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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS SEM 

COOBRIGAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS 

Por este instrumento particular, e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas:  

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VOLCANO II, sociedade anônima 

inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 

39.615.622/0001-60, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 

Faria Lima, 2.055, 7º andar, cj. 71, CEP 01452-001, neste ato representada nos termos do seu 

estatuto social (“Cessionária”); e 

REAG SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO, fundo 

de investimento, inscrito no CNPJ sob o nº 22.945.880/0001-01, com endereço na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 17º andar, conjunto 1.702, Jardim Paulistano, São Paulo – SP, neste 

ato representado por sua Administradora Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

(“Cedente”);   

 

Sendo Cessionária e o Cedente doravante designados em conjunto como “Partes” e, individual e 

indistintamente, como “Parte”);     

e, na qualidade de interveniente anuente, 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 

nº 3.900, 10º andar, Itaim Bibi, CEP, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 00.806.535/0001-54, neste ato representada por seu(s) representante(s) 

legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente 

instrumento, representando os interesses da comunhão dos titulares das Debêntures (conforme 

definidas abaixo) (“Agente Fiduciário”) 

CONSIDERANDO QUE:  

(A) a Cessionária é companhia securitizadora de créditos financeiros e tem por objeto social, 

entre outros, (i) a aquisição e securitização de créditos financeiros, oriundos de operações 

praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de 

crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de 

arrendamento mercantil, companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo e pela 

Caixa Econômica Federal (“Créditos Financeiros”), nos termos do artigo 1º da Resolução nº 2.686 

do Conselho Monetário Nacional, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada (“Resolução CMN 

n. 2.686”); e (ii) emissão e colocação, privada ou junto aos mercados financeiro e de capitais, de 

qualquer título de crédito ou valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os 

trâmites da legislação e regulamentação aplicáveis; 

(B) nos termos do seu estatuto social, a Cessionária pode adquirir, para fins de securitização, 

Créditos Financeiros que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando de sua cessão à 

Cessionária, e estejam em fase de execução, inclusive Créditos Financeiros objeto de ações 

judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio, ou tenham sido judicialmente penhorados ou 

dados em garantia; 

(C) a Cedente é proprietária dos Créditos Financeiros identificados no Anexos I deste Contrato, 

oriundos de operações praticadas por banco comercial, nos termos do artigo 1º da Resolução CMN 

n. 2.686, com seus clientes pessoas físicas e jurídicas também identificados no Anexos I 

(“Devedores”), sendo que tais Créditos Financeiros se encontram, nesta data, vencidos e 

pendentes de pagamento; 
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(D) a Cessionária está realizando sua 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não 

conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única para distribuição pública com 

esforços restritos de distribuição (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), nos termos do 

“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não 

Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, Série Única, para Distribuição Pública com 

Esforços Restritos de Distribuição, da Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Volcano 

II”, celebrado em 15 de dezembro de 2021 entre a Cessionária e o Agente Fiduciário (“Escritura 

de Emissão”);  

(E) o Cedente deseja ceder a totalidade dos Créditos Financeiros de sua titularidade, incluindo 

os respectivos acessórios, tais como remuneração, encargos moratórios, multas, penalidades, 

juros, indenizações, seguros, despesas, custas, honorários, garantias e demais encargos 

contratuais e legais e quaisquer outros direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas 

e ações (“Direitos Creditórios”), ao Cessionário, que deseja adquiri-los nos termos aqui previstos 

no âmbito da Emissão; 

(F) o Agente Fiduciário celebra o presente instrumento como interveniente anuente, na 

qualidade de representante dos interesses da comunhão de titulares das Debêntures 

(“Debenturistas”); 

(G) o presente instrumento é parte integrante de uma operação estruturada de securitização 

de créditos financeiros, destinada à captação de recursos no mercado de capitais, por 

conseguinte, deverá ser interpretado em conjunto com os seguintes contratos (i) Escritura de 

Emissão; e (ii) “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação e Distribuição Pública, com 

Esforços Restritos de Distribuição, sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação, de Debêntures 

Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única da 1ª Emissão da 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Volcano II” (“Contrato de Distribuição” em 

conjunto, os “Documentos da Operação”), 

RESOLVEM as Partes, de comum acordo, com a interveniência e anuência do Agente Fiduciário, 

celebrar o presente “Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios Sem 

Coobrigação e Outras Avenças” (“Contrato”), que será regido pelas Cláusulas e condições a seguir 

descritas: 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a cessão onerosa pela Cedente à Cessionária, da 

totalidade dos Direitos Creditórios Cedidos (conforme definidos abaixo), livres e desembaraçados 

de quaisquer ônus, nesta data, sem qualquer coobrigação da Cedente, em caráter irrevogável e 

irretratável, com a transferência de todos os direitos e privilégios decorrentes da titularidade dos 

Direitos Creditórios Cedidos (“Cessão”). 

1.2. A presente Cessão destina-se a viabilizar a emissão das Debêntures, de modo que os 

Direitos Creditórios Cedidos serão vinculados à Emissão e às Debêntures até sua integral liquidação 

(“Operação de Securitização”). 

 

2. DA CESSÃO DE CRÉDITO 

2.1. A Cedente, neste ato e em regular forma de direito, transfere, cede e endossa a totalidade 

dos Direitos Creditórios indicados no Anexo I – DIREITOS CREDITÓRIOS deste Contrato, incluindo os 

respectivos acessórios, tais como remuneração, encargos moratórios, multas, penalidades, juros, 

indenizações, seguros, despesas, custas, honorários, garantias e demais encargos contratuais e 

legais e quaisquer outros direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações 
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(“Direitos Creditórios Cedidos”) à Cessionária, em caráter definitivo, irrevogável e irretratável e 

sem coobrigação, nos termos dos artigos 286 a 298, e do artigo 914 do Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”) ao passo que a Cessionária, neste ato, adquire 

os Direitos Creditórios Cedidos de acordo com os termos e condições estabelecidos nesta Contrato, 

pelo Preço de Aquisição (conforme definição abaixo) estipulado na Cláusula 5 abaixo. 

2.1.1. Os Direitos Creditórios Cedidos serão transferidos, cedidos e endossados pelo Cedente à 

Cessionária livres e desembaraçados de qualquer ônus, gravames ou restrições, inclusive de 

cessões anteriores. 

2.1.2. Os Direitos Creditórios Cedidos encontram-se vencidos e inadimplidos, nesta data, são 

oriundos de operações praticadas por banco comercial, qual seja o Banco do Brasil S.A. e 

instituições integrantes de seu conglomerado, portanto, créditos de natureza financeira, nos 

termos do art. 1º da Resolução CMN n. 2.686. 

2.1.3. A existência e validade dos Direitos Creditórios Cedidos será comprovada por meio dos 

documentos (i) que formalizam sua origem, incluindo, sem se limitar, Cédulas de Crédito Bancário 

– CCB, capital de giro, adiantamento a depositantes e/ou quaisquer outros documentos ou títulos 

executivos extrajudiciais que formalizem a relação jurídica de empréstimo e/ou financiamento, 

em conjunto com eventuais garantias outorgadas  e (ii) todos os demais documentos suficientes à 

comprovação da existência, validade e cobrança de tais Direitos Creditórios Cedidos 

(“Documentos Comprobatórios”). 

