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2 0 TERMO ADITIVO
CONTRATO N O 5412010
PROCESSO No 51402.01530112012.98

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAcA0 DE
SERVIcoS, QUE ENTRE SI FAZEM A
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUcOES
E FERROVIAS S.A. E 0 CONSôRCJO
GALVAC - OAS.

S
A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUQOES E FERROVIAS S.A., empresapublica
federal Concessionéria de serviço püblico vinculada ao. Ministerjo dos Transportes,
corn sede sito no SBN, Quadra 01, Bloco F, Ed. Palácio cia Agricultura; 1501200
andares, na cidade de BrasiIja/DF inscrita no CNPJ sob 0 n o 42.156.664/0001..87
doravante denorninada CONTRATAF4TE neste ato representada pot seu Diretor-
Presidente JOSÉ EDUARDO SABOIA CASTELLO BRANçQ, braileiro, casado,
engenheiro civil, CREA n o 27.665-D/RJ e CPF sob a no 311.020.50768, darniciliado
na cidade do Rio de Janeiro/RJ e pot sua Diretor? de Engenharia, CELIA MARIA DE
OLIVEIRA RODRIGUES brasilejra, solteira, ëngenheira civil , kG no 543490 -SSP/MG e CPF no 334.489736-53 domjcjjjada na cidade de São Paulo/SP e o
CONS6RáI0 GALVAQ - CAS, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representado pela GALVAQ ENGENFIARIA S.A empresa lidercjo Consorcia, Rua
Gornes de Carvaiho, no 1510, 19° andar, Vila Olimpia, na cidade de São Paulo/Sp,
inscrita no CNPJ sob a no 01 ;340.937/0001J9 neste ato represénfacia pot sew
Procurador, FLAVIO HENRIQUE CUNHA LOBATO, RG no 17963345-4 SSP/SP e
CPF no 833.128.70615 corn fundarnento no inciso I, aUneas "a" e'b 1', §1 1 do art. 65
da Lei no 8.666/93, e de conformiclarie corn Parece no 25112012-ASJuR, resolvern
delebrar o presente Termo Aditi'M, mediante as Cláusulas e condiçoes seguintes.

Fazem parte integrante do presente intrurnento, indepencientemente
os documentos autuados no processo n° 51.402.015301/2012g8 4(T)

VALEC - Engenharia, ConstruçSes a Fen'ovias S.A.
SAN —Quadra 1— Bioco r - Edificlo Palácio da Agdcultura— 15 Q/209 andares - CEP 76O4d 908—Telefone: (61 1 2029-6403 - FAX: (61) 2029-5404 -

I



VALEC
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ngonIwria, Construçaes
c Forrovias S.A.

1.1 0 presente Termo Aditivo tern por objeto adequaçp do quantitativos, corn

supressao de valor, conforme Nota Tecnica NO 01 - 054/10 - T.A 02 SUCON 2012 e

Parecer Técnico N O 076/2012 (PRESI).

2.1
	

0 presente instrumento entrará ern vigor na data do sua àssinatUra.

3.1 Fica suprimida a irnportncia de R$ 4.826.676,10 (quatro milhôes, citocentos

e vinte e seis mil,seiscentos e setenta e seis reals e dez.centavo), correspondente a

aproximadamente a 0,74% (zero virgula sete quatro por cento) do valor do Contrato.

3.2 0 custo total do Contrato, ate o fim da sua vigéncia, é estimado em

R$645.587.359,79 (seiscentos e quarerita e cinqo milhOes; quinhentos e oltenta e

sete mil, trezentos e cinquenta e nove teals e setenta é nove centavos).

4.1	 Ficarn ratificadas e permanecem na forma e teor originais todas as denials

Ciâusulas e condiçoes do Contrato.

5.1	 0 extrato do presente instrurnento será publicado no Diário Oficlal da Uniao,as

expensas da CONTRATANTE conforme

VALEC— Engenhada, Cohstruçöes e Ferrovias S.A.
SUN - Quadra 1— Blow F - EdIffcio Palaclo da Agricuftura - 150/202 andaret - CEP 70040908

Tefefone: (61) 2029-6403 - FAX: (61) 2029-6404 - v&,.vafeeeov.br
2



S	 cJELIA ARIA DE OLIVEIRA	 RIGS
Diretora do Engenharia

VALEC
	 nil /fl3

En9enharla, Construçöes
e Fenovia, S.A	 mz

E, pr estarem assim justas e acordadas, as Partes.assinam o presente, em 03 (trés)

vias do igual teor e para urn so efeito, na presenca das testemunhaa

Brasilia, 23 do julho do 2012.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRtJOES E FERROVIAS S.A.

CONSÔRCJO GALVAO - OAS

FLAVIO HENRIQIT
EHARIA

NHA LOBATO

	

GALVAO E 	 S.A

	

Lider	 Ocio

S
TESTEMUN HAS

VALEt - Engenharla, Construçôes e Ferrovias S.A. 	 - -
SBN - Quadra I - Blow F - (diffcio Palâdo da AricuItura - 159120e andares - CEP 70040308 -

TélEfohe: (61) 2029-6403 - FAX: (61) 2029-6404 - Wtvvalec;ydvj,r
3
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VALEC
Engonharin, Constrilcaco
o Forroulas

	

	 PTA CT fl 54110S.A.

30 TERMO ADITIVO
CONTRATO No 54/2010
PROCESSO NO 51402.015301/2012-98

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO CELEBRADO ENTIRE A
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRLIcOES
E FERROVIAS S.A. E 0 CONSORCIO
GALVAO - OAS.

A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUçOES E FERROVIAS S.A., empresa pblica
• federal, concessionária de serviço pUblico, vinculada ao MinistOrio dos Transportes,

corn sede sito no SBN, Quadra 01, Bloco F, Ed. Palácio da Agricultura, 150/200
andares, na cidade de BrasiliWDF, inscrita no CNPJ sob o po 42.150.664/0001-87,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada par seu Diretor-
Presidente-Substituto, JOSIAS SAMPAIO CAVALCANTE JUNIOR, brasileiro,
casado, engenheiro civil, CREA sob n° 8172-OF, CPF n o 381.024.981-53, domiciliado
na cidade de BrasiTia/DF e por seu Diretor de Engenharia-Interino, OSIRIS DOS
SANTOS, AG no 433.860 - SSP/GO e CPF no 019.361.401-44, residente e
domiciliado na cidade de Brasilia/OF e o CONSORCIO GALVAC - OAS, doravante
denomiriada CONTRATADA, neste ato representado pela GALVAO ENGENHARIA
S.A lider do consOrcio, corn sede na Rua Gornes de Carvaiho, n° 1510, 190 andar,

S
Vila Olimpia, na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o
n° 01.340.937/0001-79, nests ato representada por seu Procurador, RICARDO
CORDEIRO DE TOLEDO, RG n° 753700 SSPMG e CPF n° 278.651.186-00,
cumprindo determinaçao contida no AcOrdao 1712/2012 - TCU- Plenário e corn
fundarnento no artigo 65 da Lei no 8.666/93, e de conformidade corn a Parecer n°
335/201 2-ASJUR, resolvem celebrar o presente Terrno Aditivo, mediante as
Cláusulas e condiçOes seguintes.

Integra o presents instrumento o Anexo - Diretrizes para Fabricação e Mediçao de
Dormentes.

Fazem parte integrante do presente instrumento, inder
as documentos autuados no processo n° 51 402.01 5301

VALEC— Enenharia, Con,truçôes e Ferrovias S.A.
S6J - Quadra' — Elmo F - Ediliclo palácjo da Agrkultura - I5 1/20' andares - CEP 7004(

Telefone: (61) 2029-6403 - FAX: (61) 2029-6404 - w-ww.valec.gpv.br

de transcrição, 
A
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VALEC
Engeznhnrlo, Canstruçaes
a rtnavinz S.A.

	1.1	 0 presente tern por objeto prornover a adequaçAa da Planitha de Quantidades
e Preços, referente aos itens Dormentes e Acessórios, corn supressâo de valor.

2.1 Em razaa da repactuação, a valor unitário dos dormentes de concreto (item
8.1.1) passa para R$ 282,64 (duzentos e oltenta e dais reals e sessenta e quatro
centavos), acarretando urna supressäo de R$ 5.106.576,80 (cinco rnilhOes, cento e
seis mu, quinhentos e setenta e seis reals e oitenta centavos, correspondente a
aproximadan-iente 0,79% (zero virgula setenta e nove PCI cento) do valor do Contrato.

2.2 Fica suprimido o valor de lR$ 7.441.926,40 (sete niilhoes, quatrocentos e
quarenta e urn ml!, novecentos e vinte e seis reals e quarenta centavos),
correspondente a aproximadarnente 1,14% (urn vIrgula quatorze por cento) do valor
do Contrato, referente aos Acessórios de Superestrutura, a saber:

F, R$ 4.865.440,80 (quatro milhoes, citocentos e sessenta e cinco mil,
quatrocentos e quarenta reals e oltenta centavos) relativo a grampo elàstico
tipo Pandrol (item 8.1.3.1):

	

II
	

R$ 1.087.122,40 (urn rnilhão, oltenta e sete mil, cento e vinte e dois reals e
quarenta centavos) referente a palmilha amortecedora (item 8.1.3.2); e

	

'IL
	

R$ 1.489.363,20 (urn milhao, quatracentos e oitenta e nove ml!, trezentos e
sessenta e trés reals e vinte centavos) atinente ao calço isolador (item
8.1.3.3).

2.3 0 total da supressão é de R$ 12.548.503,20 (doze milhOes, quinhentos e
quarenta e olto ml!, quinhentos e trés reals e vinte centavos), correspondente a
aproximadamente 1,93% (urn vIrgula noventa e trés por cento) do valor do Contrato.

2.4 0 custo total do Contrato, ate o tirn da sua vigéncia, é estirnado em
R$ 633.038.856,59 (seiscentos e trinta e trés milhOes, trinta e olto mil, oltocentos e
cFrtquenta e seis reals e cinquenta e nove centavos).

r

	

3.1	 0 presente instrumento entrará em vigor na data de syCai1htura.

VALEC - Engenh,ria, Construcöese FerroviasS.A. \ N	 -
SON - Quadra 1-Blow F- Edifido Palaclo do Agricultura - 151/20' aMares - CEP A010'.9-9-a" (61) 2029-6403 - FAX: 611 2029-6404 - wwwvaj4cgov.br
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Engonl,n$a, Construçoeri
0 ForrovIaa S.A.

	4.1	 Ficam ratificadas e permanecem na forma e teor originals todas as demais
Cláusuias e condiçOes do Contrato.

'I NIP RRINMI

	

5.1	 0 extrato do presente instrumento seth publicado no Diário Oficial da Uniâo, as
expensas da CONTRATANTE conforme disposto na Lei no 8.666/93.

E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o presente, em 03 (trés)
vias de igual teor e para um so efeito, na presença das testemunhas.

Brasilia, 17 de setembro do 2012.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.

OSIRIS DO SANTOS
Diretor de Enge harta Intenno

I CAI JUNIOR
" Diretor - Preside te - Substituto

VALEC - Logenharia, Construçâes e Ferrovias S.A.
SON - Quad,. I - Waco F - Edificla PaIkIo da Agricultura - 1S 9120' andares - CEP 70010.908 - Brasilia/OF

Telefone: (61) 7029-6403 - FAX: (61) 2029-6404 - wwtv.vajc.gov.br
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Engenharla c.nttrucbcc

VALEC
C Ferrovins S.A.

3 0 TERMO ADITIVO
CONTRATO N o 5412010
PROCESSO N o 51402.01530112012-98

ANEXO
DIRETRIZES PARA FA13RIcAçA0 E MEDIçA0 DE DORMENTES

a) 0 Cronograma do Fabricação de Dormentes, a ser encaminhada pela Contratada a
VALEC, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da assinatura do presente
instrumento, para anatise e aprovaçâo, deverA guardar compatibifidade corn a existéncia
de trentes do lançamento, ou seja, frentes que possuern carnada iniciat de lastro
ferroviário;

b) A compatibilidade citada na ailnea "a" significa que a fabricaçao do més "M" deverAo,
necessariamente, estar destinadas as frentes do Iançarnento identificadas, existentes Cu

em vias de irnplantaçào, sendo essas Ultimas ate o més "M+4", Cu seja, o quarto Ws
subsequente so més "M".

c) Na Ccorrência de tatos, ern que a Contratada nao deu causa, qua impeça(rn) a liberaçao
do frontes) do lançamento(s) eonforme previsto no Cronograma de Fabrica pão de
Dornientes, aprovado pela Contratante, flea a Contratada liberada para fabricaçao dos
dormentes na(s) quantidade(s) prevista(s) para a(s) trente(s) não lançada(s).

a) Somente serào medidos os dormentes pro duzidos conforme descrito no inciso I -
QUANTO A FABRICAçA0;

b) Existirá, em todos Cs casos, urn teto mensal de rnedição, coerente corn a capacidade
instalada do cads fábrica.

c) Independentemente do total produzido no més 'M", 0 teto a ser medido serâ aquele
definido na alinea "V, deste inciso.

6t9•	 - -	 t_
It.;

-

VALEC— Engenhada, Consrruçâes e FerrovfasS.A.
SON - Quadra I - Blow F - Ediflclo Pa4cio Oa Agricultura - 15 9/20' andaes - CEP 70040.908 - Brasilia/OF

Tek,fone: (61) 2029-6403 - FAX: (6].) 2029 .6404 -	 w.uaiçcgv.br
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Engenharia, Construcoes
0 Fflrov(as S.A.

40 TERMO ADITIVO
CONTRATO N0 54/2010
PROCESSO No 51402.01530112012-98

QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUcOES
E FERROVIAS S.A. E 0 CONSORCIO
GALVAO - OAS.

