatória. 

 

5.9  As deliberações tomadas pelos Debenturistas em Assembleias Gerais de 

Debenturistas no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns desta Escritura 

de Emissão, vincularão a Emissora e os Fiadores e obrigarão todos os titulares de 
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Debêntures em Circulação, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral 

de Debenturistas ou do voto proferido nas respectivas Assembleias Gerais de 

Debenturistas. 

 

5.10  O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de 

Debenturistas e prestar aos Debenturistas as informações que lhe forem solicitadas. 

 

5.11  A presidência da Assembleia Geral de Debenturistas caberá ao Debenturista 

eleito pelos Debenturistas presentes. 

 
5.12  A Assembleia Geral de Debenturistas poderá ser realizada por meio de 

consulta formal aos Debenturistas, na qual deverá ser observado prazo mínimo de 7 (sete) 

Dias Úteis da data do envio da notificação da consulta formal aos Debenturistas para que 

possam se manifestar formalmente a respeito das matérias a serem objeto de deliberação, 

observadas as demais regras aplicáveis previstas na regulamentação em vigor. 

 

6.  Declarações e garantias da Emissora, dos Fiadores e da Fortbrasil 

 

6.1  Declarações e garantias da Emissora: A Emissora declara e garante que: 

 

(a)  é sociedade por ações devidamente organizada, constituída e existente de acordo 

com as leis aplicáveis e está devidamente autorizada a conduzir os seus negócios, 

com plenos poderes para deter, possuir e operar seus bens; 

 

(b)  possui válidas, eficazes, em perfeita ordem e vigor todas as licenças, concessões, 

autorizações, permissões e alvarás, inclusive societárias, regulatórias e 

ambientais, exigidas pelas autoridades federais, estaduais, municipais ou 

reguladoras aplicáveis ao exercício de suas atividades, sendo que até a presente 

data a Emissora, assim como suas Controladas, Controladoras e/ou coligadas, não 

foram notificadas acerca da revogação de quaisquer delas ou da existência de 

processo administrativo que tenha por objeto a revogação, suspensão ou 

cancelamento de quaisquer delas, exceto por aquelas em processo tempestivo de 

renovação; 

 

(c)  está devidamente autorizada a celebrar esta Escritura de Emissão, o Contrato de 

Cessão de Direitos Creditórios, os Contratos de Garantias e os demais Documentos 

da Emissão e a cumprir com suas respectivas obrigações, e obteve todas as licenças, 

autorizações e consentimentos necessários, inclusive, mas sem limitação, 

aprovações societárias da Emissão e da constituição das Garantias, tendo sido 

plenamente satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para 

tanto;  
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(d)  as pessoas que a representam na assinatura desta Escritura de Emissão têm poderes 

bastantes para tanto; 

 

(e)  está cumprindo, em todos os aspectos relevantes, todas as leis, regulamentos, 

normas administrativas e determinações de órgãos governamentais, autarquias ou 

tribunais, vigentes e aplicáveis à condução de seus negócios;  

 

(f)  a presente Escritura de Emissão e os demais Documentos da Emissão constituem 

obrigações legais, válidas, eficazes e vinculantes, exequíveis de acordo com os seus 

termos e condições; 

 

(g)  a celebração e os termos e condições desta Escritura de Emissão e dos demais 

Documentos da Emissão e o cumprimento das obrigações previstas, (1) não 

infringem seu estatuto social; (2) não infringem qualquer disposição legal, contrato 

ou instrumento do qual seja parte; (3) não infringem qualquer decisão ou sentença 

administrativa, judicial ou arbitral em face da Emissora; (4) não infringem qualquer 

ordem administrativa que seja do seu conhecimento; (5) não resultarão em 

(i) vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em qualquer desses 

contratos ou instrumentos; (ii) criação de qualquer ônus ou gravame sobre qualquer 

de seus bens ou ativos; ou (iii) rescisão de qualquer desses contratos ou 

instrumentos; e (6) não altera os seus respectivos estados patrimoniais; 

 

(h)  não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário e não tem 

conhecimento da existência de fato que impeça o Agente Fiduciário a exercer sua 

função;  

 

(i)  não há ações judiciais, processos ou arbitragem, de qualquer natureza, incluindo, 

sem limitação, cíveis, trabalhistas, fiscais e previdenciárias contra si, que possam 

causar Efeito Adverso Relevante; 

 

(j)  suas obrigações, nos termos desta Escritura de Emissão e dos demais Documentos 

da Emissão, constituem obrigações diretas, incondicionais e não subordinadas; 

 

(k)  (1) todos os contratos, acordos ou compromissos materiais, sejam escritos ou 

verbais, dos quais é parte, ou com relação aos quais está obrigada, são válidos, 

vinculativos, estão em pleno vigor e efeito e são exequíveis, de acordo com seus 

termos; (2) não violou, nem está inadimplente, em qualquer aspecto relevante, 

em relação a qualquer dos contratos referidos acima, não tendo nenhuma 

contraparte de qualquer destes descumprido, em qualquer aspecto relevante, 

qualquer de suas obrigações previstas; (3) não celebrou contratos envolvendo 

derivativos; 
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(l)  (1) não se encontra em estado de insolvência, falência, recuperação judicial, 

dissolução, intervenção, regime especial de administração temporária (RAET) ou 

liquidação extrajudicial; (2) tem capacidade econômico-financeira para assumir e 

cumprir todos os compromissos previstos nesta Escritura de Emissão; e (3) o 

cumprimento de suas obrigações decorrentes desta Escritura de Emissão não 

resultará no agravamento do seu risco de crédito ou na sua capacidade de honrar 

com outras obrigações financeiras; 

 

(m)  mantém um sistema de controle interno de contabilidade suficiente para garantir 

razoavelmente que: (1) as operações sejam executadas de acordo com as 

autorizações gerais e específicas de sua administração; e (2) as operações sejam 

registradas conforme necessário para permitir a elaboração das demonstrações 

financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e para manter 

contabilidade dos seus ativos; 

 

(n)  na data de celebração da presente Escritura de Emissão e na data de integralização 

das Debêntures, é e continuará sendo solvente, nos termos da legislação brasileira; 

 

(o)  não omitiu do Coordenador Líder, do Agente Fiduciário e/ou dos Debenturistas 

nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e que possa 

razoavelmente resultar em Efeito Adverso Relevante; 

 

(p)  a Conta Centralizadora é a única conta bancária utilizada pela Emissora para os 

propósitos da Emissão; 

 

(q)  os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente encontram-se livres e 

desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames, com exceção da garantia a ser 

constituída nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; 

 

(r)  todas as informações (consideradas como um todo) prestadas ao Coordenador 

Líder, ao Agente Fiduciário e/ou aos Debenturistas, anteriormente ou 

concomitantemente à presente data, para fins de análise e aprovação da emissão 

das Debêntures, são corretas, verdadeiras, consistentes e suficientes em todos os 

seus aspectos relevantes na data na qual referidas informações foram prestadas e 

não omitem qualquer fato relevante necessário para fazer com que referidas 

informações (consideradas como um todo) não sejam enganosas no referido tempo 

à luz das circunstâncias nas quais foram prestadas;  

 

(s)  não possui, nem seus bens possuem, qualquer imunidade em relação à competência 

de qualquer tribunal no Brasil ou em relação a qualquer ato judicial (quer por meio 

de citação ou notificação, penhora antes da decisão, penhora em garantia de 

execução da decisão judicial, quer de outra forma), exceto com relação aqueles 
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bens que são objeto de concessões governamentais e considerados de interesse 

público;  

 

(t)  tem plena ciência e concorda integralmente com a forma de divulgação e apuração 

da Taxa DI, e a forma de cálculo da Remuneração foi acordada por livre vontade 

da Emissora e dos Fiadores, em observância aos princípios de boa-fé; 

 

(u)  não existe qualquer ação ou procedimento judicial ou extrajudicial, procedimento 

administrativo ou arbitral que possa vir a causar Efeito Adverso Relevante em sua 

condição financeira; 

 

(v)  não existe qualquer ação ou procedimento judicial ou extrajudicial, procedimento 

administrativo ou arbitral visando anular, alterar, invalidar, questionar ou de 

qualquer forma afetar esta Escritura de Emissão, ou, ainda, que possa afetar a sua 

capacidade de cumprir com as suas obrigações previstas nesta Escritura de Emissão 

e/ou nos demais Documentos da Emissão; 

 

(w)  não existe qualquer inquérito ou qualquer outro tipo de investigação 

governamental de que tenha sido notificado ou citado, que possa afetar a sua 

capacidade de cumprir com as suas obrigações previstas nesta Escritura de Emissão 

e/ou nos demais Documentos da Emissão; 

 

(x)  nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença ou qualificação 

junto a qualquer autoridade governamental ou órgão regulatório é exigido para o 

cumprimento de suas obrigações nos termos desta Escritura de Emissão; 

 

(y)  tem ciência e cumpre rigorosamente, por si, suas Controladas, Controladoras e/ou 

coligadas, seus funcionários, seus diretores e/ou conselheiros (1) a Legislação 

Socioambiental e (2) a Legislação Anticorrupção, declarando ainda que envida os 

melhores esforços para que seus contratados e/ou subcontratados se 

comprometam a observar às disposições contidas na Legislação Socioambiental e 

nas Legislação Anticorrupção; 

 

(z)  possui válidas, eficazes, em perfeita ordem e vigor todas as licenças, concessões, 

autorizações, permissões e alvarás, inclusive societárias, regulatórias e 

ambientais, exigidas pelas autoridades federais, estaduais, municipais ou 

reguladoras aplicáveis ao exercício de suas atividades, sendo que até a presente 

data a Emissora, assim como suas Controladas, Controladoras e/ou coligadas, não 

foram notificadas acerca da revogação de quaisquer delas ou da existência de 

processo administrativo que tenha por objeto a revogação, suspensão ou 

cancelamento de quaisquer delas, exceto por aquelas em processo tempestivo de 

renovação; 
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(aa)  está, assim como suas Controladas, Controladoras e/ou coligadas, cumprindo todas 

as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos 

governamentais, autarquias ou instâncias judiciais, administrativas e arbitrais 

aplicáveis ao exercício de suas atividades; 

 

(bb)  no melhor do seu conhecimento, no contexto das atividades desenvolvidas, declara 

a inexistência de violação ou indício de violação de qualquer dispositivo de 

qualquer lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, contra prática de corrupção 

ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, a Legislação 

Anticorrupção, por si, suas Controladas, Controladoras e/ou coligadas, seus 

funcionários, seus diretores e/ou conselheiros;  

 

(cc)  no melhor do seu conhecimento, declara e garante que não estão envolvidas ou 

irão se envolver, direta ou indiretamente, por si, suas Controladas, Controladoras 

e/ou coligadas, seus funcionários, seus diretores e/ou conselheiros, durante o 

cumprimento das obrigações previstas nesta Escritura de Emissão, no Contrato de 

Cessão de Créditos, nos Contratos de Garantias e/ou quaisquer outros Documentos 

da Emissão, em qualquer atividade ou prática que constitua uma infração aos 

termos da Legislação Socioambiental e/ou da Legislação Anticorrupção;  

 

(dd)  não possui conhecimento de qualquer ação judicial, procedimento administrativo 

ou arbitral, inquérito ou investigação pendente ou iminente, incluindo mas não se 

limitando àqueles de natureza socioambiental e/ou relacionados a Legislação 

Anticorrupção, envolvendo e/ou que possa afetar a Emissora, assim como suas 

Controladas, Controladoras e/ou coligadas, perante qualquer tribunal, órgão 

governamental ou árbitro referentes às atividades por elas desenvolvidas; 

 

(ee)  está cumprindo as leis, regulamentos e políticas anticorrupção a que está 

submetida, bem como as determinações e regras emanadas por qualquer órgão ou 

entidade governamental a que esteja sujeita, que tenham por finalidade o combate 

ou a mitigação dos riscos relacionados a práticas corruptas, atos lesivos, infrações 

ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, de “lavagem” ou ocultação de 

bens, direitos e valores, ou contra o Sistema Financeiro Nacional, o Mercado de 

Capitais ou a administração pública nacional ou, conforme aplicável, estrangeira, 

incluindo, sem limitação, atos ilícitos que possam ensejar responsabilidade 

administrativa, civil ou criminal nos termos da Legislação Anticorrupção; 

 

(ff)  não omitiu ou omitirá qualquer fato que possa resultar em alteração substancial 

na situação econômico-financeira, operacional ou jurídica da Emissora;  
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(gg)  cumpre com o disposto na Legislação Socioambiental, inclusive de forma que (1) 

não utilizam, direta ou indiretamente, trabalho em condições análogas às de 

escravo ou trabalho infantil ou de silvícolas; (2) os trabalhadores são devidamente 

registrados nos termos da legislação em vigor; (3) cumprem as obrigações 

decorrentes dos respectivos contratos de trabalho e da legislação trabalhista e 

previdenciária em vigor; (4) cumprem a legislação aplicável à proteção do meio 

ambiente, bem como à saúde e segurança do trabalho; (5) detêm todas as 

permissões, licenças, autorizações e aprovações necessárias para o exercício de 

suas atividades, em conformidade com a Legislação Socioambiental; (6) possuem 

todos os registros necessários, em conformidade com a legislação civil e ambiental 

aplicáveis; e (7) os recursos do crédito ora concedido não serão destinados a 

qualquer projeto que não atenda à Legislação Socioambiental;  

 

(hh)  inexiste, inclusive em relação às suas Controladas, Controladoras e/ou coligadas, 

(1) descumprimento de qualquer disposição contratual relevante, legal ou de 

qualquer outra ordem judicial, administrativa ou arbitral; ou (2) qualquer processo 

ou procedimento, judicial, administrativo ou arbitral, inquérito ou qualquer outro 

tipo de investigação governamental, em qualquer dos casos deste inciso, (i) que 

possa afetar a Emissão ou os negócios da Emissora, assim como de suas Controladas, 

Controladoras e/ou coligadas; ou (ii) visando a anular, alterar, invalidar, 

questionar ou de qualquer forma afetar esta Escritura de Emissão, o Contrato de 

Cessão de Créditos, os Contratos de Garantias e/ou quaisquer outros Documentos 

da Emissão; e 

 

(ii)  está em dia com o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária 

(municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenciária, ambiental e de 

quaisquer outras obrigações impostas por lei, exceto por aquelas para as quais 

tenha sido obtido provimento jurisdicional com exigibilidade imediata e cuja 

ausência não cause um Efeito Adverso Relevante na Emissora, e/ou em suas 

Controladas e/ou Controladoras. 