2.1.4. O Anexo I – DIREITOS CREDITÓRIOS contêm a identificação e descrição dos Direitos 

Creditórios Cedidos, para os fins legais.  

2.2. A cessão dos Direitos Creditórios Cedidos objeto deste Contrato é realizada sem qualquer 

coobrigação por parte da Cedente que não será responsável pela solvência dos Devedores, 

respondendo apenas pela (i) existência, certeza, liquidez, exigibilidade, conteúdo, exatidão, 

veracidade, legitimidade e correta formalização dos Direitos Creditórios Cedidos, nos termos do 

Artigo 295 do Código Civil, (ii) entrega dos Documentos Comprobatórios à Cessionária, nos termos 

deste Contrato, e (iii) demais representações e garantias aqui prestadas.  

2.2.1. A partir da aquisição dos Direitos Creditórios Cedidos, estes restarão vinculados à Emissão 

e servirão de lastro das Debêntures independentemente da celebração de qualquer aditamento à 

Escritura de Emissão, servindo a relação de Direitos Creditórios Cedidos inclusa na escritura como 

comprovação suficiente para demonstrar a vinculação dos créditos adquiridos. 

2.2.2. O Cedente se obriga a: (i) fazer a presente Cessão sempre boa, firme e valiosa, de acordo 

com os seus termos e condições adotando, em nome da Cessionária, quando necessário, todas as 

medidas para tanto; (ii) não realizar qualquer ato que acarrete ou possa resultar na redução, por 

qualquer razão, do valor dos Direitos Creditórios Cedidos ou na alteração das condições e 

procedimentos de pagamento; e (iii) encaminhar à Cessionária, em até 05 (cinco) Dias Úteis, ou 

prazo inferior se assim exigido por lei ou ato administrativo, contados da data do recebimento da 

citação ou notificação contra si apresentada por terceiros ou de qualquer fato que tome 

conhecimento que possa afetar adversamente a realização dos Direitos Creditórios Cedidos e/ou 

as obrigações dos Devedores. 

2.3. Observado o disposto na regulamentação aplicável, em especial na Resolução CMN n. 

2.686, a Cessão dos Direitos Creditórios Cedidos, no estado em que se encontram, abrange todos 

os direitos, garantias, interesses, causas de pedir, contratos, Documentos Comprobatórios, e 

quaisquer outros documentos representativos dos Direitos Creditórios Cedidos ou relativos à sua 

cobrança, os quais ficarão na posse da Cedente, na qualidade de fiel depositário, nos termos da 

Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
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3. FORMALIZAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO E REGISTRO DO CONTRATO 

3.1. A transmissão dos Direitos Creditórios Cedidos à Cessionária é formalizada por meio da 

celebração do presente Contrato e será concretizada em até 1 (um) dia útil da realização do 

pagamento do Preço de aquisição descrito abaixo, tornando a Cessão plenamente eficaz entre as 

Partes, para todos os fins de direito, a partir da desta data. 

3.2. A presente Cessão será oponível erga omnes após terem sido cumpridos cumulativamente 

os seguintes procedimentos: (a) celebração deste Contrato; (b) registro do presente Contrato nos 

competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos das comarcas das sedes das Partes, 

nos termos dos artigos 129 e 130, §9º, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e (c) pagamento 

do Preço de Aquisição (abaixo definido), nos termos aqui previstos.  

3.2.1. A Cessionária se obriga a efetuar o protocolo para arquivamento e registro do presente 

Contrato acima referido e de seus aditamentos em até 10 (dez) dias contados da assinatura deste 

Contrato e de seus eventuais aditamentos. 

4. DO PREÇO DE AQUISIÇÃO 

4.1. Pela aquisição dos Direitos Creditórios Cedidos, a Cessionária pagará à Cedente o valor 

certo e ajustado de R$ 15.200.000,00 (quinze milhões e duzentos mil reais) (“Preço de Aquisição”), 

correspondente à 29,23% (vinte e nove vírgula vinte e três por cento) do valor de face dos Direitos 

Creditórios Cedidos, que é de R$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais).  

4.2. O Preço da Cessão será pago pela Cessionária ao Cedente, à vista, em moeda corrente 

nacional, em até 2 (dois) Dias Úteis a contar da verificação do cumprimento das Condições 

Precedentes (adiante definidas), mediante transferência eletrônica disponível para a conta 

corrente nº 1343-3, agência 0001, no Money Plus (274), de titularidade da Cedente (“Conta de 

Livre Movimentação”). 

4.2.1. O extrato bancário evidenciando o crédito do Preço da Aquisição na conta da Cedente 

servirá como prova de quitação da obrigação da Cessionária de pagamento do Preço da Aquisição, 

para todos os fins de direito. Mediante o pagamento integral do Preço de Aquisição, a Cedente dá 

à Cessionária a mais ampla, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação ao pagamento do 

Preço de Aquisição, para nada mais reclamar a esse respeito a qualquer título ou tempo. 

4.3. O pagamento do Preço de Aquisição somente será devido pela Cessionária à Cedente após 

o atendimento das seguintes condições cumulativas (“Condições Precedentes”): 

(i) realização pela Cessionária de diligência legal, contábil, operacional, financeira de 

negócios da Cedente, dos Direitos Creditório Cedidos, cujo resultado seja satisfatório à 

Cessionária e não impacte o Preço de Aquisição, a exclusivo critério da Cessionária (“Due 

Diligence”); 

(ii) perfeita formalização dos Documentos da Operação entendendo-se como tal a sua 

assinatura pelas respectivas partes, bem como a verificação dos poderes dos 

representantes dessas partes e todas as aprovações societárias necessárias para tanto, 

conforme parecer do assessor legal endereçado à Cessionária;  

(iii) subscrição e integralização total das Debêntures;  

4.3.1. Correrão por conta da Cessionária, todas as despesas, taxas e emolumentos devidos aos 

serviços de notas, serviços de registro de títulos e documentos necessárias à formalização do 

presente Contrato, incluindo o atendimento das Condições Precedentes e eventuais aditamentos 

desses documentos. 
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4.3.2. Na hipótese da não implementação das Condições Precedentes e caso não ocorra a 

subscrição e integralização total das Debêntures em até 30 (trinta) dias a contar da presente data, 

prorrogável por mais 30 (trinta) dias, este instrumento será considerado resolvido de pleno direito, 

não produzindo quaisquer efeitos entre as Partes.  

4.3.3. Ocorrendo a hipótese prevista na Cláusula 4.3.2 acima, a Cessionária deverá devolver à 

Cedente os Documentos Comprobatórios que por ventura lhe tiverem sido entregues, não sendo 

devida qualquer indenização ou reembolso de uma parte à outra. 

5. PAGAMENTO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS 

5.1. Os pagamentos pelos Devedores relativos aos Direitos Creditórios Cedidos deverão ser 

depositados direta e exclusivamente na conta bancária exclusivamente associada à Cessionária, 

qual seja, a conta corrente n° 081155920-4, agência nº 0001 mantida no Money Plus (274), de 

titularidade da Emissora (“Conta Exclusiva”). Os pagamentos recebidos dos Devedores em relação 

aos Direitos Creditórios Cedidos serão computados e integrarão o lastro das Debêntures até sua 

liquidação integral, nos termos da Escritura de Emissão. Todos e quaisquer recursos relativos aos 

pagamentos dos Direitos Creditórios Cedidos, bem como à Conta Exclusiva, serão expressamente 

vinculados às Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão.  