A VALEC - ENGENI-IARI& CONSTRIJcOES E FERROVIAS S.A., empresa póblica
federal, concessjonaria de serviço ptthlico, vincujacia ao Ministérlo dos Transportes,
corn sede silo no SBN, Quadra 01, Bloco F, Ed. Paléclo cia Agricultura, 150/200

. andares, na cidade de BrasiIiajDF, inscrita no CNPJ sob o n o 42.150.664/0001-87,
doravante denorninada CONTRATAPIrE, neste ato representada por seu Diretor-
Presidente JOSIAS SAMPAJO CAVALCANTE JUNIOR, brasileiro, casado,
engenheiro civil, CREA no 8172-OF, CPF no 381.024.981-53, domiciliado na cidade
de Brasulia/DF e por seu Oiretor de Engenharia, OSIRIS DOS SANTOS, AG no
433.860 - SSPJGO e CPF n o 019.361.401-44 e 0 CONSORCIO GALVAO - OAS,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pela GALVAO
ENGENHARIA SA Ilder do Consórcio, corn sede na Rua Gomes de Carvaiho, no
1510, 190 andar, Vila Oiimpia, na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o
no 01.340.937/0001-79, neste ato representada por seu Procurador, FLAVIO
HENRIQUE CUNHA LOBATO, AG no 17963345-4 SSP/SP e CPF n o 833.128.705-15,
corn funclarnento no inciso I, § 20 do art. 57 da Lei no 8.656/93, resolvern celebrar o
presente Termo Aditivo, medjante as Cláusulas e condiçoes seguintes.

Fazem parte integrante do presente instrumento, independenternente de transcriçao,
os documentos autuados no processo em referéncia.

	

1.1	 0 presente Termo Aditivo tern por objeto prorrogar o prazo contratual confornie
Nota TOcnjca no 045/2012 - SUCON.

	

2.1	 Rca prorrogada a vigéncia para o perlodo de ii de novembro tIe 2012 a 30
dejunho de 2014.

-.---------	 -
3.1 A CONTRATADA deve apresentar a Superintendéncia Financeira-SUFIN, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data da assinatura do presente instrumento,
atualizaçao cia garantia contratual descrita na Cláusula VIGES,J1A SEGUNDA doContrato.

VAI.EC- Engenharia, Constmçoes t Ferrovia,St
SeN - Quadra I - Waco F - lidlflcio Paijiclo cia 4grcuftura - 158/20* andares - UP 1004O9- Drasila/OF

TeIsfone: (61) 2029-6403 - FAX: (61) 2029-6404 -



VALEC
EngenhaTia, Ccnstnço

MACrN2541100 Fermvia 5.fl.

	4.1	 Ficam ratificadas e permanecem na forma e teor originais todas as demais
Cláusulas e condiçOes do Contrato.

	

5.1	 0 extrato do presente instrurnento seth publicado no Diana Oficial da União, as
expensas da CONTRATAPJTE conforme disposto na Lei n o 8.666/93.

E, por estarern assim justas e acordadas, as Partes assinam o presente, em 03 (trés)
vias de igual teor e para urn so efeito, na presença das testernunhas.

Brasilia, 09 do novembro de 2012.

VALEC - ENGENFI,#rnA, CONSTRLJCÔES E FERROV1AS S.A.

	

ISflO$NTo	 JOS(NFJQNIoR
	Diretor de rigenharia	 Diretor - Presid' to

CONSORCIQ GALVA0 - OAS

FLAVIO HENRiI11NHA LOBATO
Pro r dor

GALVAO ENGENI-IARIA S.A
Lidec do Consocio

TESTEMUr4FIASEl

VALEC— Engenhada. Consuuçae, e Farrovias 5k
SaN —Quadra] — Waco F - Edificic Palácto da Agrlcurtura—j5.f)Qa andares - CEP 70040S08—Rrasllia/OE

Telefnne: (61) 2029-6403 - lAX: (61) 202-6404 -
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VALEC
En9anharla, Con.truçôcs
a Forrovias S.A.

50 TERMO ADITIVO
CONTRATO N o 54/2010
PROCESSO No 51402.015301/2012-98

QUINTO TERMO ADITIVO AC
CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUçOES
E FERROVIAS S.A. E 0 CONSORCIO
GALVAO - OAS.

A VALEC - ENGENHARIA, coNsTRuçOEs E FERROVIAS S.A., empresa pUblica
federal, concessionária de serviço pUblico, vinculada ao MinisLério dos Transportes,
corn sede no SBN, Quadra 01, Bloco F, Ed. Palácio da Agricultura, 15 0 ao 200
andares, cidade de Brasilia (DF), inscrita no CNPJ sob o no 42.150.66410001-87,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-
Presidente, JOS lAS SAMPAIO CAVALCANTE JUNIOR, brasileiro, casado,
engenheiro civil, identidade n o 8172 CREA-DF, CPF n o 381.024.981-53, domiciliado
na cidade de Brasilia (OF) e por sets Diretor do Engenharia, OSIRIS DOS SANTOS,
identidade no 433.860—SSP/GO, CPF no 019.361.401-44 00 CONSÔRCJO GALVAO
- OAS, doravante denorninado CONTRATADA, representado pela GALVAO
ENGENHARIA S.A, lider do Consorcic, corn sede na Rua Gornes de Carvalho 1510,
191 andar, Vila Olirnpia, cidade do São Paulo (SP), inscrita no CNPJ sob o
no 01.340.93710001-79, neste ato representada por seu Procurador, RICARDO
CORDEIRO DE TOLEDO, identidade no 753.700-SSP/MG, CPF n o 278.651.186-00,
corn lundamento nas disposiçOes contidas no inciso I, alineas "a" ë 'b", §1° do art. 65
da Lei no 8.666/93, resolvern celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as
Clausulas e condiçOes seguintes;

CLAUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO 	 -	 - r

1.1	 0 presente instrurnento tern por objeto promover as seguintes alteraçOes no
Contrato:

a) lnclusao de itens na Cláusula Setirna - Faturarnento e Pagarnento,
conforme Mernorando no 266/2012 - GECON do 29/10/2012 e;

b) Adequaçao da planilha do quantitativos e preços, corn acrescirno de
valor, conforrne Nota Técnica n o 068/2012 - SUCON/BSB.

VALEC - Engenhoria, Canstruçóas a ferrovia, 5.4.(/5 	 Viso da GELIC
SON - auldra 1- Nato F - EdffkIa PofácIa do Agricultura - 150/209 andares - CEP 70040.908 - Bras9DF

Talsrone: f6l) 2029 5403 - 1-(: (61) 2029-6404 - www.v,iec.gov.br
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VALEC

VALEC	 Fis. 
GELIC

Engenliarlo, Construçaes
e Ferrovias S.A. 	 5TA Cr W 54110

2.1	 0 presente Termo Aditivo 	 em vigor a partir da 	 do sua assinatura.

3.1	 Ficam incluldos ao Contrato os itens 7.4 e 7.5 na
FATURAMENTO E PAGAMENTO, conforme a seguir:

"7.4 - Em atendimento ao disposto no ajuste SINIEF 08/10 do Conseiho
Nacional de Politica Fazendária - CONFAZ e do Secretário Geral da Receita
Federal do Brash, a CONTRATADA, na ocasiâo da emissao de suas notas
fiscais, deverà encaminhar a CONTRATANTE o arquivo por meio digital
denominado XML, para o seguinle endereço eletronico:
qecon.nfe(vaIec.pov.br ."

"7.5 - Quanto as notas fiscais impressas, antes de seus envios a
CONTRATANTE, deverao ser scaneadas e encaminhadas para 0 seguinte
endereço eletronico: gecon.nfevalec.gov.br ."

4.1 Rca acrescida a importância de R$ 95.553.536,06 (noventa e cinco milhOes,
quinhentos e cinquenta e trés mil, quinhentos e t(nta e seis reals e seis centavos),
correspondente a 14,69% (quatorze virgula sessenta e nove por cento) do valor inicial
do Contrato.

5.1 A CONTRATADA dove apresentar a Superintendencia Financeira-SUFIN, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data da assinatura do presente instrumento,
atualizaçao da garantia contratual descrita na Clausula VIGESIMA SEGUNDA do
Contrato.

6.1	 Ficam ratificadas e permanecem na forma e teor originals todas as demais
Cláusulas e condiçOes do Contrato.

-	 A	 -	 ,,- *'- r—'
	 t' tR ;r-	 4OMM

7.1	 Para atender aos compromissos decorrentes da execuçäo, no exercicio de
2012,os recursos financeiros encontrarri—se na LDO 2012: 	 A

	

VAlEC - Engenharla, Construcôes e Ferrovias S.A. 	 4	 Vistoda GELIC
SaN - Quadra 1— Blow F - EdfkIo Paládo da Agdcullura - 15/20 A andares - CEP 70040.908 - B'/as(iIa/DF

Telefone; (Gi) 2029-6403 - FAX: (61) 2029-6404 - www.QaIAC,gov,h, 	 V /
2	 -	 -
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VALEC	 L Is.

Engenharia, Coostruçâes	 Rwt
0 Forrovlas S.A.	 SflA CT N 54110

Programa de Trabalho: 26.783.2072.1 1ZE.0029
S Natureza da Despesa: 4490.5191
S Fonte: 0311

7.2	 Para cobertura das despesas relativas ao corrente exercicio, foi emitida a Nota
de Empenho n o 2012NE 00 2Z	 ,em Ol-de NOV de 2012, no

valor de R$ 50. cLO) Qxi-3 oc

8.1	 6 extrato do presente instrumento será publicado no Diário Oficial da Uniao, a
expensas da CONTRATANTE, conforme disposto na Lei n o 8.666/93.

E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinarn o presente, em 03 (trés)
vias de igual teor e para urn so efeito, na presença das testemunhas.

Fazem parte integrante do presente instrumento, independentemente de transcriçäo,
Os documentos autuados no processo em referéncia.

Brasilia,	 de	 de 2012.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRIJCOES E FERROVIAS S.A.

TESTEMIJNI-IAS:

VALEC— Engenharta, Construcâea a Ferro4ar S.A.
SaN - Quadra 1— ibm F - Edibido Pabâdo da Agricubtura - 155/20' andares - CEP 70010.908 - Brasilia/OF

Teleborse: (61) 2029-6403 - FAX: (61) 2029-6404 - wrm.vMrc.rov.br
3
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e Ferrovias S.A.

@TACTtfl

6 0 TERMO ADITIVO
CONTRATO N o 05412010
PROCESSO N° 51402.01530112012-98

SEXTO TERMO ADJTIVO AO CONTRATO
CELEBRADO ENTRE A VALEC -
ENGENHARIA, CONSTRUçOEs E A
CONSTRUTORA GALVAO ENGENHARIA
S.A..

A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUçOES E FERROVIAS S.A., empresa póblica federal,
concessionária de serviço póblico, vinculada ao Ministériç dos Transportes, corn sede no
Setor de Edificios PUblicos Sul (SEP/Sul), Entre QUadras 713/913, Bloco "E", Asa Sul, cidade
de Brasilia/OF, CEP 70.390-135, inscrita no CNJPJ sob o n o 42.150.66410001-87, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, JOSIAS
SAMPAIO CAVALCANTE JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, identidade n o 8172
CREA-DF, CPF n° 381.024.981-53, domiciliadona cidade de BrasiIiaIDF e pored Diretorde
Engenharia, OSIRIS DOS SANTQS, identidade no 433.860—SSP/GO, CPF n o 019.361.401-44
e a construtora GALVAO ENGENHARIA S.A., doravante denominado CONTRATADA, corn
sede na Rua Gornes de Carvalho 1510, 19° andar, Vila Olimpia 1 cidade de São Paulo/SP,
inscrita no CNPJ sob o n° 01.340.937/0001-79, neste ato representada por seus
Procuradores, RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO, 'dentidade n° 753.700-SsPIS, CPF n°
278.651.186-00 e FLAVIO HENRIQUE CUNHA LOBATO, identidade n° 17.963.345-4 -
SSP/SP, CPF n° 833.128.706-15, corn fundarnento na Lei n° 8.666, de 1993, reolvern
celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as Cláusulas e condiçôes seguintes:

5 1.1 0 presente Termo Aditivo tern por objeto promover a retirada da cons. orciada
C0NSTRUTORA OAS SA, passando seu percntuaI de participação A ser suportado pela
GALVAO ENGENHARIA SA, que assumirá o contrato ern sua totalidade.

	

2.1	 0 presente instrurnento entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.

2.2 As consorciadas deverão apresentar no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da assinatura do presente termo, o distrato do ConsOrcio GALVA0 - OAS, devidamente
protocolado e registrado na junta comercial, sob pena de tomar Sern efeito o presente Termo
Aditivo, quanto a alteraçao consorcial solicitada.

 iE 11051S.

	

3.1	 A GALVAO ENGENHARIA S.A devera apresentar a Superintendencia Financeira-
SUFIN/VALEC, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar cia data da ass natura do presente

VALEC - Engenharia, Construçöes e Fenovias 	 - -
SEP Sot EntreQuawas7la(913 B!OcoE,AsISuI,Sras(DF

Telefone: (61)2029-6403-FAX: (61) 2029-6404 -w'w.vaIácgov.r

S



VALEC Engenharia, Construçöes
e Ferrovias S.A.

S

6!r.A CT All 54110

instrumento, atualizaçao da garantia contratuat descrita na CládsuIa Vigesirna Segunda do
Contrato.

4.1	 Ficam ratificadas e permanecern na forma e teor orig inals todas as dernais Cláusulas
e condiçôes do Contrato.

5.1	 0 extrato do presente instrumento serâ publicado no DiáriO Oficia! da Uniao, as
expensas da CONTRATANTE, conforme disposto na Lei n° 8.666/93.

Fazem parte integrante do presente instrumento, independenternérite de transcriçao, todos
documentos autuados no processo em referenda.

E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinarn 0 presente, em 03 (trés) vias de
igual teor e para urn so efeito, na presença das testemunha.

Brasilia, 19 de	 de 2013.

VALEC -EN. GENH RIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.

SSAOS	 JO	 icfu NIOR
LI	 Diretor - resi rite

TESTEMUNHAS:

FLAVIO HENRIQ1iSP LOBATO
Procuor

Galvãb EnHr S.A.

