INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 3a EMISSÃO DE DEBÊNTURES, EM SÉRIE ÚNICA, PARA
COLOCAÇÃO PRIVADA, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA DIRECIONAL
ENGENHARIA S.A.

CELEBRADO ENTRE

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
na qualidade de Emissora

e

PORTO UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
na qualidade de Debenturista

e

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
e
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
na qualidade de intervenientes anuentes

Datado de 25 de setembro de 2017.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 3a EMISSÃO DE DEBÊNTURES, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas,
1.

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta
categoria A perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Rua dos Otoni,
nº 177, Bairro Santa Efigênia, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP
30150-270, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(“CNPJ/MF”) sob o nº 16.614.075/0001-00, com seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) sob o NIRE 31.300.025.837, neste ato
devidamente representada por seu Diretor Presidente, Ricardo Valadares Gontijo, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da carteira profissional nº 12.213/D expedida pelo
CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 155.017.286-72, domiciliado na Rua dos Otoni, nº
177, Bairro Santa Efigênia, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30150270, na qualidade de emissora das debêntures (“Emissora” ou “Direcional”); e

2.

PORTO UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresarial por quotas de
responsabilidade limitada com sede na Rua dos Otoni, nº 177, Bairro Santa Efigênia, na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30150-270, inscrita no CNPJ/MF sob
o número 26.912.884/0001-44, na qualidade de subscritora das Debêntures (abaixo
definidas), neste ato representada por seu Administrador, Ricardo Valadares Gontijo,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira profissional nº 12.213/D expedida
pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 155.017.286-72, domiciliado na Rua dos Otoni,
nº 177, Bairro Santa Efigênia, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP
30150-270, na qualidade de titular das Debêntures (“SPE” ou “Debenturista” e, em conjunto
com a Emissora, “Partes”);

E, na qualidade de intervenientes anuentes:
3.

ÁPICE SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12,
Bairro Itaim Bibi, CEP 04506-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.130.744/0001-00, na
qualidade de cessionária do Crédito Imobiliário (abaixo definido), neste ato devidamente
representada por seu Diretor, Fernando Cesar Brasileiro, brasileiro, divorciado, administrador
de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 17.025.342-9, expedida pela SSP-SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 082.354.358-70, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Bairro Itaim Bibi CEP
04506-000 (“Securitizadora” ou “Cessionária”);

4.

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresarial por
quotas de responsabilidade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88, neste ato devidamente representada por seu Diretor
Flavio Scarpelli de Souza, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº
30.372.545, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 293.224.508-27, e por sua
procuradora Ana Eugênia de Jesus Queiroga, brasileira, casada, advogada portadora da
cédula de identidade RG nº 15.461.802.000-3, expedida pela SSP/MA, inscrita no CPF nº
009.635.843-24, ambos domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, conjunto 202, CEP 01452-000 (“Agente Fiduciário
dos CRI”).

CONSIDERANDO QUE
(i)
a Direcional tem interesse em emitir debêntures, para colocação privada, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, nos termos deste “Instrumento Particular
de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures, em Série Única, para Colocação Privada, não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária da Direcional Engenharia S.A.”, a serem
subscritas de forma privada pela Debenturista (“Escritura” e “Debêntures”);
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(ii)
os recursos a serem captados, por meio das Debêntures, serão destinados ao
financiamento de construção imobiliária de unidades exclusivamente habitacionais
atualmente desenvolvidas pela Emissora e por suas controladas, na forma aqui prevista e
nos empreendimentos listados no Anexo I à presente Escritura;
(iii)
em razão da emissão das Debêntures pela Emissora e subscrição da totalidade das
Debêntures pela Debenturista, a Debenturista possuirá direito de crédito em face da
Direcional, nos termos desta Escritura (“Crédito Imobiliário”);
(iv)
o Agente Fiduciário do CRI, a ser contratado por meio do Termo de Securitização
(conforme abaixo definido), acompanhará a destinação dos recursos captados com a
presente Emissão, nos termos da cláusula 3.5, abaixo;
(v)
a emissão das Debêntures (“Emissão”) insere-se no contexto de uma operação de
securitização de recebíveis imobiliários que resultará na emissão de certificados de recebíveis
imobiliários (“CRI”) aos quais o Crédito Imobiliário será vinculado como lastro (“Operação de
Securitização”);
(vi)
a Debenturista tem interesse em realizar cessão onerosa do Crédito Imobiliário à
Securitizadora, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997,
conforme alterada (“Lei 9.514”) e do “Instrumento Particular de Cessão de Crédito Imobiliário
e Outras Avenças” ("Contrato de Cessão"), para que o Crédito Imobiliário sirva de lastro para
emissão de CRI;
(vii)
os CRI serão distribuídos por meio de oferta pública de distribuição em regime de
melhores esforços de colocação, ressalvado o compromisso de subscrição do coordenador
líder, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Oferta”, “Instrução CVM 400” e “Coordenador Líder”, respectivamente) e serão
destinados a investidores em geral, qualificados ou não, pessoas físicas e jurídicas residentes
e domiciliadas ou com sede no Brasil ou no exterior, bem como clubes de investimento
registrados na B3, além de fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomínios destinados à aplicação em carteira de
títulos e valores mobiliários registrados na CVM, seguradoras, entidades abertas e fechadas
de previdência complementar e de capitalização (“Titulares de CRI”);
vêm celebrar a presente Escritura, observadas as cláusulas, condições e características abaixo:
1.

AUTORIZAÇÃO

1.1. A Emissão é realizada e a presente Escritura é celebrada com base nas deliberações
tomadas pelo Conselho de Administração da Emissora em reunião realizada em 23 de agosto de
2017 (“RCA”), por meio da qual se aprovou a presente Emissão, incluindo seus termos e condições,
conforme o disposto no artigo 59 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”).
1.2. A subscrição das Debêntures será realizada com base nas deliberações tomadas nas
reuniões de sócios da Debenturista, realizada em 23 de agosto de 2017.
2.
REQUISITOS DA EMISSÃO
A Emissão será feita com observância dos seguintes requisitos:
2.1. Arquivamento e Publicação da Ata da RCAA ata da RCA foi arquivada perante a
JUCEMG em 06 de setembro de 2017, sob o nº 6329223, de acordo com o disposto no artigo 62, I,
da Lei das Sociedades por Ações, e publicada no jornal “Hoje em Dia”, no dia 25 de agosto de 2017,
na página 12, e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no dia 25 de agosto de 2017, no Caderno
2, na página 1, de acordo com o disposto no artigo 62, I, da Lei das Sociedades por Ações.Os atos
societários da Emissora que eventualmente venham a ser realizados no âmbito da presente Emissão,
após o registro desta Escritura, serão igualmente arquivados na JUCEMG e publicados pela Emissora
no jornal “Hoje em Dia” e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, conforme legislação em vigor,
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bem como disponibilizados ao Agente Fiduciário dos CRI em até 3 (três) Dias Úteis contados do
arquivamento na JUCEMG ou da publicação, conforme o caso.
2.2. Arquivamento da Escritura
2.2.1. A presente Escritura e seus aditamentos serão arquivados na JUCEMG, de
acordo com o disposto no artigo 62, II e parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações.
2.2.2. A Emissora se compromete a enviar à Debenturista 1 (uma) via digital desta
Escritura e eventuais aditamentos, devidamente registrados na JUCEMG, tempestivamente após o
referido registro, sendo certo que o arquivamento da presente Escritura na JUCEMG será condição
essencial para a integralização das Debêntures.
2.3. Subscrição das Debêntures
2.3.1. As Debêntures serão objeto de subscrição privada pela Debenturista.
3.

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
3.1. Objeto Social da Emissora

3.1.1. A Emissora tem por objeto social atividades do setor imobiliário, a saber: (a)
a incorporação, construção e comercialização de bens imóveis próprios ou de terceiros; (b) a
administração de bens próprios; (c) a prestação de serviços de engenharia pertinentes às atribuições
dos responsáveis técnicos; (d) a locação e administração de bens móveis; (e) a participação em
outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista; (f) a prestação de serviços de assessoria e
consultoria imobiliária em contratos de financiamento bancários e afins; e (g) a compra e venda de
insumos e materiais para a construção civil.
3.2. Número da Emissão
3.2.1. Esta é a 3ª emissão de debêntures da Emissora.
3.3. Número de Séries
3.3.1. A Emissão será realizada em série única.
3.4. Valor Total da Emissão e Quantidade de Debêntures
3.4.1. Serão emitidas 270.000 (duzentas e setenta mil) Debêntures, com valor
nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo),
observada a cláusula 3.4.3, abaixo.
3.4.2. O valor total da Emissão é de R$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões
de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo), observada a cláusula 3.4.3, abaixo.
3.4.3. Na hipótese de, por ocasião do encerramento da Oferta, a demanda apurada
junto a investidores para subscrição e integralização dos CRI ser inferior a 270.000 (duzentos e
setenta mil) CRI, a quantidade de Debêntures prevista na cláusula 3.4.1, acima, que conferirá lastro
aos CRI, será reduzida proporcionalmente, com o consequente cancelamento das Debêntures não
integralizadas, bem como a sua subscrição, a ser formalizado por meio de aditivo à presente
Escritura, à Escritura de Emissão de CCI e ao Termo de Securitização, sem a necessidade de
aprovação da Debenturista, deliberação societária da Emissora ou aprovação por assembleia de
Titulares de CRI (“Assembleia Geral de Titulares de CRI”).
3.5. Destinação dos Recursos
3.5.1. Os recursos obtidos por meio da presente Emissão serão destinados para
financiamento de construção imobiliária de unidades exclusivamente habitacionais desenvolvidas
pela Emissora e por suas controladas (“SPE Investidas”), especificadas no Anexo I à presente
Escritura, conforme empreendimentos imobiliários nele listados, de responsabilidade da Emissora e
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das SPE Investidas em que a Emissora investe (“Empreendimentos Imobiliários Elegíveis”), devendo
a Emissora transferir os recursos obtidos por meio da presente Emissão para as SPE Investidas e
tomar todas as providências para que elas os utilizem nos Empreendimentos Imobiliários Elegíveis,
por meio do pagamento de parcelas do valor de aquisição de terrenos ou construção e
desenvolvimento de tais Empreendimentos Imobiliários Elegíveis, no qual não está incluso: (a) o
financiamento do reembolso de custos já incorridos e desembolsados pela Emissora referentes a tais
projetos, e/ou, (b) o financiamento do reembolso de custos já incorridos e desembolsados pela
Emissora referentes à participação em tais sociedades de propósito específico.
3.5.2. Os recursos captados por meio da presente Emissão deverão ser destinados
aos Empreendimentos Imobiliários Elegíveis até a data de vencimento dos CRI, a ser definida no
termo de securitização dos CRI (“Termo de Securitização”).
3.5.3. A alocação dos recursos captados em decorrência da integralização das
Debêntures nos Empreendimentos Imobiliários Elegíveis ocorrerá conforme a proporção prevista no
Anexo I, a cada um dos Empreendimentos Imobiliários Elegíveis.
3.5.4. A presente Escritura, o Termo de Securitização e os demais Documentos da
Operação, conforme aplicável, serão aditados, sem a necessidade de aprovação em Assembleia Geral
de Titulares de CRI, caso a Emissora deseje alterar a proporção dos recursos captados a ser alocada
para cada Empreendimento Imobiliário Elegível, conforme descrita no Anexo I à presente Escritura,
desde que não sejam alterados os Empreendimentos Imobiliários Elegíveis listados no Anexo I à
presente Escritura.
3.5.5. A Emissora compromete-se, em caráter irrevogável e irretratável, a aplicar
os recursos obtidos por meio da presente Emissão, exclusivamente conforme as cláusulas 3.5.1 a
3.5.3, acima.
3.5.6. A Emissora deverá prestar contas, à Debenturista e ao Agente Fiduciário dos
CRI, da destinação de recursos descrita nas cláusulas 3.5.1 e 3.5.2, acima, na seguinte
periodicidade: (i) a cada 6 (seis) meses a contar da primeira data de integralização dos CRI
(“Primeira Data de Integralização”), a Emissora deverá apresentar à Debenturista e ao Agente
Fiduciário dos CRI relatório na forma do Anexo III a esta Escritura; e (ii) sempre que razoavelmente
solicitado por escrito pela Debenturista e/ou pelo Agente Fiduciário dos CRI, incluindo, sem limitação,
para fins de atendimento a exigências de órgãos reguladores e fiscalizadores, em até 10 (dez) Dias
Úteis do recebimento da solicitação, disponibilizar cópia dos contratos, notas fiscais, atos societários
e demais documentos comprobatórios que julgar necessário para acompanhamento da utilização dos
recursos.
3.5.7. O Agente Fiduciário dos CRI deverá verificar, ao longo do prazo de duração
dos CRI, o efetivo direcionamento de todos os recursos obtidos por meio da presente Emissão aos
Empreendimentos Imobiliários Elegíveis, a partir dos documentos fornecidos pela Emissora, nos
termos da cláusula 3.5.6, acima. A Securitizadora e o Agente Fiduciário dos CRI não realizarão,
diretamente ou por meio de consultores contratados para este fim, o acompanhamento físico das
obras dos Empreendimentos Imobiliários Elegíveis, estando tal fiscalização restrita ao envio, pela
Emissora ao Agente Fiduciário dos CRI, dos relatórios e documentos previstos na cláusula 3.5.6
acima.
3.5.8. A Emissora declara que é acionista controladora das SPE Investidas,
conforme definição constante do artigo 116 das Sociedades por Ações, e assume a obrigação de
manter o controle sobre cada SPE Investida até que comprovada, pela Emissora, a integral utilização
da parcela dos recursos destinados à respectiva SPE Investida no respectivo Empreendimento
Imobiliário Elegível.
3.5.8.1.
A Emissora deverá enviar ao Agente Fiduciário dos CRI, a
cada 6 (seis) meses a contar da primeira data de integralização dos CRI, juntamente com o relatório
a ser elaborado na forma do Anexo III a esta Escritura, a documentação societária das SPE
Investidas, de forma a comprovar a manutenção do controle societário das SPE Investidas pela
Emissora.
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3.6. Cessão, Transferência e Titularidade das Debêntures
3.6.1. As Debêntures serão inicialmente subscritas pela SPE e, imediatamente após
sua subscrição:
(i)