5.2. Caso a Cedente venha a receber, excepcionalmente e por conta de qualquer falha nos 

procedimentos operacionais previstos neste Contrato e demais Documentos da Operação, valores 

referentes aos Direitos Creditórios Cedidos, a Cedente receberá tais valores na qualidade de fiel 

depositária da Cessionária, obrigando-se a transferir para a Conta Exclusiva, no prazo de 2 (dois) 

Dias Úteis da verificação do seu recebimento, todos valores recebidos, sem qualquer dedução, 

retenção ou desconto, a qualquer título, sob pena de aplicação das medidas previstas na Cláusula 

15.2.  

5.3. Igualmente, caso a Cedente receba bens e direitos relacionados à satisfação dos Direitos 

Creditórios Cedidos, deverá, em conjunto com a Cessionária, providenciar a alienação dos 

referidos bens e direitos, em forma definida pela Cessionária, cujos recursos deverão ser 

exclusivamente recebidos na Conta Exclusiva. 

5.4. Se qualquer Devedor, representante do Devedor e/ou qualquer interessado entrar em 

contato com a Cedente com relação a qualquer um dos Direitos Creditórios Cedidos após o 

pagamento do Preço de Aquisição, a Cedente obriga-se a orientar o Devedor a contatar a 

Cessionária, no endereço eletrônico e telefone indicados na Cláusula 20 se recusando a receber 

qualquer quantia de forma diversa da prevista neste Contrato.  

5.5. Caberá à Cessionária, a guarda, custódia e depósito dos Documentos Comprobatórios. 

6. DA ADMINISTRAÇÃO DAS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS DOS DIREITOS CREDITÓRIOS 

CEDIDOS 

6.1. A Cedente obriga-se a comunicar as empresa(s) de cobrança eventualmente contratadas 

em relação cobrança extrajudicial dos Direitos Creditórios Cedidos (“Empresas de Cobrança”), em 

até 5 dias úteis dias do pagamento do Preço de Aquisição (“Prazo de Comunicação da Cessão”), 

sobre a Cessão dos Direitos Creditórios à Cessionária, indicando que todos os valores relacionados 

ao pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos deverão ser direcionados para a Conta Exclusiva. 

Fica facultado à Cessionária proceder com referida comunicação caso a Cedente não o faça nos 

termos aqui acordados, bem como proceder à comunicação dos respectivos Devedores. 

6.1.1. A Cedente declara que os Direitos Creditórios Cedidos serão entregues à Cessionária livres 

e desembaraçados, sem nenhum vínculo ou débito com quaisquer Empresas de Cobrança, 
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incluindo qualquer custo, despesa ou remuneração eventualmente devidos às referidas empresas. 

Tais custos, despesas e remuneração, se existentes, serão de responsabilidade exclusiva da 

Cedente, sendo certo que em hipótese alguma os valores obtidos a partir dos Direitos Creditórios 

Cedidos deverão ser utilizados para pagamento de quaisquer custos, despesas e/ou remuneração 

eventualmente devidos às Empresas de Cobrança.  

6.1.2. Após o pagamento do Preço de Aquisição, caberá ao Agente de Cobrança a condução das 

cobranças dos Direitos Creditórios Cedidos, facultada a subcontratação, sob sua responsabilidade 

e expensas, de Empresas de Cobrança, nos termos do Contrato de Cobrança. 

6.1.3. Não obstante o disposto acima, a Cessionária deverá, em virtude do Direito 

Creditório encontrar-se ajuizado perante o juízo competente, encaminhar 

notificação ao juízo competente acerca da cessão ora pretendida, sendo certo que 

a Cedente deverá se comprometer a auxiliar com quaisquer demandas necessárias 

para perfeita formalização da cessão perante o Juízo competente 

7. AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FUTUROS 

7.1. A Cedente manterá a Cessionária informada das ações judiciais e procedimentos 

administrativos propostos pelos Devedores, garantidores ou intervenientes de Documentos 

Comprobatórios em relação aos Direitos Creditórios Cedidos que vier a ter conhecimento, inclusive 

aqueles que visem à declaração de inexistência, fraude ou invalidade do crédito. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1. Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Contrato e demais Documentos da 

Operação, as Partes se obrigam mutuamente a observar sempre os princípios da boa-fé, confiança 

e lealdade comercial, abstendo-se cada Parte de adotar conduta que prejudique os interesses 

comerciais da outra Parte bem como praticar atos adicionais e assinar qualquer documento ou 

instrumento adicional necessários ou apropriados para consumar e/ou concluir as avenças 

contempladas no presente Contrato.  

8.2. Sem prejuízo das demais obrigações assumidas nos termos deste Contrato e dos demais 

Documentos da Operação, a Cedente e os Devedores Solidários, dentro das suas esferas de 

competência, expressamente obrigam-se a:  

(i) as expensas da Cessionária, firmar cessões, endossos, procurações e outros instrumentos, 

em forma aceitável para a Cessionária, e tomar ou fazer com que sejam tomadas todas as 

medidas necessárias para que a Cessão se revista de todos os requisitos legais necessários 

para vigorar entre as Partes e perante terceiros; 

(ii) adotar todas as providências para manter válidas e eficazes as declarações contidas na 

Cláusula 9 abaixo, mantendo a Cessionária informado de qualquer ato ou fato que possa 

afetar a validade de qualquer das referidas declarações e adotando as medidas cabíveis 

para sanar ou evitar a invalidade da referida declaração;  

(iii) transferir para a Conta Exclusiva, na forma da Cláusula 5, quaisquer valores que 

eventualmente venha a receber em relação aos Direitos Creditórios Cedidos;  

(iv) praticar todos os atos que estiverem a seu alcance para a perfeita formalização da cessão 

dos Direitos Creditórios Cedidos e para que os Devedores honrem as obrigações 

relacionadas com os Direitos Creditórios Cedidos; 
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(v) informar a Cessionária, por escrito e o mais breve possível, sobre qualquer documento ou 

informação escrita relevante relacionados aos Direitos Creditórios Cedidos não divulgadas 

anteriormente à Cessionária que eventualmente chegue a seu conhecimento após a data 

de assinatura deste Contrato; 

(vi) dar pleno acesso e atendimento aos auditores independentes contratados pela 

Cessionária, bem como aos representantes das agências classificadoras de risco 

contratadas pela Cessionária, quando for o caso, com relação aos documentos relativos às 

operações, aos Direitos Creditórios Cedidos e aos dados históricos de inadimplência dos 

Devedores; 

(vii) indenizar a Cessionária nos termos deste Contrato; 

(viii) comunicar pronta e imediatamente, por escrito, a Cessionária a respeito: (a) de qualquer 

suspeita e/ou violação, por si, suas controladas, controladoras e/ou coligadas, seus 

funcionários, seus diretores e/ou conselheiros, do disposto nas Obrigações 

Socioambientais (conforme definida abaixo), desde que decorrente do uso dos recursos 

obtidos através da Cessão; e/ou (b) de qualquer suspeita e/ou violação do disposto na 