 

6.2  Declarações e garantias dos Fiadores: Cada Fiador declara e garante que: 

 

(a)  está devidamente autorizado a celebrar esta Escritura de Emissão e os demais 

Documentos da Emissão, conforme aplicável, e a cumprir com suas respectivas 

obrigações, e obteve todas as licenças, autorizações e consentimentos necessários; 

 

(b)  tem conhecimento da totalidade dos termos e condições da Emissão e da Oferta, 

incluindo os termos e condições de todos os Contratos de Garantia e demais 

contratos relacionados à Emissão e à Oferta; 
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(c)  está cumprindo, em todos os aspectos relevantes, todas as leis, regulamentos, 

normas administrativas e determinações de órgãos governamentais, autarquias ou 

tribunais, vigentes e aplicáveis à condução de seus negócios; 

 

(d)  a presente Escritura de Emissão e os demais Documentos da Emissão constituem 

obrigações legais, válidas, eficazes e vinculantes, exequíveis de acordo com os seus 

termos e condições; 

 

(e)  a celebração e os termos e condições desta Escritura de Emissão e dos demais 

Documentos da Emissão e o cumprimento das obrigações previstas, inclusive no 

que tange à prestação da Fiança (1) não infringem qualquer disposição legal, 

contrato ou instrumento do qual seja parte; (2) não infringem qualquer decisão ou 

sentença administrativa, judicial ou arbitral em face do respectivo Fiador; (3) não 

infringem qualquer ordem administrativa que seja do seu conhecimento; (4) não 

resultarão em (i) vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em 

qualquer desses contratos ou instrumentos; (ii) criação de qualquer ônus ou 

gravame sobre qualquer de seus bens ou ativos; ou (iii) rescisão de qualquer desses 

contratos ou instrumentos; e (5) não altera os seus respectivos estados 

patrimoniais;  

 

(f)  não há ações judiciais, processos ou arbitragem, de qualquer natureza, incluindo, 

sem limitação, cíveis, trabalhistas, fiscais e previdenciárias contra si, que possam 

causar Efeito Adverso Relevante; 

 

(g)  esta Escritura de Emissão e os demais Documentos da Emissão e as obrigações neles 

previstas, notadamente a prestação da Fiança, constituem obrigações lícitas, 

válidas e vinculantes, conforme aplicável, exequíveis de acordo com os seus termos 

e condições, com força de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784 

do Código de Processo Civil; 

 

(h)  (1) todos os contratos, acordos ou compromissos materiais, sejam escritos ou 

verbais, dos quais é parte, ou com relação aos quais está obrigada, são válidos, 

vinculativos, estão em pleno vigor e efeito e são exequíveis, de acordo com seus 

termos; (2) não violou, nem está inadimplente, em qualquer aspecto relevante, 

em relação a qualquer dos contratos referidos acima, não tendo nenhuma 

contraparte de qualquer destes descumprido, em qualquer aspecto relevante, 

qualquer de suas obrigações previstas; (3) não celebrou contratos envolvendo 

derivativos; 

 

(i)  conforme aplicável, (1) não se encontra em estado de insolvência, interdição, 

falência, recuperação judicial, dissolução, intervenção, regime especial de 

administração temporária (RAET) ou liquidação extrajudicial; (2) tem capacidade 
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econômico-financeira para assumir e cumprir todos os compromissos previstos 

nesta Escritura de Emissão; e (3) o cumprimento de suas obrigações decorrentes 

desta Escritura de Emissão não resultará no agravamento do seu risco de crédito 

ou na sua capacidade de honrar com outras obrigações financeiras; 

 

(j)  na data de celebração da presente Escritura de Emissão e na data de integralização 

das Debêntures, é e continuará sendo solvente, nos termos da legislação brasileira; 

 

(k)  não omitiu do Coordenador Líder, do Agente Fiduciário e/ou dos Debenturistas 

nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e que possa 

razoavelmente resultar em Efeito Adverso Relevante; 

 

(l)  a prestação da Fiança prevista na presente Escritura de Emissão não depende de 

qualquer tipo de vênia conjugal; 

 

(m)  conhece e concorda com todos os termos da Fiança, sendo certo que nenhuma 

objeção ou oposição da Emissora poderá, ainda, ser admitida ou por este invocada 

com a intenção de se escusar do cumprimento de suas obrigações perante os 

Debenturistas; 

 

(n)  todas as informações (consideradas como um todo) prestadas ao Coordenador 

Líder, ao Agente Fiduciário e/ou aos Debenturistas, anteriormente ou 

concomitantemente à presente data, para fins de análise e aprovação da emissão 

das Debêntures, são corretas, verdadeiras, consistentes e suficientes em todos os 

seus aspectos relevantes na data na qual referidas informações foram prestadas e 

não omitem qualquer fato relevante necessário para fazer com que referidas 

informações (consideradas como um todo) não sejam enganosas no referido tempo 

à luz das circunstâncias nas quais foram prestadas; 

 

(o)  tem plena ciência e concorda integralmente com a forma de divulgação e apuração 

da Taxa DI, e a forma de cálculo da Remuneração foi acordada por livre vontade 

da Emissora e dos Fiadores, em observância aos princípios de boa-fé; 

 

(p)  não existe qualquer ação ou procedimento judicial ou extrajudicial, procedimento 

administrativo ou arbitral que possa vir a causar Efeito Adverso Relevante em sua 

condição financeira; 

 

(q)  não existe qualquer ação ou procedimento judicial ou extrajudicial, procedimento 

administrativo ou arbitral visando anular, alterar, invalidar, questionar ou de 

qualquer forma afetar a Fiança, esta Escritura de Emissão, ou, ainda, que possa 

afetar a sua capacidade de cumprir com as suas obrigações previstas nesta Escritura 
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de Emissão, no Contrato de Cessão de Créditos, nos Contratos de Garantia e/ou 

nos demais Documentos da Emissão; 

 

(r)  não existe qualquer inquérito ou qualquer outro tipo de investigação 

governamental de que tenha sido notificado ou citado, que possa afetar a sua 

capacidade de cumprir com as suas obrigações previstas nesta Escritura de 

Emissão, no Contrato de Cessão de Créditos, nos Contratos de Garantia e/ou nos 

demais Documentos da Emissão; 

 

(s)  nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença ou qualificação 

junto a qualquer autoridade governamental ou órgão regulatório é exigido para o 

cumprimento de suas obrigações nos termos desta Escritura de Emissão; 

 

(t)  tem ciência e cumpre rigorosamente, por si, suas Controladas e/ou coligadas, seus 

funcionários, seus diretores e/ou conselheiros (1) a Legislação Socioambiental e 

(2) a Legislação Anticorrupção, declarando ainda que envida os melhores esforços 

para que seus contratados e/ou subcontratados se comprometam a observar às 

disposições contidas na Legislação Socioambiental e nas Legislação Anticorrupção; 

 

(u)  possui válidas, eficazes, em perfeita ordem e vigor todas as licenças, concessões, 

autorizações, permissões e alvarás, inclusive societárias, regulatórias e 

ambientais, exigidas pelas autoridades federais, estaduais, municipais ou 

reguladoras aplicáveis ao exercício de suas atividades, sendo que até a presente 

data o respectivo Fiador, assim como suas Controladas, não foram notificadas 

acerca da revogação de quaisquer delas ou da existência de processo 

administrativo que tenha por objeto a revogação, suspensão ou cancelamento de 

quaisquer delas, exceto por aquelas em processo tempestivo de renovação; 

 

(v)  está, assim como suas Controladas e/ou coligadas, cumprindo todas as leis, 

regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos 

governamentais, autarquias ou instâncias judiciais, administrativas e arbitrais 

aplicáveis ao exercício de suas atividades; 

 

(w)  no melhor do seu conhecimento, no contexto das atividades desenvolvidas, declara 

a inexistência de violação ou indício de violação de qualquer dispositivo de 

qualquer lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, contra prática de corrupção 

ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, a Legislação 

Anticorrupção, por si, suas Controladas e/ou coligadas, seus funcionários, seus 

diretores e/ou conselheiros;  

 

(x)  no melhor do seu conhecimento, declara e garante que não estão envolvidas ou 

irão se envolver, direta ou indiretamente, por si, suas Controladas e/ou coligadas, 
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seus funcionários, seus diretores e/ou conselheiros, durante o cumprimento das 

obrigações previstas nesta Escritura de Emissão, no Contrato de Cessão de Créditos, 

nos Contratos de Garantias e/ou quaisquer outros Documentos da Emissão, em 

qualquer atividade ou prática que constitua uma infração aos termos da Legislação 

Socioambiental e da Legislação Anticorrupção;  

 

(y)  não possui conhecimento de qualquer ação judicial, procedimento administrativo 

ou arbitral, inquérito ou investigação pendente ou iminente, incluindo mas não se 

limitando àqueles de natureza socioambiental e/ou relacionados a Legislação 

Anticorrupção, envolvendo e/ou que possa afetar o respectivo Fiador, assim como 

suas Controladas, perante qualquer tribunal, órgão governamental ou árbitro 

referentes às atividades por elas desenvolvidas; 

 

(z)  está cumprindo as leis, regulamentos e políticas anticorrupção a que está 

submetida, bem como as determinações e regras emanadas por qualquer órgão ou 

entidade governamental a que esteja sujeita, que tenham por finalidade o combate 

ou a mitigação dos riscos relacionados a práticas corruptas, atos lesivos, infrações 

ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, de “lavagem” ou ocultação de 

bens, direitos e valores, ou contra o Sistema Financeiro Nacional, o Mercado de 

Capitais ou a administração pública nacional ou, conforme aplicável, estrangeira, 

incluindo, sem limitação, atos ilícitos que possam ensejar responsabilidade 

administrativa, civil ou criminal nos termos da Legislação Anticorrupção; 

 

(aa)  não omitiu ou omitirá qualquer fato que possa resultar em alteração substancial 

na situação econômico-financeira, operacional ou jurídica do Fiador;  

 

(bb)  cumpre com o disposto na Legislação Socioambiental, inclusive de forma que (1) 

não utilizam, direta ou indiretamente, trabalho em condições análogas às de 

escravo ou trabalho infantil ou de silvícolas; (2) os trabalhadores são devidamente 

registrados nos termos da legislação em vigor; (3) cumprem as obrigações 

decorrentes dos respectivos contratos de trabalho e da legislação trabalhista e 

previdenciária em vigor; (4) cumprem a legislação aplicável à proteção do meio 

ambiente, bem como à saúde e segurança do trabalho; (5) detêm todas as 

permissões, licenças, autorizações e aprovações necessárias para o exercício de 

suas atividades, em conformidade com a Legislação Socioambiental; (6) possuem 

todos os registros necessários, em conformidade com a legislação civil e ambiental 

aplicáveis; e (7) os recursos do crédito ora concedido não serão destinados a 

qualquer projeto que não atenda à Legislação Socioambiental;  

 

(cc)  inexiste, inclusive em relação às suas Controladas e/ou coligadas, (1) 

descumprimento de qualquer disposição contratual relevante, legal ou de qualquer 

outra ordem judicial, administrativa ou arbitral; ou (2) qualquer processo ou 
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procedimento, judicial, administrativo ou arbitral, inquérito ou qualquer outro tipo 

de investigação governamental, em qualquer dos casos deste inciso, (i) que possa 

afetar a Emissão ou os negócios do Fiador, assim como de suas Controladas; ou (ii) 

visando a anular, alterar, invalidar, questionar ou de qualquer forma afetar esta 

Escritura de Emissão, o Contrato de Cessão de Créditos, os Contratos de Garantias 

e/ou quaisquer outros Documentos da Emissão; e 

 

(dd)  está em dia com o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária 

(municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenciária, ambiental e de 

quaisquer outras obrigações impostas por lei, exceto por aquelas para as quais 

tenha sido obtido provimento jurisdicional com exigibilidade imediata e cuja 

ausência não cause um Efeito Adverso Relevante no respectivo Fiador, e/ou em 

suas Controladas. 

 

6.3  Declarações e garantias da Fortbrasil: A Fortbrasil declara e garante que: 

 

(a)  é sociedade devidamente organizada, constituída e existente de acordo com as leis 

aplicáveis e está devidamente autorizada a conduzir os seus negócios, com plenos 

poderes para deter, possuir e operar seus bens; 

 

(b)  possui válida, eficaz, em perfeita ordem e vigor todas as licenças, concessões, 

autorizações, permissões e alvarás, inclusive societárias, regulatórias e 

ambientais, exigidas pelas autoridades federais, estaduais, municipais ou 

reguladoras aplicáveis ao exercício de suas atividades, sendo que até a presente 

data a Fortbrasil, assim como suas Controladas, Controladoras e/ou coligadas, não 

foi notificada acerca da revogação de quaisquer delas ou da existência de processo 

administrativo que tenha por objeto a revogação, suspensão ou cancelamento de 

quaisquer delas, exceto por aquelas em processo tempestivo de renovação; 

 

(c)  está devidamente autorizada a celebrar esta Escritura de Emissão e os demais 

Documentos da Emissão, conforme aplicável, e a cumprir com suas respectivas 

obrigações, e obteve todas as licenças, autorizações e consentimentos necessários, 

inclusive, mas sem limitação, as aprovações societárias para a constituição da 

Alienação Fiduciária de Ações e da Cessão Fiduciária da Conta de Repasses da 

Cedente, tendo sido plenamente satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários 

necessários para tanto; 

 

(d)  tem conhecimento da totalidade dos termos e condições da Emissão e da Oferta, 

incluindo os termos e condições de todos os Contratos de Garantia e demais 

contratos relacionados à Emissão e à Oferta; 
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(e)  as pessoas que a representam na assinatura desta Escritura de Emissão e dos demais 

Documentos da Emissão têm poderes bastantes para tanto; 

 

(f)  está cumprindo, em todos os aspectos relevantes, todas as leis, regulamentos, 

normas administrativas e determinações de órgãos governamentais, autarquias ou 

tribunais, vigentes e aplicáveis à condução de seus negócios; 

 

(g)  a presente Escritura de Emissão e os demais Documentos da Emissão constituem 

obrigações legais, válidas, eficazes e vinculantes, exequíveis de acordo com os seus 

termos e condições; 

 

(h)  a celebração e os termos e condições desta Escritura de Emissão e dos demais 

Documentos da Emissão e o cumprimento das obrigações previstas (1) não 

infringem seus documentos societários, (2) não infringem qualquer disposição 

legal, contrato ou instrumento do qual seja parte; (3) não infringem qualquer 

decisão ou sentença administrativa, judicial ou arbitral em face da Fortbrasil; (4) 

não infringem qualquer ordem administrativa que seja do seu conhecimento; (5) 

não resultarão em (i) vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida 

em qualquer desses contratos ou instrumentos; (ii) criação de qualquer ônus ou 

gravame sobre qualquer de seus bens ou ativos; ou (iii) rescisão de qualquer desses 

contratos ou instrumentos; e (6) não altera o seu estado patrimonial;  

 

(i)  não há ações judiciais, processos ou arbitragem, de qualquer natureza, incluindo, 

sem limitação, cíveis, trabalhistas, fiscais e previdenciárias contra si, que possam 

causar Efeito Adverso Relevante; 

 

(j)  esta Escritura de Emissão e os demais Documentos da Emissão e as obrigações neles 

previstas, constituem obrigações lícitas, válidas e vinculantes, conforme aplicável, 

exequíveis de acordo com os seus termos e condições, com força de título 

executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil; 

 

(k)  (1) todos os contratos, acordos ou compromissos materiais, sejam escritos ou 

verbais, dos quais é parte, ou com relação aos quais está obrigada, são válidos, 

vinculativos, estão em pleno vigor e efeito e são exequíveis, de acordo com seus 

termos; (2) não violou, nem está inadimplente, em qualquer aspecto relevante, 

em relação a qualquer dos contratos referidos acima, não tendo nenhuma 

contraparte de qualquer destes descumprido, em qualquer aspecto relevante, 

qualquer de suas obrigações previstas; (3) não celebrou contratos envolvendo 

derivativos; 