a totalidade das Debêntures será transferida para a Securitizadora, nos
termos a serem previstos no Contrato de Cessão; e

(ii)

o Crédito Imobiliário será representado por uma cédula de crédito imobiliária
integral ("CCI"), nos termos do "Instrumento Particular de Escritura de
Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário Sem Garantia Real Imobiliária sob
a Forma Escritural e Outras Avenças", a ser celebrado junto à instituição
custodiante devidamente autorizada ("Escritura de Emissão de CCI").

3.6.2. Após a celebração do Contrato de Cessão e da Escritura de Emissão de CCI,
com a implementação dos procedimentos neste previstos: (i) o termo "Debenturista" passará a
designar a Securitizadora, sem prejuízo das obrigações assumidas pela SPE anteriormente à referida
cessão; e (ii) os direitos, poderes, faculdades, prerrogativas e pretensões, atribuídos (a) na
presente Escritura; (b) na Escritura de Emissão de CCI; (c) no Contrato de Cessão; (d) no Termo
de Securitização; (e) no “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, sob o Regime
de Melhores Esforços de Colocação, com Compromisso de Subscrição, de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 107ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A.”, a ser celebrado entre a
Debenturista, o Coordenador Líder, a Emissora e a Debenturista; (f) nos prospectos preliminar e
definitivo da Oferta; e (g) nos demais instrumentos celebrados no âmbito da emissão de CRI e da
Oferta (conjuntamente os “Documentos da Operação”), à SPE, na qualidade de Debenturista,
passarão à titularidade exclusiva da Securitizadora.
3.6.3. A Emissora obriga-se a promover a inscrição da Debenturista no “Livro de
Registro de Debêntures Nominativas” (“Livro de Registro de Debêntures Nominativas”), em prazo
não superior a 3 (três) Dias Úteis a contar da presente data e, no âmbito de qualquer transferência
posterior de Debêntures, a inscrição do respectivo titular no Livro de Registro de Debêntures
Nominativas deverá ser realizado pela Emissora em prazo não superior a 3 (três) Dias Úteis a contar
da respectiva transferência.
3.6.4. Para fins de comprovação do cumprimento da obrigação descrita na cláusula
3.6.3, acima, quanto à inscrição da Securitizadora em razão da transferência a que se refere a
cláusula 3.6.1(i), acima, a Emissora deverá, dentro do prazo de 3 (três) Dias Úteis a contar da
respectiva transferência, apresentar à Securitizadora cópia autenticada da página do Livro de
Registro de Debêntures Nominativas, que contenha a inscrição do seu nome como titular da
totalidade das Debêntures.
3.6.5. Caso, após a transferência a que se refere a cláusula 3.6.1(i), acima, as
Debêntures sejam transferidas pela Securitizadora a outros titulares: (i) o termo "Debenturista"
designará todos os titulares de Debêntures, os quais serão titulares de todos os direitos, poderes,
faculdades, prerrogativas e pretensões previstas, em lei ou contrato, em favor dos titulares das
Debêntures; e (ii) as decisões da Securitizadora no âmbito desta Escritura, enquanto titular de
Debêntures, deverão observar o disposto no Termo de Securitização e o que vier a ser deliberado
pelos Titulares de CRI.
3.6.6. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures presume-se pela
inscrição da Debenturista no Livro de Registro de Debêntures Nominativas, nos termos dos artigos
63 e 31 da Lei das Sociedades por Ações.
3.7. Vinculação aos CRI
3.7.1. As Debêntures serão vinculadas aos CRI objeto da 107ª série da 1ª emissão
da Securitizadora, a serem distribuídos por meio da Oferta, nos termos da Instrução CVM 400.
3.7.2. Em vista da vinculação mencionada acima, a Emissora tem ciência e concorda
que, uma vez ocorrida a transferência das Debêntures prevista na cláusula 3.6.1(i) acima, em razão
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do regime fiduciário a ser instituído pela Securitizadora, na forma do artigo 9º da Lei 9.514, todos e
quaisquer recursos devidos à Securitizadora, em decorrência de sua titularidade das Debêntures,
estarão expressamente vinculados aos pagamentos a serem realizados aos Titulares de CRI e não
estarão sujeitos a qualquer tipo de compensação com obrigações da Debenturista.
4.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES
4.1. Características Básicas

4.1.1. Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de
Emissão (conforme definido abaixo), será de R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”).
4.1.2. Quantidade de Debêntures. Serão emitidas 270.000 (duzentas e setenta mil)
Debêntures, observada a cláusula 3.4.3, acima.
4.1.3. Data de Emissão. Para todos os efeitos, a data de emissão das Debêntures
será 09 de outubro de 2017 (“Data de Emissão”).
4.1.4. Data de Vencimento. A data de vencimento das Debêntures será 08 de abril
de 2021 (“Data de Vencimento”).
4.1.5. Forma das Debêntures. As Debêntures serão emitidas na forma nominativa,
não havendo emissão de certificados representativos de debêntures.
4.1.6. Colocação. As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem
intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou
qualquer esforço de venda perante investidores.
4.1.7. Subscrição. As Debêntures serão subscritas pela SPE por meio da assinatura
de boletim de subscrição, conforme modelo constante no Anexo II (“Boletim de Subscrição”), bem
como a inscrição de seu nome, no Livro de Registro de Debêntures Nominativas, conforme cláusula
3.6.3, acima.
4.1.8. Conversibilidade. As Debêntures não serão conversíveis em ações da
Emissora.
4.1.9. Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, sem garantia, ou seja,
as Debêntures não conferirão qualquer privilégio especial ou geral a seus titulares, bem como não
será segregado nenhum dos bens da Emissora em particular para garantia da Debenturista em caso
de necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Emissora decorrentes das
Debêntures.
4.2. Atualização do Valor Nominal Unitário e Remuneração das Debêntures
4.2.1. Atualização. O Valor Nominal Unitário não será atualizado monetariamente.
4.2.2. Remuneração. A partir da Primeira Data de Integralização, as Debêntures
farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso, equivalentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas
médias diárias dos DI over extra grupo - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e
divulgadas pela B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão (“B3”), no Informativo Diário, disponível em sua
página na Internet (http://www.cetip.com.br), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,
expressa na forma percentual ao ano (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 0,80% (oitenta
centésimos por cento) ao ano, calculados em regime de capitalização composta de forma pro rata
temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, de acordo com a seguinte fórmula
(“Remuneração”):

J  VNe  FatorJuros  1
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onde:
J=
valor da Remuneração devida no final de cada Período de Capitalização (conforme definido
abaixo), calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento;
VNe = Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso,
no início de cada Período de Capitalização, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;
Fator Juros =
Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de sobretaxa
(spread), calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma;

FatorJuros  FatorDI  FatorSpread
FatorDI =
produtório das Taxas DI, desde o 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:
n

Fator DI   1  TDIk 
k 1

onde:
n=
número total de Taxas DI consideradas em cada Período de Capitalização, 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, apurado da seguinte forma:
1

 DI
 252
TDIk   k  1  1
 100

onde:
DIk = Taxa DI divulgada pela B3, utilizada com 2 (duas) casas decimais;
Para efeito do cálculo da Remuneração, será sempre considerada a Taxa DI divulgada no 1º
(primeiro) Dia Útil anterior à data de cálculo da Remuneração (exemplo: para o pagamento da
Remuneração no dia 14 será considerado a Taxa DI, divulgada ao final do dia 13, pressupondo-se
que os dias 13 e 14 são Dias Úteis, e que não houve nenhum dia não útil entre eles.
Excepcionalmente, na primeira data de pagamento da Remuneração, deverá ser acrescido, à
Remuneração devida, um valor equivalente ao produtório de 1 (um) Dia Útil de Remuneração,
considerando a Taxa DI divulgada no 2º (segundo) Dia Útil (válida para o 1º (primeiro) Dia Útil) que
antecede a Primeira Data de Integralização. O cálculo deste valor deverá observar a fórmula de
apuração de Remuneração prevista acima.
FatorSpread = sobretaxa de juros
arredondamento, da seguinte forma;

fixos,

calculada

com

DP


  spread  252 
FatorSpread   
 1
 
  100



9

(nove)

casas

decimais,

com







onde:
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spread =

0,80 (oitenta centésimos);

DP = número de Dias Úteis entre a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento da
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo “DP” um número
inteiro.
Observações:
(i)

A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgada
pela B3;

(ii)

O fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais,
sem arredondamento;

(iii)

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, aplicando-se o próximo
fator diário, e assim por diante até o último considerado;

(iv)

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com 8
(oito) casas decimais, com arredondamento; e

(v)

O fator resultante da expressão (FatorDI x FatorSpread) é considerado com 9 (nove) casas
decimais, com arredondamento.