Legislação Anticorrupção (conforme definida abaixo), por si, suas controladas, 

controladoras e/ou coligadas, seus funcionários, seus diretores e/ou conselheiro; 

(ix) informar à Cessionária e ao Agente Fiduciário por escrito, em um prazo de até 30 (trinta) 

Dias Úteis contados da data em que vier a tomar ciência, sobre a instauração de processo 

administrativo e/ou judicial face à Cedente, suas controladas, controladores e/ou 

coligadas, seus funcionários, seus diretores e/ou conselheiros relacionados a aspectos 

socioambientais e/ou anticorrupção;  

(x) na hipótese de evidência de risco e/ou descumprimento das Obrigações Socioambientais 

por qualquer das Partes, desde que decorrente de investimento dos recursos obtidos 

através da cessão dos Direitos Creditórios Cedidos à Cessionária, a Cedente obriga-se a 

permitir que a Cessionária ou, ainda, terceiros por ela indicados, em horário comercial, 

dentro de um prazo de solicitação prévia razoável: (a) visite qualquer dos 

estabelecimentos e locais onde os negócios e atividades da Cedente são conduzidos; 

(b) inspecione quaisquer locais, plantas, equipamentos, escritórios, filiais e outros 

estabelecimentos da Cedente; (c) tenham acesso aos livros de registro contábil da 

Cedente; e (d) tenham acesso aos empregados, representantes, contratados e 

subcontratados da Cedente;  

(xi) informar a Cessionária sobre qualquer decisão judicial ou administrativa que imponha 

obrigação de fazer à Cedente ou à Cessionária em relação ao objeto deste Contrato, 

ficando obrigada a indenizar a Cessionário por qualquer penalidade que venha a sofrer em 

virtude da falta da referida comunicação; 

(xii) informar a Cessionária a relação e prestadores de serviços atualmente responsáveis pela 

cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos;  

(xiii) solicitar, conforme aplicável, no menor prazo possível, o cancelamento da inscrição em 

serviços de proteção ou restrição ao crédito (tais qual SERASA e/ou SPC) de quaisquer 

Devedores que estejam inscritos nos referidos órgãos, sem prejuízo de cancelamentos 

pontuais solicitados pela Cessionária, bem como entregar à Cessionária, em até 10 (dez) 

dias úteis do cancelamento da inscrição, os arquivos de retorno enviados pela instituição; 

(xiv) cumprir com a legislação de proteção de dados e privacidade aplicável, em especial a Lei 

nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados, conforme alterada (“LGPD”) e garantir que 
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qualquer prestador de serviços envolvido no objeto deste Contrato cumpra com a LGPD, 

conforme aplicável a referido prestador, bem como se compromete a apenas contratar 

terceiros por meio de contrato escrito com condições minimamente restritivas como 

aquelas previstas nesta Contrato;  

(xv) salvo por determinação legal ou judicial, não realizar qualquer dos seguintes atos sem o 

consentimento prévio por escrito da Cessionária: (a) liberar quaisquer garantias 

relacionadas a quaisquer Direitos Creditórios Cedidos; (b) renunciar, em todo ou em parte, 

a direitos relativos aos Direitos Creditórios Cedidos; (c) aditar ou alterar quaisquer dos 

Documentos Comprobatórios; e (d) realizar compensação contra qualquer Direito 

Creditório Cedidos; e  

(xvi) colaborar com a Cessionária caso seja necessária a adoção de providências ou diligências 

junto aos titulares anteriores dos Direitos Creditórios Cedidos, inclusive para apuração da 

existência, validade, exequibilidade e certeza de Direitos Creditórios Cedidos, obrigando-

se a, em até 15 (quinze dias) ou outro prazo razoável expressamente assinalado, atender 

às solicitações da Cessionária para tanto.  

8.3. Sem prejuízo das demais obrigações assumidas nos termos deste Contrato, a Cessionária 

expressamente obriga-se a:  

(i) pagar o Preço de Aquisição, na forma convencionada neste Contrato e observadas as 

Condições Precedentes; 

(ii) praticar todos os atos que estiverem ao seu alcance para a perfeita formalização da cessão 

dos Direitos Creditórios Cedidos; 

(iii) cumprir com LGPD;  

(iv) informar a Cedente sobre qualquer decisão judicial ou administrativa que imponha uma 

obrigação de fazer à Cedente, ficando obrigado a indenizar a Cedente por quaisquer 

penalidades que venha a sofrer em virtude da falta de comunicação; 

(v) caso desejar, assumir posição contratual da Cedente nos contratos firmados com os 

prestadores de serviços que conduzem as ações judiciais de cobrança, nos termos deste 

Contrato; 

(vi) realizar a cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos, por si ou por meio do Agente de 

Cobrança, com base nas informações fornecidas pela Cedente, bem como nas informações 

que obtiver por sua conta; e 

(vii) cumprir toda e qualquer determinação e/ou ordem judicial e/ou administrativa proferida 

pelas autoridades competentes relativas aos Direitos Creditórios Cedidos que restrinjam 

o exercício do direito de cobrança dos referidos Direitos Creditórios Cedidos. 

9. DAS DECLARAÇÕES DAS PARTES 

9.1. Cada uma das Partes, neste ato, declara à outra Parte que: 

(i) uma sociedade devidamente constituída e em funcionamento de acordo com a legislação 

e regulamentação em vigor na República Federativa do Brasil e, no caso de pessoas físicas, 

encontra-se em pleno gozo de suas capacidades civis; 
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(ii) possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Contrato, realizar todas 

as operações aqui previstas e cumprir todas as obrigações principais e acessórias aqui 

assumidas, tendo tomado todas as medidas de natureza societária e outras eventualmente 

necessárias para autorizar a sua celebração, implementar todas as operações nele 

previstas e cumprir todas as obrigações nele assumidas; 

(iii) este Contrato é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e 

exequível, de acordo com os seus termos; 

(iv) a celebração do presente Contrato e o cumprimento das obrigações nele assumidas: (a) 

não violam qualquer disposição contida em seus documentos societários; (b) não violam 

qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, a que esteja 

vinculada, ou a que seus bens estejam vinculados; (c) não exigem consentimento, ação 

ou autorização de qualquer natureza; e (d) não acarretam, direta ou indiretamente, o 

descumprimento, total ou parcial, de quaisquer contratos ou instrumentos, de qualquer 

natureza, firmados por quaisquer das Partes, ou que seus respectivos controladores, 

controladas e coligadas sejam parte ou aos quais estejam vinculados, a qualquer título, 

qualquer dos bens de sua propriedade; 

(v) está apta a cumprir as obrigações previstas neste Contrato de Cessão e agirá em relação 

a ele com boa-fé, probidade e lealdade; 

(vi) foi informada e avisada de todas as condições e circunstâncias envolvidas na negociação 

objeto deste Contrato e que poderiam influenciar a capacidade de expressar a sua 

vontade, tendo sido assistida por advogados durante toda a referida negociação; 

(vii) os representantes legais ou mandatários que assinam este Contrato têm poderes 

estatutários e/ou legitimamente outorgados para assumir as obrigações estabelecidas 

neste Contrato; 

(viii) todos os mandatos outorgados nos termos dos Documentos da Operação o foram como 

condição do negócio ora contratado, em caráter irrevogável e irretratável nos termos dos 

artigos 683 e 684 do Código Civil; 