CPE:

CPF

SEP Sul, Entre Quadras 7131913, BlacoE, Asa Sul, BrasiIia/DF
Telefone: (61) 2029-6403 - FAX: (61) 2029-6404 - wvi,aIeego'tbr

2
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7T.ACT N' 54110
70 TERMO ADITIVO
CONTRATO No 054/2010
PROCESSO N° 51402.015301/2012-98

SETIMO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A

VALEC - ENGENIiARIA,

CONSTRUçOES E A CONSTRUTORA

GALVAO ENGEN}I A $

A VALEC - ENGENIIIARIA, CONSTRUçOES E FERROVIAS S.A., empresa páblica federal,

concessionária de serviço póblico, vinculada ao Ministérlo dos Transportes, corn sede no :Setor de

Edificios Püblicos SW (SEP/SW), Entre Quadras 713/913, Bloto "E", AaSuI, cidade .d BràsiliWDF,

CEP 70.390-135, inscrita no CNPJ sob a a° 42.1.50.664/000I-87, dbravahtë denomihada

CONTRATANTE, neste ato representada por son Diretor-Preidente, JOSLAS SAMPAIO

CAVALCANTE JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, identidade n o 8172 CREA-DF, inscrito

110 CPF sob o n° 381.024.981-53, dorniciliado na cidade de BrasIlia/DF e par seu Diretor de

Engenharia, OSIRIS DOS SANTOS, identidade n° 433.860—SSP/GQ, inscrito no CPF sob o no

019.361.40144 e a contrutora GALVAO ENGENHARL& S.A., dOra?añte denofflinado

CONTRATADA, corn sede na Run Comes de CarvalbO 1510, 19° andar, VilaOlirnpia, cidade do São

Paulo/SP, inserita no CNPJ sob o n° 01.340.937/0001-79, neste am represeniada por sen Proçurador,

RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO, identidade n° 753.700-SSP/S, inscrito no CPF sob o no

278.651.186-00, coin fundarnento no art. 65, inciso I, alineas "a'? e "If', 1°, da Lei n' 8.666, 21 de

junho de 1993, resolvem celebrar o presente Torino Aditivo, mediante as Claustilas e: condiçOes

seguintes:

-t4aW	 Ør4,s	 ¶e"),,	 ,'-

o presentö ternio tern par objeto promover as seguintes altcraçOes, nos terinos da Nota Técnica n°

1/2013-054/10 e Nota Técnica n' - 060/13-SIJCON-BSB:

1.1	 Adequacao da planilba de quantitativos do Contrato constante das fis. 6697/6714,

contemplando os seguintes subitens: 1.5.7 1-lelic6ptero, 3.3.1.7 - Pré-fissürarnentb em material de 3'

SEP SW. Entre Ouadras 7131913, Blom V, Ma Sul Braiiia)DF
Telefone: (61)2029-6403-- FAX: (61)2029-6404 -WWaIecgov.br

I
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categoria, 3.4.1.8 - DernoIiço g frio corn rompedor hidráulico, 3.2.1.12 EscaNaçäo; Cai'ga,transporte,

e descarga 3000CDMT5000 m, e 3.4.1.3 - Compactaçao em aterra corn niathrial de 3' categoria.

1.2 Alteraçao de traçado do Contrato if 054/10, alusivo an, Lote de Consiruçâo 02F, sendo

retirado do seu escopo o seguimento de projeto da estaca Km 13104-882,701 a estaca 1319+580,000,

referente a construçào do Tñnel Mandacaru.

_'_rfl

2.1 Fica acrescida a .importância de ES 24.582.096,49 (vinte e quatro milhoes e quinhentos e

oltenta e dais mil e noventa e seis reals e quarenta e nove centavos), correspondente a 3,78% (trés

inteiros, setenta e Olto centésimos por cento), totalizando 15,80% (quinze inteiros e oitenta ce.ntésimos

S	 par cento) do valor inicia! do Contrato.

Mco1]
3.1	 Os recursos orçamentários do exercicia de 2013 esffio cOntidos na Lei Orçamentfltia Anual

LOA/2013, Lei no 12.798 de 04/04/13, publicada no D.O.U. de 05/04/13, em confOhnidade corn a Lei

de .Diretrizes O.rcamentárias - LIDO, Lei n o 12.708, de 17/08/12, estando a existéncia da disponibilidade

orçarnentária disposta conforme apresentado abaixo:

•	 .Funcional Programática: 26.783.2072.1 IZE.0029 (Construçao da Ferrovia de Integraçao

Oeste-Leste, trecho: llhéus/Caetité);

•	 Natureza da Despesa: 4490.51.91 (Obras em andamento);

S	 • Fonte:0i0O;

• Notade Empenhon°2012NE002257 e20I3NE0015I I

If MR I M	 lr	 -k.-

4.1	 Q presente instrumenta entrará em vigor a partir da data de suanssinatura.

5.1 A CONTRATADA deverá apresentar a Superintcndência F.inanceira4SUFlN/DTRAFIVALEC,

no prazo de 20(vinte) dias üteis, a contar da data da assinatura do presente instrumento, atuaiizacao da

garantia contratual descrita na Clflusula Vigésima Segunda do Contralto.

m
VALEC - Engenharia, Constrtiçöes e refloW,, S.A. 	 VISTOSEP Sul, Enfre Quadras 713/913, Blow 'E", Ma Sul, Basi1iâi0F 	 JTelefone: 151) 2029-6403 - FAX: (61) 2029-6404--wWw.vâlêcaábi -

2
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	6.1	 Ficam ratificadas e permanecerli cm forma e teor originafis todas as dernais Causu1as e
condiçôes do Contralto.

	

7.1	 0 extrato do presente instrurnento será pubileado no Diana Ofioial da Uniao, as . ccpenas da

CONTRATANTE, conforme disposto na Lei n° 8.666, de 1993.

Fazern parte integrante do presente instrurnento, independenternente de transeriço, todos docurnentos
autuados no processo em referenda.

E por estarem assirn justas e acordadas, as Partes assinani o presente, em 03 (tres) vias de igual teor e
para urn so efeito, na presença das testemunhas.

Bras Ilia, l 0 de agosto de 2013.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUçOES E FERI1OVIAS S.A.

jD re Engenhana
JOkS'AIJUN1OR

Ditëto - te	 te

TESTEMUNHAS:
—

Nome: (
c 

)r7t,.n2à

Nome: t wtsoicn&tQc ,,-,anAP-t	 CPF ZL72.3414A3I53

VALEC -. Engenharia, Construçöes e Ferro
SEP Sul, Entre QUadras 7131913, Bloco E. Äsã Sul

Telefone: (61) 2029 .6403 —MX: (61)029-64b4—.
3
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSAO
On

EM GARANTIA E OUTRAS AVENAS

São partes (conjuntamenté Panes' e, inØividualmente, ' p &') deste instrumentó Particulat do Contrato de
Cessao Fiduciária do Diréitos Creditários em Garäntia e Outras Avenças' ("Contrato'):

corno prestàdora da garantia real objeto do pr!sente Contrato: 	 -

GALVAO ENGENHARIAS.A., sociedade anbnima sem regisko do capital aberto junto áCotnissão
de Valores Mobiliários ('CVM'), corn sede na Cidadede São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua
Gornes äé Carvalho, n.° 1.510, 20 'andãr; inscrila no Cadastro Macional do Pessoas Juddica do
Ministérlo da Fazenda ("CNPJ/MF) sob e n°. 01.340:93710001-79, corn seus atos conslitutivos
arquivados na JUnta- Camercial do Estado de São Paulo - JUCESP CJUCESP1 sob . o MIRE
35.300.180.712, neste atö representada no forma do seu Estatuto Social ('GaranUdora°);

II. - ' conio agente fiduciário, represent?ndo acoinunhao dos Debentunistas (donforme definido abaixo):

PENTAGONO S.A. DISTRIBtJIDORA E TITULOS E VALORES MOEILIARIOS, instituiçfio-
financeira inscrita no CNPJIMF sob o n o 17.343.$8210001 -38, corn edena Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio do Janeiro, na Ay. das Arnehcas, n° 4.200, bloco 04, sale 514,neste ato representado

an forma de S Estatuto SocialrAgente Fidüciâo'); '	 '-	 -

naualidade do banco depositãrio da Conta Vinculada (confthme definido ábaixo)

ITAU UNIBANCO S.A.;instituição fiñanceira corn side na cidade e Estadd do São Paula, na Praça
Alfredo Egydio.dé Souza Aranlia, 100, inscrita no CNPJ/MF sob ô n° 60.701A9010001-04,neste ato
representado iia forma do seü Estatuto Social ("Banco Depositao');

e, na qualidade de inteiveniente anuente:'

GALVAD PARTIcIPA96E5 S.A., sociedade anônima sern registro do capital aberto junto -à CVM,
corn sede na Cidade de São' Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes do Carvaiho, it° 1.510,
conj. 192, sale 23, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 11.284.210/000175, 'corn seus atosconstitutivos-
arquivados na JUCESP sob o MIRE 35:300.376.391, neste .ato representada na formadeseuEstatuto
Social ("Emissora); 	 •

CONSIDERANDO QUE:	 /

(A)	 aEmissora e o Agente Fiduciârio cIebraram, dentre outros instrumentos, a Escritura (onforme
definidoabaixé);	 -

I!

S. -

III!

IV.

i

(S)	 nos termos do "Iristrumento.Particular de Escriturada 3 (Tekeira).Ernissão de DebOnhires Simples,
Nao Conversiveis em Açaes, d'a.Espécié corn (3arantia Real e corn Garantia Adicional Fidejussória, em Setie
Unicá, path Distribuição Poblica, 'cern Esforços Resiritos do Colocação, da Galvao P,açticipacOes zT
S.A.'celebrado, em 30 de setembro de'2013entre a Eniissora, a Abente 

Fiduciârio e a GaranlidorarlEscrfturar),
aErñissoraemitiu 300 (trezentas) debentures simples, não conversiveis em agOes, da espécie-com garantia • -

3°RTD-RJ-Reg. n° 1086764
Ernotumontos	 R$	 558.51
(Ns?jibj'doc •••.	 Ai	 21.43
pMCjV/tdut/Acoteq R$	 21.99
F4/Rndperj/FLIOO44j!FWWPGA
T.W	 792.04
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real è corn garantia adicional fidejusséria, em thrie (mica, corn valor nominal untario de R$1.000000,00 (urn
milhao de reals) ("Valor Nominal), perfazèndO, no data de emlssao, o valor total de R$300.000.000,00 -"
(trezentos mrlhOes do reais) (dErnIssaou e °Debentures", respectivamente),

(C) a Garantidora é sociedadé controlada da Emissora e, portanto, tern intéresse no realizaçad da
•	 Emissao;

(D) para garantfr o pontual pagamento das ObrigacCes Garanlidas (conforme definido abaixo), e sam
• pejuizo da existOncia de outras grantias constituldas em favor do Agenté Fiduciário, no qualidade de

representánte dos Iltulares das DebeñIures('Debenturistas), e corno condiflo para a realizaçao da Emissâo,
a Garantidora concordou em ceder fiduciariamente 30 Agente Fiduciário, nos termos do presente Contrato.,(i)
sob Coridiçao Suspensiva (conforrne definido abaixO),os direitos creditórids do S titularidade decorrentes da

• - prestação de serviços ôbjeto do "Conirato de Prestaçâo de Services t ceiebradoèntre a Garantidora e WLEC
Engenharia, Contruçoes e FerioviasSA. (A3ç), cuja cópia.injegra a presente instrumento corito seu

•

	

	 . "Anexo r conform'e aditado em 13 de thaio de 2011, 23 do juiho .de 2011 17 de setembro de 2012, 9 do
noVembro do 2012, 12 de dezembro de 2012, 1 .8 de junho de 20130 1°de agosto de 2013, o 'Contrato do

•	 Prestacäo de Services Vatecf) e (ii) sob Condição ResolUtiva (cbnforme definidQ abaixo), os direitos
• creditOrios di stià titularidade decorrentes da ..prestaçãó de serviçqs objeto do tContrato Particular do

Engenharia, Cohstruçâ&das Obras Civis 1 Fornecirnento e Montagem' celebrado em 12 de dezembro de
•2012enIre a Garantiddra e CAB Cuiabá S.A. — Conceésipnâria de Serviços PUbliôos de Aqua e Esgoto,
inscritaho CNPJ/MF spb o if 14.995.58iI0001-53('f), cuja cOpia integrao presente instrurnento thrno

- •• seu "Anéxo IP (tContrato de Prestacäo de Servicos CAB'); 	 .	 •

(E) os direitos creditorios decorrentes do Contrato do PrèstaçAo de Servlços(conforme definido
abaixo)deveräo ser liquidados unicamente mediante deposita no conta corrente if 15087-9, agència

• 8541rcota Vinculáda"), de titularidade da Gàrantidota e mantida junto aoBanco Oepositãrio, a qual dove
ser movimentadá pelo Banco Depositérib, mediante nótiflcaçôes enviadas pelo Agente Fiduciário ou em

•conlorniidade cam a quantodisposto no presente Contrato; 	 : •	 •. •	 .

têmenlre si justo e contratadocelebrar o presehto Contrato, o qual se regerá pelas seguintes clausulas e
condiçOes:	 •	 •	 -	 :	 . • .	 -	 -

(terries utilizadosneste Contrato, iniciados em tetras mahisculas, quo estejam no singular ou no plural e quo
• näO sejarn defindos de outra forum nete Contrato, te(ão as significados quo flies säo atribuldoana.Escritura) -

1.	 DASGARANTIAS •	 •	 •:	 • •	 •	 •	 •	 -

1.1.	 Em conformidade cbrn a artigo 66-B do Lei n° 4.728165, corn a redaçao dada pela Lei n°10.91104,
• come Codigo Civil, demais disposiçOes deste Contrato, em garanhia do fiel e cabal pagamento, em-e 	 do

declaraçäo de vencimento antecipado, das. ObrigaçOes Garantidas, nos termos . 	Escritu!a, a Garantidora,	 • -
neste ato-ena melhór forma de direito, cede fiduciariamente, em caráter irrevogável e irretratavel,em favor
dos Debenturistas, representados polo Agente Fiduciario, ate a Iiqiiidaçao integral das ObrigaçUes
Garantidas:	 •	 •	 -	 •	 • • •	 -	 -	 •

a)	 (I) sob Condição Suspensiva (conforme definido abaixo), a totalidade dos direitos de credito de sua
•

	

	 titularidade, presentes e futuros, detidos contra a Valec, decorrenles da prestaçäp de serviços-objeto
do Contrato de Prestaçao de Serviços Valbc (Direitos Creditodos Preslacäó de Services Valec") e (ii)

•	 •	 •	 •	 2
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sob Condiçao Resolutiva (conforme definido abaixo), a tôtalldade dos d}reitos do .credito. de sua
titularidade, presentes e futuros, delidos contra a CAb, decorrentes da prestação do serviços objelo
do Contrato d.e PrestaçAa de Serviços CAB rDireitos Creditoos Prestacäo Je Services CAB.),
observado, portàrito, quo, (a) eñquanto a Condição Resolutiva e a CondicaoSuspensiva näo forern
impIementads, a presente cessào fiduciária sothenie produzirâ eleitos corn relação aos Direitos
Creditorios Prestaçad do Sorviços CAB; (b) caso a Condicab Roso!u(iva e a Condigão Suspensiva

• sejam implenientadas, a presente cessão llduciária passará a produzir.efeios somente corn relacao
aS Direitos GreditOrios Prestaçao de Serviços Valec; e (c) caso a COndiáo Resolutiva a a Condição
SUspensiva näo sejarn irnplenientadas, a preente cessào fiduciaria soniente produzirá efeitos corn
relaçao aos Direitos Creditórios Prestação do Serviços CAB, observado que tal näo iniplernentaço.
resullara em urn Ev>ento de Relorço do Garantia (conforme definido abaixo), nos terrno prévistos
neste Cbhtrato;e

b) ..a totalidade dos diroitos de credito de sua titularidade reforentes aS .recursos 1rnantidos e/ou
depositados na Conta Vinculada, iricluindo todos as rendimentos, jurS,correçãos monetárias, :rnuItas

denials acessOrios ('Direitos Creditodos Conta VincuIada. ê em conjunto corn as . Direitos
CreditOrios PrestaçAo do Servigos os RDireitos CreditOrios.Cédidos Fiduciariarnnte).