4.2.2.1.
Considera-se “Período de Capitalização” o intervalo de tempo
que se inicia (i) na Primeira Data de Integralização (inclusive) e termina na data de pagamento da
Remuneração (exclusive), no caso do primeiro Período de Capitalização; ou (ii) na última data de
pagamento da Remuneração (inclusive), e termina na próxima data de pagamento da Remuneração
ou na Data de Vencimento (exclusive), conforme o caso, para os demais Períodos de Capitalização.
Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data de
Vencimento ou data de vencimento antecipado das Debêntures, conforme o caso.
4.2.3. A Remuneração será paga em 6 (seis) parcelas , sempre nos meses de abril
e outubro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido no 12º (décimo segundo) mês após a
Data de Emissão, e o último pagamento devido na Data de Vencimento, conforme descrito na tabela
constante da cláusula 4.6.1 abaixo.
4.3. Indisponibilidade, Impossibilidade de Aplicação ou Extinção da Taxa DI
4.3.1. No caso de extinção, indisponibilidade temporária ou ausência de apuração
da Taxa DI por mais de 10 (dez) dias consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou
divulgação, ou, ainda, no caso de sua extinção ou impossibilidade de sua aplicação por imposição
legal ou determinação judicial, será utilizado para apuração dos valores devidos em razão desta
Escritura, seu substituto legal ou, na sua falta, a taxa de juros média ponderada pelo volume das
operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais, apurados pelo
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (“Taxa SELIC”).
4.3.2. No caso de extinção, indisponibilidade temporária ou ausência de apuração
da Taxa SELIC por mais de 10 (dez) dias consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou
divulgação, ou, ainda, no caso de sua extinção ou impossibilidade de sua aplicação por imposição
legal ou determinação judicial, a Debenturista deverá convocar, na forma e nos termos a serem
disciplinados no Termo de Securitização, Assembleia Geral de Titulares de CRI para que a
Debenturista defina, representando o interesse dos Titulares de CRI, de comum acordo com a
Emissora, observada a regulamentação aplicável, o novo parâmetro a ser aplicado (“Taxa
Substitutiva”). Até a deliberação desse parâmetro será utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer
obrigações previstas nesta Escritura, a última Taxa DI ou Taxa SELIC, conforme o caso, divulgada
oficialmente, até a data da definição ou aplicação, conforme o caso, do novo parâmetro, não sendo
devidas quaisquer compensações financeiras entre a Emissora e os titulares das Debêntures quando
da divulgação posterior da taxa/índice de remuneração/atualização que seria aplicável.
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4.3.3. Caso a Taxa DI venha a ser divulgada antes da realização da Assembleia
Geral de Titulares de CRI, a referida Assembleia Geral de Titulares de CRI não será mais realizada,
e a Taxa DI divulgada passará novamente a ser utilizada para o cálculo da Remuneração.
4.3.4. Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Emissora e a
Debenturista, representando o interesse dos Titulares de CRI, a Emissora deverá resgatar as
Debêntures, com seu consequente cancelamento, no prazo de 30 (trinta) dias após a data em que
as Partes verificarem não ser possível um acordo, acrescido da Remuneração devida até a data do
efetivo resgate, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou última data
de pagamento da Remuneração. A Taxa DI a ser utilizada para cálculo da Remuneração nesta
situação será a última Taxa DI disponível.
4.4. Repactuação
4.4.1. As Debêntures não serão objeto de repactuação.
4.5. Subscrição e Integralização
4.5.1. Prazo de Subscrição. As Debêntures serão subscritas na data de assinatura
desta Escritura, na forma aqui prevista.
4.5.2. Datas de Integralização. As Debêntures serão integralizadas a qualquer
tempo, durante o período da Oferta, conforme ocorra a integralização dos CRI, observados os termos
e condições do Termo de Securitização e do Contrato de Cessão.
4.5.3. Integralização. As Debêntures serão integralizadas: (i) na Primeira Data de
Integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário; e (ii) para as demais integralizações, pelo seu Valor
Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, contada desde a Primeira Data de Integralização
(inclusive) até a respectiva data de integralização (exclusive), devendo a Emissora assinar, a cada
data de integralização das Debêntures, o recibo de integralização das Debêntures, em favor da
Debenturista, conforme modelo constante do Anexo IV à presente Escritura.
4.6. Amortização
4.6.1. Amortização das Debêntures. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será
pago pela Emissora em 3 (três) parcelas , sendo a primeira no 30º (trigésimo) mês após a Data de
Emissão, a segunda no 36º (trigésimo sexto) mês após a Data de Emissão, e a terceira na Data de
Vencimento, conforme tabela e fórmula abaixo:

Nº DE
ORDEM

DATA DE PAGAMENTO

JUROS

AMORTIZAÇÃO DE
PRINCIPAL

TAXA DE AMORTIZAÇÃO "TA"
APLICÁVEL SOBRE O SALDO
DEVEDOR DO VALOR NOMINAL
UNITÁRIO DAS DEBÊNTURES
NA DATA DE EMISSÃO

PAGAMENTO DE

1

08/10/2018

Sim

-

0,00%

2

08/04/2019

Sim

-

0,00%

3

08/10/2019

Sim

-

0,00%

4

08/04/2020

Sim

Sim

33,3333%

5

08/10/2020

Sim

Sim

50,0000%

6

08/04/2021

Sim

Sim

100,0000%

𝐴𝑀𝑖 = (𝑉𝑁𝑒 × 𝑇𝑎𝑖 )
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Sendo que:
AMi = Valor unitário da i-ésima parcela de Amortização, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento;
VNe = conforme definido acima;
Tai = i-ésima taxa de amortização informada com 4 (quatro) casas decimais, sem
arredondamento, conforme percentuais informados na tabela acima, na coluna “Taxa de
Amortização - TA".
4.6.1.1.
As parcelas de Amortização e Remuneração serão pagas nas
respectivas datas de pagamento indicadas na tabela acima e de acordo com a fórmula a seguir:
PMTi = AMi + J
Sendo que:
PMTi = Valor da i-ésima parcela;
AMi = conforme definido acima; e
J = conforme definido acima.
4.7. Condições de Pagamento
4.7.1. Local e Horário de Pagamento. Os pagamentos a que fizerem jus as
Debêntures serão efetuados pela Emissora por meio de depósito em conta corrente a ser indicada
pela Debenturista, até as 14 horas do dia do pagamento.
4.7.2. Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as
datas de pagamento de qualquer obrigação relativa às Debêntures, pela Emissora, até o primeiro
Dia Útil (conforme definição abaixo) subsequente, se a data de vencimento da respectiva obrigação
coincidir com dia que não seja Dia Útil, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos.
4.7.3. Para todos os fins desta Escritura, considera-se “Dia Útil” (ou “Dias Úteis”),
todo dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional na República Federativa do
Brasil e que, nos termos do Termo de Securitização, seja considerado Dia Útil.
4.7.4. Não prorrogação. O não comparecimento da Debenturista para receber o
valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora, nos termos previstos
nesta Escritura, ou em comunicado publicado pela Emissora, se for o caso, não lhe dará direito ao
recebimento de remuneração e/ou encargos moratórios no período relativo ao atraso no
recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo
vencimento e/ou do comunicado.
4.7.5. Encargos Moratórios. Sem prejuízo da Remuneração prevista na Cláusula 4.2,
acima, ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às
Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo
pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
4.7.6. Imunidade Tributária. Caso a Debenturista goze de algum tipo de imunidade
ou isenção tributária, esta deverá encaminhar à Emissora, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis
antes da data prevista para recebimento de valores relativos às Debêntures, documentação
comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter descontado dos seus
rendimentos os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor.
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4.8. Aquisição Antecipada Facultativa, Resgate Antecipado Facultativo e Amortização
Antecipada Facultativa
4.8.1. Será vedada a aquisição antecipada facultativa, o resgate antecipado
facultativo e a amortização antecipada facultativa das Debêntures pela Emissora.
4.9. Comunicações
4.9.1. Publicação na Imprensa. As decisões decorrentes desta Escritura que, de
qualquer forma, envolvam os interesses da Debenturista, serão publicadas no jornal ”Hoje em Dia”
e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, ressalvadas eventuais dispensas de publicação. A
Emissora poderá alterar o jornal acima por outro jornal de grande circulação que seja adotado para
suas publicações societárias, mediante prévia comunicação por escrito à Debenturista.
4.9.2. Comunicações. As comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes
nos termos desta Escritura deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:
(i) Para a Emissora
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
Rua dos Otoni, 177
Belo Horizonte – MG, CEP: 30150-270
At.: Sr. José Carlos Wollenweber Filho
Telefone: (31) 3431-5510
E-mail: ri@direcional.com.br
(ii) Para a Debenturista
PORTO UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Rua dos Otoni, 177
Belo Horizonte – MG, CEP: 30150-270
At.: Sr. José Carlos Wollenweber Filho
Telefone: (31) 3431-5510
E-mail: ri@direcional.com.br
(iii) Para a Securitizadora
ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi
São Paulo – SP, CEP: 04506-000
At.: Sr. Arley Custódio Fonseca
Telefone: (11) 3071-4475
E-mail: middle@apicesec.com.br / juridico@apicesec.com.br
(iv) Para o Agente Fiduciário dos CRI
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, conjunto 202, CEP , Jardim Paulistano
São Paulo - SP, CEP 01452-000
At.: Sr. Flavio Scarpelli / Sra. Eugênia Queiroga
Telefone: (11) 3030-7177
E-mail: agentefiduciario@vortxbr.com
4.9.2.1.
As comunicações serão consideradas entregues: (i) quando
enviadas aos endereços acima sob protocolo ou com "aviso de recebimento"; ou (ii) por correio
eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio.
4.9.2.2.
A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser
comunicada às outras Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado, sob pena de serem
considerados entregues as comunicações enviadas aos endereços anteriormente indicados.
4.10.

Liquidez e Estabilização

4.10.1.Não será constituído fundo de manutenção de liquidez ou firmado contrato
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de garantia de liquidez ou estabilização de preço para as Debêntures.
4.11.

Fundo de Amortização

4.11.1.Não será constituído fundo de amortização para a presente Emissão.
5.