(ix) 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, ou está discutindo de boa-fé a realização de pagamentos não 

realizados, nas esferas administrativa ou judicial 

(x) não violou, assim como seus respectivos conselheiros, diretores, empregados, agentes ou 

quaisquer pessoas agindo em seu nome, leis anticorrupção, incluindo, sem limitação, a 

Lei Anticorrupção Brasileira (Lei Federal nº 12.846/2013), o Decreto Brasileiro 

Anticorrupção (Decreto nº 8.420/2015), a Lei Federal de Conflito de Interesses (Lei 

Federal nº 12.813/2013), a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992) 

e a Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93) (“Leis Anticorrupção”); 

(xi) cumprem, nos aspectos materiais relevantes, as leis, regulamentos e demais normas 

ambientais e trabalhistas em vigor, relativa à saúde e segurança ocupacional, inclusive no 

que se refere à inexistência de trabalho infantil e análogo a de escravo, assim como não 

adotar ações que incentivem a prostituição, em especial com relação aos seus projetos e 

atividades de qualquer forma beneficiados pela Emissão, mantendo, ainda, todas as 

licenças ambientais válidas e/ou dispensas e/ou protocolo junto às autoridades públicas, 

observados os prazos previstos no artigo 18, §4º, da Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 e/ou os prazos definidos 
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pelos órgãos ambientais das jurisdições em que a Emissora atue (“Obrigações 

Socioambientais”); e 

(xii) suas respectivas controladas e coligadas e seus diretores, funcionários e membros de 

conselho de administração, se existentes, observem e cumpram as Leis Anticorrupção e 

as Obrigações Socioambientais. 

9.2. Sem prejuízo das demais declarações prestadas por meio do presente Contrato, a Cedente 

declara e assegura à Cessionária, que:  

(i) possui válidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor todas as licenças, 

concessões, autorizações, permissões e alvarás, inclusive ambientais, aplicáveis ao 

exercício de suas atividades; 

(ii) os Direitos Creditórios Cedidos à Cessionária: (a) foram devidamente constituídos de 

acordo com a legislação brasileira, são de sua legítima e exclusiva titularidade, não são 

passíveis a quaisquer discussões comerciais, e estão livres e desembaraçados de quaisquer 

ônus, gravames ou restrições de qualquer natureza, judiciais ou extrajudiciais, que, de 

qualquer modo, possam obstar a cessão e o pleno exercício, pela Cessionária, das 

prerrogativas decorrentes da titularidade dos Direitos Creditórios Cedidos ora adquiridos; 

(b) são representados por Documentos Comprobatórios que evidenciam sua correta 

constituição, formalização, validade e exigibilidade; e (c) não foram objeto de cessão a 

terceiros pela Cedente;  

(iii) os Direitos Creditórios Cedidos por força desta Contrato são de sua legítima e exclusiva 

titularidade, estando livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições 

de qualquer natureza, judiciais ou extrajudiciais, que, de qualquer modo, possam obstar 

a cessão ora contratada e o pleno exercício, pela Cessionária, das prerrogativas 

decorrentes da titularidade dos Direitos Creditórios Cedidos, tendo sido contratados em 

estrita observância à legislação aplicável, não havendo, assim, qualquer óbice à cessão à 

Cessionária e ao pleno exercício das prerrogativas decorrentes da titularidade dos Direitos 

Creditórios Cedidos adquiridos; 

(iv) os Direitos Creditórios Cedidos não estão sujeitos a qualquer desconto, abatimento, 

compensação, acordos e/ou dedução de qualquer natureza pelo respectivo Devedor, 

quando da cessão à Cessionária; 

(v) todos os Direitos Creditórios Cedidos à Cessionária: (a) têm origem legal, (b) foram 

corretamente formalizados; e (c) são oriundos de operações praticadas por banco 

comercial, qual seja o Banco do Brasil S.A. e instituições integrantes de seu conglomerado, 

nos termos do artigo 1º da Resolução CMN n. 2.686, não tendo sido listados no Anexo I  

quaisquer Direitos Creditórios em duplicidade ou vinculados a qualquer outro negócio 

jurídico;   

(vi) inexiste qualquer obstáculo ou problema que possa afetar ou restringir o direito da 

Cessionária sobre os Direitos Creditórios Cedidos como proprietário único e exclusivo dos 

mesmos, de forma a afetar negativamente o direito de propriedade sobre os mesmos, em 

especial o de usá-los, gozá-los e usufruí-los como bem entender, podendo, sem se limitar 

a, conceder descontos, cedê-los novamente, dá-los em garantia, dentre outros; 

(vii) a Cessão dos Direitos Creditórios Cedidos: (a) não caracteriza fraude contra credores, 

conforme previsto nos Artigos 158 a 165 do Código Civil; (b) não é passível de declaração 

de ineficácia ou de revogação, nos termos dos Artigos 129 a 138 da Lei nº 11.101 de 9 de 

fevereiro de 2005, conforme alterada (Lei de Falências); (c) não caracteriza fraude à 
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execução, na hipótese do Artigo 792 do Código de Processo Civil; e (d) não caracteriza a 

hipótese do Artigo 185, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, conforme alterada 

(“Código Tributário Nacional”); 

(viii) a utilização dos recursos oriundos da cessão dos Direitos Creditórios Cedidos não implica 

e/ou implicará violação das Obrigações Socioambientais e da Legislação Anticorrupção; 

(ix) não há qualquer ação, demanda ou processo, administrativo ou judicial, ou ainda 

controvérsias, dúvidas e/ou contestações de qualquer espécie pendentes contra si, ou 

sobre os Direitos Creditórios Cedidos e/ou no qual a Cedente esteja envolvida ou seja 

parte interessada, que de qualquer forma impliquem ou possam implicar impedimento à 

celebração da Cessão e do presente Contrato;  

(x) não há qualquer dívida conhecida com qualquer dos Devedores que possa ensejar-lhes 

direito à compensação com os Direitos Creditórios Cedidos;  

(xi) toda cobrança, seja extrajudicial ou judicial, dos Direitos Creditórios Cedidos realizada 

até esta data observou estritamente toda legislação e regulamentação aplicável, inclusive 

o Código de Defesa do Consumidor; 

(xii) recebeu previamente uma minuta do presente Contrato para sua análise, e que nada tem 

a opor quanto aos termos, condições, validade e eficácia da cessão de Direitos Creditórios 

Cedidos ora regulada; 

(xiii) não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar este Contrato 

e/ou quaisquer contratos e/ou compromissos a ele relacionados; 

(xiv) as discussões sobre o objeto deste Contrato foram realizadas, conduzidas e 

implementadas por sua livre iniciativa; 

(xv) é qualificada e tem experiência em contratos semelhantes a este Contrato e/ou aos 

contratos e compromissos a ele relacionados; 

(xvi) a cessão dos Direitos Creditórios Cedidos não estabelece, direta ou indiretamente, 

qualquer relação de consumo entre a Cedente e a Cessionária e/ou entre a Cessionária e 

os Devedores; e 

(xvii) não tem direito a qualquer imunidade frente a processos judiciais ou procedimentos 

administrativos em qualquer jurisdição; 

10. DA VIGÊNCIA 

10.1. Ressalvado o disposto na Cláusula 4.3.2, prazo de vigência deste Contrato inicia-se na data 

de sua assinatura e termina após o integral cumprimento das obrigações aqui previstas e/ou sua 

resilição ou rescisão, o que ocorrer primeiro, ressalvadas os itens cuja vigência seja definida de 

forma diversa. 