 

(l)  conforme aplicável, (1) não se encontra em estado de insolvência, interdição, 

falência, recuperação judicial, dissolução, intervenção, regime especial de 
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administração temporária (RAET) ou liquidação extrajudicial; (2) tem capacidade 

econômico-financeira para assumir e cumprir todos os compromissos previstos 

nesta Escritura de Emissão; e (3) o cumprimento de suas obrigações decorrentes 

desta Escritura de Emissão não resultará no agravamento do seu risco de crédito 

ou na sua capacidade de honrar com outras obrigações financeiras; 

 

(m)  mantém um sistema de controle interno de contabilidade suficiente para garantir 

razoavelmente que: (1) as operações sejam executadas de acordo com as 

autorizações gerais e específicas de sua administração; e (2) as operações sejam 

registradas conforme necessário para permitir a elaboração das demonstrações 

financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e para manter 

contabilidade dos seus ativos; 

 

(n)  na data de celebração da presente Escritura de Emissão e na data de integralização 

das Debêntures, é e continuará sendo solvente, nos termos da legislação brasileira; 

 

(o)  não omitiu do Coordenador Líder, do Agente Fiduciário e/ou dos Debenturistas 

nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e que possa 

razoavelmente resultar em Efeito Adverso Relevante; 

 

(p)  a Conta de Repasses da Cedente é a única conta bancária utilizada pela Cedente 

para o recebimento dos valores a serem transferidos pelo FIDC Fortbrasil referentes 

aos pagamentos dos Boletos de Repasses que não pertençam ao referido FIDC 

Fortbrasil; 

 

(q)  os direitos creditórios decorrentes da Conta de Repasses da Cedente a serem 

objeto da Cessão Fiduciária da Conta de Repasses da Cedente, encontram-se livres 

e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames, com exceção da garantia a ser 

constituída nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária da Conta de Repasses da 

Cedente; 

 
(r)  as ações de emissão da Emissora a serem objeto da Alienação Fiduciária de Ações, 

encontram-se livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, com 

exceção da garantia a ser constituída nos termos do Contrato de Alienação 

Fiduciária de Ações; 

 

(s)  todas as informações (consideradas como um todo) prestadas ao Coordenador 

Líder, ao Agente Fiduciário e/ou aos Debenturistas, anteriormente ou 

concomitantemente à presente data, para fins de análise e aprovação da emissão 

das Debêntures, são corretas, verdadeiras, consistentes e suficientes em todos os 

seus aspectos relevantes na data na qual referidas informações foram prestadas e 

não omitem qualquer fato relevante necessário para fazer com que referidas 
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informações (consideradas como um todo) não sejam enganosas no referido tempo 

à luz das circunstâncias nas quais foram prestadas; 

 

(t)  tem plena ciência e concorda integralmente com a forma de divulgação e apuração 

da Taxa DI, e a forma de cálculo da Remuneração foi acordada por livre vontade 

da Emissora e dos Fiadores, em observância aos princípios de boa-fé; 

 

(u)  não existe qualquer ação ou procedimento judicial ou extrajudicial, procedimento 

administrativo ou arbitral que possa vir a causar Efeito Adverso Relevante em sua 

condição financeira; 

 

(v)  não existe qualquer ação ou procedimento judicial ou extrajudicial, procedimento 

administrativo ou arbitral visando anular, alterar, invalidar, questionar ou de 

qualquer forma afetar esta Escritura de Emissão, ou, ainda, que possa afetar a sua 

capacidade de cumprir com as suas obrigações previstas nesta Escritura de 

Emissão, no Contrato de Cessão de Créditos, nos Contratos de Garantia e/ou nos 

demais Documentos da Emissão; 

 

(w)  não existe qualquer inquérito ou qualquer outro tipo de investigação 

governamental de que tenha sido notificado ou citado, que possa afetar a sua 

capacidade de cumprir com as suas obrigações previstas nesta Escritura de 

Emissão, no Contrato de Cessão de Créditos, nos Contratos de Garantia e/ou nos 

demais Documentos da Emissão; 

 

(x)  nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença ou qualificação 

junto a qualquer autoridade governamental ou órgão regulatório é exigido para o 

cumprimento de suas obrigações nos termos desta Escritura de Emissão; 

 

(y)  tem ciência e cumpre rigorosamente, por si, suas Controladas, Controladoras e/ou 

coligadas, seus funcionários, seus diretores e/ou conselheiros (1) a Legislação 

Socioambiental e (2) a Legislação Anticorrupção, declarando ainda que envida os 

melhores esforços para que seus contratados e/ou subcontratados se 

comprometam a observar às disposições contidas na Legislação Socioambiental e 

nas Legislação Anticorrupção; 

 

(z)  possui válidas, eficazes, em perfeita ordem e vigor todas as licenças, concessões, 

autorizações, permissões e alvarás, inclusive societárias, regulatórias e 

ambientais, exigidas pelas autoridades federais, estaduais, municipais ou 

reguladoras aplicáveis ao exercício de suas atividades, sendo que até a presente 

data a Fortbrasil, assim como suas Controladas, Controladoras e/ou coligadas, não 

foram notificadas acerca da revogação de quaisquer delas ou da existência de 

processo administrativo que tenha por objeto a revogação, suspensão ou 
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cancelamento de quaisquer delas, exceto por aquelas em processo tempestivo de 

renovação; 

 

(aa)  está, assim como suas Controladas, Controladoras e/ou coligadas, cumprindo todas 

as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos 

governamentais, autarquias ou instâncias judiciais, administrativas e arbitrais 

aplicáveis ao exercício de suas atividades; 

 

(bb)  no melhor do seu conhecimento, no contexto das atividades desenvolvidas, declara 

a inexistência de violação ou indício de violação de qualquer dispositivo de 

qualquer lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, contra prática de corrupção 

ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, a Legislação 

Anticorrupção, por si, suas Controladas, Controladoras e/ou coligadas, seus 

funcionários, seus diretores e/ou conselheiros;  

 

(cc)  no melhor do seu conhecimento, declara e garante que não estão envolvidas ou 

irão se envolver, direta ou indiretamente, por si, suas Controladas, Controladoras 

e/ou coligadas, seus funcionários, seus diretores e/ou conselheiros, durante o 

cumprimento das obrigações previstas nesta Escritura de Emissão, no Contrato de 

Cessão de Créditos, nos Contratos de Garantias e/ou quaisquer outros Documentos 

da Emissão, em qualquer atividade ou prática que constitua uma infração aos 

termos da Legislação Socioambiental e da Legislação Anticorrupção;  

 

(dd)  não possui conhecimento de qualquer ação judicial, procedimento administrativo 

ou arbitral, inquérito ou investigação pendente ou iminente, incluindo mas não se 

limitando àqueles de natureza socioambiental e/ou relacionados a Legislação 

Anticorrupção, envolvendo e/ou que possa afetar a Fortbrasil, assim como suas 

Controladas, Controladoras e/ou coligadas, perante qualquer tribunal, órgão 

governamental ou árbitro referentes às atividades por elas desenvolvidas; 

 

(ee)  está cumprindo as leis, regulamentos e políticas anticorrupção a que está 

submetida, bem como as determinações e regras emanadas por qualquer órgão ou 

entidade governamental a que esteja sujeita, que tenham por finalidade o combate 

ou a mitigação dos riscos relacionados a práticas corruptas, atos lesivos, infrações 

ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, de “lavagem” ou ocultação de 

bens, direitos e valores, ou contra o Sistema Financeiro Nacional, o Mercado de 

Capitais ou a administração pública nacional ou, conforme aplicável, estrangeira, 

incluindo, sem limitação, atos ilícitos que possam ensejar responsabilidade 

administrativa, civil ou criminal nos termos da Legislação Anticorrupção; 

 

(ff)  não omitiu ou omitirá qualquer fato que possa resultar em alteração substancial 

na sua situação econômico-financeira, operacional ou jurídica;  
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(gg)  cumpre com o disposto na Legislação Socioambiental, inclusive de forma que (1) 

não utilizam, direta ou indiretamente, trabalho em condições análogas às de 

escravo ou trabalho infantil ou de silvícolas; (2) os trabalhadores são devidamente 

registrados nos termos da legislação em vigor; (3) cumprem as obrigações 

decorrentes dos respectivos contratos de trabalho e da legislação trabalhista e 

previdenciária em vigor; (4) cumprem a legislação aplicável à proteção do meio 

ambiente, bem como à saúde e segurança do trabalho; (5) detêm todas as 

permissões, licenças, autorizações e aprovações necessárias para o exercício de 

suas atividades, em conformidade com a Legislação Socioambiental; (6) possuem 

todos os registros necessários, em conformidade com a legislação civil e ambiental 

aplicáveis; e (7) os recursos do crédito ora concedido não serão destinados a 

qualquer projeto que não atenda à Legislação Socioambiental;  

 

(hh)  inexiste, inclusive em relação às suas Controladas, Controladoras e/ou coligadas, 

(1) descumprimento de qualquer disposição contratual relevante, legal ou de 

qualquer outra ordem judicial, administrativa ou arbitral; ou (2) qualquer processo 

ou procedimento, judicial, administrativo ou arbitral, inquérito ou qualquer outro 

tipo de investigação governamental, em qualquer dos casos deste inciso, (i) que 

possa afetar a Emissão ou os negócios da Fortbrasil, assim como de suas 

Controladas, Controladoras e/ou coligadas; ou (ii) visando a anular, alterar, 

invalidar, questionar ou de qualquer forma afetar esta Escritura de Emissão, o 

Contrato de Cessão de Créditos, os Contratos de Garantias e/ou quaisquer outros 

Documentos da Emissão; 

 

(ii)  suas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 

31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 representam corretamente a sua posição 

patrimonial e financeira consolidada, bem como os seus resultados operacionais 

naquelas datas e para aqueles períodos e foram devidamente elaboradas em 

conformidade com a legislação aplicável, sendo que desde a data de suas 

demonstrações financeiras mais recentes e até a presente data não houve (1) 

nenhum Efeito Adverso Relevante na sua posição patrimonial e financeira 

consolidada, bem como nos seus resultados operacionais; (2) qualquer operação 

envolvendo a Fortbrasil e/ou suas Controladas, fora do curso normal de seus 

negócios que seja relevante para a Fortbrasil e/ou para suas Controladas; (3) 

declaração ou pagamento pela Fortbrasil e/ou por suas Controladas, de dividendos, 

juros sobre o capital próprio ou proventos de qualquer natureza; (4) qualquer 

alteração no capital social ou aumento do endividamento da Fortbrasil e/ou de 

suas Controladas; e (5) a contratação de novas dívidas pela Fortbrasil e/ou por suas 

Controladas; e 
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(jj)  está em dia com o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária 

(municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenciária, ambiental e de 

quaisquer outras obrigações impostas por lei, exceto por aquelas para as quais 

tenha sido obtido provimento jurisdicional com exigibilidade imediata e cuja 

ausência não cause um Efeito Adverso Relevante na Fortbrasil, e/ou em suas 

Controladas e/ou Controladoras (conforme aplicável). 

 

6.4  Indenização: A Emissora, os Fiadores e a Fortbrasil obrigam-se 

solidariamente, de forma irrevogável e irretratável, a indenizar os Debenturistas por todos 

e quaisquer prejuízos, danos, perdas, custos e/ou despesas (incluindo custas judiciais e 

honorários advocatícios) diretamente ou indiretamente incorridos e comprovados pelos 

Debenturistas, incluindo, mas não se limitando, àqueles causados em razão da 

inveracidade, inconsistência, incorreção ou insuficiência de qualquer de suas declarações 

prestadas nos termos desta Cláusula 6, bem como de quaisquer informações prestadas aos 

subscritores das Debêntures no âmbito da Oferta Restrita, sem prejuízo da possibilidade 

de declaração do Vencimento Antecipado das Debêntures, na forma da Cláusula 3.37 

acima. 

 

6.4.1  Sem prejuízo do disposto acima, a Emissora, os Fiadores e a 

Fortbrasil obrigam-se a notificar em até 5 (cinco) Dias Úteis o Agente Fiduciário e 

os Debenturistas, com cópia para a Agência de Rating, caso qualquer das 

declarações aqui prestadas torne-se inverídica ou incorreta. 

 

7.  Obrigações Adicionais da Emissora, dos Fiadores, da Fortbrasil e do 

Agente de Garantias 

 

7.1  Obrigações da Emissora: Sem prejuízo das demais obrigações previstas nesta 

Escritura de Emissão, a Emissora assume as obrigações a seguir mencionadas, em rol não 

exaustivo: 

 

(a)  manter-se adimplente com todas as obrigações pecuniárias decorrentes desta 

Escritura de Emissão, incluindo, mas não se limitando às obrigações de pagamento 

referentes ao montante devido aos Debenturistas a título de (1) Amortização 

Programada, (2) Remuneração, (3) Amortização Extraordinária Obrigatória, e (4) 

Resgate Antecipado Total Obrigatório, conforme aplicável, se houver recursos para 

tanto; 

 

(b)  relativamente às Debêntures registradas em nome dos Debenturistas na B3, 

encaminhar ao Agente Fiduciário, em até 1 (um) Dia Útil de cada Data de 

Pagamento, (1) os comprovantes de pagamento aos Debenturistas e (2) documento 

que informe a titularidade das Debêntures; 
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(c)  cumprir todas as leis, portarias, normas, regulamentos e exigências aplicáveis à 

Emissora; 

 

(d)  fornecer quaisquer informações ou esclarecimentos relacionados à Emissão, à 

Oferta Restrita, à Garantias e às Debêntures ao Agente Fiduciário e/ou aos 

Debenturistas, com cópia para a Agência de Rating, em um prazo de 2 (dois) Dias 

Úteis contados de sua solicitação, ou prazo maior que venha a ser acordado entre 

as Partes;  

 

(e)  não efetuar nenhuma operação que possa resultar em redução de capital, 

incorporação, fusão, cisão ou dissolução da Emissora, exceto se previamente 

aprovada pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas; 

 

(f)  divulgar em sua página na rede mundial de computadores a ocorrência de fato 

relevante, conforme definido pelo artigo 2º da Instrução CVM nº 358/2002, 

comunicando imediatamente o Agente Fiduciário e os Debenturistas, com cópia 

para a Agência de Rating; 

 

(g)  enviar ao Agente Fiduciário, com cópia para a Agência de Rating, os dados 

financeiros (inclusive as demonstrações financeiras auditadas disponíveis 

referentes ao último exercício social), atos societários e organograma de seu grupo 

societário, o qual deverá conter, inclusive, os controladores, as controladas, as 

sociedades sob controle comum, as coligadas, e as sociedades integrantes do bloco 

de controle da Emissora, conforme aplicável, no encerramento de cada exercício 

social, e prestar ao Agente Fiduciário todas as informações, que venham a ser por 

este solicitadas para a elaboração do relatório do Agente Fiduciário de que trata o 

subitem 8.5(m) abaixo, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos antes do 

encerramento do prazo previsto para elaboração do referido relatório do Agente 

Fiduciário. O referido organograma deverá ser acompanhado de declaração 

assinada pelo(s) diretor(es) da Emissora atestando (1) que permanecem válidas as 

disposições contidas na Escritura de Emissão, (2) acerca da não ocorrência de 

qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado e inexistência de descumprimento 

de obrigações da Emissora perante os Debenturistas e o Agente Fiduciário e (3) que 

não foram praticados atos em desacordo com o estatuto social;  