1.2.	 Para as fins do presente Contrato: 	 .	 . . . . -	 .	 . .	 . ..

1. aobripapoes Garantidas.sighifica, conjuntárnente,(a).as obrigaçOes assurnidas pela Ernissora e pela
Garantidora, de pagar pontual e iñtegra!inente o Valor Nominal, a Rernuneraço (conforme definido
abaixo), os Encargos MoratOrios conrme definido abaixo) e denials encargôs, relatives a.cada uma
dasoebéntdres.subscrilas e integralizadas e nao resgatadas, exciuldas as Debentures manttdas em

: tesouraria pela Emissora a pelas. suas Afihiadas conforme deUnido no Escritura), quandb devidos,
seja nas respectivas datas de pagafflento ou em virtude do regate antecipado ou do vencimento
antecipado, colilorme previsto no .Escritura a neste Contra to; (b)qüaisquer outras obigaçOes
pecuniârias assurnida pela Ernissoraft pela Garântidora no.athbito do qualquer dos Ddöurnentosda
Operaâo (conlorine definido abaixo), incluindo obrigaçoesde pagar despesaé, custo, encargos,
tributoá, reenibolsosou indenizaçOes; e (c) as obrigaçäes do ressarcimento dSdas pela Emissora
sloupela Garantidora aos Debenturistas efou ao Agenle Fiduciãrionos tormos dos Documentos da
Operação, incluindo em virtude' do constituiço, manutenção, consolidaçao elou excussão Cu
execuçao do tianca. solldaria prestada pela Garantidora nos termos da'Escritura e/ou da cessão
fiduciaria objeto do presento Contiao.

II. Dia(s) Util(eis) significa qua!quer dia em que bancos estejarn autorizados a abrir ou nho. estejarn
obrigados a fechar na Cidade do So Paulo, Estado de Sáo Paulo, ressalvados os casos dos
pagamentosquo ocorram atr'es da CETIP (conforme definido abaixo), hipOteso no qual serãb
corisiderados Dia Util os que näo coincidirern corn sabado, domingo cu feriados nacionais..

III. DocunfSntos do Operapäo signiuiba, conjuntaàente, a Escri!ura e 0 presente Contrato.

IV. 'Contratantet significa a CAB ou, apos a veriflcaçao do Condigao Resolutiva a da Cqddicao
Supênsiva, a Vatec.

'I
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V.	 'Direitos Creditorios Prestacão -de Servipo?sigfliflca os Direitps Créditáiios Preslaçao de Serviços
CM ou, âpos a verificaçâo da Condiçao- Resolutiva e da Con.diçäo Suspensiva, os Direitos

-	 Creditorios Prestaço dé Servicos Valet. 	 :	 •

1.3.	 A Conta Vinculada dovera ser movimentadaunicamente em conformidade -como quanta previsto no
- prosenteCoritrto.

1.4. . Em decorréncia da arantia real ora cons! tuida, a Conti Vinculada fica submeUda ao controle do
Agente Fidticiario, de forma irrevogavel e irretratâvel; ate o integral paganiento das ObrigaçOes Garantidas,

• observados os terrnos eas condiçCes definidos no presente Contrato.

1.5. Corno.condiçao dos negócios avençadqs neste Coiitrato, a Garantidora, em caráter irrevogávele
itretratâvel, nos temos dos artigo- 6 683 e 684 do • COdigo Civil brasileiro, nomeia e constitui o Agente
Nuciârio como seu Unico e exciusivo procurador para mOvimentar'a Conte Vinculàda, mediante notificacOes
enviadas ao Bánco Oepositário,para as fins e observados as termos è as condiçöes estabelecidos,neste
Contrato, sendo que a Agente Fiduciário devera comuhicar a Garantidora:quaisquer rnovimentaçOes da Conta
Vinculada(excet&aquelas previstas no itam,j4.4aba!xo) no . prazo .de ate 2 (dois) Dias.Uteis.

2	 DAS 0BRIGAcOES GARANTIDAS

2.1.	 Pam as fins !eoais, as Patios descrevem as principals condiçOes finahceiras das Obrigaçöes
Garantidas, sem prejuizo des demais dispoicOès constantes do Escritura que, pare esse efeito, so

- consideradasàqui inthgralrnente franscritas: 	 -	
-	 •	 • - •	 • I -..	 - -

Lt!I

Valor do Principal: R$300.000.000,00 (trezentos mulheeade reals); -• 	 -

Amortização de Principal:sem prejuizo do pagamento em decorrência do resgate antecipado.ou
vencirnénto arecipado das obrigaçOes decorrentes das Debentures, a Valor Nominal de cada uma
•das Debentures sera arnortizado em 5 (cinco) parcelas anuals e sucessivas, cada uma no valor
correspondente a 20% (vinte par cento) do Valor Nominal de cada uma dos Debentures, devilas em

-• 9 deoutubro do 2016 em 9 do outubro do 2017, em 9 do oUtubro d&2018, em 9 do outubro de2019 e
na Data do Vencimento (conforme definido abaixo; 	 -	 •

Juros RemuneratOriosjurds remuneratorios correspondentes a 100% (earn por cento) da variaQão
acumulada das taxes médias diEias dosDl - DepOsitds Interfinanceiros de urn die, over extra-
grupo, expresses na rma percentual ad ano, bae. 252 (duzentos e cinquenta ç dois)Oias CJteis,
calculadas- e divulgadas diariamente pale CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP, no
informativo diana disonlvel em sua página na Internet (http://www.cetlp.com.br , ftcrescida - do
sobretaxa de2,00% (dois- por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta é dais) Dias Uteis,
calculadà de forma exponenclal e cumulativa, pro rala temporis or Dias Uteis decorridos, observada
aforma de câlculo constante da Escritura ( 2RemUnerapao'). Sém,prejuizo dos pagamentos devidos
ern decorrénciá do vencimento antecipado ou do resgate antecipado das Debentures, a
Remuneraço será devida semestralniente,nodia 9 (nove)dos meses deoutubro e abl de cada ano,
oOorrendo a pçimeiro pagarnento em 9de outubro de 2016 e a (iltimo na Data do Vencimento;

Atuallzàção Monetárla: as Debentures nao teräo sen Valor Nominal atualizado rnonetariarnente; 	 -

I.

Eli
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V	 VenImento Final das Debentures as Debentures vencerão em 9 do outubro de 2020 (tate do
Vencirnento"), ressalvadas S hijóteses de vencirnento antecipado e resgate

.
 antecipadd previstas na

•	 .	 Escrura;

-	 VI.

VII.

Local de Pagamento: os pdgamerüos a qüeflzerem jus os Debenturistas serâo efetuados pela
Emissora norespectivó vencimento utilizandose, doriforme bcaso: (a) as- ptocedimentos adotados
pela CETIP, para-as Debentures custodiadas eletronicarnente rIaCETIP; e/ou (b) as procedimentos -
adotados peIo-esqriturador rnandatário das Debentures, pars as DebOntuiés qua nao estejam
custodiadas eletroñicathente na CETIP;

Vuli

Encargos MoratOrios:ocorrendàJmpontualidade no pagamento, pela Ernissora, do qualquer quantia
• devida aos.Debenturista, os Valores em atraso ficarao sujeitOs-a mullamoratoria do:natureza näo

compensatOrlade 2% (dais par. cento) sabre o valor devido e nAo pagp, e jurOs do more calculados
pro rata temporis desde a data do inadimplémento ate a data do efetivo paganiento, a taxa do i%(uñ
par çento) ao més sabre o rnontahte devido a não pago, independenternonte de aviso,noti1iação ou
irIterpèlacao judicial ou extrajudicial, alOm das de.spesàs razoavelinente incorridas pare tobranga
('Encamos MOratorioC); e 	 •.	 :	 . -

1	 -.

Garantjas Reals e Fidejussorlas: adicionalménte a garaotia objeto do presente Contra to,. as
Debentures contaraó ainda corn fiance solidâria pSadapelGarantidora DOS teimos da EscritUra.

3...DAS NOTIFICAQ6ES E DO RECEBIMENTO DOS DJREITOS CREDITORIOS PRESTAcAO DE
SERVIcOS	 --	 .	 . •• •.	 •.	 .	 •

3.1. Ate a P data do subscr!ção e integralizaço do Debentures-(tata do lntegralizao'), a Garantidora
deverá envier 80 Aginte Fiduc!ário, corncOpia pars 0 Bancô Depositârio, carta assinadà pela CAB,
deviØarnente acompanháda dos poderes dé repressntacâa dos respectivos signatários, na.forriia do Anéxo
IV' (Noticacao), par mob da qual a CAB:

(a) devera anult expressamente corn a oneração dos Direitos Creditorios.Prestaçäo do Se* ps CAB,
- nos !ermos deste Contrato;

(b) - deverá so obrigar, em ôar4ter irrevogável e irretràtâvel, (I) a realizar ó pagarnento dos Direitos
CreditOrios Prestaçao do Serviços CAB déidos a GaranUdora (mica a exclusivarnente ppr meio de
depOsito na Conta Vincurada; e (ii) a não realizar qualquer pagamento do forma divorsa daqueta

--	 definida na Notificaçâo,exce(ose previamente autorizado,-por escto, polo Agente Fiduciârio, ate a
- - liquidaçao integral das ObrigaçOes Garantidas. • 	 •	 - •	 -	 • -:	 -	 •

3.2. Acessao flduciâria dos Direitos CreditOrios Prestação do Serviços CAB é celebrada sob condiçAo
resolutfra (MCondicao Resolutiva'), nosjérnios doargo 127do Codigo Civil, a a Cessäo tiducláha dos Direitos
Creditorios Prestacd do Serviços Valec e celebrada sob condiçao-suspensiva ("Condicâo Suspensiva c) , nos
temias do arti9o.125 do Codigo Civil. Serã veriflàada Condiçao Suspensiva e-a CondiçAo Rosolutiva casô, no 	 • •	 -
prazo de ate 60 (sessenta) dias contados da Data de Integraiização ('Prazo de ApUracäo das Condicoes'), a
Garantidora envie ao Agente Fiduciáo; corn copia pam a Banco Depositârio, instrurnento- escrito
devidarnénte assinado pela Valec, devidamente acomparihado dos poderes de representaçâo dos respéctivos
sigñatârios, par meio do, qual a Valec (i) aurize incondicianal o expressamente aoneracão dos Direitos
CreditOrios Prestaçaode Serviços Valec, nos termos deste Contrato; e (i so dbrigue, am caráter irrevogável

I'
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e irretratavel, a realizar o pagamento dos Direitos Creditoflos PrestaçAo de Serviçôs Valec devidos a
..Garantidora Unica e exciusivamonte por. meio de dopOsito fla Conla Vinculada, e a nâo realizarqualquer
pagaménto de forma diversa 'daquela detinidà acima, èceto so previamente autorizado, par ,escrito, pelo
Agente Fiduciário, ate a liquidacao integral das ObrigaçOà Garintida& 	 -

3.2.1. Caso so verifique a Condiço Resolutiva e a Condicao Suspénsiva, eAgente Fiduciário devërá' tomar
todas as medidas necessârias a Iiberaão da tessäo fidQci6riadoslOireit6s Creditorios Prestaçäo do Seryiços
CAB, nos termos do item 3.2.1,1 abaixO, e será conslituida automaticamente a cessão fiduciária,dos Direitos
Creditórios P'restaçao de ServiçosValec, semqueseja necessârlo o aditamehto ao piesente Cbntrato.

32.2.1 Apos a irhplementacao do Condição Suspensiva e do Condiçao .RosolUtiva, a Agente Fiduciário
devera celebrar todos as docUmentos e tomar todas as medidas necessãrias para evidenciar a Iiberação da
cessäo fiduciaria dos Direitos Credit&ios Prestaçao do Servicos'CAB quo sejam soIiciIado pela Garantidora,
sendo qua a Agente Fiduciário desde.jâ se Obriga a entregar a Garantidora, no prazo de ate 3 (trés) Dias
tJteis, contadosda verificèçao do Condiçào Resolutiva e, da Condiçao Suspensiva, uS via oiiginal dadarta;
na forma do "Anexo V' ao presente Contrato,devidamente assinada par thus representantes legais.