VENCIMENTO ANTECIPADO
5.1. Vencimento Antecipado Automático

5.1.1. Observada a cláusula 5.2.1, abaixo, independentemente de aviso,
interpelação ou notificação extrajudicial, ou mesmo de Assembleia Geral de Titulares de Debêntures
(conforme abaixo definido) ou Assembleia Geral de Titulares de CRI, todas as obrigações constantes
desta Escritura serão declaradas antecipadamente vencidas, pelo que se exigirá da Emissora o
pagamento integral, com relação a todas as Debêntures, do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração devida, calculada pro rata temporis,
desde a Primeira Data de Integralização ou última data de pagamento da Remuneração até a data
do efetivo pagamento, nas seguintes hipóteses:
(a)

inadimplemento, pela Emissora, no prazo e na forma devidos, de qualquer
obrigação pecuniária estabelecida nesta Escritura relativa às Debêntures, não
sanada no prazo de 1 (um) Dia Útil da data em que se tornou devida;

(b)

ocorrência das hipóteses mencionadas nos artigos 333 e 1.425 do Código
Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada);

(c)

(i) decretação de falência, insolvência ou de concurso de credores da
Emissora; (ii) pedido de autofalência pela Emissora; (iii) pedido de falência
da Emissora formulado por terceiros não elidido no prazo legal; (iv) pedido
de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial da Emissora,
independentemente do deferimento do respectivo pedido; ou (v) liquidação,
dissolução ou extinção da Emissora;

(d)

protestos de títulos contra a Emissora, cujo valor, individual ou em conjunto,
seja igual ou superior a R$13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil
reais) corrigido pelo IPCA/IBGE, pro rata temporis, desde a Primeira Data de
Integralização, e que não sejam sanados, declarados ilegítimos ou
comprovados como tendo sido indevidamente efetuados, no prazo de 30
(trinta) dias corridos, contados da data em que a Emissora tiver ciência da
respectiva ocorrência, ou for demandada em processo de execução e não
garantir o juízo ou não liquidar a dívida no prazo estipulado judicialmente ou
com o efetivo arresto judicial de bens, à exceção do protesto efetuado por
erro ou má-fé de terceiro, desde que validamente comprovado pela Emissora
no prazo supra mencionado;

(e)

não cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em
julgado contra a Emissora, em valor unitário ou agregado igual ou superior a
R$13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) corrigido pelo
IPCA/IBGE, pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização, no
prazo de até 10 (dez) dias corridos da data estipulada para cumprimento; e

(f)

não observância da destinação dos recursos obtidos por meio da presente
Emissão conforme descrito na cláusula 3.5.1 acima.

5.2. Vencimento Antecipado Não Automático
5.2.1. Tão logo tome ciência de qualquer um dos eventos descritos abaixo pela
Emissora ou por terceiros, a Debenturista deverá, se assim decidido pelos Titulares de CRI, declarar
o vencimento antecipado das Debêntures e de todas as obrigações constantes desta Escritura,
conforme decisão tomada na Assembleia Geral de Titulares de CRI que deliberar sobre a declaração

Página 14 de 35

de seu vencimento antecipado não automático, e exigir da Emissora o pagamento integral, com
relação a todas as Debêntures, do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso, acrescido da Remuneração devida, calculada pro rata temporis, desde a Primeira
Data de Integralização ou última data de pagamento da Remuneração até a data do efetivo
pagamento das Debêntures declaradas vencidas, nas seguintes hipóteses:
(a)

descumprimento, pela Emissora, no prazo e na forma devidos, de qualquer
obrigação não pecuniária prevista em quaisquer documentos relacionados
com a Oferta, incluindo, mas não se limitando às Debêntures, não sanada no
prazo de 30 (trinta) dias corridos da data em que se tornou devida;

(b)

(i) inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária da Emissora não
decorrente desta Escritura cujo valor individual ou agregado seja igual ou
superior a R$13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) corrigido
pelo IPCA/IBGE, pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização,
caso a Emissora não apresente contestação judicial ao referido
inadimplemento em até 30 (trinta) dias contados da ocorrência do respectivo
evento, ou (ii) decretação de vencimento antecipado de contratos financeiros
da Emissora não decorrente desta Escritura cujo valor individual ou agregado
seja igual ou superior a R$13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil
reais) corrigido pelo IPCA/IBGE, pro rata temporis, desde a Primeira Data de
Integralização;

(c)

redução de capital da Emissora, exceto: (i) se tal redução for para absorção
de prejuízos acumulados; ou (ii) se o valor da redução de capital for inferior
a 10% (dez por cento) do valor do patrimônio líquido da Emissora apurado
conforme suas últimas informações financeiras trimestrais (ITR) em relação
à data da redução de capital, desde que a Emissora esteja adimplente com
suas obrigações previstas nesta Escritura e nos demais Documentos da
Operação;

(d)

mudança ou alteração do objeto social da Emissora, de forma a alterar as
atuais atividades principais ou a agregar a essas atividades novos negócios
que tenham prevalência ou possam representar desvios em relação às
atividades atualmente desenvolvidas, sem o consentimento prévio por escrito
da Debenturista;

(e)

não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações,
concessões, subvenções, alvarás ou licenças, inclusive as ambientais,
exigidas para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Emissora,
que afete de forma significativa o regular exercício das atividades
desenvolvidas pela Emissora, exceto se, dentro do prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data de tal não renovação, cancelamento, revogação ou
suspensão, a Emissora comprove a existência de provimento jurisdicional
autorizando a regular continuidade das atividades da Emissora até a
renovação ou obtenção da referida licença ou autorização;

(f)

transferência, cessão de qualquer forma ou promessa de cessão a terceiros,
pela Emissora, dos direitos e obrigações assumidos nos termos desta
Escritura, sem o consentimento prévio por escrito da Debenturista;

(g)

cisão, fusão ou incorporação de ações ou qualquer outra forma de
reorganização societária da Emissora por outra sociedade que provoque a
alteração do controle societário final da Emissora;

(h)

qualquer mudança no controle societário final da Emissora sem o
consentimento prévio por escrito da Debenturista;

(i)

não pagamento pela Emissora das despesas da Emissão e da Operação de
Securitização nos respectivos prazos estipulados; e
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(j)

não manutenção do seguinte índice financeiro, apurado pela Emissora com
base nas demonstrações financeiras ou informações contábeis intermediárias
consolidadas da Emissora auditadas ou revisadas pelos seus auditores,
referentes ao encerramento dos trimestres de março, junho, setembro e
dezembro de cada ano, com base nos últimos 12 (doze) meses contados da
data-base das respectivas demonstrações financeiras (“Índice Financeiro”):

 Dívida Líquida Corporativa 

  0,50
Patrimônio Líquido


onde:
Dívida Líquida Corporativa: corresponde ao endividamento bancário de
curto e longo prazo total, menos os financiamentos tomados no âmbito do
Sistema Financeiro Habitacional ou os financiamentos obtidos junto ao Fundo
de Investimento Imobiliário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços FI-FGTS e menos as disponibilidades em caixa, bancos e aplicações
financeiras.
Patrimônio Líquido: corresponde ao patrimônio líquido apresentado no
balanço patrimonial da Emissora, excluídos os valores da conta reservas de
reavaliação, se houver.
Observadas as seguintes regras:
(1)

o primeiro cálculo do Índice Financeiro será realizado com base no
encerramento do primeiro trimestre subsequente ao da Primeira Data
de Integralização;

(2)

o Índice Financeiro deverá ser calculado e disponibilizado pela
Emissora ao Agente Fiduciário dos CRI, para fins de
acompanhamento, em até 5 (cinco) Dias Úteis após as datas
máximas previstas na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de
2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”), para a divulgação
das demonstrações financeiras de encerramento de exercício e
formulários de Informações Trimestrais – ITR, ou em até 5 (cinco)
Dias Úteis a contar da data da divulgação das demonstrações
financeiras de encerramento de exercício e formulários de
Informações Trimestrais – ITR, o que ocorrer primeiro, através de
relatório consolidado, preparado pela Emissora, bem como memória
de cálculo compreendendo todas as rubricas necessárias para a
obtenção de tal Índice Financeiro (“Relatório do Índice Financeiro”);

(3)

o Índice Financeiro deverá ser disponibilizado juntamente com
declaração do Diretor Financeiro atestando o cumprimento das
disposições constantes nesta Escritura;

(4)

o Agente Fiduciário dos CRI poderá solicitar à Emissora todos os
eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários;

(5)

a não manutenção pela Emissora do Índice Financeiro apenas em um
dado trimestre não acarretará o vencimento antecipado das
Debêntures, tampouco a necessidade de convocação de Assembleia
Geral de Titulares de CRI, desde que ocorra o reenquadramento em
todos os 3 (três) trimestres imediatamente seguintes.

5.2.2. Para fins de declaração do vencimento antecipado de forma não automática
prevista na cláusula 5.2.1, o titular de Debêntures deverá seguir o que vier a ser decidido pelos
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Titulares de CRI, em Assembleia Geral de Titulares de CRI.
5.2.3.
Ocorrendo qualquer dos eventos de vencimento antecipado não
automáticos previstos na Cláusula 5.2.1 acima, a Securitizadora deverá convocar, no prazo de até 2
(dois) Dias Úteis contados da data em que tomar conhecimento sua ocorrência, Assembleia Geral de
Titulares de CRI, a se realizar no prazo mínimo previsto no Termo de Securitização. Caso a referida
Assembleia Geral de Titulares de CRI delibere (observados os quóruns previstos no Termo de
Securitização) pelo vencimento antecipado das Debêntures e, consequentemente, pelo resgate
antecipado obrigatório dos CRI, a Debenturista deverá formalizar uma ata de Assembleia Geral de
Titulares de Debêntures aprovando a declaração do vencimento antecipado de todas as obrigações
da Emissora constantes desta Escritura.
5.2.4. Por outro lado, caso a Assembleia Geral de Titulares de CRI mencionada na
Cláusula 5.2.3 acima (i) não seja instalada em segunda convocação, ou (ii) a referida Assembleia
Geral de Titulares de CRI seja instalada mas não haja deliberação dos Titulares de CRI (observados
os quóruns previstos no Termo de Securitização) sobre o vencimento antecipado das Debêntures e,
consequentemente, o resgate antecipado obrigatório dos CRI, a Debenturista deverá formalizar uma
ata de Assembleia Geral de Titulares de Debêntures consignando a não declaração do vencimento
antecipado de todas as obrigações da Emissora constantes desta Escritura.
5.2.5. Na ocorrência do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, a Emissora obriga-se a resgatar a totalidade das Debêntures, com o seu consequente
cancelamento, mediante o pagamento do saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures,
acrescido da Remuneração aplicável, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de
Integralização ou última data de pagamento da Remuneração até a data do efetivo pagamento, sem
prejuízo do pagamento dos Encargos Moratórios, quando for o caso, e de quaisquer outros valores
eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura e/ou de qualquer dos demais
Documentos da Operação, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da data da declaração do
vencimento antecipado mediante comunicação por escrito a ser enviada pelo Agente Fiduciário dos
CRI e/ou pela Securitizadora à Emissora, nos termos da cláusula 4.9 desta Escritura, sob pena de,
em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos encargos moratórios aplicáveis.
5.2.6. Na ocorrência do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, os recursos recebidos em pagamento das obrigações decorrentes das Debêntures
deverão ser imediatamente aplicados na amortização ou, se possível, quitação do saldo devedor das
obrigações decorrentes das Debêntures. Caso os recursos recebidos em pagamento das obrigações
decorrentes das Debêntures não sejam suficientes para quitar todas as obrigações decorrentes das
Debêntures, tais recursos deverão ser imputados na seguinte ordem: (i) quaisquer valores devidos
pela Emissora nos termos desta Escritura e/ou de qualquer dos demais Documentos da Operação
(incluindo a remuneração e as despesas incorridas pela Securitizadora e pelo Agente Fiduciário dos
CRI), que não sejam os valores a que se referem os itens (ii) e (iii) abaixo; (ii) encargos moratórios
aplicáveis e demais encargos devidos sob as obrigações decorrentes das Debêntures; (iii)
Remuneração aplicável; e (iv) saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures. A Emissora
permanecerá responsável pelo saldo devedor das obrigações decorrentes das Debêntures e/ou de
qualquer dos demais Documentos da Operação que não tiverem sido pagas, sem prejuízo dos
acréscimos de Remuneração aplicável, encargos moratórios aplicáveis e outros encargos incidentes
sobre o saldo devedor das obrigações decorrentes das Debêntures e/ou de qualquer dos demais
Documentos da Operação enquanto não forem pagas, sendo considerada dívida líquida e certa,
passível de cobrança extrajudicial ou por meio de processo de execução judicial.
6.