 

(h)  dentro de 2 (dois) Dias Úteis, fornecer qualquer informação que, razoavelmente, 

venha a ser solicitada pelo Agente Fiduciário, a fim de que este possa cumprir as 

suas obrigações nos termos desta Escritura de Emissão e da Resolução CVM nº 

17/2021 ou em menor prazo, desde que assim exigido em normal legal; 

 

(i)  manter devidamente contratados durante o prazo de vigência das Debêntures os 

terceiros prestadores de serviço para os fins da presente Emissão e para 
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manutenção de suas condições usuais de operação e funcionamento, incluindo, sem 

limitação, o Agente de Garantias, o Escriturador, o Agente de Liquidação, a 

Agência de Rating, o Agente de Processamento, o Agente de Guarda e Suporte e a 

B3, os quais deverão ser prestadores de serviço independentes; 

 
(j)  assegurar que a Conta Centralizadora seja mantida aberta e em pleno 

funcionamento durante todo o curso da Emissão, sempre em um Banco Autorizado 

para o qual a Agência de Rating tenha atribuído nota igual ou superior a “AA-(bra)” 

em escala nacional, e que nenhuma outra conta bancária seja usada para os 

mesmos fins; 

 
(k)  assegurar que os Investimentos Permitidos sejam constituídos por ativos emitidos 

por Bancos Autorizados para o qual a Agência de Rating tenha atribuído nota igual 

ou superior a “AA-(bra)” em escala nacional, e/ou por fundos de investimentos 

geridos por Bancos Autorizados e/ou por sociedades integrantes de seu 

conglomerado financeiro, para o qual a Agência de Rating tenha atribuído nota 

igual ou superior a “AA-(bra)” em escala nacional; 

 
(l)  substituir em até 30 (trinta) dias o banco em que está aberta a Conta 

Centralizadora caso este venha a ter sua classificação de risco rebaixada pela 

Agência de Rating, resultando em nota inferior a “AA-(bra)” em escala nacional; 

 
(m)  substituir os Investimentos Permitidos caso o Banco Autorizado que seja o emissor 

do ativo ou o gestor (diretamente e/ou por meio de sociedades integrantes de seu 

conglomerado financeiro) do fundo de investimento investido venha a ter sua 

classificação de risco rebaixada pela Agência de Rating, resultando em nota inferior 

a “AA-(bra)” em escala nacional; 

 

(n)  assegurar que os pagamentos dos Direitos Creditórios Vinculados, incluindo os 

valores a serem repassados pela Cedente referentes aos Direitos Creditórios 

Vinculados pagos nos Estabelecimentos Comerciais Parceiros, sejam integralmente 

direcionados para a Conta Centralizadora, observado, conforme aplicável, o 

procedimento descrito na Cláusula 3.10.3.4 e seguintes acima; 

 

(o)  não realizar operações fora do seu objeto social, observadas as disposições 

estatutárias, legais e regulamentares em vigor, em especial as que possam, direta 

ou indiretamente, comprometer o pontual e integral cumprimento das obrigações 

assumidas perante os Debenturistas; 

 

(p)  até a liquidação integral do Saldo Devedor das Debêntures, não alterar o seu objeto 

social, sem a prévia e expressa anuência dos Debenturistas reunidos em Assembleia 

Geral de Debenturistas, observado o quórum de deliberação; 
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(q)  responsabilizar-se por e manter-se adimplente com relação a todos os tributos, 

taxas e/ou contribuições decorrentes da Emissão e da Oferta Restrita e que sejam 

de responsabilidade da Emissora, exceto aqueles objeto de contestação 

administrativa ou judicial; 

 

(r)  preparar as suas demonstrações financeiras de encerramento de exercício e, se for 

o caso, demonstrações consolidadas, em conformidade com a Lei das Sociedades 

por Ações e com as regras emitidas pela CVM, e proceder à adequada publicidade 

dos dados econômico-financeiros, nos termos exigidos pela Lei das Sociedades por 

Ações, promovendo a publicação das suas demonstrações financeiras anuais; 

 

(s)  manter os documentos mencionados no subitem (r) acima em sua página na rede 

mundial de computadores, por um prazo mínimo de 3 (três) anos; 

 

(t)  divulgar suas demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas e 

parecer dos auditores independentes, em sua página na rede mundial de 

computadores, dentro de 3 (três) meses contados do encerramento do exercício 

social; 

 

(u)  observar as disposições da Instrução CVM nº 358/2002, no tocante a dever de sigilo 

e vedações à negociação; 

 

(v)  fornecer as informações solicitadas pela CVM; 

 

(w)  divulgar em sua página na rede mundial de computadores o relatório anual e 

demais comunicações enviadas pelo Agente Fiduciário na mesma data do seu 

recebimento e mantê-los disponíveis por um prazo mínimo de 3 (três) anos; 

 

(x)  manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo 

com os princípios e práticas contábeis geralmente aceitos no Brasil; 

 

(y)  cumprir com todas as determinações emanadas da CVM, com o envio de 

documentos, prestando, ainda, as informações que lhes forem solicitadas; 

 

(z)  efetuar o pagamento de todas as despesas comprovadas pelo Agente Fiduciário, 

desde que necessárias para proteger os direitos e interesses dos Debenturistas ou 

para realizar seus créditos, inclusive honorários advocatícios e outras despesas e 

custos incorridos em virtude da cobrança de qualquer quantia devida aos 

Debenturistas, nos termos desta Escritura de Emissão; 
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(aa)  manter sempre válidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor todas as 

autorizações necessárias à assinatura dos Documentos da Emissão e ao 

cumprimento das obrigações neles previstas; 

 

(bb)  manter atualizados e pleitear a obtenção ou a tempestiva renovação, antes do 

término da vigência, nos termos da legislação aplicável, de todos os alvarás, 

aprovações, autorizações e licenças necessárias ao exercício de seus negócios; 

 

(cc)  notificar, em até 1 (um) Dia Útil, o Agente Fiduciário, com cópia para a Agência de 

Rating, da convocação de qualquer Assembleia Geral de Debenturistas pela 

Emissora; 

 

(dd)  comparecer à Assembleia Geral de Debenturistas, exceto se expressamente for 

informada por escrito pelo Agente Fiduciário de que não deve comparecer; 

 

(ee)  observar estritamente a destinação e a Ordem de Alocação dos Recursos, e 

encaminhar os dados e documentos necessários para que o Agente Fiduciário possa 

realizar o acompanhamento da referida destinação dos recursos; 

 

(ff)  não realizar qualquer operação de mútuo com qualquer de suas partes 

relacionadas; 

 

(gg)  não realizar a transferência a terceiros de qualquer dos Direitos Creditórios 

Vinculados, exceto nas hipóteses autorizadas nesta Escritura de Emissão; 

 

(hh)  não constituir qualquer ônus ou gravame sobre os Direitos Creditórios Cedidos 

Fiduciariamente, ainda que sob condição suspensiva, exceto a Garantia ou 

mediante a prévia e expressa autorização da Assembleia Geral de Debenturistas; e 

 

(ii)  adotar todas as providências com relação a qualquer processo, procedimento, 

pendência, investigação, condenação, seja judicial ou administrativa, de natureza 

fiscal, trabalhista, ambiental, financeira, ou de qualquer outra natureza, perante 

qualquer pessoa, entidade ou órgão, público ou privado, ou ente governamental, 

regulador, administrativo, fiscalizador, na esfera federal, estadual, municipal, 

distrital, local ou similares, bem como perante juízes ou tribunais arbitrais e de 

justiça; 

 

(jj)  mediante solicitação do Agente Fiduciário e/ou dos Debenturistas, obter e entregar 

informações e/ou documentos necessários para atestar o cumprimento da 

Legislação Socioambiental e da Legislação Anticorrupção, em um prazo de até 5 

(cinco) Dias Úteis, contados da solicitação nesse sentido, desde que tais 

informações e documentos sejam (1) relacionados a riscos socioambientais 
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relativos à Emissora desde que decorrente de investimento dos recursos obtidos 

através da Escritura de Emissão e/ou (2) decorrentes de infração a Legislação 

Anticorrupção;  

 

(kk)  mediante solicitação do Agente Fiduciário e/ou dos Debenturistas, quando estes 

julgarem necessário e de forma justificada, contratar auditoria extraordinária na 

Emissora e dos Direitos Creditórios Vinculados por um dos Auditores Independentes, 

cujos custos deverão ser arcados pela Emissora; 

 

(ll)  informar ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas, com cópia para a Agência de 

Rating, por escrito, no prazo de até 1 (um) Dia Útil da data de qualquer solicitação 

nesse sentido e/ou da data em que vier a tomar ciência, a respeito: (1) de qualquer 

suspeita e/ou violação, por si, suas Controladas, Controladoras e/ou coligadas, 

seus funcionários, diretores e/ou conselheiros, do disposto na Legislação 

Socioambiental, desde que decorrente de investimento dos recursos obtidos 

através da Escritura de Emissão; e/ou (2) de qualquer suspeita e/ou violação do 

disposto na Legislação Anticorrupção, por si, suas Controladas, Controladoras e/ou 

coligadas, seus funcionários, diretores e/ou conselheiros; e/ou (3) sobre a 

instauração e/ou existência de processo administrativo ou judicial relacionado a 

aspectos socioambientais e/ou anticorrupção; e/ou (4) sobre quaisquer autuações 

pelos órgãos governamentais, de caráter fiscal, ambiental, regulatório, 

trabalhista, socioambiental ou de defesa da concorrência, entre outros, em relação 

à Emissora, que imponham ou possam resultar em sanções ou penalidades; e/ou 

(5) qualquer situação que possa importar em um Efeito Adverso Relevante na 

situação econômico-financeira ou operacional da Emissora; 

 

(mm)  em caso de ciência, pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas, de evidência 

de risco e/ou descumprimento, pela Emissora, da Legislação Socioambiental, desde 

que decorrente de investimento dos recursos obtidos pela Emissora através da 

Escritura de Emissão, a Emissora desde já se obriga e concorda, se assim solicitado 

pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas, em conceder ao Agente Fiduciário, 

aos Debenturistas e/ou seus representantes, em horário comercial, dentro de um 

prazo de solicitação prévia razoável, direito de acesso para que ele(s) (1) visite(m) 

quaisquer dos estabelecimentos e locais nos quais os negócios e atividades da 

Emissora são conduzidos; (2) inspecione(m) quaisquer locais, plantas, 

equipamentos, escritórios, filiais e outros estabelecimentos da Emissora; (3) 

tenha(m) acesso aos livros de registro contábil da Emissora; e (d) tenha(m) acesso 

aos empregados, representantes, contratados e subcontratados da Emissora; 

 

(nn)  cumprir as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos 

governamentais, autarquias ou instâncias judiciais aplicáveis ao exercício de suas 

atividades; 
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(oo)  fornecer ao Agente Fiduciário, com cópia para a Agência de Rating: 

 

(1)  dentro de, no máximo, 90 (noventa) dias após o término de cada exercício 

social, ou 5 (cinco) Dias Úteis após a data de sua divulgação, o que ocorrer 

primeiro, exclusivamente em relação à Emissora, cópia das suas 

demonstrações financeiras relativas ao respectivo exercício social, 

preparadas de acordo com os princípios e práticas contábeis geralmente 

aceitos no Brasil, acompanhadas do relatório da administração e do parecer 

dos auditores independentes com registro válido na CVM; 

 

(2)  em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do término dos respectivos 

trimestres os balancetes trimestrais não auditados da Emissora;  

 
(3)  em até 60 (sessenta) dias contados do término do semestre encerrado em 

junho de cada ano, os demonstrativos semestrais auditados da Emissora; 

 
(4)  em até 90 (noventa) dias contados do término do ano fiscal, as 

demonstrações financeiras anuais auditadas da Emissora; 

 

(5)  dentro de, no máximo, 90 (noventa) dias após o término de cada exercício 

social, declaração, assinada por representantes legais da Emissora, na 

forma de seus estatutos sociais, atestando: (i) que permanecem válidas as 

disposições contidas nesta Escritura de Emissão; (ii) não ocorreu qualquer 

Evento de Vencimento Antecipado e não houve o descumprimento de 

obrigações (financeiras ou não financeiras) da Emissora perante o 

Debenturista; (iii) que os bens e propriedades da Emissora foram mantidos 

devidamente assegurados; e (iv) que não foram praticados atos em 

desacordo com o estatuto social da Emissora; 

 

(6)  o organograma da Emissora, todos os seus dados financeiros e atos 

societários necessários à realização do relatório anual do Agente Fiduciário 

de que trata o subitem 8.5(m) abaixo, conforme previsto na Resolução CVM 

nº 17/2021, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, em até 15 

(quinze) dias contados da solicitação pelo Agente Fiduciário, sendo certo 

que o referido organograma do grupo societário da Emissora deverá conter, 

inclusive, os Controladores, as Controladas, o controle comum, as 

coligadas, e integrante de bloco de controle da Emissora, no encerramento 

de cada exercício social; 

 

(7)  em até 1 (um) Dia Útil após a sua divulgação (exceto se de outra forma 

convocada, cujo prazo de 1 (um) Dia Útil passará a contar de tal 
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convocação), notificação da convocação de qualquer Assembleia Geral de 

Debenturistas, com a data de sua realização e a ordem do dia e, tão logo 

disponíveis, cópias de todas as atas das assembleias gerais, reuniões de 

conselho de administração, diretoria e conselho fiscal que forem objeto de 

publicação conforme requerido pela regulamentação e legislação aplicável; 

 

(8)  no prazo de até 1 (um) Dia Útil contado da data em que forem realizados, 

quaisquer avisos aos Debenturistas; e 

 

(9)  no prazo de até 1 (um) Dia Útil contado da data de recebimento, envio de 

cópia de qualquer correspondência ou notificação, judicial ou extrajudicial, 

recebida pela Emissora, relacionada a um Evento de Vencimento 

Antecipado. 