• 32.2. CasO näo se verifique a.Condiçao Suspensiva e a Condicao Resolutiva ate o final do Prazo d
Apuração das CondiçUes, ficará configurado urn Evento do Refor4o dé Gantia (confornie definido abaixo),
permanecendo plenamente'valida'e eficaz a cesso liducléria dos . DireitosCreditorios P?estaçao de Serviços
CAB.	 -	 •	 '-	 -

33. Na hipotese de serem acoihidos pela Garantidora quaisquorvaloresdecorrentes do pagarnento. pela
Coniratante, de sims obiigaçöes, principals e acessOilas, vinculadas aos Direitos Creditarios Prestaçao do
Serviços, do forma -diversa daquela prevista no itern 3.1, aflnea (b) acimä, referldos valoresdever5o ser
transferidos pela Garantidora para a Conta Vinculada, no prazo niaxirno de 48(quarenta e alto) tioras, contado
do recebimento dos respectivos valores, sern qualquer dedQcaa ou desconto, independentemente do
qualquer' notificaçäo ou outra fotmalidade para tanto, acampanhadas das seguintes informaçUes a serem
enviadas por melo eletronico, ao Agente Fiduciárlo: (I) valor original, data do vendirnonto e de ofetiQo
pagarnento do Direito Creditérlo Prestaçao, de Serviços, e (U) valor dos verbas efetivamente pagas.

3.4. 0 credita dos valores referentes as Direitos Creditorios Prestaço de Serviços para 'a Conta
Vinculada não podera ser .interrompido pela GaranUdora ate ô pagamento integral das ObiigaçOes
Garantidas, sendo que a Garantidora obriga-se a näo realizar qua?quer ato ou procedimento clue possa
!esultar no descumprimento ou desconIinuidae do acima previsto. .

3.5.	 Ate que as Obrigacñes Gararitidas sejam integrairnente liquidadas, a Garantidora obriga-se a näo
- passar qualqUer tipo do ordem oil instruçâo para a Contratante solicitàndo o credfto dos valores decorrentes
do pagamento de quaisquer dosDireitos Creditorios Prestaçâo deServiços em contas correntes que nao a'
Conte Vinculada ou outra conta indicada pelo Agente Fiduciario. 	 -

4.	 DA MOVIMENTAcAO DA CON TA VINCULADA

4.1. A Garantidora obriga-se a (I) manter a Conta Vinculada aberta e em. funcionaSñto thfrante todo o
periodo do vigéncia do presente Contrato; e (ii) Tozer corn que as Direitos Creditários Prestação do Serviços
sejamdepositados exclusivanjente no Conta Vinculada;

oscarol -. Formalizaçao Ccntratos Rau Unfbanm
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4.2.	 A ôarantidora fica proibida do realizar qua!quer movimentaço na Coma Vincülada, s6ndo o Agente
Fiduciário a (mica Patio autorizadaa solicitar ao Bànco Peposli rio a niovimbntação dos vaIoresdeposilado
nä Coma Vinculada, observados as lermos do presente Contrato; • •	 -

4.3. Nao será peimitida a emissäo de talao de cheques Watt a emisso db bartOes de crédito/débito ou
qUalquer autro Mob de pagaménto vinculado a Coma Vinculada, oii de quaisquer ordens de pagamentos ou
de transIe!ência de recursos depositdOs ha Coma Vinculada, exceto nos casos previstos. neste Contrato.
Näo seiâ permitida a realizaçao de investirnentos apartir dos tecursos depositados na Coma Vinculada. 	 -

4.4. Desde que o Banco DeposSo näo tenha side notifleado pelo Agénte Fiaciàrio d4 que urn Evento
de Vencimento -Antecipado ocorreu ouesta am curso, e que .a Gaiantidora esteja observando a Razao
Minima de Garant!a (conforme detinido abaixo), a BancoDepositano transfedra a tétalidade dOs recursos
depositados na tenth Vinculada; independenteniente de no1ificaço pol Ago ente Fiducifrio, (I) na dtht? do
referido deposito, desde 4ue este tenha sido realizado ate as 11 horas, ou (ii) no Dia UIII imediatamente
seguinte caso tenha sido realizado apOs as 11 horas, para a conta corrente do titulai-idade da Garantidora nO

000616-6, manilda na agência 3100doItaü tinibanco S.A. (codigó 341)rConta_Movimento B),.0s recursOs
• transferidos para a Conta Movimento, nos termos desta cláusula, serao.de livre e exciusiva movimentaçao e

ptilizaçIo pela Garantidora. Para fins de clareza, as Fades concordam quo, caso um Evento do Vencimento
Antecipado tenha ocoriido ou ésteja em curso, independenternentedo eletivo vencimento antecipadd däs
ObrigaçOes Garantidas na forma da Escritura, o Agente Fiduciário devera notificar a Banco Depositario ate as
11 tiaras sobre o eventoe entâo os recursos depositadosná Conta.Vjnculada não serâotransferidos pata a

• Conta Moviniento ate qua tal Evento de Vencimento Antecipada seja iemediado caso -thja passivel do
remediaçao nos teimos do Escritura bu do presente Contrato), fato oslo quo -tambéni deverá ser notiticado
pelo Agente Fiduciarioáo Banöo Deposilario.. Notificaçoes enviad
dia 011 subsequente, 	

as apes as- 11 horas seräo processadas no

0 Banco Oepositario'obriga-se a:'

Nâoefetuar qualguer retençao de vSlores da Conte Vinculada a titulo dé compensaçao de £réditos de
suä titularidade; e 	 -	 -	 - -	 -	 -	 -	 -

(b)	 disponibihizara Garantidora e ao Agente Fiduclàrioextratos mensaisde aconipanharñenta da Conte
-	 Vinculada, contendo as valores das rnovhmentaçoes efetuadas no efedda Coma Vinculada dUrante o

perlodo. 0 Agente Fidiiciário, a Ernissora a Garantidora não serão resporisáveis par nenhum ato ou
- - -	 - omissäo do Banco Dèpositârio em descumpimento come presente Contrato.

4.5.1. A Oarantidora auloriza -o Banco - Deposhtârio a - disponibftizar ao Aente Fiduciârio -todas as
informaçOes referetites a qua!quer movirnentaçao e o saldo da Conta- Vinculada, renunciando ao direito do
sigiho bancário em relaçao a this informaçOes, do acordo corn o inciso V, parágrafo 30, artigo i, da Lei
Coniplenientar n° 105/2001.	 - - -.

4.6.	 0 Banco Depositário podérá niovimentaros recursos depositados no Conla Vinculada do maneira
diversa da prevista neste Contrato na hipotesé do recebimento do ordem judicial, mandamento legal ou
raniilarnon(r	 -	 -	 -

4.7.	 0 Banco Depositârio bra o direito de confer m qualquer laudo arbitral, ordem, sentença, atestadó,
demanda, notificaçaa, termo CU 0(11(0 tipo do instrumento escrito que Ihe seja Ontiegue nos terinos deste

4.5.

(a)

:6"^

-	 -	 -7
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Contrato, sem que fique obriado a verificar a'autenllcidarle ou a exatidãodos fatos rieles dec!arado ott sua
adequaçao.	 .

4.8. Na hipétese de declaraçS do vencirnento antecipado dos dbngaoes Garantidas, nos termos do
Escritura, a transferenda dos recursos depositados na Conta Vinculada deverà ocorrer em conformidade corn
os procedimentos definidos no Qfausulaloabaixo. .

.4.9: A despeito de adotar procedimentos de contingenciamento para problethas em seus sistenias, o
Banco Deppsitario nao se responsabiOza por. eventuais interrupçOes no preslaçäo dos sèrviços decorrentes
desuspensOes ou faihas nos sistenias1 recutsos ou infr?estruturá das concessionarias de srvicospUbIicos,
sobetudo de telecomünicaçoes.

4.10. Pelos sdrvicos préstádos sob este Contrato, a Garantidora pagara ao Banco Oeposltáro as valores
-	 abaixo especificados, par meio de débito, desde já autorizado, no conta corrente. n°.00616-6, agenda n.°

3100, niantida pela Garantidora no Banco Depositárjó:T

1. • R$ 2500,00 (dais mil e uinhentosreais), no . 101 (dOcimo) dia do més subsequenté a assinalura
deste contrato; e	 .

IL	 R$ 2.100,00 (dais mii e cern reals), mensalmente, no .100 (dOcimo) dia de cada més; a'partir do
assinatura deste Contrato.	 .	 • .	 -

• 4.11. Os valores constantes do -caput acima serão reajustados, observando-se a periqd[cidde anual,
segundo a variao do IGP-M (Indice Geral de Preps do Mercado), ou, na sua falta, do IGP-Dl (indice Coral
de Preços - Disponibihdade Intern a); ar bos pubhbcados pela Fundaçao GetUlio Vargas - FGV

.4.12. Caso a Garantidora descumpra obrigaçao de pagamento prevista no item 4.10 acirna e, após ter sido
notificada porescrito pelo Banco DeRositario, deixar; no prazo de 5 (chico) dias, contado do receWmento da
aludida no! iIicaçao, de corrigir séu inadimplemento, podera 0 Banco Depositaflo incluir o nome4a Garanfidora
em cadastro de inadimplentes. 	 ..	 -.

4.13. A Garantidora compromete-se a encaminhar ao Banco Depositario ate o dia 28 de feveréhrolde cada,
ano, a Comprovante Anual do Rendirnentos PagQs ou Creditados ede Retencao do Imposto de Renda na
Fonle - Pessoa Juridica referente aS pagthientos pelos serviços prestados em decorrencia deste contrato 	 -
no ano antérioL

4.13.1. Na eventualidade de a Garanlidora deixar do enviar ao Banco Depositario o .comprovante
mencionado no item 413 acirna, ou enviá10 intempestivamente, a Garantidora arcará corn multa -
corrospondente a urna- vez ô valor do parcela I mensal definkla no item 4.10 acima cujo -paganiento será
efetUado mediante dObito, desde já autozado, no conta mencionada no item 4.10 acima.

4.14. Cam exceção do presente Contrato, o Banco Depositãrio não terá responsabulidéde em relaçao ai
Escritura cu a quaisquer oulros documentos celebrados entie -a Ernissora, a Garantidara e!ou o Agente -
Fiduciário,nao devendo, sob nenhumpretextô cu fundarnento, ser chamido a atflrcomo ârbitro corn relacao
a qualquer controvérsia surgida entre as partes ou comb intOrprete . dos condig6es all: estabelecidas,
circunscrevèndo-se, p015, asresponsahilidades do Banco Depositário no âmbito deste Contrato.

.8
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4.15. As Paios obrigam-so a enviarao Banco Deposjtâr[oas vias assinadas deste instruhiento, com firma
.roconhocida, barn conid as cOpias autenticadas da documenIação societaria a Øessoãl dos Patios deste 	 -
Contrato, para fins de VaIidaço do podores, e o Hánco Doposftrio não podera movimentar a Conta
Vinculada antes do recebimentOdestá documentáçao.

5.	 DO REFORO DE GARANTIA

5:1.	 A Ernissoraea Garanuciora obrigarn-se, solidaamente, aprovidenciaro reforço de garantia naforma
prevista abaixo, de fornia a recompor uRaao Minima do Garntia ('Reforco do Garantia'), nas seguintes:
hipoteses ('Eventos tie Reforco tie Garanlia'):.'

I. caso, a qualquot momento,o saldo global do
g

Valores devidos pela Contratante a Garantidora par
força do Contrato de Prestação de SeMçoà Selo infeüor a 120% (óento e vinte par .cento) do saldo

•	 devedor das Debentures. ('Razão Minima tie Garantia"), sendo certo quo roloridO saldo global sera
apurado mensalmente na forma do item lv abaixo;

II. caso o voncimento do Contrato de Prestaçao de Serviçoá venha ocorrer ante,jormente a Data do

.Prestaçaode Serviços não podorão tor prazo do dutaçäo inferior a  (es) moses;
Venciniento 

'
dos Debentures, obáervado ainda quo, enquanto vigorar a Emissâo, oContrato do

In.., caso quaisquer Dfreitos CreditOños Cedidos Fidi.kiariamente enconirem-se inadimplentes pot rnais de
30 (trinta) dias, séjam - objeto do penhora, sequesiro, arresto Pu qualquer medida judicial ou
adrninistrativa de efeito-similar qua, emcada caso, nãd sejà revertido(a) no prazo do 10 (dez) dias
contados do decisão quo autorizar (at penhdra, sequesto, arresd ou hied{da judicial ou administfativa
do efeito similar, ou tornem-se insuficientes, inâbeis, imprOprios oulmprestaveis ao fun a quo sé
destinam; ou	 .

IV.	 hahipotese prevista no item 3.2.2deslo Contrat&

5,1.1. Para as fins do inciso Ida item 5.1 acima,a Garantidora obriga-se a ehcaminhar ao Agente Fiduciârio,
mensalrnehte, ate o 50 (quinto) Dia Util de cada més, após a . DaIa de lntegralizaçao é ate -a integral
cumprimento das Obrtgaçoes Garantidas, cOpia legivel do relatOrio tie mediflo emitido pela ContraIant,
contendo o saldo medido dos Direilos CreditOrios Prestaço'de Serviços.

5.2. NO prazo de 5 (cinco) Dias Uteis apôs a: ocorréncia tie qualquer Evento de Reforço de Garantia, a
Emissora deverá informar ao Agente Fiduciârio as novas direitos credijOrios quo pretende ceder em gasantiá -
dos Obrigaoes Garantidas. Os Debenturistas,-reunidos em Assemblela Geral, a sercOnvocada e realizada
nos termos da Escritura, determidarâo se as direltos creditOrios oferecidos pela Emissora sâo aceitâveis para
este Vim, observado o quorum de deliberaçao estipulado no item 5.2.1 aba fro. Em casode näo aceitaçäo dos
novas. direitós creditOrios apresentados,os Debenturistas informarao a Emissora as razöes de tal näo
aceitaçäo.Os novas direitos creditOrios deverao ser iIormados polo Agente Fiduciario no prazO do ate 5:
(cinco) Dias Glteis contados do data em quo recebe lais informatoes do Emissora, para apreciacao dos
Debenturista, reunidos em Asse qibleia Geral, observado.oquOrum do deliberaco eslipulado no item 5.2.1
abaixo. Caso entendath que as direitos creditOrios oferecidos pela Emissora nao: são adequados para
recompor.a garantia ora prestada, sera oncedida a Ernisora nova oportunidade do procederao Reforço do
Garantia, observado o procedinienlo descrito acima.- Caso não sejam obervados as prazos referidol acimà
ou caso no seja aceita pelos Debent istas a nova garantia oferecida pela Emissora no prazo de ate 25

9
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Ii(vintee cinco) dias coniadOs da data-em que as direitos cceditOrios foram iriformadós ao Agents Fiduciario,
.então o Agente Fiduciario deverá decl?rar as ObrigaçäesGarantidas antecipadamente Vencidas. 	 -

• 520. Na hipOteèe: (I) de não intaIaço de Assembieia Gerald DebenturiSas mencionada noitem 5.2
acirna par falta de quorum, ou (it) de não serem aprovados as n6vos dweitos creditorios apresentadas para

• fins do RefQrço do Garantiapor Uebenturistas que representern, no mtnimo1J5%(setenta e cinco pqr cento)
das Debênturesein circulaçao, tais direitos creditOrios serão considerados nao . aceitos pelos-Osbelituristas
Para todos as fins do présente Contrato.