ASSEMBLEIA GERAL

6.1. Nos termos do artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, os titulares das Debêntures
poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral a fim de deliberar sobre matéria de seu
interesse, aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei das Sociedades por Ações (“Assembleia
Geral de Titulares de Debêntures”).
6.2. A Assembleia Geral de Titulares de Debêntures será realizada, obrigatoriamente, na
sede da Emissora, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
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6.3. A Assembleia Geral de Titulares de Debêntures poderá ser convocada: (i) pela
Emissora; ou (ii) pelos titulares das Debêntures que representem 10% (dez por cento), no mínimo,
das Debêntures.
6.4. A Assembleia Geral de Titulares de Debêntures se instalará, nos termos do parágrafo
3º do artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, em primeira convocação, com a presença de
titulares de Debêntures que representem metade, no mínimo, das debêntures em circulação e, em
segunda convocação, com qualquer número.
6.5. A presença dos representantes legais da Emissora é permitida, se assim autorizada
pela Assembleia Geral de Titulares de Debêntures.
6.6. A presidência da Assembleia Geral de Titulares de Debêntures caberá ao titular de
Debêntures eleito na própria Assembleia Geral de Titulares de Debêntures, por maioria de votos dos
presentes.
6.7. Nas deliberações da Assembleia Geral de Titulares de Debêntures, as decisões da
Securitizadora, no âmbito desta Escritura, enquanto titular de Debêntures, deverão observar o
disposto no Termo de Securitização e o que vier a ser deliberado pelos Titulares de CRI.
6.8. Nas deliberações da Assembleia Geral de Titulares de Debêntures, a cada Debênture
caberá um voto. As deliberações serão tomadas (a) em primeira convocação, por Debenturistas que
representem a maioria das Debêntures; e (b) em segunda convocação, pela maioria dos presentes,
observado que, enquanto a Securitizadora for titular de Debêntures, as disposições do Termo de
Securitização e o que vier a ser deliberado pelos Titulares de CRI deverão ser por ela observados ao
proferir seu voto nas Assembleias Gerais de Titulares de Debêntures.
7.

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA
7.1. A Emissora adicionalmente se obriga a:
(i) fornecer à Debenturista e ao Agente Fiduciário dos CRI ou disponibilizar em seu
website e no website da CVM, conforme o caso:
(a)

dentro de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias após o término dos 3
(três) primeiros trimestres de cada exercício social ou em até 5 (cinco)
Dias Úteis após a data de sua divulgação, o que ocorrer primeiro, (1)
cópia de suas informações trimestrais (ITR) completas relativas ao
respectivo trimestre, acompanhadas do relatório de revisão dos auditores
independentes; bem como; (2) declaração assinada pelo Diretor
Financeiro, na forma do seu estatuto social, atestando: (a) que
permanecem válidas as disposições contidas nesta Escritura; (b) não
ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado e
inexistência de descumprimento de obrigações da Emissora no âmbito
desta Escritura; e (c) que não foram praticados atos em desacordo com
o seu estatuto social; e (3) cópia de relatórios, preparados pela Emissora,
demonstrando o cumprimento ou descumprimento do Índice Financeiro
pela Emissora, acompanhados de memória de cálculo contendo todas as
rubricas necessárias que demonstre o cumprimento desse Índice
Financeiro, sob pena de impossibilidade de acompanhamento do referido
Índice Financeiro pelo Agente Fiduciário dos CRI, podendo este solicitar à
Emissora todos os eventuais esclarecimentos adicionais que se façam
necessários;

(b)

dentro de, no máximo, 90 (noventa) dias após o término de cada exercício
social ou em até 5 (cinco) Dias Úteis após a sua divulgação, o que ocorrer
primeiro, (1) cópia de suas demonstrações financeiras completas
relativas ao respectivo exercício social encerrado preparadas de acordo
com os princípios contábeis determinados pela legislação e
regulamentação em vigor relativas ao respectivo exercício social
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acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores
independentes; bem como (2) declaração assinada pelo Diretor
Financeiro, na forma do seu estatuto social, atestando: (a) que
permanecem válidas as disposições contidas nesta Escritura; (b) não
ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado e
inexistência de descumprimento de obrigações da Emissora nos termos
desta Escritura; e (c) que não foram praticados atos em desacordo com
o seu estatuto social; (3) cópia de qualquer comunicação feita pelos
auditores independentes à Emissora, ou à sua administração e respectivas
respostas, com referência ao sistema de contabilidade, gestão ou contas
da Emissora, sendo que esta obrigação não será aplicável a comunicações
(i) que não tenham implicação direta relevante sobre as Debêntures; ou
(ii) nas quais haja dever de sigilo por parte da Emissora; e (4) cópia de
relatórios preparados pela Emissora demonstrando o cumprimento ou
descumprimento do Índice Financeiro pela Emissora, acompanhados de
memória de cálculo contendo todas as rubricas necessárias que
demonstre o cumprimento desse Índice Financeiro do qual deverão
constar os dados que serviram de suporte para a respectiva apuração, sob
pena de impossibilidade de acompanhamento do referido Índice
Financeiro pelo Agente Fiduciário dos CRI, podendo este solicitar à
Emissora todos os eventuais esclarecimentos adicionais que se façam
necessários;
(c)

as informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 21 a 30 da
Instrução CVM 480, nos prazos ali previstos ou, se não houver, prazo
determinado neste normativo, em até 5 (cinco) Dias Úteis da data em que
forem realizados, sendo que a Emissora ficará dispensada de entregar as
cópias das respectivas informações à Debenturista e ao Agente Fiduciário
dos CRI quando as disponibilizar à CVM;

(d)

na mesma data de suas publicações, os atos e decisões referidos na
Cláusula 4.9.1 acima;

(e)

em até 30 (trinta) dias, qualquer informação relevante para a presente
Emissão que lhe venha a ser razoavelmente solicitada pela Debenturista
e/ou pelo Agente Fiduciário dos CRI, ou no prazo exigido por norma
vigente ou estipulado pela autoridade competente, para as informações
que venham a ser exigidas pelas normas vigentes ou em razão de
determinação ou orientação de autoridades competentes;

(f)

caso solicitados, os comprovantes de cumprimento de suas obrigações
pecuniárias no prazo de até 4 (quatro) Dias Úteis contados da Data de
Vencimento;

(g)

informações a respeito de qualquer dos eventos de vencimento antecipado
automático e não automático nos prazos e periodicidade estabelecidos
nesta Escritura;

(ii)

proceder à adequada publicidade dos dados econômico-financeiros, nos termos
exigidos pela Lei das Sociedades por Ações, promovendo a publicação das suas
demonstrações financeiras, nos termos exigidos pela legislação e regulação em
vigor;

(iii)

manter os documentos mencionados na alínea (c) do item (i) acima em sua página
na rede mundial de computadores, por um prazo de, no mínimo, 3 (três) anos
contados da disponibilização;

(iv)

manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo
com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, com a Lei das
Sociedades por Ações e com as regras da CVM;
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(v)

cumprir todas as determinações da CVM, com o envio de documentos e prestando,
ainda, as informações que lhe forem solicitadas pela CVM;

(vi)

submeter, na forma da lei, suas contas e balanços a exame por empresa de
auditoria independente registrada na CVM;

(vii) manter atualizado o seu registro de companhia aberta na CVM e fornecer aos seus
acionistas;
(viii) não realizar operações fora de seu objeto social, observadas as disposições
estatutárias, legais e regulamentares em vigor;
(ix)

notificar em até 5 (cinco) Dias Úteis a Debenturista sobre qualquer ato ou fato
que possa causar interrupção ou suspensão das atividades da Emissora;

(x)

cumprir, em todos os aspectos, todas as leis, regras, regulamentos e ordens
aplicáveis em qualquer jurisdição na qual realize negócios ou possua ativos,
exceto por descumprimentos que não venham a afetar adversamente sua
condição econômica e financeira, seus resultados operacionais, suas atividades,
sua capacidade em honrar tempestivamente as obrigações pecuniárias ou não
relativas às Debêntures, decorrentes desta Escritura e/ou a qualquer outra dívida
que, se vencida e não paga, possa acarretar o vencimento antecipado das
Debêntures;

(xi)

manter válidas e regulares as licenças, concessões ou aprovações necessárias,
inclusive ambientais, ao seu regular funcionamento, exceto no que se referir a
licenças, concessões ou aprovações cuja perda, revogação ou cancelamento não
resultem em impacto adverso relevante para suas atividades, ou para sua
capacidade em honrar tempestivamente as obrigações pecuniárias ou não
relativas às Debêntures, decorrentes desta Escritura e/ou a qualquer outra dívida
que, se vencida e não paga, possa acarretar o vencimento antecipado das
Debêntures;

(xii) aplicar os recursos obtidos por meio da presente Emissão estritamente conforme
descrito nesta Escritura;
(xiii) observar as disposições da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada (“Instrução CVM 358”), no tocante a dever de sigilo e normas
de conduta;
(xiv) divulgar em sua página na rede mundial de computadores os seus fatos
relevantes, conforme definidos pelo artigo 2º da Instrução CVM 358;
(xv) proceder à adequada publicidade dos dados econômico-financeiros, resultantes
de atos de sua gestão, promovendo a publicação das demonstrações financeiras
previstas no artigo 176 da Lei das Sociedades por Ações e, pelo menos 1 (uma)
vez ao ano, em jornais de grande circulação, dos seguintes documentos, que
devem ser complementados com notas explicativas e outros quadros analíticos ou
demonstrações contábeis necessárias para o esclarecimento da situação
patrimonial e dos resultados do exercício da Emissora:
(a) balanço patrimonial;
(b) demonstração das mutações do patrimônio líquido;
(c) demonstração do resultado do exercício;
(d) demonstração de fluxo de caixa;
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(e) relatório dos auditores independentes; e
(f) demais documentos que venham a ser exigidos pela legislação pertinente à
matéria;
(xvi) cumprir todas as obrigações descritas na Lei das Sociedades por Ações, Instrução
CVM 480 (inclusive, mas não limitado à atualização do Formulário de Referência) e
demais regulamentações aplicáveis;
(xvii) cumprir todas as normas editadas pela CVM necessárias para que a Oferta e a
Operação de Securitização possam se concretizar;
(xviii)
cumprir, em conjunto com suas afiliadas, as leis, normas administrativas e
determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à
condução de seus negócios, em especial dos termos da legislação ambiental e
trabalhista em vigor;
(xix) realizar o recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre
as Debêntures e os CRI que sejam de responsabilidade da Emissora, conforme
previsto nesta Escritura e nos Documentos da Operação; e
(xx) guardar, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da presente data, ou por prazo
superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo,
toda a documentação relativa à Emissão e à Oferta, bem como disponibilizá-la ao
Coordenador Líder no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis, após solicitação por escrito,
neste sentido, ou no menor prazo possível, conforme exigência legal.
8.