 

(pp)  informar ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas, com cópia para a Agência de 

Rating, em até 1 (um) Dia Útil contado da data de ocorrência: (1) informações a 

respeito da ocorrência de qualquer Evento de Aceleração e/ou Evento de 

Vencimento Antecipado; e/ou (2) sobre qualquer alteração nas condições 

financeiras, econômicas, comerciais, operacionais, regulatórias, societárias ou 

jurídicas ou nos negócios da Emissora e/ou de qualquer das Controladas, 

Controladoras e coligadas bem como quaisquer eventos ou situações, inclusive 

ações judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que: (i) possam afetar 

negativamente e de forma relevante, impossibilitar ou dificultar o cumprimento, 

no todo ou em parte, de suas obrigações decorrentes desta Escritura de Emissão, 

do Contrato de Cessão de Créditos, dos Contratos de Garantias e/ou de qualquer 

outro Documento da Emissão; ou (ii) façam com que as suas demonstrações 

financeiras não mais reflitam sua real condição financeira;  

 

(qq)  não utilizar derivativos até a liquidação integral desta Escritura de Emissão; 

 

(rr)  contratar e manter contratados, às suas expensas, durante todo o prazo de vigência 

das Debêntures, os terceiros prestadores de serviços para os fins da presente 

Emissão e para a manutenção de suas condições usuais de operação e 

funcionamento, incluindo, sem limitação: (1) Agência de Rating; (2) Agente de 

Liquidação; (3) Escriturador; (4) Agente Fiduciário; (5) o Agente de Garantias e (6) 

o sistema de negociação das Debêntures no mercado secundário da B3 (CETIP21), 

os quais deverão ser prestadores de serviço independentes; 

 

(ss)  prestar todas as informações e documentos solicitados pela Agência de Rating e 

permitir que a Agência de Rating divulgue relatório ou súmula de Rating das 

Debêntures e suas respectivas atualizações para os Debenturistas e o Agente 

Fiduciário, observado que a Agência de Rating emitirá relatório de Rating na Data 
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de Emissão, devendo a Emissora solicitar relatório de Rating atualizado, no 

mínimo, anualmente; 

 

(tt)  manter atualizados e em ordem seus livros e registros societário; 

 
(uu)  até o efetivo resgate das Debêntures, não realizar a distribuição e/ou pagamento, 

pela Emissora, de dividendos, juros sobre capital próprio ou qualquer outra forma 

de remuneração do capital e/ou de distribuição de lucros estatutariamente 

prevista, exceto se limitado ao dividendo mínimo obrigatório previsto da Lei das 

Sociedades por Ações e desde que não esteja em curso nenhum Evento de 

Aceleração ou Evento de Vencimento Antecipado e a Emissora, os Fiadores e a 

Fortbrasil estejam adimplentes em relação às suas obrigações relacionadas à 

Emissão, conforme previstas nos Documentos da Emissão, ou se prévia e 

expressamente aprovado pelos Debenturistas em Assembleia Geral de 

Debenturistas; 

 
(vv)  até o efetivo resgate das Debêntures, não realizar a contratação de dívidas 

financeiras e/ou emissão de quaisquer outros títulos e valores mobiliários, 

incluindo, mas não se limitando a emissão de debêntures, exceto se prévia e 

expressamente aprovado pelos Debenturistas em Assembleia Geral de 

Debenturistas; 

 
(ww)  até o efetivo resgate das Debêntures, não realizar a emissão de novas ações, salvo 

se (1) tais novas ações forem totalmente subscritas e integralizadas pelos 

acionistas da Emissora, nas proporções das ações atualmente detidas, e se tais 

novas ações forem automaticamente submetidas à Alienação Fiduciária de Ações, 

ou (2) prévia e expressamente aprovado pelos Debenturistas em Assembleia Geral 

de Debenturistas; e 

 
(xx)  não realizar a alienação de bens do ativo permanente da Emissora e/ou a 

constituição de Gravames sobre tais bens, exceto se (1) o valor de tais bens, de 

forma individual ou global, até a quitação das Debêntures, for inferior a 10% (dez 

por cento) do valor total dos ativos da Emissora, conforme apurado nas últimas 

demonstrações financeiras anuais auditadas disponibilizadas, tais ativos não 

estejam vinculados à Emissão e a referida alienação ou constituição de Gravame 

não cause um Efeito Adverso Relevante, ou (2) prévia e expressamente aprovado 

pelos Debenturistas em Assembleia Geral de Debenturistas. 

 

7.1.1  A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e 

irretratável, a cuidar para que as operações que venha a praticar no ambiente da 

B3 sejam sempre amparadas pelas boas práticas de mercado, com plena e perfeita 

observância das normas aplicáveis à matéria, isentando o Debenturista de toda e 
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qualquer responsabilidade por reclamações, prejuízos, perdas e danos, lucros 

cessantes e/ou emergentes a que o desrespeito às referidas normas der causa, 

desde que comprovadamente não tenham sido gerados por atuação do 

Debenturista. 

 

7.2  Obrigações dos Fiadores: Observadas as demais obrigações previstas nesta 

Escritura de Emissão, enquanto o Saldo Devedor das Debêntures não for integralmente 

pago, os Fiadores obrigam-se, no que respectivamente aplicável e isoladamente, a: 

 

(a)  manter-se adimplente com todas as obrigações pecuniárias assumidas no âmbito 

desta Escritura de Emissão, notadamente com relação à Fiança; 

 

(b)  cumprir todas as leis, regras, regulamentos e determinações dos órgãos 

governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução dos negócios do 

respectivo Fiador, exceto aqueles cujos eventuais descumprimentos não impeçam 

o regular exercício de suas atividades; 

 

(c)  fornecer quaisquer informações ou esclarecimentos relacionados à Emissão, à 

Oferta Restrita, às Garantias e às Debêntures ao Agente Fiduciário e/ou aos 

Debenturistas, com cópia para a Agência de Rating, em um prazo de 2 (dois) Dias 

Úteis contados de sua solicitação, ou prazo maior que venha a ser acordado entre 

as Partes; 

 

(d)  dentro de 2 (dois) Dias Úteis, fornecer qualquer informação que, razoavelmente, 

venha a ser solicitada pelo Agente Fiduciário, a fim de que este possa cumprir as 

suas obrigações nos termos desta Escritura de Emissão e da Resolução CVM nº 

17/2021 ou em menor prazo, desde que assim exigido em normal legal; 

 

(e)  comparecer à Assembleia Geral de Debenturistas, exceto se expressamente for 

informada por escrito pelo Agente Fiduciário de que não deve comparecer; 

 

(f)  informar ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas, com cópia para a Agência de 

Rating, em até 1 (um) Dia Útil contado da data de ocorrência: (1) informações a 

respeito da ocorrência de qualquer Evento de Aceleração e/ou Evento de 

Vencimento Antecipado; e/ou (2) sobre qualquer alteração nas condições 

financeiras, econômicas, comerciais, operacionais, regulatórias, societárias ou 

jurídicas ou nos negócios da Emissora e/ou de qualquer das Controladas, 

Controladoras e coligadas bem como quaisquer eventos ou situações, inclusive 

ações judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que: (i) possam afetar 

negativamente e de forma relevante, impossibilitar ou dificultar o cumprimento, 

no todo ou em parte, de suas obrigações decorrentes desta Escritura de Emissão, 

do Contrato de Cessão de Créditos, dos Contratos de Garantias e/ou de qualquer 
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outro Documento da Emissão; ou (ii) façam com que as suas demonstrações 

financeiras não mais reflitam sua real condição financeira; 

 

(g)  mediante solicitação do Agente Fiduciário e/ou dos Debenturistas, obter e entregar 

informações e/ou documentos necessários para atestar o cumprimento da 

Legislação Socioambiental e da Legislação Anticorrupção, em um prazo de até 5 

(cinco) Dias Úteis, contados da solicitação nesse sentido, desde que tais 

informações e documentos sejam (1) relacionados a riscos socioambientais 

relativos à Emissora desde que decorrente de investimento dos recursos obtidos 

através da Escritura de Emissão e/ou (2) decorrentes de infração a Legislação 

Anticorrupção;  

 

(h)  informar ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas, com cópia para a Agência de 

Rating, por escrito, no prazo de até 1 (um) Dia Útil da data de qualquer solicitação 

nesse sentido e/ou da data em que vier a tomar ciência, a respeito: (1) de qualquer 

suspeita e/ou violação, por si, suas Controladas, Controladoras e/ou coligadas, 

seus funcionários, diretores e/ou conselheiros, do disposto na Legislação 

Socioambiental, desde que decorrente de investimento dos recursos obtidos 

através da Escritura de Emissão; e/ou (2) de qualquer suspeita e/ou violação do 

disposto na Legislação Anticorrupção, por si, suas Controladas, Controladoras e/ou 

coligadas, seus funcionários, diretores e/ou conselheiros; e/ou (3) sobre a 

instauração e/ou existência de processo administrativo ou judicial relacionado a 

aspectos socioambientais e/ou anticorrupção; e/ou (4) sobre quaisquer autuações 

pelos órgãos governamentais, de caráter fiscal, ambiental, regulatório, 

trabalhista, socioambiental ou de defesa da concorrência, entre outros, em relação 

à Emissora, que imponham ou possam resultar em sanções ou penalidades; e/ou 

(5) qualquer situação que possa importar em um Efeito Adverso Relevante na 

situação econômico-financeira ou operacional da Emissora; e 

 

(i)  não omitir nenhum fato de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e que 

cause alteração substancial em sua situação econômico-financeira ou jurídica em 

prejuízo dos Debenturistas. 

 

7.3  Obrigações específicas da Fortbrasil: Observadas as demais obrigações 

previstas nesta Escritura de Emissão, enquanto o Saldo Devedor das Debêntures não for 

integralmente pago, a Fortbrasil obriga-se a: 

 

(a)  manter-se adimplente com todas as obrigações pecuniárias assumidas no âmbito 

desta Escritura de Emissão; 

 

(b)  cumprir todas as leis, regras, regulamentos e determinações dos órgãos 

governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução de seus negócios, 

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5593178 em 24/06/2021 da Empresa FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A, CNPJ 41890246000163 e protocolo
210920955 - 22/06/2021. Autenticação: 5FC05F89B1B4924CB684E6E4F95CA111E8CC7773. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/092.095-5 e o código de segurança f0UI Esta
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

pág. 115/148



 

113 
 

exceto aqueles cujos eventuais descumprimentos não impeçam o regular exercício 

de suas atividades; 

 

(c)  fornecer quaisquer informações ou esclarecimentos relacionados à Emissão, à 

Oferta Restrita, às Garantias e às Debêntures ao Agente Fiduciário e/ou aos 

Debenturistas, com cópia para a Agência de Rating, em um prazo de 2 (dois) Dias 

Úteis contados de sua solicitação, ou prazo maior que venha a ser acordado entre 

as Partes; 

 

(d)  não alienar ou, de qualquer outra forma, transferir seu controle acionário 

(conforme definido no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações), direto ou 

indireto, exceto se previamente aprovada pelos Debenturistas reunidos em 

Assembleia Geral de Debenturistas; 

 

(e)  dentro de 2 (dois) Dias Úteis, fornecer qualquer informação que, razoavelmente, 

venha a ser solicitada pelo Agente Fiduciário, a fim de que este possa cumprir as 

suas obrigações nos termos desta Escritura de Emissão e da Resolução CVM nº 

17/2021 ou em menor prazo, desde que assim exigido em normal legal; 

 

(f)  não realizar operações fora do seu objeto social, observadas as disposições 

estatutárias, legais e regulamentares em vigor, em especial as que possam, direta 

ou indiretamente, comprometer o pontual e integral cumprimento das obrigações 

assumidas perante os Debenturistas; 

 

(g)  comparecer à Assembleia Geral de Debenturistas, exceto se expressamente for 

informada por escrito pelo Agente Fiduciário de que não deve comparecer; 

 

(h)  informar ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas, com cópia para a Agência de 

Rating, em até 1 (um) Dia Útil contado da data de ocorrência: (1) informações a 

respeito da ocorrência de qualquer Evento de Aceleração ou Evento de Vencimento 

Antecipado; e/ou (2) sobre qualquer alteração nas condições financeiras, 

econômicas, comerciais, operacionais, regulatórias, societárias ou jurídicas ou nos 

negócios da Emissora e/ou de qualquer das Controladas, Controladoras e coligadas 

bem como quaisquer eventos ou situações, inclusive ações judiciais, procedimentos 

administrativos ou arbitrais, que: (i) possam afetar negativamente, impossibilitar 

ou dificultar o cumprimento, no todo ou em parte, de suas obrigações decorrentes 

desta Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão de Créditos, dos Contratos de 

Garantias e/ou de qualquer outro Documento da Emissão; ou (ii) façam com que 

as suas demonstrações financeiras não mais reflitam sua real condição financeira; 

 

(i)  mediante solicitação do Agente Fiduciário e/ou dos Debenturistas, obter e entregar 

informações e/ou documentos necessários para atestar o cumprimento da 
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Legislação Socioambiental e da Legislação Anticorrupção, em um prazo de até 5 

(cinco) Dias Úteis, contados da solicitação nesse sentido, desde que tais 

informações e documentos sejam (1) relacionados a riscos socioambientais 

relativos à Emissora desde que decorrente de investimento dos recursos obtidos 

através da Escritura de Emissão e/ou (2) decorrentes de infração a Legislação 

Anticorrupção;  

 

(j)  informar ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas, com cópia para a Agência de 

Rating, por escrito, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis da data de qualquer 

solicitação nesse sentido e/ou da data em que vier a tomar ciência, a respeito: (1) 

de qualquer suspeita e/ou violação, por si, suas Controladas, Controladoras e/ou 

coligadas, seus funcionários, diretores e/ou conselheiros, do disposto na Legislação 

Socioambiental, desde que decorrente de investimento dos recursos obtidos 

através da Escritura de Emissão; e/ou (2) de qualquer suspeita e/ou violação do 

disposto na Legislação Anticorrupção, por si, suas Controladas, Controladoras e/ou 

coligadas, seus funcionários, diretores e/ou conselheiros; e/ou (3) sobre a 

instauração e/ou existência de processo administrativo ou judicial relacionado a 

aspectos socioambientais e/ou anticorrupção; e/ou (4) sobre quaisquer autuações 

pelos órgãos governamentais, de caráter fiscal, ambiental, regulatório, 

trabalhista, socioambiental ou de defesa da concorrência, entre outros, em relação 

à Emissora, que imponham ou possam resultar em sanções ou penalidades; e/ou 

(5) qualquer situação que possa importar em um Efeito Adverso Relevante na 

situação econômico-financeira ou operacional da Emissora; 

 

(k)  em caso de ciência, pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas, de evidência 

de risco e/ou descumprimento, pela Emissora e/ou pela Fortbrasil, da Legislação 

Socioambiental, desde que decorrente de investimento dos recursos obtidos pela 

Emissora através da Escritura de Emissão, a Fortbrasil desde já se obriga e 

concorda, se assim solicitado pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas, em 

conceder ao Agente Fiduciário, aos Debenturistas e/ou seus representantes, em 

horário comercial, dentro de um prazo de solicitação prévia razoável, direito de 

acesso para que ele(s) (1) visite(m) quaisquer dos estabelecimentos e locais nos 

quais os negócios e atividades da Fortbrasil são conduzidos; (2) inspecione(m) 

quaisquer locais, plantas, equipamentos, escritórios, filiais e outros 

estabelecimentos da Fortbrasil; (3) tenha(m) acesso aos livros de registro contábil 

da Fortbrasil; e (4) tenha(m) acesso aos empregados, representantes, contratados 

e subcontratados da Fortbrasil; 

 

(l)  manter os bens necessários à manutenção de suas condições de operação e 

funcionamento adequadamente segurados, conforme práticas correntes, exceto 

nos casos em que a falta de tais seguros não resulte em efeito adverso relevante; 

 

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5593178 em 24/06/2021 da Empresa FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A, CNPJ 41890246000163 e protocolo
210920955 - 22/06/2021. Autenticação: 5FC05F89B1B4924CB684E6E4F95CA111E8CC7773. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/092.095-5 e o código de segurança f0UI Esta
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

pág. 117/148



 

115 
 

(m)  não omitir nenhum fato de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e que 

cause alteração substancial em sua situação econômico-financeira ou jurídica em 

prejuízo dos Debenturistas. 