11. DA RESOLUÇÃO DE CESSÃO  

11.1. Haverá a resolução da cessão de um Direito Creditório Cedido ou de um conjunto de 

Direitos Creditórios Cedidos, conforme o caso, ora adquiridos pela Cessionária, 

independentemente de qualquer aviso ou notificação à Cedente, nos termos do previsto neste 

Contrato, com o retorno de tais Direitos Creditórios Cedidos ao status quo ante, nos seguintes 

casos (“Eventos de Resolução de Cessão”):  
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(i) declaração falsa, incorreta e/ou incompleta realizada pela Cedente em relação a um ou 

mais Direitos Creditório Cedido, nos termos da Cláusula 9.1 e 9.2 acima; 

(ii) caso o referido Direito Creditório Cedido venha a ser reclamado por terceiros 

comprovadamente titulares de ônus, gravames ou encargos constituídos sobre tal Direito 

Creditório Cedido, pela Cedente ou pelos antecessores da Cedente na titularidade do 

crédito, previamente à sua cessão à Cessionária; 

(iii) aquisição pela Cessionária de Direito Creditório Cedido cuja operação tenha de ser 

revertida em virtude de má formalização, vício, originado em desacordo com as previsões 

deste Contrato; 

(iv) caso seja verificada qualquer incorreção e inconsistência materiais ou falsidade na 

constituição dos Direitos Creditórios Cedidos à Cessionária, que, a critério da Cessionária, 

apesar de não invalidar o Direito Creditório ou o instrumento que o constituiu, dificulte 

ou impossibilite a sua cobrança judicial ou extrajudicial; 

(v) inobservância pela Cedente das obrigações previstas na Cláusula 5.2 ou Cláusula 8.2 

alíneas (iv), (ix) e (x) ou falsidade, incorreção e/ou incompletude intencional de qualquer 

das declarações prestadas na Cláusula 9 em relação à Cedente e/ou a qualquer dos 

Devedores Solidários; 

(vi) caso seja verificada a impossibilidade de continuidade da cobrança do Direito Creditório 

Cedido por culpa da Cedente, incluindo, mas não se limitando a perdas de prazos 

processuais, prescrição, decadência e preclusão excetuando-se aqueles que estão 

relacionados no Anexo I – DIREITOS CREDITÓRIOS; 

(vii) caso seja verificada pela Cessionária a invalidade, duplicidade em relação aos Direitos 

Creditórios Cedidos, repetição de indébito quando se tratar do valor integral da dívida, 

prescrição ou condenação que resulte na liquidação integral do débito ou saldo credor em 

favor do Devedor, por culpa da Cedente; 

(viii) caso a Cedente descumpra a obrigação de envio de documentos relativos aos Direitos 

Creditórios Cedidos, nos termos e prazos indicados neste Contrato; e 

(ix) caso a Cessionária constate que o Direito Creditório Cedido não era de exclusiva 

titularidade da Cedente na data de celebração deste Contrato. 

11.1.1. A ocorrência dos Eventos de Resolução de Cessão indicados na alínea (v) da Cláusula 11.1 

acima implicará, a critério da Cessionária, a extinção da cessão da totalidade dos Direitos 

Creditórios Cedidos, sem prejuízo da resolução da cessão da totalidade da carteira na hipótese 

dos demais Evento de Resolução de Cessão, caso associados a todos os Direitos Creditórios Cedidos. 

11.1.2. No caso de resolução da cessão da totalidade dos Direitos de Crédito Cedidos, o presente 

Contrato permanecerá em vigor, independente da celebração do respetivo Termo de Resolução da 

Cessão, até a quitação integral dos valores devidos por uma parte à outra em virtude da resolução 

da cessão. 

11.1.3. As Partes desde já acordam que a solidariedade prevista na Cláusula 2 deste Contrato não 

se aplicará caso, em decorrência de culpa exclusiva de qualquer dos Devedores Solidários, (a) a 

Cedente descumpra qualquer das obrigações previstas na Cláusula 18.2 alíneas (iv), (ix) e (x), 

e/ou (b) seja verificado qualquer dos Eventos de Resolução de Cessão previstos na Cláusula 11.1 

alíneas (v) e (ix). Nessas hipóteses, o(s) Devedor(es) Solidário(s) envolvido(s) (“Devedor 

Inadimplente”) estará(ão) obrigados a proceder conforme o disposto na Cláusula 12.2 abaixo. Na 
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hipótese de verificação dos Eventos de Resolução de Cessão previstos na Cláusula 11.1 alíneas (v) 

e (ix), caso o(s) Devedor(es) Inadimplente(s) não restituam o preço e paguem a multa de que trata 

a Cláusula 12.2 abaixo em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento de notificação enviada 

pela Cessionária, os demais Devedores Solidários responderão solidariamente pelo referido 

descumprimento e resolução da cessão e dos Direito(s) Creditório(s) Cedido(s) atrelados ao 

referido descumprimento.  

11.2. Observado o disposto na Cláusula 11.1.3 acima, sempre que ocorrer qualquer dos Eventos 

de Resolução de Cessão, a Cedente e os Devedores Solidários estarão obrigados (i) a restituir à 

Cessionária, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contado da data do fato que deu ensejo à 

resolução da cessão, em moeda corrente nacional, o valor Preço de Aquisição pago pela 

Cessionária em relação ao(s) Direito(s) Creditório(s) Cedido(s) cuja cessão tiver sido resolvida, o 

qual será equivalente a [=]% ([=]) do valor de face do(s) Direito(s) Creditório(s) Cedido(s), 

corrigido, pro rata die, pelo IPCA, desde a data de pagamento do Preço de Aquisição até a data 

da restituição integral dos valores devidos pela resolução da cessão, sem prejuízo de eventuais 

indenizações e ressarcimentos adicionais, relativos a perdas e danos, diretos e indiretos, inclusive 

lucros cessantes, a livre e exclusivo critério da Parte prejudicada, e (ii) ao pagamento de multa 

convencional, não compensatória, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), caso a 

resolução tenha se dado em relação à totalidade dos Direitos Creditórios Cedidos, valor que será 

reduzido proporcionalmente, conforme a razão entre o valor de face do Direito Creditório Cedido 

cuja cessão tenha sido resolvida e o valor de face total da carteira de Direitos Creditórios Cedidos 

objeto deste Contrato.   

11.3. As Partes e o Agente Fiduciário formalizarão a resolução da cessão, mediante a ocorrência 

de qualquer dos Eventos de Resolução de Cessão, em documento próprio (“Termo de Resolução de 

Cessão”).  

11.4. A Cedente obriga-se a informar à Cessionária a respeito da ocorrência de qualquer Evento 

de Resolução de Cessão em no máximo 2 (dois) Dias Úteis após tomar conhecimento de sua 

ocorrência.  

11.4.1. Até às 14 horas do 10º (décimo) Dia Útil contado da data do fato que deu ensejo à 

resolução da cessão, as Partes assinarão eletronicamente o Termo de Resolução da Cessão, no qual 

constará a lista atualizada da totalidade dos Direitos Creditórios Cedidos. 