DECLARAÇÕES DA EMISSORA
8.1. A Emissora declara à Debenturista que:
(i)

está devidamente autorizada a emitir as Debêntures, a celebrar a presente Escritura
e a cumprir com todas as obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os
requisitos legais e estatutários necessários para tanto, não sendo exigidas, da
Emissora, quaisquer aprovações ambiental, governamental e/ou regulamentar para
tanto e tendo sido plenamente satisfeitos todos os requisitos legais, societários,
regulatórios e de terceiros necessários para tanto;

(ii)

é companhia atuante no ramo de construção civil e imobiliário, especialmente na
construção de empreendimentos habitacionais;

(iii)

a celebração desta Escritura, bem como o cumprimento das obrigações aqui
previstas, não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pela
Emissora;

(iv)

é sociedade por ações devidamente organizada e constituída, de acordo com as leis
brasileiras, estando devidamente autorizada a desempenhar as atividades descritas
em seu objeto social;

(v)

as pessoas que representam a Emissora na assinatura desta Escritura têm poderes
bastantes para tanto;

(vi)

todas as informações da Emissora, prestadas no âmbito desta Escritura e dos
demais Documentos da Operação são verdadeiras, consistentes, corretas e
suficientes e a Emissora se responsabiliza por tais informações prestadas;

(vii) cumpre, e fará com que seus administradores cumpram, com as regras de
destinação dos recursos objeto da captação decorrente da emissão das Debêntures,
nos termos da legislação aplicável e desta Escritura;
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(viii) cumpre, e fará com que seus administradores cumpram, com as normas de conduta
previstas na Instrução CVM 414 e na Instrução CVM 400, conforme aplicável, em
especial as normas referentes à divulgação de informações e período de silêncio;
(ix)

esta Escritura, os demais Documentos da Operação e as cláusulas neles contidas
constituem obrigações legais, válidas e vinculantes da Emissora, exequíveis de
acordo com os seus termos e condições;

(x)

a emissão das Debêntures, a celebração desta Escritura, o cumprimento das
obrigações aqui previstas e a realização da Operação de Securitização: (a) não
infringem o estatuto social da Emissora, ou qualquer (1) norma aplicável à
Emissora, contrato ou instrumento do qual a Emissora e/ou qualquer de seus
controladores, controladas, e/ou coligadas, conforme a Lei das Sociedades por
Ações (“Afiliadas”), seja parte ou interveniente, ou pelos quais qualquer de seus
ativos esteja sujeito; (2) ordem ou decisão judicial, administrativa ou arbitral em
face da Emissora e/ou qualquer de suas Afiliadas; (b) nem resultará em: (1)
vencimento antecipado e/ou rescisão de qualquer obrigação estabelecida em
qualquer contratos ou instrumentos do qual a Emissora e/ou qualquer de suas
Afiliadas seja parte e/ou pelo qual qualquer de seus respectivos ativos esteja
sujeito; ou (2) criação de qualquer ônus sobre qualquer ativo ou bem da Emissora
e/ou qualquer de suas Afiliadas, que não os previstos nas Debêntures e nos demais
Documentos da Operação;

(xi)

está cumprindo todas as leis, regulamentos, normas administrativas e
determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou instâncias judiciais
aplicáveis ao exercício de suas atividades, exceto por aqueles questionados de boafé nas esferas administrativa e/ou judicial e cujo descumprimento e/ou tal
questionamento de boa-fé não possa causar um efeito adverso relevante na
situação operacional, econômica e financeira da Emissora, de modo que afete
adversamente a capacidade da Emissora de cumprir suas obrigações, previstas no
âmbito das Debêntures e desta Escritura;

(xii) possui todas as licenças, concessões, autorizações, permissões e alvarás, inclusive
ambientais, necessárias ao exercício de suas atividades válidas, eficazes, em
perfeita ordem e em pleno vigor, ou, eventualmente, em fase de renovação, exceto
por hipóteses em que a falha em obter tais instrumentos não possa causar qualquer
efeito adverso relevante no exercício de suas atividades de forma regular;
(xiii) (a) cumpre o disposto na legislação em vigor pertinente à Política Nacional do Meio
Ambiente, inclusive às Resoluções do CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente e às demais legislações e regulamentações ambientais supletivas, exceto
por aquelas questionadas de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial, de
modo que não afete adversamente a capacidade da Emissora de cumprir suas
obrigações, previstas no âmbito das Debêntures e desta Escritura; (b) adota as
medidas e ações preventivas ou reparatórias, destinadas a evitar e corrigir
eventuais danos ambientais eventualmente apurados, decorrentes da atividade
descrita em seu objeto social, exceto por hipóteses em que o descumprimento não
possa causar qualquer efeito adverso relevante no exercício de suas atividades de
forma regular; (c) cumpre as determinações dos Órgãos Municipais, Estaduais e
Federais, exceto aqueles questionados de boa-fé nas esferas administrativa e/ou
judicial e por hipóteses em que o descumprimento não possa causar qualquer efeito
adverso relevante no exercício de suas atividades de forma regular; e (d) é a única
e exclusiva responsável por qualquer dano ambiental e/ou descumprimento da
legislação ambiental, resultante da aplicação dos recursos financeiros obtidos por
meio das Debêntures, isentando desde já a Debenturista de quaisquer
responsabilidades, ressalvada a possibilidade de regresso contra os proprietários
anteriores quanto a fatos pregressos que tenham sido identificados pela Emissora
após a aquisição dos imóveis aos quais serão destinados aos recursos das
Debêntures;
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(xiv) inexiste, para fins de emissão das Debêntures e formalização desta Escritura: (a)
descumprimento de qualquer disposição contratual relevante, legal ou
descumprimento de qualquer ordem judicial, administrativa ou arbitral com relação
à qual tenha havido citação, notificação ou outra forma de ciência formal da ordem;
ou (b) qualquer processo, judicial, administrativo ou arbitral, procedimento,
inquérito ou qualquer outro tipo de investigação governamental, com relação à qual
tenha havido citação, notificação ou outra forma de ciência formal da ordem, em
qualquer dos casos desta cláusula visando anular, revisar, invalidar, repudiar ou de
qualquer forma afetar as Debêntures, esta Escritura e/ou os CRI;
(xv) não tomou e não tomará quaisquer outras fontes ou modalidades de financiamentos
sobre a mesma parcela do custo total dos Empreendimentos Imobiliários Elegíveis
que tenham sido ou venham a ser financiados com recursos oriundos das
Debêntures. Ressalva-se, contudo, o direito da Emissora de contratar o
financiamento dos recursos complementares da parte correspondente às despesas
a incorrer que não forem supridas por meio das Debêntures, para o
desenvolvimento dos Empreendimentos Imobiliários Elegíveis descritos nesta
Escritura;
(xvi) tem integral ciência da forma e condições de negociação das Debêntures, dos CRI,
do Termo de Securitização, desta Escritura e dos demais Documentos da Operação,
inclusive com a forma de cálculo do valor devido no âmbito das Debêntures e desta
Escritura;
(xvii) está adimplente com o cumprimento das obrigações constantes desta Escritura, e
não ocorreu e não existe, na presente data, qualquer hipótese de vencimento
antecipado prevista nesta Escritura;
(xviii)
recebeu, possui ciência, conhece, não tem dúvidas e está de acordo com
todas as regras estabelecidas no Termo de Securitização;
(xix) não exercerá quaisquer direitos de compensação de forma a extinguir, reduzir ou
mudar as obrigações de pagamento da Emissora previstas nas Debêntures;
(xx) as demonstrações financeiras, consolidadas e auditadas, datadas de 31 dezembro
de 2016 representam corretamente a posição patrimonial e financeira da Emissora
naquela data e para aquele período e foram devidamente elaboradas em
conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil e refletem
corretamente os seus ativos, passivos e contingências, e desde a data das
demonstrações financeiras acima mencionadas não houve nenhuma alteração
adversa relevante e nem aumento substancial do endividamento da Emissora;
(xxi) as opiniões e análises expressas no Formulário de Referência da Emissora são dadas
de boa-fé e consideram todas as circunstâncias materiais relevantes, são
verdadeiras e não são enganosas, incorretas ou inverídicas;
(xxii) as informações constantes do Formulário de Referência da Emissora nos termos da
Instrução CVM 480 e eventualmente complementadas por comunicados ao
mercado, fatos relevantes e disponíveis na página da CVM na Internet são
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada no âmbito da Oferta com relação à Emissora;
(xxiii)
exceto por aqueles mencionados no Formulário de Referência da Emissora,
nas suas demonstrações financeiras e informações trimestrais disponibilizadas à
CVM e ao mercado, a Emissora não tem conhecimento da existência de qualquer
ação judicial, procedimento administrativo ou arbitral, inquérito ou outro tipo de
investigação governamental que possa vir a afetar a capacidade da Emissora de
cumprir suas obrigações previstas no âmbito das Debêntures e desta Escritura;
(xxiv)

as informações a respeito da Emissora prestadas nesta Escritura e nos demais
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Documentos da Operação são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada no âmbito da
Oferta com relação à Emissora;
(xxv) respeita a legislação e regulamentação relacionadas ao meio ambiente, à saúde e
segurança ocupacional e, quando aplicável, a questões sanitárias, exceto por
aqueles questionados de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial, bem como
declara que suas atividades não incentivam a prostituição, tampouco utilizam ou
incentivam mão-de-obra infantil e/ou em condição análoga à de escravo ou de
qualquer forma infringem direitos dos silvícolas, em especial, mas não se limitando,
ao direito sobre as áreas de ocupação indígena, assim declaradas pela autoridade
competente (“Legislação Socioambiental”) e que a utilização dos valores objeto das
Debêntures não implicará na violação da Legislação Socioambiental;
(xxvi)
possui experiência na celebração de contratos financeiros da natureza
daqueles envolvidos nesta operação e entendem os riscos inerentes a tal operação;
(xxvii)
não há ocorrência de qualquer alteração na composição societária da
Emissora, ou qualquer alienação, cessão ou transferência, direta de ações do capital
social da Direcional, em qualquer operação isolada ou série de operações, que
resultem na perda, pelos atuais acionistas controladores, do poder de controle da
Emissora;
(xxviii)
inexiste 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, Leis Anticorrupção,
conforme aplicável, pela Emissora, por seus controladores, por suas controladas e
por suas coligadas;
(xxix)
(a) envida os melhores esforços para que seus diretores e membros do
conselho de administração, no estrito exercício das respectivas funções de
administradores da Emissora, observem os dispositivos de qualquer lei ou
regulamento, nacional ou estrangeiro, contra prática de corrupção ou atos lesivos
à administração pública, incluindo, sem limitação, leis nº 12.529/2011,
9.613/1998, 12.846/2013, o US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e o UK Bribery
Act (em conjunto, “Leis Anticorrupção”), conforme aplicável; (b) absteu-se de
praticar atos de corrupção e de agir de forma lesiva à administração pública,
nacional e estrangeira, no seu interesse ou para seu benefício, exclusivo ou não;
(c) caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato que viole aludidas normas,
comunicará imediatamente à Debenturista, que poderá tomar todas as providências
que entender necessárias; e (d) realizará eventuais pagamentos devidos à
Debenturista exclusivamente por meio de transferência bancária;
(xxx) está em fase de implementação de política própria para estabelecer procedimentos
rigorosos de verificação de conformidade com as leis, incluindo, mas não se
limitando a, as Leis Anticorrupção, realizados sempre de forma prévia à contratação
de terceiros ou prestadores de serviços, sendo que a Debenturista entende que a
política própria, quando implementada, atenderá aos requisitos das Lei
Anticorrupção; e
(xxxi)
até a presente data, não tem conhecimento da ocorrência das seguintes
hipóteses: (a) ter utilizado ou utilizar recursos para o pagamento de contribuições,
presentes ou atividades de entretenimento ilegais ou qualquer outra despesa ilegal
relativa a atividade política; (b) fazer ou ter feito qualquer pagamento ilegal, direto
ou indireto, a empregados ou funcionários públicos, partidos políticos, políticos ou
candidatos políticos (incluindo seus familiares), nacionais ou estrangeiros; (c) ter
realizado ou realizar ação destinada a facilitar uma oferta, pagamento ou promessa
ilegal de pagar, bem como ter aprovado ou aprovar o pagamento, a doação de
dinheiro, propriedade, presente ou qualquer outro bem de valor, direta ou
indiretamente, para qualquer “oficial do governo” (incluindo qualquer oficial ou
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funcionário de um governo ou de entidade de propriedade ou controlada por um
governo ou organização pública internacional ou qualquer pessoa agindo na função
de representante do governo ou candidato de partido político) a fim de influenciar
qualquer ação política ou obter uma vantagem indevida com violação da lei
aplicável; (d) praticar ou ter praticado quaisquer atos para obter ou manter
qualquer negócio, transação ou vantagem comercial indevida; (e) ter realizado ou
realizar qualquer pagamento ou tomar qualquer ação que viole qualquer Lei
Anticorrupção; ou (f) ter realizado ou realizar um ato de corrupção, pago propina
ou qualquer outro valor ilegal, bem como influenciado o pagamento de qualquer
valor indevido.
8.2. Caso quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente
inverídicas, incompletas ou incorretas, a Emissora se compromete a notificar a Debenturista em até
5 (cinco) Dias Úteis da data de sua ocorrência.
9.

DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente Escritura.
Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito ou faculdade
que caiba à Debenturista em razão de qualquer inadimplemento da Emissora prejudicará o exercício
de tal direito ou faculdade, ou será interpretado como renúncia a este, nem constituirá novação ou
precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.
9.2. A presente Escritura é firmada em caráter irrevogável e irretratável, salvo na hipótese
de não preenchimento dos requisitos relacionados na Cláusula 2ª acima, obrigando as Partes por si
e seus sucessores.
9.3. Caso qualquer das disposições ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, inválida ou
ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendose as Partes, em boa-fé, a substituírem a disposição afetada por outra que, na medida do possível,
produza o mesmo efeito.
9.4. Esta Escritura constitui o único e integral acordo entre as Partes, com relação ao
objeto nela previsto.
9.5. As palavras e os termos constantes desta Escritura, aqui não expressamente
definidos, grafados em português ou em qualquer língua estrangeira, bem como quaisquer outros
de linguagem técnica e/ou financeira, que, eventualmente, durante a vigência da presente Escritura,
no cumprimento de direitos e obrigações assumidos por ambas as Partes, sejam utilizados para
identificar a prática de quaisquer atos ou fatos, deverão ser compreendidos e interpretados em
consonância com os usos, costumes e práticas do mercado de capitais brasileiro.
9.6. As Partes declaram, mútua e expressamente, que a presente Escritura foi celebrada
respeitando-se os princípios de probidade e de boa-fé, por livre, consciente e firme manifestação de
vontade das Partes e em perfeita relação de equidade.
9.7. Esta Escritura e as Debêntures constituem títulos executivos extrajudiciais nos
termos do artigo 784 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código de
Processo Civil”), reconhecendo as Partes, desde já, que independentemente de quaisquer outras
medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos desta Escritura comportam execução
específica, submetendo-se às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil,
sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Debêntures nos termos desta
Escritura.
9.8. As Partes concordam que a presente Escritura poderá ser alterada sem a necessidade
de qualquer aprovação dos Titulares de CRI, sempre que e somente (i) quando tal alteração decorrer
exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências de adequação a normas legais,
regulamentares ou exigências da CVM, ANBIMA ou da B3 e/ou demais reguladores; (ii) quando
verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético; (iii) em virtude da
atualização dos dados cadastrais das Partes, tais como alteração na razão social, endereço e telefone,
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entre outros, desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares de CRI; (iv)
na hipótese de alteração da proporção da alocação dos recursos a cada um dos Empreendimentos
Imobiliários Elegíveis, desde que mantidos os mesmos Empreendimentos Imobiliários Elegíveis
previstos no Anexo I, nos termos da cláusula 3.5.4, acima; e (v) na hipótese de, por ocasião do
encerramento da Oferta, a demanda apurada junto a investidores para a subscrição e integralização
dos CRI ser inferior a R$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), nos termos da
cláusula 3.4.3, acima.
9.9. Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores
eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura não serão passíveis de
compensação com eventuais créditos da Debenturista e o não pagamento dos valores devidos no
prazo acordado poderá ser cobrado pela Debenturista e eventuais sucessores e cessionários pela via
executiva, nos termos dos artigos 784 e 785 do Código de Processo Civil.
9.10.
Os tributos incidentes sobre as obrigações da Emissora nesta Escritura e no
Contrato de Cessão, quando devidos, deverão ser integralmente pagos pela Emissora, incluindo, sem
limitação, todos os custos de tributação e demais valores incidentes sobre os pagamentos,
remuneração e reembolso devidos à Debenturista (mesmo após a realização da cessão onerosa
definitiva do Crédito Imobiliário), nos termos aqui previstos, e à Cessionária, em decorrência das
Debêntures e do Contrato de Cessão. Nesse sentido, referidos pagamentos deverão ser acrescidos
dos valores atuais e futuros correspondentes a quaisquer tributos e/ou demais valores que sobre
eles incidam, venham a incidir ou sejam entendidos como devidos. Da mesma forma, caso, por força
de lei ou norma regulamentar, a Emissora e/ou a Cessionária, conforme o caso, tiver que reter ou
deduzir, dos pagamentos feitos no âmbito desta Escritura e do Contrato de Cessão, quaisquer
tributos e/ou taxas, a Emissora deverá acrescer a tais pagamentos valores adicionais de modo que
a Cessionária receba os mesmos valores que seriam por ela recebidos caso nenhuma retenção ou
dedução fosse realizada. Para tanto, a Emissora desde já reconhece ser pecuniária a obrigação aqui
prevista, e declara serem líquidos, certos e exigíveis todos e quaisquer valores que vierem a ser
apresentados contra si, pela Debenturista e/ou pela Cessionária, pertinentes a esses tributos,
contribuições e/ou demais valores, nos termos desta Escritura e do Contrato de Cessão, os quais
deverão ser liquidados, pela Emissora, por ocasião da sua apresentação pela Debenturista e/ou pela
Cessionária, sob pena de vencimento antecipado desta Escritura.
10.

LEI E FORO
10.1.

A presente Escritura reger-se-á pelas leis brasileiras.

10.2.
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta Escritura, com renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam a presente Escritura digitalmente, em 1
(uma) única via, na presença de 2 (duas) testemunhas.
Belo Horizonte, 25 de setembro de 2017.
Neste ato assina digitalmente pela Direcional Engenharia S.A o Sr. Ricardo Valadares
Gontijo.
Neste ato assina digitalmente pela Porto União Empreendimentos Imobiliários Ltda o Sr.
Ricardo Valadares Gontijo.
Neste ato assina digitalmente pela Ápice Securitizadora S.A o Sr. Fernando Cesar
Brasileiro.
Neste ato assina digitalmente pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda os Srs. Flavio Scarpelli de Souza e Ana Eugênia de Jesus Souza Queiroga.
Neste ato assinam digitalmente como testemunhas Manoel Rodrigues Neto, CPF
035.598.486-52 e Amanda Romagnoli Cunha, CPF 100.399.356-71.
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ANEXO I - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ELEGÍVEIS

#

DENOMINAÇÃO

ENDEREÇO

MATRÍCULA

SPE/CNPJ

1

(398) Parque Ville
Campo Grande (1ª,
2ª e 3ª etapas)

Lote 01 do Pal 47.682, Estrada
Cachamorra, s/n, Campo
Grande, Rio de Janeiro/RJ, CEP
23040-150

13.878 do 12º Registro
de Imóveis do Rio de
Janeiro/RJ

Santa Gisela
Empreendimentos
Imobiliários Ltda 10.577.439/0001-35

2

(399) Conquista
Nova Iguaçu (1ª e
2ª etapas)

Rua Oliveiros Rodrigues Alves,
s/n, Bairro Posse, Nova
Iguaçu/RJ, CEP 26030-010

52.916 (1ª etapa área A) e 52.917 (2ª
etapa - área B) da 1ª
Circunscrição de Nova
Iguaçu/RJ

Campos Verdes
Empreendimentos
Imobiliários Ltda 24.601.465/0001-66

3

(402) Goianinha
(todas as etapas)

Rua Goianinha, 321, Freguesia
de Jacarepagua, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 22780-760

145.410 do Cartório do
9º Ofício de Registro
de Imóveis do Rio de
Janeiro/RJ

Alto Santo
Empreendimentos
Imobiliários Ltda 24.649.541/0001-03

4

(322) Alto São
Francisco Exclusive
Life

Rua Fernando Augusto S.C.
Oliveira, nº 190, São Paulo/SP,
CEP 05386-290

228.496 do 18º
Registro de Imóveis de
São Paulo/SP

Colina De Santana
Empreendimentos
Imobiliários Ltda 15.710.158/0001-22

TEXT_SP - 13750516v1 6947.22

% lastro

CRONOGRAMA DE
DESTINAÇÃO DOS
RECURSOS

10%

Os recursos serão destinados aos
Empreendimentos Imobiliários
Elegíveis entre a Primeira Data de
Integralização até a Data de
Vencimento (08/04/2021).

11%

Os recursos serão destinados aos
Empreendimentos Imobiliários
Elegíveis entre a Primeira Data de
Integralização até a Data de
Vencimento (08/04/2021).

10%

Os recursos serão destinados aos
Empreendimentos Imobiliários
Elegíveis entre a Primeira Data de
Integralização até a Data de
Vencimento (08/04/2021).

3%

Os recursos serão destinados aos
Empreendimentos Imobiliários
Elegíveis entre a Primeira Data de
Integralização até a Data de
Vencimento (08/04/2021).

#

DENOMINAÇÃO

5

(218) Valinhos

6

(160) Reservatto
Mansões Santo
Antônio

7

8

(276) Estilo Viver
Bem (1ª e 2ª
etapas)

(409) Avenida das
Flores - Civilcorp

ENDEREÇO

MATRÍCULA

SPE/CNPJ

Rua Ângelo Mamprin, s/n,
Jardim Novo Horizonte,
Valinhos/SP, CEP 13272-031

19.779, 19.780 e
19.781 Cartório de
Registro de Imóveis e
Anexos de Valinhos/SP

Sodalita
Empreendimentos
Imobiliários Ltda 09.558.613/0001-13

Rua Arquiteto José Augusto
Silva, 0, Bairro Mansões Santo
Antônio, Campinas/SP, CEP
13087-570

143.943 do Segundo
Serviço do Registro de
Imóveis de
Campinas/SP

Nova Campinas
Empreendimentos
Imobiliários Ltda 08.296.381/0001-00

34.603 (1ª etapa) e
34.602 (2ª etapa) do
7º Ofício de Registro
de Imóveis de Belo
Horizonte/MG

Xapuri
Empreendimentos
Imobiliários Ltda 11.839.306/0001-52

1ª etapa: Rua Carmelita Prates
da Silva, s/n, Bairro Salgado
Filho, Belo Horizonte/MG, CEP
30550-110
2ª etapa: Rua Carmelita Prates
da Silva, 424, Bairro Salgado
Filho, Belo Horizonte/MG, CEP
30550-110

Avenida Comendador José Cruz, 94.379 do 3º Ofício de
s/n, Lago Azul, Manaus/AM, CEP Registro DE Imóveis de
69018-150
Manaus/AM

Bella Moeda
Empreendimentos
Imobiliários Ltda 28.017.555/0001-65
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% lastro

CRONOGRAMA DE
DESTINAÇÃO DOS
RECURSOS

11%

Os recursos serão destinados aos
Empreendimentos Imobiliários
Elegíveis entre a Primeira Data de
Integralização até a Data de
Vencimento (08/04/2021).