 

(n)  encaminhar ao Agente de Garantias em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do 

término dos respectivos trimestres e em até 90 (noventa) dias contados do término 

do ano fiscal, respectivamente, os balancetes trimestrais não auditados e as 

demonstrações financeiras anuais auditadas da Fortbrasil necessários para a 

verificação do enquadramento dos Índices Financeiros e Operacionais; e 

 
(o)  não constituir qualquer ônus ou gravame sobre as ações de emissão da Emissora 

objeto da Alienação Fiduciária de Ações, ainda que sob condição suspensiva, 

exceto a Garantia ou mediante a prévia e expressa autorização da Assembleia Geral 

de Debenturistas; 

 

(p)  assegurar que os pagamentos dos Direitos Creditórios Vinculados, incluindo os 

valores a serem repassados pela Cedente referentes aos Direitos Creditórios 

Vinculados pagos nos Estabelecimentos Comerciais Parceiros, sejam integralmente 

direcionados para a Conta Centralizadora, observado, conforme aplicável, o 

procedimento descrito na Cláusula 3.10.3.4 e seguintes acima; 

 

(q)  assegurar que os desembolsos de recursos referentes às operações de crédito que 

venham a ser contratadas junto às Instituições Financeiras Conveniadas em nome 

dos Devedores para financiamento ou refinanciamento das obrigações referentes 

aos Cartões Fortbrasil ao qual se referem os Direitos Creditórios Vinculados sejam 

realizados na Conta Centralizadora; 

 

(r)  assegurar que a Conta de Repasses da Cedente seja mantida aberta e em pleno 

funcionamento durante todo o curso da Emissão (ou até que seja extinto o FIDC 

Fortbrasil e sejam tomadas as providências de que trata a Cláusula 3.10.3.6 acima), 

sempre em um Banco Autorizado para o qual a Agência de Rating tenha atribuído 

nota igual ou superior a “AA-(bra)” em escala nacional, e que nenhuma outra conta 

bancária seja usada para os mesmos fins; e 

 

(s)  substituir em até 30 (trinta) dias o banco em que está aberta a Conta de Repasses 

da Cedente caso este venha a ter sua classificação de risco rebaixada pela Agência 

de Rating, resultando em nota inferior a “AA-(bra)” em escala nacional. 

 

7.4  A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a 

cuidar para que as operações que venha a praticar no âmbito da B3 sejam sempre 

amparadas pelas boas práticas de mercado, com plena e perfeita observância das normas 

aplicáveis à matéria, isentando o Agente Fiduciário de toda e qualquer responsabilidade 
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por reclamações, prejuízos, perdas e danos diretos, desde que não tenham sido gerados 

por atuação do Agente Fiduciário. 

 

7.5  Obrigações específicas do Agente de Garantias: Observadas as demais 

obrigações previstas nesta Escritura de Emissão e sem prejuízo das demais obrigações 

previstas no Contrato de Agente de Garantias, enquanto o Saldo Devedor das Debêntures 

não for integralmente pago, o Agente de Garantias obriga-se a: 

 

(a)  encaminhar mensalmente à Agência de Rating, ao Agente Fiduciário e aos 

Debenturistas um relatório com informações sobre o desempenho da carteira de 

Direitos Creditórios Vinculados, contendo, no mínimo, as informações descritas no 

Anexo II desta Escritura de Emissão. 

 

8.  Agente Fiduciário 

 

8.1  Nomeação: A Emissora constitui e nomeia como agente fiduciário dos 

Debenturistas desta Emissão, a PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., qualificada no 

preâmbulo desta Escritura de Emissão, a qual, neste ato, aceita a nomeação para, nos 

termos da lei e desta Escritura de Emissão, representar a comunhão dos titulares das 

Debêntures.  

 

8.2  Remuneração do Agente Fiduciário: Será devida ao Agente Fiduciário, a 

título de honorários pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos 

termos da lei e desta Escritura de Emissão, uma remuneração trimestral correspondente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo a primeira parcela devida no 5º (quinto) Dia Útil 

contado da Data de 1ª Integralização, e as demais nos mesmos dias nos trimestres 

posteriores. 

 

8.3  As parcelas citadas na Cláusula 8.2 acima serão reajustadas pela variação 

positiva acumulada do IPCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua 

utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento, até 

as datas de pagamento seguintes, calculadas pro rata die, se necessário. 

 

8.3.1  Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida, os 

débitos em atraso ficarão sujeitos à multa contratual de 2% (dois por cento) sobre 

o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

ficando o valor do débito em atraso sujeito a atualização monetária pelo IPCA, 

incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, 

calculado pro rata die. 
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8.3.2  A remuneração não inclui despesas consideradas necessárias ao 

exercício da função de Agente Fiduciário, durante a implantação ou a vigência do 

serviço, as quais serão cobertas pela Emissora, nos termos da Cláusula 8.7 abaixo. 

 

8.3.3  As parcelas citadas na Cláusula 8.2 acima serão acrescidas dos 

seguintes impostos: ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS 

(Contribuição ao Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido), IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos que 

venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário nas alíquotas vigentes 

nas datas de cada pagamento. 

 
8.3.3.1  Para fins do disposto na Cláusula 8.3.3 acima, o Agente 

Fiduciário deverá se cadastrar no Cadastro de Prestadores Serviços de 

Outros Municípios (CPOM) da Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE), nos 

termos do artigo 144, da Lei Complementar nº 159/2013 e regulamentada 

pelos artigos 210, 211, 214, 225 e 613 do Regulamento do Código Tributário 

Município, aprovado pelo Decreto Municipal de Fortaleza (CE) nº 

13.716/2015. 

 

8.3.3.2  A Emissora não se responsabilizará e não reembolsará 

quaisquer valores em razão da falta do cadastro de que trata a Cláusula 

8.3.3.1 acima. 

 

8.3.4  A remuneração prevista nesta Cláusula será devida mesmo após o 

vencimento final das Debêntures, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo 

atividades inerentes a sua função em relação à Emissão, remuneração essa que 

será calculada pro rata die. 

 
8.3.5  No caso de inadimplemento ou de reestruturação das condições das 

Debêntures após a emissão serão devidas, adicionalmente, o valor de R$ 800,00 

(oitocentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado. 

 

8.4  Substituição: Nas hipóteses de impedimentos temporários, renúncia, 

intervenção, liquidação judicial ou extrajudicial, falência, morte ou qualquer outro caso 

de vacância, será realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do 

evento que a determinar, Assembleia Geral de Debenturistas para a escolha do novo 

agente fiduciário, a qual poderá ser convocada pelo próprio Agente Fiduciário a ser 

substituído, pela Emissora, por Debenturistas que representem 10% (dez por cento), no 

mínimo, das Debêntures em Circulação, ou pela CVM. 
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8.4.1  Na hipótese de a convocação não ocorrer até 15 (quinze) dias antes 

do término do prazo acima citado, caberá à Emissora efetuá-la, sendo certo que a 

CVM poderá nomear substituto provisório enquanto não se consumar o processo de 

escolha do novo agente fiduciário. 

 

8.4.2  A remuneração do novo agente fiduciário será a mesma já prevista 

nesta Escritura de Emissão, salvo se outra for negociada com a Emissora. 

 

8.4.3  Na hipótese de não poder o Agente Fiduciário continuar a exercer as 

suas funções por circunstâncias supervenientes a esta Escritura de Emissão, este 

deverá comunicar imediatamente o fato aos Debenturistas e à Emissora, mediante 

convocação de Assembleia Geral de Debenturistas, solicitando sua substituição. 

 

8.4.4  É facultado aos Debenturistas, após o encerramento do prazo para a 

distribuição das Debêntures no mercado, proceder à substituição do Agente 

Fiduciário e à indicação de seu substituto, em Assembleia Geral de Debenturistas 

especialmente convocada para esse fim, observado o disposto na Cláusula 8.4.1 

acima. 

 

8.4.5  A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM no 

prazo de 7 (sete) Dias Úteis, contados do registro do respectivo aditamento a esta 

Escritura de Emissão, nos termos do artigo 9º da Resolução CVM nº 17/2021. 

 

8.4.6  A substituição do Agente Fiduciário deverá ser objeto de aditamento 

a esta Escritura de Emissão, que deverá ser averbado na JUCEC, na forma da 

Cláusula 2.2.1 desta Escritura de Emissão. 

 

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

data da assinatura da presente Escritura de Emissão ou, no caso de agente 

fiduciário substituto, no dia da celebração do correspondente aditamento à 

Escritura de Emissão, devendo permanecer no exercício de suas funções até sua 

efetiva substituição ou até o pagamento integral do Saldo Devedor das Debêntures, 

o que ocorrer primeiro. 

 

8.4.8  Aplicam-se às hipóteses de substituição do Agente Fiduciário as 

normas e preceitos a respeito, baixados por ato(s) da CVM. 

 

8.5  Deveres do Agente Fiduciário: Além de outros previstos em lei, em ato 

normativo da CVM, ou na presente Escritura de Emissão, constituem deveres e atribuições 

do Agente Fiduciário:  
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(a)  proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando no exercício da 

função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar 

na administração dos seus próprios bens; 

 

(b)  renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de 

qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação de 

Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre sua substituição; 

 

(c)  conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas 

funções; 

 

(d)  verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações 

relacionadas à garantia e a consistência das demais informações contidas nesta 

Escritura de Emissão, no Contrato de Cessão de Créditos, nos Contratos de Garantia 

e nos demais Documentos da Emissão, diligenciando no sentido de que sejam 

sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento; 

 

(e)  diligenciar junto à Emissora para que esta Escritura de Emissão e seus aditamentos 

sejam registrados na JUCEC e nos competentes cartórios de registro de títulos e 

documentos, adotando, no caso da omissão da Emissora, da Fortbrasil e/ou dos 

Fiadores, as medidas eventualmente previstas em lei; 

 

(f)  verificar a regularidade da constituição e registro das Garantias, observando a 

manutenção de sua suficiência e exequibilidade; 

 

(g)  acompanhar a prestação das informações periódicas, alertando os Debenturistas, 

no relatório anual de que trata o inciso (m) abaixo, sobre as inconsistências ou 

omissões de que tenha conhecimento; 

 

(h)  emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das propostas de 

modificações nas condições das Debêntures; 

 

(i)  solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, 

certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, 

Cartórios de Protesto, Procuradoria da Fazenda Pública, Varas do Trabalho, onde 

se localiza a sede e/ou domicílio da Emissora, da Fortbrasil e dos Fiadores;  

 

(j)  solicitar, quando julgar necessário e de forma justificada, auditoria extraordinária 

na Emissora e/ou dos Direitos Creditórios Vinculados por um dos Auditores 

Independentes, cujos custos deverão ser arcados exclusivamente pela Emissora;  
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(k)  convocar, quando necessário, Assembleias Gerais de Debenturistas, nos termos 

desta Escritura de Emissão;  

 

(l)  comparecer às Assembleias Gerais de Debenturistas convocadas, a fim de prestar 

as informações que lhe forem solicitadas; 

 

(m)  elaborar relatório destinado aos Debenturistas, nos termos da alínea (b) do 

parágrafo 1º do artigo 68 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 15 da 

Resolução CVM nº 17/2021;  

 

(n)  disponibilizar o relatório de que trata o inciso (m) em sua página na rede mundial 

de computadores, no prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do encerramento 

do exercício social da Emissora;  

 

(o)  manter atualizada a relação dos Debenturistas e seus endereços, mediante, 

inclusive, gestões junto à Emissora, à Fortbrasil, aos Fiadores, ao Escriturador e à 

B3, sendo que, para fins de atendimento ao disposto nesta alínea, a Emissora e os 

Debenturistas, assim que subscrever, integralizar ou adquirir as Debêntures, 

expressamente autorizam, desde já, o Escriturador e a B3 a divulgarem, a qualquer 

momento, a posição das Debêntures, bem como relação dos Debenturistas, ao 

Agente Fiduciário; 

 

(p)  fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes desta Escritura de Emissão, do 

Contrato de Cessão de Créditos, dos Contratos de Garantias e/ou dos demais 

Documentos da Emissão, especialmente daquelas impositivas de obrigações de 

fazer e de não fazer; 

 

(q)  comunicar os Debenturistas, individualmente, no prazo de até 1 (um) Dia Útil 

contado da data em que o Agente Fiduciário tomar conhecimento, a respeito de 

qualquer inadimplemento, pela Emissora e/ou pelos Fiadores, de obrigações 

financeiras assumidas nesta Escritura de Emissão, incluindo as obrigações relativas 

a garantias e a cláusulas destinadas a proteger o interesse dos Debenturistas e que 

estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Emissora e/ou pelos 

Fiadores, indicando as consequências para os Debenturistas e as providências que 

pretende tomar a respeito do assunto; 

 

(r)  divulgar as informações referidas no subitem (q) acima, em sua página na Internet 

tão logo delas tenha conhecimento; 

 

(s)  comunicar aos Debenturistas em até 5 (cinco) Dias Úteis em que tomar 

conhecimento de (1) de qualquer suspeita e/ou violação, pela Emissora, pela 

Fortbrasil e/ou pelos Fiadores, suas Controladas, Controladoras e/ou coligadas, 
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seus funcionários, diretores e/ou conselheiros, conforme aplicável, do disposto na 

Legislação Socioambiental desde que decorrente de investimento dos recursos 

obtidos através da Escritura de Emissão; e/ou (2) de qualquer suspeita e/ou 

violação do disposto na Legislação Anticorrupção, pela Emissora, pela Fortbrasil 

e/ou pelos Fiadores e/ou suas Controladas, Controladoras e/ou coligadas, seus 

funcionários, seus diretores e/ou conselheiros; 

 

(t)  disponibilizar o valor do saldo do Valor Nominal Unitário e do Valor Nominal 

Unitário das Debêntures, calculado pela Emissora, e divulgá-lo aos Debenturistas e 

aos demais participantes do mercado em sua central de atendimento e/ou em sua 

página na rede mundial de computadores; e 

 

(u)  representar os Debenturistas nos Contratos de Garantias, inclusive para fins de 

excussão das Garantias. 