5.3.. 0 Reforço de Garantia será implementado par theio da-ceêsao fiduciâa, em favor do Agente
Fiduciario,,de novos-direitos creditOrios dotidos pela Ernissora s/au -pela Garantidora, qué tenham sido
aprovados nos termós do item -acima, e ue seja formalizado em forma e substância sàtisfatOrios . aos
-Oebepluristas reunidos em Assembleia Geral convocada Para IS finalidade, riiediante apjtvaçäO de

• Debenturistas represeniando no minima 75% (sètenta e cinco par cento) das DebOntüres em circulação.

5,3:1. As formalidadés Para constituiçao cia garántiaobjeto do ReforçO deGarantia de,erao inctuir, sern
Iirnit'ação, adi(amerno to presente Cdntrato e obtènçao pela. Emissor e envio ao Agents FiduciáriQ . de
notificaçao° que observe as requisitos. desciltos no item 3.1 aOima, conforme aplicavel	 -

•	 54•	 A Ernissorae/ou a Garantidora deverao providenciar todos as registfos e/ou averbaaes necosáflaè
• Para .qtie a nova gerantia seja validamente constitulda e eficaz contra terceiros, obSrvadS as praos de

registros e as prazos Para comprovaço do efetivaçap dos refOrjëlos registros ao Agente Fiduciario previtos
• -.	 no ptesente Contrato.	 .	 - . .	 ••-•	 -	 -	 - . .	 . .	 . -

6.-	 DOS DOC!JMENTOS COMPROBATORIOS 	 -. -	 -	 -
e

6.1. . A qarantidora serâ responsavet pole uarda; armazenagern, organizaçao 0 conservaçäo dos
seguintes d6curnentos referentes aos Direltos Creditorios Prestaçao de Servigos rDodumentos
ComprobatorioC):

•. -:

6.2•

mediçOes reéTizadàs em conformidade corn o Contrato do Prostaçao de Servicos: e

faturas de presticão de serviços sàcadas contra  Contralante nos termos do Contratode Prestàcao
de Serviços.

A eustódia fisica dos flnr.uimnhs Comprobat6dos sth dn rAgnnnnhiIidMAs1n r,qr2ntkJnr

-	 6.3. -. A Gararidora obriga-se a guarder e conserver a a fazei corn que sejam guardados e cdnservaçlos
as Documentos Comprobatorios dentro de condiçOes ambientaisapropriadas, adotand p fodas as rnedidaide- -

• • segurança necessãrias Para tat, ate o pagamento - integral das ObrigaçOes Garantidas, sob pone de 	 •	 • -
responder par perdasedanos. •	 -	 -	 -	 - •	 • -- -

-	 •	
- 64.	 Exceto sé-outro prazo esteja - aqul eslaberecido, a- solicitaçao Para remessa e/ou entSga de
- Dacunientos Comprobatários ao Agents Fiduciário podérá-ser eletuada 'par meio eletrOnico, fac-simile ow

- - .carta registrada, e deverá ser atendida pelá Garantidora no pr'aza improrrogàvel del O(dez) Dies CJteis.

-	 10
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IV.

.6.5.	 A enirega de Documentos;Cornprobatorios ao Agente Fiduciârio devera set feita mediante recibo,
.com indicaçao pracisa de quals docunientos foram entregues ou devolvidos, barn coma se originals oil
c6pias, devendo conter a indidaçao a quatifrcaçao das pessoas responsaveis.

6.6. A Garantidora, na qualidade de custodiante dos Documentos ComprobatOrids medianté soflcitaçao
prévia de, no % rhinimo, .5 (cinco) Dias tJteis, deverá peri-nhtir a Jivre acesso At suas instalaçöes, em horatio
cornerqial, para a donsulta, o rnanuseio ou a retirada do Documentos Comprobatorios sob suà guarda a
custódia, par pessoa devidamente credenciada a autorizada polo Agente Fiduciãrio.

6.7. A Garantidora obriga-se a manter o Agente Fiducia!io a salvo e indene contra quaisquer danos ou
prajuizos; desde quo osmesmos sejam eletivamente ãornprovados, decorrentes cia erda, violaçao, sinistro
oU extravio dos Documebtos ComprobatOos sob sua guarda e custódia, salvo so a Agente Fiduoiàdo houvor
-agido corn culpa ou dolo corn rélaçao S respectivo ato, cOnfornie trânsito Om julgado de qualqoersentença
judicial cOndenataria, sentença arbitral deflnitiva ou laudo arbtral definitivo.

6.8. 0 Agente Fiduciàrio obriga-se a manter a Garantidora a salvo a. indene contra quaisquer danos oü
prejuizos, desde qua os mesmos-sejam efelivamente cOmprovados,decotrentes de.perda, viotaçao, sinistro
ou axtravio dos Documentos Comprobatorios sob sua guáda a custOdia,' salvo Se a Garantidora houver
agido corn culpa ou data corn relaçâo ao respectivo ate, conforme trânsito em julgado de qualuer sentenôa
judicial condenatOria, sentença arbitral definitiva ou laudo arbitral dqflnRivo. 	 . . .	 .	 ., .

7	 DAS 0BRIGAcOEs ADICIOP1AIS

7.1.: Aléni dos demais obrigaçOes previslas no Escritura e neste Contrato, a Emissora elou Garantidora,
conforme aplicável, obrig'am-S, ate olntegrab cumprirnento das ObiigaçoesGarantidas, a: 	 -

adotartodas medidas a providOncias no senlido de assegurar qua o Agento Fiduciário, na qualidade
de representante dos Debenturitas, mantenha praferencia absolula corn relaçäo ads Direitos
CreddOiios Cedktos Fiduciariamente onerados ern seu favor;

realizar as registros do presente Contràto e Aeus aditarnentos junto aos .Cartorios do Registco dé
Tftubos a Documentos competentes, no fOrma a prazos provistos no item 13.-1 abaixe; sendo certo qua
ausência de tal procédhinento não prejUdicàrâ em nenhitma hipOtese a corStituiçao do prdsente I
garantia;

Ill.

	

	 manter a presenté garanfia real sempre existénte, valida, eficaz, em perfaita ordem e em pleno vigor,
sem qualquer restriçao ou condiçao, sendo expressamento vedada a constituiQäo de jialquar Up de-

	

	
onus ou garantia sobra os Direitos Creditohos Cedidosfiduciariarnante qua não aquela objato do
prasente Contrato, sem a prévia a axpressa autorizáção dos Dabentuuistas titülares do no minimo

- 75% (satanta a cinco par canto) dàs Debentures am circubaço, raunidas em Asseinblela Garal
convocada para tal finalidade;

mantar todas aä autorizaçOas necessàrias a calébraçâo deste Conlrato a do Escritura bern coma ao
cumprimento do Was as obrigaçOes aqul e 1 pravitas, sempra.validas, eficazes, ern perfaita ordam
ovigor;
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V. defender-se, de forma tempestiva e eIicaz, do qualquer ato, áção 1 Ørocedimento óu proceséo quo
possa afetaino todo ouem pite, as Direitos Creditorios cedidos Fiduciariamento e/oua hquidaçao
tempestiva das ObrigaçOes Garantidas, informando a Agente Fiduciarib Sabre qualquer ato açao,
procedièntd eprocesso em questão éas medidas tomadas, no prazo de 5(cinco) diascontádos da
data em que tomar conhecirnento do ato, açao, procedimento ou processo em quostäo;

VI.. na hipOtese do declaraçab de venbimento antecipado daè Obrigacdes Garantidés nos termos da
Escritura,: nao obstar (e lager corn quo seus administradores não obstern) a realizaçAo e
implementaçao, pelo Agente Fiduciârio, de quaisquer abs qué sejam nécossaños ou convenientes a

	

-	 excussao das garan6as ora constituidase ãSalvaguarda dos direitos, hiteresses e garanas do

	

•	 Agente FidUciârio, na qualidade derepresentante dos Diberfluristas;

	

VII.	 Lomar as cautèlas ñeessárias o realizar os atos u procedimentos definido no Contrato de
Prestaçaó de Serviços, do forma a resguardari e proteger os direitos, garanlias e pterrogativas do

genle Fiduciário previstos neste Confrato; 	 .

VIII, comunicar ao Agents Fiduciado,p or meio eIetrOnico, no prazo de 5 (cinco) dias contado do data em
quo tomar conhecimepbo do respectivo evento, o descurnprimento, pela Contratante, dos deveres e
obñgaçUes definidos no Contrato de Prestaçao de Serviços que afelem negativamente a presente
garantia;	 I

IX, näo reallzarqualquet âlleraçao-ou aditamento ao Conirato de Prestaçao de Serviços CAB que afetem
'negativamente a presents .gàranfia, e. não renunciar a quaisquer do seus direitos decerrentes do
Contrato do Prestagao deServiços C.AB,.sema prévia anuênciadosDebonturistas quo representem
no minima 75% (setenta e cináo par cento) das Debentures em circulaçao, exceto apos a verificacab
da Candiçäo Resolutiva e da Cohdicao Suspensiva (cOnformé aplicavel);

X.

XL

)II

/

não realizar qualquer alteraçào ou aditameAto ao Contrato do Prestaao de Serviços Valec quo
afetem negativamente a garantia a ser eentuaImente constituida apOs a veririca4ao d&Condiçao
Suspensiva, e nao renunciar a quaisquer de Seu direitos decorrentes do Contrato do Prestaçao do
Serviços Valec, sam a préia anuência dos Debenturistas quo representeni nornlnirno 75% (setenta e
cinco por cento) das Debentures em circulaçao; exceto no hipátese do näo verifrcaçao da Condiçao
Suspensiva apes o final do Prazo do Apuraçao-das Condiçes; 	 -.

nöo conslituir qualquer tipo do Onus au gara ptia sobre ös DireitosCreditorios Prestaçao do Serviços
Valec, exceto na hipOtese de näo verilicaçao da Condiçao Suspinsiva apOs 0 final do Prazo de
Apuração das Condicöes;

a quakuer tempo, e do tempos em tempos, mediante solicitaçao escrita do Agente Eiduciariojdesde
que razoável e Iundaniontada)eexclusivamenteas expensas da Garanfidora, no prazo do 10 (dips)
'Dias Uteis, celebrar quaisquer instrumentos e documenioè adicionais etamar quaisquer providencias
solicitadas polo Agente Fiduciario quo sejSm necessérias pará fins de abler ou preservar
integralmento os beneilcias do présonte Contrato e os direitos e poderes aqui outor*ados (sendo
certo que o Agente Fiduciário näo pbde(a solicitar alteraçaes ao Conlrato do Prestaçao do Serviços,
exceto se lais alteraçOes houvOrem sido realizadas ern violação ía presonte Contrato):

if
•	 -	 12
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Xlii.	 outorgar ao Agente Fiduciàrio, na data do presente Oontrato, e manter em piano vigor e eficacia ate o
• pagamento integral das Obrigayöes GaranUdas, urna, procurção substancialmente na forma :do

bAnexo lii' ac presento Canirato, a qual devera ser outorgada ate a Data do integralizaçao;

informar ao Agente Fiduciario, no prazo do ate 5(cinco) Dias (Jteis apOs a suaiência, a ocorréncia do
quaisquer eventos relevantes qua possam, direta ou indiretamonte, vii a ter urn efeito adverso
substancial sobre a gärantia criada poreste Conifato;

informàrao Agente Fiduciárjo a ocorrénda de quatquér evepto quo faça ou qua poèsa fàzer corn qua
as declaraçaes prostadas neste Contrato so tomem inveridicas, incorrotas;indarnp!ètas ou irwaridas;
no prazo de 5 (chico) Dias Uteis da data em quo tornar corthecimento do tat evento; e

fornecer ao Agente Fiduciârio todas as informaçäes e docurnentos razoáveis solicitados polo Agents
Fiduciário corn reiaçao aos Direftos CreditOrios Cedidos Fiduciariamente, de fauna a permitir quo a
Agente Fiduciãrio execute as dispos[çOes deste Contrato.

8.	 DECLARAçOES E GAJANTIAS

8.1.	 A.Emisscra e aGaranlidora fazém 1 nestà data as seguintes declaraçoeà, qua deverao permanecer,
em piano vigor ate o pagamento integral dasobrigàçaes Garantidas:

Constituipao a Existéncia. São sociedadesdejdamonte conslituldas a validaménle exiSentes do
acordo corn as leis brasileiras, possuindo poderes e autoridade para celebrar este Contrato e a	 -
Escritura, para assumir as obrigaçOes aqul e all avenadas e cumprir e pam observar as disposiçOes
aquA e ali contidas.	 -

II. Poderes e AutorizaçOes Societarias. Tornaram:todas as. rhedidas necessárias para autorizar a
ceiebraço deste Contrato e do Escritura, bern corno pam cumprir as obiigacOes aqul e aJi provistas
no quo toca (I) ãvaiidade do presente Contrato; (ii) àcriaçàO e ànianutençao do onus sobre os

•	 Direitos Creditorios Cedidos Fiduciaamente nos termos do presente Contrato e do 
lei brasileira; e (iii).

A exequibilidade das disposiçOes do presente Contrajo, as quais sad vàlldase estao em pIeS vigor e
•	 •eIeito, exceto quanto ao registro deste Contratp, seus artexos e aditarnéntos, do tempos em tempos,

nos :cartorios competentes, e & envio äà Nolificaçao na formaacima desciita, as quais serâo
•	 realizados nas condiçOes èprazos aqui pevislos.