6%

Os recursos serão destinados aos
Empreendimentos Imobiliários
Elegíveis entre a Primeira Data de
Integralização até a Data de
Vencimento (08/04/2021).

5%

Os recursos serão destinados aos
Empreendimentos Imobiliários
Elegíveis entre a Primeira Data de
Integralização até a Data de
Vencimento (08/04/2021).

28%

Os recursos serão destinados aos
Empreendimentos Imobiliários
Elegíveis entre a Primeira Data de
Integralização até a Data de
Vencimento (08/04/2021).

#

DENOMINAÇÃO

ENDEREÇO
Lote 07: Avenida Comendador
José Cruz, s/n, AM-10, Km-17,
Área Residencial 07, Lago Azul,
Manaus/AM, CEP 69018-150

9

(427) Columbia

Lote 09: Avenida Comendador
José Cruz, s/n, AM-10, Km-17,
Área Residencial 09, Lago Azul,
Manaus/AM, CEP 69018-150

MATRÍCULA

SPE/CNPJ

57.847 (Lote 7) e
57.849 (Lote 9) do 1º
Ofício de Registro de
Imóveis de Manaus

Alterosa
Empreendimentos
Imobiliários Ltda 28.014.788/0001-04
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% lastro

CRONOGRAMA DE
DESTINAÇÃO DOS
RECURSOS

16%

Os recursos serão destinados aos
Empreendimentos Imobiliários
Elegíveis entre a Primeira Data de
Integralização até a Data de
Vencimento (08/04/2021).

ANEXO II - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 4.1.7 DESTA
ESCRITURA
_____________________________________________________
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE DEBÊNTURES
Nº 1
Emissora
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta categoria A
perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Rua dos Otoni, nº 177, Bairro
Santa Efigênia, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 16.614.075/0001-00, com seus
atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) sob o
NIRE 31.300.025.837, neste ato devidamente representada na forma do seu estatuto social, na
qualidade de emissora das debêntures (“Emissora” ou “Direcional”).
Debenturista ou Subscritor
PORTO UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresarial por quotas de
responsabilidade limitada com sede na Rua dos Otoni, nº 177, Bairro Santa Efigênia, na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30150-270, inscrita no CNPJ/MF sob o número
26.912.884/0001-44, na qualidade de subscritora das Debêntures, neste ato representada na
forma de seu contrato social, na qualidade de titular das Debêntures (“Debenturista”).
Características da Emissão
Foram emitidas 270.000 (duzentas e setenta mil) Debêntures, com valor nominal unitário de
R$1.000,00 (mil reais) em 09 de outubro de 2017 (“Emissão”).
A emissão dessas Debêntures se insere no contexto de uma operação de securitização de
recebíveis imobiliários que resultará na emissão de certificados de recebíveis imobiliários aos quais
o Crédito Imobiliário será vinculado como lastro (“Operação de Securitização”).
A Debenturista tem interesse em realizar cessão onerosa do Crédito Imobiliário à Securitizadora,
nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada (“Lei
9.514”), para que o Crédito Imobiliário sirva de lastro para emissão de certificados de recebíveis
Imobiliários (“CRI”).
Os CRI serão distribuídos por meio de oferta pública de distribuição em regime de melhores
esforços, ressalvado o compromisso de subscrição do Coordenador Líder, nos termos da Instrução
da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Oferta” e “Instrução CVM 400”)
e serão destinados a investidores em geral, qualificados ou não, pessoas físicas e jurídicas
residentes e domiciliadas ou com sede no Brasil ou no exterior, bem como clubes de investimento
registrados na B3, além de fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras
de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar e
de capitalização (“Titulares de CRI”).
Na hipótese de, por ocasião do encerramento da Oferta, a demanda apurada junto a investidores
para subscrição e integralização dos CRI ser inferior a 270.000 (duzentos setenta mil) CRI, essa
quantidade de Debêntures inicialmente emitida, que conferirá lastro aos CRI, será reduzida
proporcionalmente, com o consequente cancelamento das Debêntures não integralizadas, a ser
formalizado por meio de aditivo à “Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de
Debêntures, em Série Única, para Colocação Privada, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, da Direcional Engenharia S.A.” (“Escritura”).
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A Emissão foi realizada e a Escritura foi celebrada com base nas deliberações tomadas pelo
Conselho de Administração da Emissora em reunião realizada em 23 de agosto de 2017 (“RCA”),
por meio da qual se aprovou a Emissão, incluindo seus termos e condições, conforme o disposto
no artigo 59 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”).
Identificação do Subscritor
Nome:
Porto União Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Endereço:
Rua dos Otoni, 177
Bairro:
CEP:
Cidade:
Santa Efigênia
30150-270
Belo Horizonte
Nacionalidade:
Data de Nascimento:
Estado Civil:
Brasileira
N/A
N/A
Doc. de identidade:
Órgão Emissor:
N/A
N/A
Representante Legal (se for o caso):
N/A
Doc. de Identidade:
Órgão Emissor:
N/A
N/A

Tel.:
(31) 3431-5510
E-mail:
ri@direcional.com.br
UF:
MG

CPF/CNPJ:
26.912.884/0001-44
Tel.:
N/A
CPF/CNPJ:
N/A

Cálculo da Subscrição
Quantidade de
Debêntures subscritas:

Série das Debêntures
Subscritas:

Valor Nominal
Unitário:

Valor de
integralização:

270.000

Série Única

R$1.000,00 (um mil
reais)

Integralização a ser
realizada na
periodicidade e
conforme valores
previstos da
Escritura.

Integralização
O Subscritor, neste ato, declara para todos os fins que conhece, está de acordo e por isso adere
a todas as disposições constantes deste Boletim de Subscrição e da Escritura, firmada, em caráter
irrevogável e irretratável, referente à emissão privada de debêntures da Emissora.
A integralização das Debêntures ocorrerá na forma e periodicidade prevista na Escritura.
Declaro, para todos os fins, (i) estar de
acordo com as condições expressas no
presente Boletim de Subscrição; e (ii) ter
conhecimento integral, entender, anuir,
aderir e subscrever os termos e condições
previstos na Escritura.

Belo Horizonte, __ de __ de 2017.
_______________________________
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.

Declaro, para todos os fins, (i) estar de acordo
com as condições expressas no presente Boletim
de Subscrição; (ii) ter conhecimento integral,
entender, anuir, aderir e subscrever os termos e
condições previstos na Escritura; e (iii) que os
recursos utilizados para a integralização das
Debêntures não são provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal, nos termos da
Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, conforme
alterada.
Belo Horizonte, __ de __ de 2017.
_______________________________
PORTO UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
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Informações Adicionais
Para informações adicionais sobre a presente emissão, os interessados deverão dirigir-se à
Emissora e à Debenturista nos endereços indicados abaixo:
Emissora:
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
Rua dos Otoni, 177
Belo Horizonte – MG, CEP: 30150-270
At.: Sr. José Carlos Wollenweber Filho
Telefone: (31) 3431-5510
E-mail: ri@direcional.com.br
Debenturista:
PORTO UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Rua dos Otoni, 177
Belo Horizonte – MG, CEP: 30150-270
At.: Sr. José Carlos Wollenweber Filho
Telefone: (31) 3431-5510
E-mail: ri@direcional.com.br
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ANEXO III - MODELO DE RELATÓRIO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MODELO DE RELATÓRIO CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 3.5.6 DESTA ESCRITURA
_____________________________________________________
MODELO DE RELATÓRIO SEMESTRAL
TERMO DE DECLARAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS DAS DEBÊNTURES
Belo Horizonte, [DATA]
Ao
[CREDOR]
E
Ao
[Agente Fiduciário dos CRI]
Ref.: Notificação sobre uso dos recursos da 3ª Emissão de Debêntures, em Série Única, para
Colocação Privada, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária da Direcional Engenharia
S.A. (“Debêntures”)
A Direcional Engenharia S.A., sociedade por ações de capital aberto com sede na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, nº 177, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
16.614.075/0001-00, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, nos termos da
cláusula 3.5.6 da Escritura de Emissão das Debêntures vem, pelo presente termo, atestar que:
(i) o volume total de recursos obtidos mediante a emissão das Debêntures utilizados até a data
do presente termo, corresponde a R$[•], sendo:
a.
b.

R$[•] utilizados pela sociedade de propósito específico [•]; e
R$[•] utilizados pela sociedade de propósito específico [•].

(ii) o volume total de recursos obtidos mediante a emissão das Debêntures e ainda não utilizados
até a data do presente termo corresponde a R$[•].
Por fim, sempre que solicitado, encaminharemos a relação de notas fiscais que foram quitadas com
tais recursos mediante arquivo eletrônico por correio eletrônico para agentefiduciario@vortx.com.
Atenciosamente,
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
_________________________________
Nome:
Cargo:

___________________________
Nome:
Cargo:
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ANEXO IV - RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO DAS DEBÊNTURES
MODELO DE RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 4.5.3
DESTA ESCRITURA
_____________________________________________________
RECIBO

DE

INTEGRALIZAÇÃO

DE DEBÊNTURES, EM

SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, NÃO
3ª EMISSÃO DA DIRECIONAL ENGENHARIA

CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA

S.A.
Emissora
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta categoria A
perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Rua dos Otoni, nº 177, Bairro
Santa Efigênia, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 16.614.075/0001-00, com seus
atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) sob o
NIRE 31.300.025.837 (“Emissora”).
Debenturista
ÁPICE SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Bairro Itaim
Bibi CEP 04506-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.130.744/0001-00, na qualidade de
cessionária do Crédito Imobiliário (conforme definido na Escritura de Emissão de Debêntures)
(“Securitizadora”).
Declarações
Foram integralizadas, nesta data, __ (__) debêntures emitidas nos termos do “Instrumento
Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures, em Série Única, para Colocação Privada, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Direcional Engenharia S.A.”, celebrado em
25 de setembro de 2017 (“Debêntures Integralizadas” e “Escritura de Emissão de Debêntures”,
respectivamente).
A Emissora declara que recebeu o pagamento referente às Debêntures Integralizadas, na forma
prevista na cláusula 4.5.3 da Escritura de Emissão de Debêntures.
A Emissora dá-se por satisfeita para nada mais reclamar, seja a que título for, outorgando a mais
plena, geral, irrevogável e irretratável quitação de todas e quaisquer obrigações oriundas das
Debêntures Integralizadas.
Belo Horizonte, __ de __ de _____.
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
_________________________________
Nome:
Cargo:

___________________________
Nome:
Cargo:
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