 

8.6  Atribuições Específicas: O Agente Fiduciário usará de quaisquer 

procedimentos judiciais ou extrajudiciais contra a Emissora, a Fortbrasil e/ou os Fiadores 

para a proteção e defesa dos interesses da comunhão dos Debenturistas e da realização 

de seus créditos, devendo, em caso de inadimplemento da Emissora, da Fortbrasil e/ou 

dos Fiadores, observados os termos e condições desta Escritura de Emissão, bem como do 

artigo 12 da Resolução CVM nº 17/2021: 

 

(a)  declarar, observadas as condições desta Escritura de Emissão, antecipadamente 

vencidas as Debêntures, conforme previsto na Cláusula 3.37 acima, e cobrar seu 

principal e acessórios;  

 

(b)  requerer a falência da Emissora nos termos da legislação falimentar ou iniciar 

procedimento da mesma natureza, quando aplicável; 

 
(c)  requerer a declaração de insolvência civil dos Fiadores nos termos do Código de 

Processo Civil Brasileiro, quando aplicável; 

 

(d)  executar as Garantias, aplicando o produto no pagamento integral dos 

Debenturistas; 

 

(e)  tomar qualquer providência necessária para a realização dos créditos dos 

Debenturistas; e 

 

(f)  representar os Debenturistas em processo de falência, recuperação judicial e/ou 

recuperação extrajudicial, bem como intervenção ou liquidação extrajudicial da 

Emissora e/ou de insolvência civil dos Fiadores. 
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8.6.1  O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará 

qualquer juízo sobre a orientação acerca de qualquer fato da Emissão que seja de 

competência de definição pelos Debenturistas, comprometendo-se tão somente a 

agir em conformidade com as instruções que lhe forem transmitidas pelos 

Debenturistas. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer 

responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do 

estrito cumprimento das orientações dos Debenturistas e reproduzidas perante a 

Emissora, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados 

em decorrência disto aos Debenturistas ou à Emissora. A atuação do Agente 

Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17/2021 e dos artigos aplicáveis 

da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou 

pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da 

legislação aplicável. 

 

8.6.2  Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, este 

assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos 

encaminhados pela Emissora, pela Fortbrasil, pelos Fiadores ou por terceiros a 

pedido da Emissora não foram objeto de fraude ou adulteração. O Agente 

Fiduciário não será, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de 

documentos societários da Emissora, permanecendo obrigação legal e 

regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável. 

 

8.6.3  Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que 

criarem responsabilidade para os Debenturistas e/ou exonerarem terceiros de 

obrigações para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento 

das obrigações assumidas neste instrumento, somente serão válidos quando 

previamente assim deliberado pela unanimidade dos Debenturistas reunidos em 

Assembleia Geral de Debenturistas. 

 

8.7  Despesas do Agente Fiduciário: A Emissora, a Fortbrasil e/ou os Fiadores 

ressarcirão o Agente Fiduciário de todas as despesas razoáveis e usuais que tenha, 

comprovadamente, incorrido para proteger os direitos e interesses dos Debenturistas ou 

para realizar seus créditos, mediante pagamento das respectivas faturas acompanhadas 

de cópia dos respectivos comprovantes, emitidas diretamente em nome da Emissora, da 

Fortbrasil e/ou dos Fiadores ou mediante reembolso.  

 

8.7.1  O ressarcimento a que se refere esta Cláusula 8.7 será efetuado, em 

10 (dez) Dias Úteis, após a realização da respectiva prestação de contas à Emissora 

mediante a entrega de cópias dos comprovantes de pagamento. 

 

8.7.2  No caso de inadimplemento da Emissora, da Fortbrasil e/ou dos 

Fiadores, todas as despesas em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para 
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resguardar os interesses dos Debenturistas deverão ser, sempre que possível, 

previamente aprovadas e adiantadas pelos Debenturistas, e posteriormente, 

ressarcidas pela Emissora, pela Fortbrasil e/ou pelos Fiadores mediante 

comprovação. Tais despesas incluem os gastos com honorários advocatícios, 

inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas judiciárias de ações 

propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas à solução da 

inadimplência, enquanto representante dos Debenturistas. As eventuais despesas, 

depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão 

igualmente suportadas pelos Debenturistas, bem como a remuneração e as 

despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a Emissora, a 

Fortbrasil e/ou os Fiadores permanecerem em inadimplência com relação ao 

pagamento destas por um período superior a 30 (trinta) dias corridos, podendo o 

Agente Fiduciário solicitar garantia dos Debenturistas para cobertura do risco de 

sucumbência. 

 

8.7.3  As despesas a que se refere esta Cláusula 8.7 compreenderão, 

inclusive, aquelas incorridas com: 

 

(a)  publicação de relatórios, editais, avisos e notificações, conforme previsto 

nesta Escritura de Emissão, e outras que vierem a ser exigidas por 

regulamentação aplicáveis; 

 

(b)  extração de certidões e despesas cartorárias e com correios quando 

necessárias ao desempenho da função de Agente Fiduciário; 

 

(c)  fotocópias, digitalizações, envio de documentos; 

 

(d)  custos incorridos em contatos telefônicos relacionados à Emissão; 

 

(e)  locomoções entre Estados da Federação e respectivas hospedagens, 

transportes e alimentação, quando necessárias ao desempenho das funções; 

e 

 

(f)  eventuais levantamentos adicionais e especiais ou periciais que vierem a 

ser imprescindíveis, se ocorrerem omissões e/ou obscuridades nas 

informações pertinentes aos estritos interesses dos Debenturistas. 

 

8.7.4  O Agente Fiduciário, no entanto, fica desde já ciente e concorda 

com o risco de não ter tais despesas aprovadas previamente e/ou reembolsadas 

pela Emissora ou pelos Debenturistas, conforme o caso, caso tenham sido 

realizadas em discordância com (a) critérios de bom senso e razoabilidade, 
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geralmente aceitos em relações comerciais do gênero, ou (b) a função fiduciária 

que lhe é inerente. 

 

8.7.5  O crédito do Agente Fiduciário por despesas previamente aprovadas, 

sempre que possível, que tenha feito para proteger direitos e interesses ou realizar 

créditos dos Debenturistas, que não tenha sido saldado na forma descrita nos itens 

8.7 e 8.7.1 acima, será acrescido à dívida da Emissora, preferindo às Debêntures 

na ordem de pagamento, nos termos do parágrafo 5º do artigo 68 da Lei das 

Sociedades por Ações. 

 

8.8  Declarações do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário, nomeado na 

presente Escritura de Emissão, declara, sob as penas da lei: 

 

(a)  não ter qualquer impedimento legal, conforme o parágrafo 3º do artigo 66 da Lei 

das Sociedades por Ações e o artigo 6º da Resolução CVM nº 17/2021, para exercer 

a função que lhe é conferida; 

 

(b)  aceitar a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e 

atribuições previstos na legislação específica e nesta Escritura de Emissão; 

 

(c)  aceitar integralmente a presente Escritura de Emissão, todas as suas cláusulas e 

condições; 

 

(d)  não ter qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas funções; 

 

(e)  estar ciente da Circular n.º 1.832, de 31 de outubro de 1990, conforme alterada, 

do Banco Central do Brasil; 

 

(f)  estar devidamente autorizado a celebrar esta Escritura de Emissão e a cumprir com 

suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e 

estatutários necessários para tanto; 

 

(g)  não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no 

artigo 6º da Resolução CVM nº 17/2021; 

 

(h)  estar devidamente qualificado a exercer as atividades de agente fiduciário, nos 

termos da regulamentação aplicável vigente; 

 

(i)  que esta Escritura de Emissão constitui uma obrigação legal, válida, vinculativa e 

eficaz do Agente Fiduciário, exequível de acordo com os seus termos e condições; 
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(j)  que a celebração desta Escritura de Emissão e o cumprimento de suas obrigações 

aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo 

Agente Fiduciário; 

 

(k)  que verificou a veracidade das informações relacionadas à garantia e a consistência 

das demais informações contidas nesta Escritura de Emissão, diligenciando no 

sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha 

conhecimento;  

 

(l)  que na Data de Emissão, as garantias prestadas não são em valor equivalente ao 

valor de emissão das Debentures; 

 

(m)  que o representante legal que assina esta Escritura de Emissão tem poderes 

estatutários e/ou delegados para assumir, em nome do Agente Fiduciário, as 

obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatário, teve os poderes legitimamente 

outorgados, estando o respectivo mandato em pleno vigor;  

 

(n)  que cumpre em todos os aspectos materiais todas as leis, regulamentos, normas 

administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou 

tribunais, aplicáveis à condução de seus negócios; e 

 

(o)  que, na data de assinatura da presente Escritura de Emissão, não presta serviços 

de agente fiduciário em qualquer outra emissão da Emissora. 

 

9.  Relatórios Fiscais 

 

9.1  Relatórios Fiscais em Geral: A Emissora deverá empregar esforços 

comercialmente razoáveis para fornecer ao Debenturista com razoável rapidez, mediante 

requerimento realizado pelos mesmos, informações e documentos, tal como os 

Debenturistas requeiram, para fins de permitir que estes ou os proprietários indiretos das 

Debêntures preparem e apresentem restituição tributária ou a verificação de conduta 

pelas autoridades tributárias, administrativas ou em procedimentos judiciais relacionados 

a matéria tributária, independentemente da jurisdição fiscal do Debenturista. 

 

10.  Publicidade e Comunicações 

 

10.1  Todos os atos e decisões relevantes decorrentes da Emissão que, de 

qualquer forma, vierem a envolver, direta ou indiretamente, os interesses dos 

Debenturistas deverão (a) ser publicados no DOE-CE e no jornal “O Estado”, se assim for 

requerido pela regulamentação e legislação aplicável, ou (b) comunicados aos 

Debenturistas, por meio de comunicação escrita (inclusive e-mail), com cópia ao Agente 
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Fiduciário, bem como disponibilizados na página da Emissora na rede mundial de 

computadores. 

 

10.1.1  As comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes, dos 

Fiadores, pela Fortbrasil e/ou pelo Agente de Garantias, nos termos desta Escritura 

de Emissão deverão ser realizadas por escrito e encaminhadas para os seguintes 

endereços ou, no caso de comunicação aos Debenturistas, no endereço constante 

do respectivo Boletim de Subscrição: 

 

(a)  para a Emissora: 

FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A. 

Avenida Bezerra de Menezes, nº 100, sala 403,  

Fortaleza, CE 

CEP: 60325-000 

At.: Márcia Torres / Augusto Felix / Luiza Polastrini / Ingrid Rodrigues / Ismael 

Oliveira / Neumann Menezes / Camila de Oliveira 

Telefone: (85) 99121-7147 / (85) 98892-4702 / (85) 99987-0896 

E-mail: financeiro@fortbrasil.com.br / juridico@fortbrasil.com.br / 

contabilidade@fortbrasil.com.br 

 

(b)  para o Agente Fiduciário: 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar 

São Paulo, SP 

CEP 04538-132 

At.: Agente Fiduciário 

Telefone: (11) 

E-mail: agentefiduciario@planner.com.br 

 

(c)  para a Fortbrasil e/ou para os Fiadores: 

FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. 

Avenida Bezerra de Menezes, nº 100, 4º andar 

Fortaleza, CE 

CEP: 60325-000 

At.: Márcia Torres / Augusto Felix / Luiza Polastrini / Ingrid Rodrigues / Ismael 

Oliveira / Neumann Menezes / Camila de Oliveira 

Telefone: (85) 99121-7147 / (85) 98892-4702 / (85) 99987-0896 

E-mail: financeiro@fortbrasil.com.br / juridico@fortbrasil.com.br / 

contabilidade@fortbrasil.com.br 
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(d)  para o Escriturador / Agente de Liquidação: 

 

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, sala 2, 

Pinheiros, São Paulo, SP 

CEP 05425-020 

At.: Eugenia Souza 

Telefone: (11) 3030-7177 

E-mail: spb@vortx.com.br 

 

(e)  para o Agente Depositário: 

 

BANCO BRADESCO S.A. 

Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Prédio Amarelo 

Osasco, SP 

CEP 06029-900 

At.: Sr. Marcelo Tanouye Nurchis e Sr. Yoiti Watanabe 

Telefone: (11) 3684-9476 / (11) 3684-9421 

E-mail: dac.agente@bradesco.com.br / marcelo.nurchis@bradesco.com.br / 

yoiti.watanabe@bradesco.com.br 

 

(f)  para a B3: 

 

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3 

Praça Antonio Prado, nº 48, 4º andar 

São Paulo, SP 

CEP 01010-901 

At.: Superintendência de Ofertas de Títulos Corporativos e Fundos - SCF 

Telefone: 0300-111-1596 

E-mail: valores.mobiliarios@b3.com.br 

 

(g)  para a Agência de Rating: 

 

FITCH RATINGS BRASIL LTDA. 

Alameda Santos, 700, 7º andar, 

São Paulo, SP 

CEP 01418-100 

At.: Sra. Vanessa Roveri Brondino e Sr. João Pontedeiro 

Telefone: (11) 4504-2600 

E-mail: monitoramento@fitchratings.com, joao.pontedeiro@fitchratings.com e 

vanessa.roveribrondino@fitchratings.com 
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10.1.2  As comunicações referentes a esta Escritura de Emissão serão 

consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com “aviso de 

recebimento” expedido pelo correio, sob protocolo, por e-mail ou por telegrama 

nos endereços acima. As comunicações feitas por e-mail serão consideradas 

recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por 

meio de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente) seguido 

de confirmação verbal por telefone. 

 

10.1.3  Se qualquer das Partes, dos Fiadores, a Fortbrasil e/ou o Agente de 

Garantias mudar de endereço ou tiver qualquer de seus dados acima mencionados 

alterados, deverá comunicar aos demais o novo endereço para correspondência ou 

os novos dados, conforme o caso. 

 

11.  Disposições gerais 

 

11.1  Renúncia: Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes 

da presente Escritura de Emissão. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade 

no exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário 

e/ou aos Debenturistas em razão de qualquer inadimplemento das obrigações da Emissora, 

prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma 

renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação 

ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura de 

Emissão. 

 

11.2  Alteração: Qualquer alteração dos termos e condições das Debêntures 

somente será considerada válida se formalizada por escrito e assinada pela Emissora e 

pelo Agente Fiduciário. 

 

11.3  Irrevogabilidade e Irretratabilidade: A presente Escritura de Emissão é 

firmada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes, os Fiadores, a 

Fortbrasil e o Agente de Garantias, bem como seus sucessores a qualquer título.  

 

11.3.1  Caso qualquer das disposições desta Escritura de Emissão venha a ser 

julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não 

afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes, os Fiadores, a Fortbrasil 

e o Agente de Garantias, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra 

que, na medida do possível, produza o mesmo efeito. 

 

11.3.2  As Partes, os Fiadores, a Fortbrasil e o Agente de Garantias 

concordam que a presente Escritura de Emissão poderá ser alterada, sem a 

necessidade de qualquer aprovação dos Debenturistas, sempre que e somente 

(a) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou 
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aritmético, ou (b) em virtude da atualização dos dados cadastrais das Partes, dos 

Fiadores, da Fortbrasil e/ou do Agente de Garantias, tais como alteração na razão 

social, endereço e telefone, entre outros, desde que não haja qualquer custo ou 

despesa adicional para os Debenturistas. 

 

11.4  Cessão de Título: A Emissora não poderá, sem a expressa anuência dos 

Debenturistas, transferir, a qualquer título, qualquer obrigação dever ou atribuição 

proveniente das Debêntures. 

 

11.4.1  Os Debenturistas poderão transferir as Debêntures e os direitos 

provenientes das Debêntures, de forma privada, para qualquer terceiro, mediante 

comunicação prévia por escrito ao Escriturador, que procederá à atualização do 

extrato em nome do novo Debenturista, conforme aplicável; ou poderá transferir 

via venda no mercado secundário.  