12. DAS PENALIDADES  

12.1. Caso alguma das Partes deixe de realizar, tempestivamente, pagamentos devidos nos 

prazos previstos neste Contrato, ficará sujeita ao pagamento de (i) multa moratória de 2% (dois 

por cento); e (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidentes sobre o valor devido.  

13. DA TUTELA ESPECÍFICA 

13.1. As Partes reconhecem, desde já, que este Contrato constitui título executivo 

extrajudicial, para todos os fins e efeitos do Artigo 815 e seguintes do Código de Processo Civil. 

13.2. Observados os prazos estabelecidos nesta Contrato, as obrigações de fazer e não fazer 

previstas nesta Contrato serão exigíveis no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contado do 

recebimento, pela Parte inadimplente, da notificação que constituir a respectiva Parte em mora, 

ficando facultada à Parte credora a adoção das medidas judiciais necessárias: (i) à tutela 

específica; ou (ii) à obtenção do resultado prático equivalente, por meio das medidas a que se 

refere o Parágrafo 1º do Artigo 536 do Código de Processo Civil. 



 

Página 14 de 32 
 

13.3. Caso qualquer uma das Partes descumpra qualquer das obrigações de dar, fazer ou não 

fazer previstas neste Contrato e, notificadas para sanar tal inadimplemento, deixem de fazê-lo 

no prazo assinalado na referida notificação, a outra Parte, independentemente de qualquer outro 

aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da faculdade de resilir 

ao Contrato, poderá requerer a tutela específica da obrigação inadimplida, conforme previsão do 

Código de Processo Civil, independentemente da aplicação da multa prevista no item 12.1 acima 

ou, a seu juízo, promover execução da obrigação de fazer, com fundamento no Artigo 815 e 

seguintes do Código de Processo Civil. 

13.4. Para os fins desta Cláusula 13, as Partes desde já expressamente reconhecem que o 

comprovante de recebimento da notificação mencionada nesta Cláusula 13, acompanhado dos 

documentos que a tenham fundamentado, será bastante para instruir o pedido de tutela específica 

da obrigação.  

14. DA CONFIDENCIALIDADE 

14.1. As Partes obrigam-se a manter em sigilo e respeitar a confidencialidade dos dados e 

informações, verbais ou escritas, relativos às operações e negócios, dos contratos, pareceres e 

outros documentos, bem como de quaisquer cópias ou registros destes, contidos em qualquer meio 

físico a que a Parte tiver acesso em virtude do presente Contrato (“Informações Confidenciais”), 

ficando desde já estabelecido que: (i) as Informações Confidenciais poderão ser divulgadas ao 

agente fiduciário da Emissão e aos Debenturistas, bem como aos seus sócios, administradores, 

procuradores, consultores, prepostos e empregados, presentes ou futuros, que precisem ter 

acesso às Informações Confidenciais em virtude do cumprimento das obrigações estabelecidas 

neste Contrato (“Representantes”); (ii) as Informações Confidenciais poderão ser divulgadas aos 

órgãos de fiscalização a que estão sujeitas as Partes, especialmente o Banco Central do Brasil, a 

CVM e a Secretaria da Receita Federal; e (iii) a divulgação por uma Parte a terceiros, direta ou 

indiretamente, no todo ou em parte, isolada ou conjuntamente, no Brasil ou no exterior, por 

qualquer meio, de quaisquer Informações Confidenciais dependerá de prévia autorização, por 

escrito, da outra Parte. 

14.2. As Partes comprometem-se a não utilizar qualquer das Informações Confidenciais em 

proveito próprio ou de quaisquer terceiros e responsabilizam-se pela violação das obrigações 

previstas nesta Cláusula por parte de quaisquer dos seus Representantes. 

14.3. Caso qualquer das Partes ou qualquer de seus Representantes sejam obrigados, em virtude 

de lei, de decisão judicial, ou por determinação de qualquer autoridade governamental, a divulgar 

quaisquer das Informações Confidenciais, tal Parte ou Representante deverá comunicar 

imediatamente a outra Parte a respeito dessa obrigação, de modo que as Partes, em mútua 

cooperação, possam intentar as medidas cabíveis, inclusive judiciais, para preservar as 

Informações Confidenciais. Caso as medidas tomadas para preservar as Informações Confidenciais 

não tenham êxito, deverá ser divulgada somente a parcela das Informações Confidenciais 

necessária à satisfação do dever legal de divulgação das informações. 

14.4. Excluem-se do compromisso de confidencialidade aqui previsto as informações: (i) 

disponíveis para o público de outra forma que não pela sua divulgação por qualquer das Partes ou 

por qualquer de seus Representantes; e (ii) que comprovadamente já eram do conhecimento de 

uma ou de todas as Partes ou de qualquer de seus Representantes antes da referida Parte obrigada 

ou seus Representantes terem acesso a tais informações em função desta Contrato. 

14.5. O dever de confidencialidade previsto nesta Cláusula 14 sobreviverá ao término deste 

Contrato pelo prazo de 2 (dois) anos. 

15. INDENIZAÇÃO 
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15.1. A partir da data de assinatura deste Contrato, a Cedente se obriga a indenizar e manter 

a Cessionária e os Debenturistas indene contra quaisquer demandas, obrigações, perdas e danos 

de qualquer natureza direta ou indiretamente sofridos pela Cessionária e/ou pelos Debenturistas, 

originados de ou relacionados a: (i) falsidade contida nas declarações e garantias prestadas pela 

Cedente, nos termos deste Contrato ou de quaisquer dos demais Documentos da Operação; 

(ii) ação ou omissão dolosa ou culposa da Cedente, no que diz respeito ao cumprimento de suas 

obrigações decorrentes dos Documentos da Operação ou de qualquer forma relacionadas à Cessão 

e aos Direitos Creditórios Cedidos e sua Cobrança; (iii) demandas, ações ou processos instaurados 

a fim de discutir: (a) a presente Cessão; e/ou (b) a validade dos Direitos Creditórios Cedidos, 

exceto se tais demandas, ações ou processos relacionem-se, comprovadamente a ato ou omissão 

da Cessionária.  

15.2. Sem prejuízo da obrigação assumida na Cláusula 15.1 deste Contrato, a Cedente se obriga 

a fornecer os documentos e informações de que dispõem e que sejam necessários para defesa dos 

interesses da Cessionária e/ou dos Debenturistas contra as demandas, processos, ações, 

obrigações, perdas e danos mencionados na Cláusula 15.1 deste Contrato, no prazo de até 3 (três) 

Dias Úteis contado do recebimento de solicitação escrita nesse sentido, ou em menor prazo, se 

assim exigido pelo órgão administrativo e/ ou judicial competente.  