Ill.	 Nao Violacao. A ceiebracao deste Contrato e-da Escritura e o cumprimento aas obrigaçOesaqui e all
eslipuladas nao violam nem violarao (I) seus documentos societarios: e (ii) qualqUer lei, regutamento

• •ou Øecisao quo -vincule outseja aplicavei, a Si au a quaiquer, pessoa tontrolada, coligada ou
controladora do Emissora elou da Garantidora, ou qualquer bern ou diroito do propiledade do

•	 quaisquer das pessoas acima re1eridas nem:-constituern ou constjtuirao inadimplemento non
- •	 irnportam ou importarão em vencimento antocipado de • qualquer contrato, Instrumento, acordó,

empréstimo ou dacumento do quo sejarn parte quaisquer das pessoas acirna reforidas.

IV. lnstrumento Exeguivel nos Termos da Lei. 0 presente Contrato e a Esciitura foram devidamente
celebrados por seus representantes fegais, os quals têmpoderes paia assuniir, erh seu nome, as
obrigaçOes aqui estabtecidas, conshtuindo a presente umaobrigaçao Iicitae váiida, exequlvel, em

XIV:

.x.

XVI.

•	 C-

•	 •	 •	 -
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conformidade corn seus teimos, corn forge de titulo exeóutivo extrajudjdal nos termos do Artigo•585
do Codgo do Processo Civil. 	 -.

V.	 BensLivres eDesethbaragados. Os Direitos CreditOtids Cedidos Fiduciariamenfe encontram-se Iivres
o desembaraçados do quaisquey 6nus 1 restriçäes, divides ou gravames, :excetd aqueles criados pele.

•	 presonte Contrato. Nao exisle qualquer disposição oU ctáusu?a contida em qualquér acordo, contrato
cm avénça do que o declarante soja pane, quaisquer dbrigaçäes, restriç& cm discussoesjudicrais do
quatquer natureza,ou impedirnento de qualquer natuthza quo vede, reduzaou limite, do qualquer
forma, a constituiçao e manutenção dp présejite garanhiq sobrd'os bireitos Cteditorios Cedidos

•	 Fiduciariarnente.

VI;	 Licences; rodos os alvaras, Iicenças ou aprovaçöes exigFveise necessaries aOeiebracao do presente
ConVäto e da•Espritura forani devidamente obtidos e enconfram-se atualizados e em piano vigor.

VII. Pendências Judiciais; Neste data não existem -pendênciàs judicis-ou adminisIrativasdequaIquer
nattireza quo, no entendimento des declarantes, .pdssam resultar em urn eleito adverso relevante na
Emissora 0/Cu na Garantidora.

8.2. As deciaraOes prestadas pela Emissona ! pole Garantidoa deverão permanecer vãlidas ate-a
Iiquidaçao integral des Obrigaçaes Gararitjdas, Jicando a Garantidora responsével por eventuals prejulzos que
decorram da inveracidade ou inexaUdao destas deciaracOes,' As declaraçôei prestadas neste Contrato são
em adiçao e näo em substiluiçaoàquelas prestadas he Escritura.

9.	 EVENTOS DE VENCIMENIO ANTECIPADO

9.1. A Escritura contérn uma We do obnigacöes due, se no Oumpridas apOs exaUiido o respective prazo
do cura,se houver, poderao ensejar urn Evento do Vencimento Antecipado. -o descunipnimento dé quaisquer
des obrigaçäes previstas neste Contrató, desde quo no sanadas no prazo 48 cura Specifico ou, não
havendo prazo do cura especiflco no prazo do 15 (quinze)Dias Uteis do respeclivo descumpilmento, sera
iguaimente donsiderado urn Evento. do . Vencirnento Antecipado,. sujeito aos procedimentos -descnitos na
Escnitura.	 •	 -

10.'.EXCUSSAO DA GARANTIA

10.1. Caso seja declarado a veacimenlo antecipado des ObrigaçOes Garantidas,nos termos do Escritura, a
Agenté Fiduciârio devera, independéntemento de prOvia cornunicaçao e/ou aprovação da Emissora elou da
Garantidora, excutir.a Øresonte garantia, aplicando o montanterecebido em tal èxcussäo no pagamento des
Obrigaçaes Garantidas inadimplidas a des despesas decorrentis do tal atienacäo, obsorvados as seguintes
procedimeritos, scm prejuizo dos deçnais.direitos garantidos pela legislacädapiicaVel: 	 - - -	 -

o Agente -Fiduciário podera nolificàr a Contratante, has tormos deste Contrato, de quo a totalidade
dos valores dos Dineitos CreditOrios Prestaçao de Serviços devera - set integrälmente -
quitada/transfenida nas dates do vencimentodo suas rèspect[vasobrigacUes, mediantO transferéncia
pära a conta corronte indiOada polo Agente Fiduciário, e receberdiretamente da Contratante- Os
Dineitos Ctedit4rios Prestaçäd do Serviços, na forma autorizada polo Artigo 66-B, Parágrafos3 1 040
da Lei n' 4.728165, e Artigo 19 do Lei n' 9.514197; •	 . .	 • •	 -

14
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par a Garantidora:	 -
GALVAO ENGENHARIAS.A.
Rua Gomes de Carvalho, n° 1.510, 21 andar
CEP: 04547405	 -	 - -

_	
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II. o Agente Eiduciárlo poderãamunicarO Banco Déposit&lo para quo cesse imediatamente quaisquQr
transferéncia de recursos hiantidos eiou depositados. ña Coma Vinculada, bern como fohieça ao

- Agenté Fiduciário tadas e quaisquer ihforrnaOes.por esse solicitadas e quo eâtejam a disposiçao do
Banco Depositário, independentemento de. aprovaçao ou Mãnifestaçäo pré.via da Emissora e/ou da
Garantidora, do forma qUe oAgente Fiduciario possa acompanhar a monitorar o fluo de pagariiento
e técebimentO dos Direitos Credi(órios Prestação de Serviçospodendo ainda delernilnar a resgale,.
alienaçao c/au cessäo dos reçursos depositados ha Conta Vinculada, no todo ou em parte, em uma
ou mats transaçäes; au

o Agenté-Fiduciarió poderâ, a seu exciusivo eriteria, iniciar os procedimentos do cabranc&judicial ov
extrajudicial, dos Direiles CreditOos Prestacao do Serviças, vencidos e nAo pagbs, e deduzir dos
valores arrecadados todas qUaisquerdespeas par este diret ou indiretamonte incorridas na
-cobtança eadminisfraçäo destes creditos,:

10.2.: 0 Banco Depositâdo obriga-se a acatar as iñs(ruçOes do Agente Fiduciârio acima .referidas. 0
Agenté Fiduciario comunicarâ, pot escrito, a Garantidora, em ate 5(cinco) DS'Uteis, o. exerciciô da

-. laculdade atribulda ao Agenté Fiduciarlo nes}a ctausulalo,

10.3. Os Direitos Creditorias -Cedidos Fiduciariamente serão autdrnaticámenle desdner,ados, pOr mob ae
notificaçad do- Agente Fiduciário ao Banco Depositatio, apos cornprovad a Iiquidaçao' integral das
ObrigaçOes Gararitidas, dovendo-o Agentq Fiduciádo assinar e entregarà'Garantidara todosos documentos-
necessários ara tat desoneraçao.-

10.4; Todas as despesas que venham a ser incorridas pelo Aente Fiduciàrio, inclusive honararios
advocaticios, ernolumentos, tax?s, custase despesas judicials para fins do excussäo da gàrantia.objetodeste
Conirato, al6m do eventuals tributos, encargos,. taxas e camisOes 1 integraräo a valor dás ObrtgaçOes
Garantidas. Para todas-as despesas incarridas devorao §ér apresentadas as respecUvas notas fiscais.

I

10.5. - Flea desde jâ estabolecido petas Partes que,se a valàr apürado áom a excussão da garantia objeto
deste Cdntrato näo bastar para pagar integralmerdeès ObrigaçOes Garantidas eas despesas incorridas na

- excussâo da presente garantia, a Emissora e -a Garantthora continvarao pèssoalmente e sotidariamente
obrigadas a pagaro saldo devedor apurado. 	 -

10.6. A exôusiäo das gamantias ore thnstituidas sërO procedida.dé -forma.independente e em adiçaoa
qualquer outra execuçao de garantiá, real ou fldejussoria, concedida pot qualquer pessoa -nastermos deste

- Contrato e daEscritura.

- 11,	 coMuNlcAçOEs E NoTlFIcAcOEs

11.1. Todosos documentos e as cornunicacOes, quo deverao sersempEe folios por escrito, assim coma os
mobs flsicosqüe contenham documentos ou comunicaçOes, a serenj dnviados par qualquerdas Partes nos

Jermos deste Contrato deverao ser encamrnhados para as seguintes endereços:
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At. Eduardo Carlos Torzécki
Tel.: (011) 2199-0222
Fax: (011)3040-0217
E-mail: etorzeckigaivao.com .

para o Agente Fiduciâfld:
PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA PE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Ay, das Americas1 n°-4.200, bloco 04, sala 514
Rio de.Jan glro- RI, CEP: 22640-102.
At.: Sm. Nathalia Machado Loureiro (Jurldico e Estwturácãó) I Sr. Marco Ferreira (Backofiuce
Financeiro)
Tel,: (21) 3385-4565 	 - . .	 .	 -•	 . -
Fax: (21) 3385-4046	 .	 . .
E-mail: middle@pentagonotrustee.com.br  I backofflcepehtagonotrustee.corn.br

-	 .
para a Emissora: 	 -
GALVAO PARTIcIPAcOES S.A.
Ràa -Comes de Carvaiho, n o 1.510, conj. 192, alá 23
Sao Paulo, SP
CEP:' 04547-005.	 .	 ...
-AL Eduardo Carlos Torzecki-
TeL: (011) 21 99-0273.
Fax: (011) 3040-0217
E-mail: etorzecki©galvao.com

pará.o Banco Depositariô:
ITAUUNIBANCOS.A. .	 .
Aos culdados da Geréncia de Trustee 	 .
CA TatuapO-	 .	 .
Endereço: Rua Santa Virginia, 299 - Pédio II — Térreo - São Paulo SP
Bairro: Tatuape- 	 .
CEP: 03084010 .
Ernail:trustee.dperacional@jtau-unibanco.contbr

112 As comunicaçOés telerenlesa este Contralo.serao-consideradas entregues quando recebidas sob
protocolo au corn uaviso de recebimento' pxpedido pelos - Cqrreios, sob :protocolo, cu par telegrama Has
endereços ?cima. As comunicáçOes .feitas par faa-simile cu coirelo eletrOnico serãO consideradas recebidas
na data de seu envio, desdë que seu recebimento seja confirmado airavés de indicativo (recibo emitido pela -
máquina uti!izada pete remetente). Os Eespedivos originals deverao ser encaminhados pare Os endereços
acima em ate 5(cinco) DiasUteis apes a envio da mensagem.

11.3.. A mudah$ de qualquer dos enderegosacima deverá ser coniuntcada.a outra Parte peTe Perle que
tiver,seu endereço aiterado, em ate 2 (dois) dias contados da sua ocorréncia. 	 -Al

b)

(a)

Cl
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12.	 RENUNCIAS E NULIDADE PARCIAL

12.1, Cada ParIe reconhece quo (os dfreitos,: as garanlias o recursos rids termos deste Cohtrato e do
Escritura são cumulâth'os e podemsoroxercjdos separadaou simóltaneamente, 6 não pretendernexcluir
quaisqueroutros direitos, garantias e recursos previsto$ em lei ou par qualquet outro contrato, yea quo
figuram corno condiäo do negocio; (H) a renüncia, por qualquer Parte, a qualquer dosses direitos soniente
sera válida so iormàlizada par escrito; (Iii) a renUncia do urn direito será interpretada restdtivarnente, e näà
serã considerada como ronUncia do qualquer outro diroito; e (iv) a nulidSde ou invalidade do qualquer das
bláusulascontratuais aqul previstas não prejUdicarã a validadee eficãcia ds dernais clAusulas.e disposiçaes
deste Contrato.

122 A renUncia polo Banco Depositário as atribuiçOes que Ihe são con1edas pbr este Contrato odera ser
felta a qualquer momenta, par melo do notiflcaçao esbrita encarninhada as dernais partescorn -30 (trinta) dias
de antecedéncia. A Garanlidora e o Agente Fiduciãrio dSerao, de.comuni abordo e no prazo do denUncia,
escoiher urna instituição financeira para suceder-Iho, indicando 80 Ránco Depositario a conta para a qval
devem ser Iransferidos as recursos depositados na Canto Vindulada. Nesta hipOtese as Partes se obrigam a
aditar a presente Contrato, para inclufr, sern Iiniitaçao, o nova banco depositario e a nova coma vinculada, em
ternios e condiçOes satisIatorios aos Debenturistas.

- 13.-. REGISTRO,CUSTOSgDESPESAS

13:1. 0 presehte Contrato e quaisqiier do seus aditamentos serão registrados nos cothpotentes Cartórlos'
do Registro do Tijulos e Documentos do 

sede do Garandora, do Agente Fiducltrlo, do Banco Depositârio e
do Ertiissora,ou seja, no cidade do São Paulo, Estado do São Paulo, no cidade do Rip do Janeiro, Estado do
Rio de :Janeiro. no pram do äO 15(quinze) dias conlados da data de .assinatura- do preèente ot do
aditamento, conforme a caso, sendo certo 4ue a régistro inicialdo presente Contrato nos carfOrios refbñdos
acimadevera ser completado antes do Data de.lntegralizaçao,

13.2. Os custos do registro doste Contralo do seus eventusis aditivos ' nos competéntes CartOrios do
Rogisiro do Titulos o Documentos serão. do responsabilidado (miCa e. exdusiva do Gàrantidora a, se
incorddos polo Agonte Fiduciario elou petos Debenturistas, doverao ser roombolsados beta Garanildora no
prao do 10 (dez) DiasUteis contados do rocebimonto das respoctivas faturas. 	 -

13.3. Oseventuais registros do presento Contreto o ovontuals aditivos eletuad ps polo Agente Fiduciario
não Isontarn a descuniprimenta de obrigaçao naa pecuniária pela GàranUdora, nos termos do Escritura.