 

11.5  Título Executivo: A presente Escritura de Emissão e as respectivas 

Debêntures ora emitidas constituem título executivo extrajudicial, nos termos do 

artigo 784, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e as obrigações nela contidas estão 

sujeitas à execução específica, de acordo com os artigos 536 e seguintes do Código de 

Processo Civil. 

 

11.6  Custos de Registro: Todos e quaisquer custos incorridos em razão do 

registro, inscrição e/ou arquivamento, conforme o caso, desta Escritura de Emissão e seus 

eventuais Aditamentos, bem como dos atos societários relacionados a essa Emissão, serão 

de responsabilidade exclusiva da Emissora. 

 

11.7  Assinatura Eletrônica. As Partes, os Fiadores, a Fortbrasil e o Agente de 

Garantias concordam que será permitida a assinatura digital da presente Escritura de 

Emissão e de quaisquer aditivos ao presente, mediante a assinatura digital nas páginas de 

assinaturas específicas, juntamente com 2 (duas) testemunhas instrumentárias, para que 

esses documentos produzam os seus efeitos jurídicos e legais. 

 

11.7.1  Nesse caso, a data de assinatura desta Escritura de Emissão (ou de 

seus aditivos, conforme aplicável), será considerada a mais recente das dispostas 

na folha de assinaturas digitais, devendo, em qualquer hipótese, ser emitido com 

certificado digital nos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo art. 10 da 

Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. 

 

11.8  Lei de Regência: Esta Escritura de Emissão deverá ser regida e interpretada 

de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. 
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11.9  Foro: Para dirimir quaisquer questões, dúvidas ou litígios oriundos desta 

Escritura de Emissão, os Debenturistas, o Agente Fiduciário e a Emissora elegem o foro da 

comarca da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, renunciando expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Estando as Partes, os Fiadores, a Fortbrasil e o Agente de Garantias, certos e ajustados, 

assinam a presente Escritura de Emissão em formato eletrônico, com a utilização de 

processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 

– ICP-Brasil e a intermediação de entidade certificadora devidamente credenciada e 

autorizada a funcionar no país, de acordo com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de 

agosto de 2001. 

 

Fortaleza, 21 de junho de 2021 

 

(assinaturas nas próximas páginas) 

 

(o restante da página foi deixado intencionalmente em branco) 
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Página de assinaturas 1 de 4 do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de 

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com 

Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços 

Restritos, da Fortbrasil Securitizadora S.A.”, celebrado em 21 de junho de 2021. 

 

 

Emissora: 

 

 

 

FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A. 

Por: José Pires de Oliveira Neto 

Cargo: Diretor Presidente 

CPF/ME: 720.905.293-34 

E-mail: joseneto@fortbrasil.com.br 

Por: Regina Márcia Torres N. de Alencar 

Cargo: Diretora Administrativa Financeira 

CPF/ME: 614.410.743-68 

E-mail: marcia@fortbrasil.com.br 

 

 

(continua nas próximas páginas) 

 

(o restante da página foi deixado intencionalmente em branco) 
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Página de assinaturas 2 de 4 do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de 

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com 

Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços 

Restritos, da Fortbrasil Securitizadora S.A.”, celebrado em 21 de junho de 2021. 

 

 

Agente Fiduciário: 

 

 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

Nome: Alaor Brisquilharo 

Cargo: Procurador 

CPF/ME: 114.492.498-76 

E-mail: abrisquilharo@planner.com.br 

Nome: Emilio Alvarez Prieto Neto 

Cargo: Procurador 

CPF/ME: 250.266.478-04 

E-mail: agentefiduciario@planner.com.br 

 

(continua nas próximas páginas) 

 

(o restante da página foi deixado intencionalmente em branco) 

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5593178 em 24/06/2021 da Empresa FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A, CNPJ 41890246000163 e protocolo
210920955 - 22/06/2021. Autenticação: 5FC05F89B1B4924CB684E6E4F95CA111E8CC7773. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/092.095-5 e o código de segurança f0UI Esta
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

pág. 135/148



 

133 
 

Página de assinaturas 3 de 4 do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de 

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com 

Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços 

Restritos, da Fortbrasil Securitizadora S.A.”, celebrado em 21 de junho de 2021. 

 

 

Fiadores: 

 

 

 

EVELINE TEIXEIRA DE FREITAS 

CPF/ME: 170.428.793-68 

E-mail: eveline1604@icloud.com 

 

 

 

FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS 

CPF/ME: 626.878.243-72 

E-mail: felipefreitas_@hotmail.com 

 

 

 

RAQUEL MATOS DE FREITAS 

CPF/ME: 360.759.493-72 

E-mail: raquel.freitas@fortbrasil.com.br 

 

 

 

JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA NETO 

CPF/ME: 720.905.293-34 

E-mail: joseneto@fortbrasil.com.br 

 

 

(continua na próxima página) 

 

(o restante da página foi deixado intencionalmente em branco) 
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Página de assinaturas 4 de 4 do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de 

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com 

Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços 

Restritos, da Fortbrasil Securitizadora S.A.”, celebrado em 21 de junho de 2021. 

 

 

Interveniente Garantidora: 

 

 

 

 

FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. 

Por: Regina Márcia Torres N. de Alencar 

Cargo: Diretora de Planejamento e Gestão 

CPF/ME: 614.410.743-68 

E-mail: marcia@fortbrasil.com.br 

Por: José Pires de Oliveira Neto 

Cargo: Diretor de Operações e Novos Negócios 

CPF/ME: 720.905.293-34 

E-mail: joseneto@fortbrasil.com.br 

 

 

Agente de Garantias: 

 

 

 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

Nome: Alaor Brisquilharo 

Cargo: Procurador 

CPF/ME: 114.492.498-76 

E-mail: abrisquilharo@planner.com.br 

Nome: Emilio Alvarez Prieto Neto 

Cargo: Procurador 

CPF/ME: 250.266.478-04 

E-mail: agentefiduciario@planner.com.br 

 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome: Ismael Alencar Fiuza de Oliveira 

CPF: 050.679.333-80 

E-mail: ismael.oliveira@fortbrasil.com.br 

 Nome: Romeu Romero Junior 

CPF: 076.791.918-16 

E-mail: escrituracao_rf@planner.com.br 

 

(o restante da página foi deixado intencionalmente em branco) 
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Anexo I ao “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, 

Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória 

Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Fortbrasil 

Securitizadora S.A.”, celebrado em 21 de junho de 2021. 

 

Cronograma de pagamentos das Debêntures 

 

# 
Data de 

Pagamento 
Taxa de Amortização 

(TAi) 
Pagamento de 
Remuneração 

Data de 
Emissão 

21/06/2021 - - 

1 10/07/2021 0,0000% SIM 

2 10/08/2021 0,0000% SIM 

3 10/09/2021 0,0000% SIM 

4 10/10/2021 0,0000% SIM 

5 10/11/2021 0,0000% SIM 

6 10/12/2021 0,0000% SIM 

7 10/01/2022 0,0000% SIM 

8 10/02/2022 0,0000% SIM 

9 10/03/2022 0,0000% SIM 

10 10/04/2022 0,0000% SIM 

11 10/05/2022 0,0000% SIM 

12 10/06/2022 0,0000% SIM 

13 10/07/2022 0,0000% SIM 

14 10/08/2022 0,0000% SIM 

15 10/09/2022 0,0000% SIM 

16 10/10/2022 0,0000% SIM 

17 10/11/2022 0,0000% SIM 

18 10/12/2022 0,0000% SIM 

19 10/01/2023 0,0000% SIM 

20 10/02/2023 0,0000% SIM 

21 10/03/2023 0,0000% SIM 

22 10/04/2023 0,0000% SIM 

23 10/05/2023 0,0000% SIM 

24 10/06/2023 0,0000% SIM 

25 10/07/2023 0,0000% SIM 

26 10/08/2023 0,0000% SIM 

27 10/09/2023 0,0000% SIM 

28 10/10/2023 0,0000% SIM 

29 10/11/2023 0,0000% SIM 

30 10/12/2023 0,0000% SIM 

31 10/01/2024 3,3333% SIM 
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32 10/02/2024 3,4483% SIM 

33 10/03/2024 3,5714% SIM 

34 10/04/2024 3,7037% SIM 

35 10/05/2024 3,8462% SIM 

36 10/06/2024 4,0000% SIM 

37 10/07/2024 4,1667% SIM 

38 10/08/2024 4,3478% SIM 

39 10/09/2024 4,5455% SIM 

40 10/10/2024 4,7619% SIM 

41 10/11/2024 5,0000% SIM 

42 10/12/2024 5,2632% SIM 

43 10/01/2025 5,5556% SIM 

44 10/02/2025 5,8824% SIM 

45 10/03/2025 6,2500% SIM 

46 10/04/2025 6,6667% SIM 

47 10/05/2025 7,1429% SIM 

48 10/06/2025 7,6923% SIM 

49 10/07/2025 8,3333% SIM 

50 10/08/2025 9,0909% SIM 

51 10/09/2025 10,0000% SIM 

52 10/10/2025 11,1111% SIM 

53 10/11/2025 12,5000% SIM 

54 10/12/2025 14,2857% SIM 

55 10/01/2026 16,6667% SIM 

56 10/02/2026 20,0000% SIM 

57 10/03/2026 25,0000% SIM 

58 10/04/2026 33,3333% SIM 

59 10/05/2026 50,0000% SIM 

60 10/06/2026 100,0000% SIM 
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Anexo II ao “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, 

Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória 

Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Fortbrasil 

Securitizadora S.A.”, celebrado em 21 de junho de 2021. 

 

Informações Mínimas do Relatório Mensal do Agente de Garantias 

 

O relatório de que trata a Cláusula 7.5(a), a ser encaminhado, pelo Agente de Garantias, 

mensalmente, à Agência de Rating, ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas deverá, 

conter, no mínimo, as seguintes informações, apuradas nos termos previstos na Escritura 

de Emissão e no Contrato de Cessão, conforme aplicável. 

 

1.  Informações sobre as Debêntures: 

 

(a)  Precificação das Debêntures (saldo devedor inicial, PU, pagamentos, saldo final); 

(b)  Saldo devedor das Debêntures; 

(c)  Despesas incorridas no mês de referência e efetivamente pagas; 

(d)  Juros mensais capitalizados (durante a carência) e pagos (mensalmente); 

(e)  Juros e principal pagos em base mensal (após carência). 

 

2.  Informações sobre os Direitos Creditórios Vinculados: 

 

(a)  Volume de Direitos Creditórios cedidos mensalmente; 

(b)  Inadimplências abertas por faixas de atraso, de acordo com as aberturas previstas 

na Escritura de Emissão e no Contrato de Cessão; 

(c)  Total de recompras e substituições de Direitos Creditórios Vinculados (abertura 

mensal), de acordo com o disposto no Contrato de Cessão; 

(d)  Prazo médio dos Direitos Creditórios Vinculados; 

(e)  Saldo das Reservas previstas na Escritura de Emissão; 

(f)  Abertura do extrato da Conta Centralizadora e dos Investimentos Permitidos; 

(g)  Saldo total da Conta Centralizadora e dos Investimentos Permitidos; 

(h)  Abertura de concentração dos Devedores Cedidos (base mensal), de acordo com as 

aberturas previstas na Escritura de Emissão e no Contrato de Cessão; e 

(i)  Triggers monitorados: 

(1)  razão entre o somatório de Ativos Vinculados e o Saldo Devedor das 

Debêntures (Razão de Cessão); 

(2)  saldo total de Direitos Creditórios Vinculados; 

(3)  saldo de Direitos Creditórios Vinculados vincendos; 

(4)  saldo de Direitos Creditórios Vinculados vencidos e não pagos entre 30 e 60 

dias; 

(5)  saldo de Direitos Creditórios Vinculados vencidos e não pagos entre 61 e 90 

dias; 
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(6)  saldo de Direitos Creditórios Vinculados vencidos e não pagos entre 91 e 120 

dias; 

(7)  saldo de Direitos Creditórios Vinculados vencidos e não pagos entre 121 e 

150 dias; 

(8)  saldo de Direitos Creditórios Vinculados vencidos e não pagos entre 151 e 

180 dias; 

(9)  Índice de Pagamentos Mensais; 

(10)  Índice de Arrecadação Estabelecimento Comerciais Parceiros; e 

(11)  Índices Financeiros e Operacionais. 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Número do Protocolo

21/092.095-5

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

CEE2100135347

Data

21/06/2021

114.492.498-76 Alaor Brisquilharo 22/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

170.428.793-68 EVELINE TEIXEIRA DE FREITAS 22/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata -
Cadastro via Internet Banking

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

250.266.478-04 Emilio Alvarez Prieto Neto 22/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

626.878.243-72 FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS 22/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

050.679.333-80 Ismael Alencar Fiuza de Oliveira 22/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

720.905.293-34 JOSE PIRES DE OLIVEIRA NETO 21/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

360.759.493-72 RAQUEL MATOS DE FREITAS 22/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

614.410.743-68 REGINA MARCIA TORRES NOGUEIRA DE ALENCAR 21/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata -
Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial do Estado do Ceará
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

076.791.918-16 Romeu Romero Junior 22/06/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o 
número do protocolo 21/092.095-5.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A, de CNPJ
41.890.246/0001-63 e protocolado sob o número 21/092.095-5 em 22/06/2021, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número ED.000.266-3/000, em 24/06/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José
Lourenco de Araujo Martins Junior.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o
sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o 
número do protocolo 21/092.095-5.

Capa de Processo
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

614.410.743-68 REGINA MARCIA TORRES NOGUEIRA DE ALENCAR 21/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Bradesco - Internet 
Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

720.905.293-34 JOSE PIRES DE OLIVEIRA NETO 21/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

114.492.498-76 Alaor Brisquilharo 22/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

250.266.478-04 Emilio Alvarez Prieto Neto 22/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

170.428.793-68 EVELINE TEIXEIRA DE FREITAS 22/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet 
Banking

626.878.243-72 FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS 22/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

360.759.493-72 RAQUEL MATOS DE FREITAS 22/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran

050.679.333-80 Ismael Alencar Fiuza de Oliveira 22/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

076.791.918-16 Romeu Romero Junior 22/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará
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cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

pág. 145/148



 
 
 
 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o 
número do protocolo 21/092.095-5.

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

614.410.743-68 REGINA MARCIA TORRES NOGUEIRA DE ALENCAR 21/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Bradesco - Internet 
Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

720.905.293-34 JOSE PIRES DE OLIVEIRA NETO 21/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

114.492.498-76 Alaor Brisquilharo 22/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

250.266.478-04 Emilio Alvarez Prieto Neto 22/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

170.428.793-68 EVELINE TEIXEIRA DE FREITAS 22/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet 
Banking

626.878.243-72 FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS 22/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

360.759.493-72 RAQUEL MATOS DE FREITAS 22/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran

050.679.333-80 Ismael Alencar Fiuza de Oliveira 22/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

076.791.918-16 Romeu Romero Junior 22/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/06/2021
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o 
número do protocolo 21/092.095-5.

Documento assinado eletronicamente por José Lourenco de Araujo Martins Junior, Servidor(a)
Público(a), em 24/06/2021, às 14:02.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE236.117.073-68

Fortaleza. quinta-feira, 24 de junho de 2021
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