16. DAS COMUNICAÇÕES 

16.1. Todos os documentos e as comunicações, sempre feitos por escrito, assim como os meios 

físicos que contenham documentos ou comunicações, a serem enviados por qualquer das Partes 

nos termos desta Contrato, deverão ser encaminhados para os seguintes endereços:  

Para a Cessionária: 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VOLCANO 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7º andar, conjunto 71, parte, Jardim Paulistano 

CEP 01452-001 – São Paulo/SP 

At.: Daniel Serto 

Tel.: (11) 99647-8450 

E-mail: daniel.serto@volcano.net.br  

 

Para a Cedente:  

REAG SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 17º andar, conjunto 1.702, Jardim Paulistano 

CEP 01452-000 – São Paulo/SP 

At.: Silvano Gersztel  

Tel.: (11) 3054-6800 

E-mail: silvano.gersztel@reag.com.br  

Para o Agente Fiduciário:  

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Condomínio Edifício Pedro, Mariz – B31, Itaim 

Bibi, CEP 04.538-132, São Paulo / SP 

At.: Emílio Neto/ Edigard Macedo/ Maria Cristina 

Tel.: (11) 3014-6008/ 3014-6034/ 3014-6009 

E-mail: agentefiduciario@planner.com.br  

 

mailto:daniel.serto@volcano.net.br
mailto:daniel.serto@volcano.net.br
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16.2. As comunicações referentes a este Contrato serão consideradas entregues quando 

recebidas sob protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pelos correios, sob protocolo, 

nos endereços acima. As comunicações feitas por correio eletrônico 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). Os respectivos originais, se houver, deverão ser 

encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem. 

Não estão incluídos nestas comprovações e fluxo de informações documentos e tratativas que 

alterem os procedimentos e/ou requisitos com previsão contratual, pois nestes casos haverá 

necessidade de aditivos contratuais. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser 

comunicada às outras pela Parte que tiver seu endereço alterado.  

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. Toda e qualquer modificação, alteração ou aditamento ao presente Contrato somente será 

válido se feito por instrumento escrito, assinado pelas Partes e o Agente Fiduciário, ou seus 

respectivos sucessores. 

17.2. As Partes acordam que as obrigações de indenização previstas nesta Contrato sobreviverão 

ao término desta Contrato até o decurso do prazo prescricional previsto na legislação aplicável.  

17.3. As Partes celebram esta Contrato em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se ao 

seu fiel, pontual e integral cumprimento, por si e por seus sucessores e herdeiros, a qualquer 

título. 

17.4. Os anexos a esta Contrato são parte integrante e inseparável deste. Em caso de dúvidas 

entre a Contrato e seus anexos, prevalecerão as disposições desta Contrato, dado o caráter 

complementar dos anexos. Não obstante, reconhecem as Partes a unicidade e incindibilidade das 

disposições desta Contrato e dos anexos, que deverão ser interpretadas de forma harmônica e 

sistemática, tendo como parâmetro a natureza do negócio celebrado entre as Partes. 

17.5. A tolerância e as concessões recíprocas terão caráter eventual e transitório e não 

configurarão, em qualquer hipótese, renúncia, transigência, remição, perda, modificação, 

redução ou ampliação de qualquer direito, faculdade, privilégio, prerrogativa ou poderes 

conferidos a qualquer das Partes nos termos desta Contrato, assim como, quando havidas, o serão, 

expressamente, sem o intuito de novar as obrigações previstas nesta Contrato. 

17.6. A presente Contrato constitui o único e integral acordo entre as Partes, substituindo todos 

os outros documentos, cartas, memorandos ou propostas entre as Partes, bem como os 

entendimentos orais mantidos entre as mesmas, anteriores à presente data. 

17.7. Salvo disposição em contrário prevista nesta Contrato, é expressamente vedada a cessão 

a terceiros, por qualquer das Partes, dos direitos e obrigações nele previstos sem expressa e prévia 

concordância da outra Parte. 

17.8. Se uma ou mais disposições aqui contidas forem consideradas inválidas, ilegais ou 

inexequíveis em qualquer aspecto das leis aplicáveis, a validade, legalidade e exequibilidade das 

demais disposições não serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título. 

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

a estrutura jurídica de uma securitização de créditos financeiros viabilizada por meio da emissão 

das Debêntures, razão por que nenhum dos Documentos da Operação poderá ser interpretado 

e/ou analisado isoladamente. Neste sentido, qualquer conflito em relação à interpretação das 

obrigações das Partes neste documento deverá ser solucionado levando em consideração uma 

análise sistemática de todos os documentos envolvendo a emissão das Debêntures. 
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17.10. As Partes concordam que o presente instrumento poderá ser assinado digitalmente, nos 

termos da Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019 (“Lei 13.874/19”), bem como da Medida 

Provisória 2.200-2 de 24 de agosto de 2001 (“MP 2.200-2”). Para este fim, serão utilizados os 

serviços disponíveis no mercado e amplamente utilizados que possibilitam a segurança, validade 

jurídica, autenticidade, integridade e validade da assinatura eletrônica por meio de sistemas de 

certificação digital capazes de validar a autoria, bem como de traçar a “trilha de auditoria digital” 

(cadeia de custódia) do documento, a fim de verificar sua integridade e autenticidade. Dessa 

forma, a assinatura física de documentos, bem como a existência física (impressa), de tais 

documentos não serão exigidas para fins de cumprimento de obrigações previstas neste 

instrumento, exceto se outra forma for exigida pelo cartório e demais órgãos competentes, 

hipótese em que as Partes se comprometem a atender eventuais solicitações no prazo de 5 (cinco) 

Dias Úteis, a contar da data da exigência. Em vista das questões relativas à formalização 

eletrônica deste instrumento, as Partes reconhecem e concordam que, independentemente da 

data de conclusão das assinaturas eletrônicas, os efeitos do presente instrumento retroagem à 

data abaixo descrita. 

18. DO FORO 

18.1. Fica eleito o foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo, com expressa renúncia a 

qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para propositura de quaisquer ações judiciais 

relativas ao Cessionária ou a questões decorrentes da aplicação desta Contrato. 

E por estarem as Partes assim justas e contratadas firmam o presente em 1 (uma) via digital, na 

presença das 2 (duas) testemunhas abaixo. 

São Paulo, 30 de dezembro de 2021. 

[O restante da página foi deixado intencionalmente em branco] 

[Assinaturas nas próximas páginas] 
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(Página de assinaturas do “Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios 

Sem Coobrigação e Outras Avenças” celebrado entre a Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros Volcano II, Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Aberto, com a interveniência e anuência da Planner Corretora de Valores Mobiliários S.A., em 30 

de dezembro de 2021 – 1/2) 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VOLCANO 

 

Nome: Miguel Russo Neto  

Cargo: Diretor 

 Nome: Daniel Serto 

Cargo: Diretor 

 

REAG SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO 

Nome: Silvano Gersztel 

Cargo: Diretor 

   Nome: 

Cargo: 
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 (Página de assinaturas do “Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios 

Sem Coobrigação e Outras Avenças” celebrado entre a Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros Volcano II, Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Aberto, com a interveniência e anuência da Planner Corretora de Valores Mobiliários S.A., em 30 

de dezembro de 2021 – 2/2) 

 
 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

(Interveniente Anuente) 

 

 

Nome: 

Cargo: 

 

 Nome: 

Cargo: 

 

Testemunhas: 

 

Nome: 

RG: 

CPF: 

 Nome: 

RG: 

CPF: 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS  

 

Nº do Contrato Emitente Credor Valor 

Contrato NR. 

333.602.336 

UTE Iguaçu Borja 

Energética Ltda. 

Banco do Brasil 

S.A. 

R$ 52.000.000,00 
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