14.	 CESSAb 011 TRANSFERENCIA

14.1. A Ethissora o a Garanlidara não Øoderab ceder ou transferir, total ou paicialmente, as seus clireitos
o/ou - obrigaçOes decorrentes déste Contrato, salvo medianto prévia e expresS autorização do Agente
F!duciãrio, modiante aprovaçao previa do Debenturista representando no minima 75% (setenta o cinco par
tonto) das Debêntüres em circulaçao, reunidos em AssemblOia Geral do convocada Aspecialmente para tal
finalidade.	 -	 --

-	 17
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15. IRREVOGABJLIDADE E SUCESSAO

15.1. - Os d[reitos e obrigaçoes constituldos par forcadopres&ite contrato obrtgam as Part èsbm carâter
irrevogável e irretratével, born como a sus sucessores, endossatarios.e/ou cbssionariös a qualquer titulo.

L
16. VIGENCIA . -	 ..

16:1. Este Confrato. permanecerá em vig& ate -que sejarn integralmente liquidadas as 0briaçoes
Garantidas	 .	 ..

16.2: 0 Agente Fiduciáo deverá comunicar a Banco Depositàrio acerca da integral liquidaçao das
ObrigaçOes Gararitidas, sendo certo que ate o recébimento dé tal cornunicaçAo o'Banco Depositariofara jus a
renwneraçao prevista no item 4.10.

17. olsPosIcoEsRNAIs .	 . . -..	 .	 .

17.1. Enquanto as ObcigaçOesGarantidas nao lorem integralmente liqüidadas, qualquerttansferencia e/ou
ato de:oneracao, para torceiros, dos Direitos Creditorioè ,Cedidos Fiduciariathentedeperidera do prévio e
expreSo.. consentimentO, par eciito, do Agente Fiduciârio,mediante aprovaçao prévia de Debenturitas

-. represintando no minimo 75% (setenta q chico por cento) das .Debenturs em circulaçao reunidos em
Assemblela Geral dohvocada especialmente para tal finalidade.

17.2. As obrigaçOes para as quals não lenha sido eslabeleddoprazoóspeclfico para sou curnprimento,
serão exiglveis hopcazo do 3 (trés) Dias JJteis contado do recebimento de notiflcaçaa e*igindo a cUrnp4rnento
da .obrigaçao respéctiva

18. DA LEI DEREGENCIAEDOFORD

18.1. Este Contrato é regido pelas leis da RepUbflca Federativa do Brasil.

18.2; As Partes eleeth o fora da Cidado de -São Paulo, Estado de São PaulO, pam dirimir quaisquer
dóvidas ou disputes oriondas do presente Contrato, corn renCjncia a qualquer oUtrO, por maisprivilegiado que
seja.

Epor assim estarem justas e contratadas, asPartes flimam o presente instrumenfo em 5(cinco) vias do igual
teor econteUdo, na presença des testemunhas abaixo assinadas. 	 -	 -	 -	 -

São Paulo, 08 de oulubro do 2013.

-	 -	 (ass/naturas na pagina seguirite)

[0 RESTANTE-DESTA PAGINA FOl INTENCIONALMEWIE DEIXADO EM BRANCOJ
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PENTAG.O SA DTRI6thDORA OF 	 PENTAGONO S A DISTRIBIJIDPM OF, 	 III III! 111111 JIM
TJtIJLOS E VALORES MOBIL)AR1QS' 	 I TITULOS F VALORES MOBILIARJQS
No 	 NusimsA OIJvtlra	 Name

- Carg e • KoJoF - Ir -Ø-	 Cargo.	 • :•	 :.	 - ..
p nfl	 •	 .

ar
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Mercado dr Capitals

Polo presente lnslrumontà de-mandato, GALVAO-ENGENHARIA . s.A., cémpanhia fechada, corn sede no
Ci4ade do Silo Paulo, Estado do São Pablo, he Rua Games do Carvaiho, n.° 1.510, 2° andar, conjuntos 21 -e
22, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 01.340.93710001-79; pests ato. representada no foriiia'de seu Estatuto
Social (tutorgante"), nornela, e constui, em caEáWr Irrévogave( e lrretratável, a --Pentágono S.A.
Distribuldora do Titulos e Valores Mobiliãtlos, instituiçäolnanceira inscrita no CNPJ/MF sob o- no.
11.343.682/0001-38 corn sede-na Cidade do Rio do Janeiro, Estado do Rio de Janeirq, no Av. das Americas,
no 4,200; bloco 04, sala 514, Barra do Tijuca, nests ato representada S forma de seu Estatuto Social
COutoraadoi, no qualidade do representante dos titulares- de !bentures do a (Terceira) Ernissão de
Debentures Simples, Nao Conversivols em AçOes, do Espécie corn Garantia Real e corn Garantia Adicional
FidejussOria, em Ske (mica, do Gal4o Participaçoes S.A. rDebentures t e-"Emissao'), coma seu basante
procurador para, agindo em sou name no mais ampla extensao permitida em let; praticar todos as alas e.
providéncias, .de qua!quer forma -a natureza, necessarios' ou convenientes, cori relagão ao instrumehto
Particular do Contrato do CessãO Fiduciãria de Direllos C?editórios em Garantia e Outras Avenças', celebrado
em j.1 de 2013 entre o -Outoiganto, o' Outorgado e as denials. panes do refeildo documen ,to. (conforme
aditado de tempos era tempos, otontrato de CessAo Fkiuciaria"), Inclilindo, sem Iiniitaçao1 ô quanta se
segue:	 .	 .	 ..	 .	 .	 -.

no hipotese do declaração do vencimento antecipáio dãs ObrigaçOes Garan6das, nos termos da
- escritura de emissão-das Debêntures,- ceder, .cobrar, receber, apropriar-se do,, totirar, transferireiou

excutir as direitos dreditodos cedidos fiducladarnente tics termos do Contrato de Cessao Fiduciãria
('Direftos CreditOijos Oedidos Fiduciariamentel, asslnar todos e quaisquer lnstrurnñtos e praticar
todos as abs perante qualquer terceirnob ãutoridade governamental, podendo prontamente.teder $
entregar os. Direftos Creditorios 'Cedidos Fiduciariamente pelos preços, 'tends e condiçöes quo as
Debenturistasvenhan'i a entender adequados, ?ovimefltar as recursos depositados no conta corrente
no (.J, agenda [•1 ('Conta nculad4 do tifularidade do Outorgahte e mantida junto ao banco [.],

- observodos as lermos e condiçUes do Contrato de Cessao Fiduciâria é do Iegislação apHoavel,
indepondenternente do quthlquer ñotificação prévia au subsequente ao Outprgante, -e .destinar Os
recursos assim obtidos no paganiento das obrigagoes garantidas polo Contrato do Ceso Fiduciâria,
sendo Investido do tOdOS as poderes necessaries part o born e fiel cumpriménto do presente -

- •	 -	 mandato;	 . -;	 -	 ,	 . •	 •	 , -

II.	 praticartadosos atos e firmarquaisquer instrumentos nostermose condiçoes do Conhrato do Cessao
Fiduclàrja, conforme venham. as DObeñturistas a razoaveirnonte considerar necessàrio ou

-, - conveniente pra.a consecuçao do objeto do Contrato de Cessao Fiduclâri?; 0	 -	 •

Ill.	 se necessario pare assegurar 80 aperfeiçoamonto do garañtia -concedida no contrato -de Cessao
• -Fiduciaria em favor do Outorgado, representar'o .Outorg' ante perante quaisquer CartOrios de Registro

• do Tltulos eDocumentos. .	 -	 •	 •	 -

o .Outorgado iiao 'poderá substabelecer as poderes are outorgados, no todo 'du em Øthte, corn ou
reserva do Iguals poderes, excetose ran unciarou fordéstituido do condiçao do agenle.fiduciário do Emissão.

-21
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Quaig(er avisbtransmitido pelo Outorgado cornunicando a ocoiiencia

,um EveAto dé VenOlmento Antecipado 1 terâ tráter conclusivo eth reIaço ao OUtorgahte e a todos e 	 -
qualsquer terceiros, desde quo Iñexista erro manifesto. 	 -	 - ..•	 -

•	 Os termos em letras maiUsculas aqul emfrègado, mas nao delinidos, terão o mésmo--sijincado a eles
atribuldos no Contrato do Cessao Fiduciária;

Os podéres ora outorgados são em acréscimo aos podeTes outoados péla Out&flnte ao Outorgado par.-.
meio do. Contrato de Cessão !idciaa ou em qualquer outro documento, no cancelando ou revogando

•	 juaisquerdos referidos poderes. 	 • .	 •	 -	 - -

o presente. mandato euIorgado como condiçAo do Contthto de Céssão Flduciària e como rneio- de
• - cumpilmento das obrigaçôes all estipuladas, e em conformidade corn o disposto nos artigos 684 do COdigo

Civil, terâ carâter lrrevogavel, e seth vâlido e vigorarã pelo tempo que o Contiato dé Cessão Ftduciaria estiver
-era vigor, em conformidate Sm seustermosjcondicOes. - 	 -	 - -	 .-	 -. -	 •	 - -

[local], [dial de (me] do 2013

- GALVAC ENGENHARIAS.A. 	 - -
	

GALVAO ENGENHARIA $.A.	 -.Nome:	
-	 Name:

Cargo:	 •	 .	 -	 Cargo:	 1-	 -	 -	 -	 -

[0 RESIANTE DESTA PAGINA 'FoI INTENCIONALMENTE DEIXLD0 EM RRANCC] 	 -
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São Paulo, [.]de[s]de 2013

A

I.)
•Endereço: []
fri
CEP: ['1

Prezados Senhores,

Notiflcacäb CAB
I

VREG1110QsTflhJLoshflocuME1(Jvjs 	
.	 :t.,L4 €;aaf4,-,''...,.:_'

DACID "S
QU

P
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Ane xo IV 	
11	

1_

	

•	 Fzeñios referenda ao ConIrato Particular. de -Engenharia, Construçao dás Obras Civis, Forneêimentb e
•	 Montagem" celebrado 'em [ .J e,ntre GaI4o Engenharia S.A. e [ sWContratd do Prestacao •de Servicos° 0

	

•	
• 'CAB', tespectivariiente). Vimos peta presente informar que, •nos teimos do "lnskume,to Particular de-

	

•	 Contrato de Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorros em Garantia e Outras Avenqas v (Contrato de Cessad
Fiduciária'), uma cápia.do qual se ericonira anexa, cedemos fiduciariamenteaPentâgono S.A. DistribQidora

- de Titulos eValoresMobiliários, na qualidade do agente fidupiártô dos titulares cia 3 (terceira) emissao de
• debentures ("Emissao) cia Galvao ParficipaçOes .SA, no valor de R$300.000;000,00 (trezentos rnilhâes de

• -' reals), a totalidade do nossos direitos do crédito detidos contra a CAB em decàrrencia do Contrato de
Prestaçao de Serviços ("Direitos Creditorios'). Adicionalmente, nos obdgamOs a fazer corp que todos os
Direitos Creditorios sejam depositados pela CAB Unicaniente via Conta Vinbulada (conlorme definido abaixo):

Solicitamos aV. Sas., portanto, em carãter irrevogável e irretratãvel: 	 .
/

1. que,Thos-termds do item 18.4 do Contrato de Prestacão de'SOMços, manilestem a óoncordância
escrita da CAB cam a cesso fiduciariados Direitos Credutorios via forma desbrita acima;

2. queo pagamento dos Direitos :Creditorios decorrentes do Contrato do Prestaçao de Services,

	

•	
presentes ou futuros que nos sejarn devidos seja reábzado Unica e exciusivamente na copta [.], na
agêricia [.] do banco [.J('Conta V'inculada"); e •'	 •	 •	 '	 -

3. não seja realizado qualquer pagamento de Lana diversa daquela aqui determinada; exceto se • -
previamente autorizado, per escrito, polo Aente Fiduciado.

6Atenciosarnente,

GALVAO ENGENHARIA S.A.
Nome:	 •	 Nome:
Cargo:	 -	 :	 -	 Cargo:

- oscarol - Form 'ahzaço Coiltratos Jtau Unibanco
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;São Paulo, [tide j.] de •: -	 -
	 At4EXOV

S

A GALVAÔ ENCENHARIA S.A.... -	 . .	 ..
Endereço:
CERN

Ref.:	 Insifumento Particulidecontrato de.Cessao Fiduciárja de Direitos Creditorios em Garantia e-

	

- Outras Avenças 	 .	 .

Prezados Senhores:	 .	 .	 . .	 .	 . .,...	 .	 .
Fazernds reteréncia ao Instwmento Particular de Contrato de Cessao Fiduciárja de Direitos CreditOijos em
Garantiie Qutras Avenças celebrado em to] de ['] de 2013 (sContrato de Céssao Fiduciaria entre,Galvao
.Engenharia S.A.Garantidora') Peitágono S.ADistribuidora do litulos e Valores Mobiflarios;ltaU Unibanco
S.A. e Galvao4 Participaçoes S.A.rlEmissorah) . e ao NContiato Particular de Engenharia, Construçao das Obras
Civis, Fomecimenta e Montagern' celebrado em [.J entre. a Garantidoja e [ .]rContrato de Pcestaóao deServicos CAB e 'CAU', respectivarnente).

Virnos pela presente informar, para todos os fins do direito, quo, tendo em vista  iniplernentaçao da
Condiçao Suspensiva (conforme definido no Contrato de Cessao Fiduciaria) e a Condiçao Resolutivà
(conformedefinido no -Contrato de Cessao Fiduciria)19s . Direilos Creditorios Prestaao de Serviços CAB

-J 
(conforme definido no . Contrato de CessaoF[duciaria) ,encontrarwse Owes e desembaracados de qualquer
Onus ou gravanie noslermos do Contrato de Csso-Fiduciaria.

'.	 Solicitamos a V.Sas., portanto, erp càráter.irreogavoI e irretrataeI, que o pagarnento dos DirejtosCreditorios
..-Prestaçao de Serviços CAB,presentes otrfuturos, sja reFizado Uhica e OXciusivamente de acordo corn as
inslruçoes da Garantkjora.

Ficam-a Garantidora e a Ernissora, ademais, autorizadas a tomar quaisquer medidas necesstirf i.ds àIiberaçao
do garantia-objeto do Contrato do Cessao Fiduciâriá, incluindo, .mas não se limitando a, averbar a présente
carte junto ad competente cartorio de registro do titulos e documentos des Comrcas do Rio -de Janeio,
Estacto do Rio do Janeiro eSaO Paulo, Estado de Sao Paulo. 	 .	 . ..
Sendo o qua tinhamfis-pa o moniento, subscrevemo-nos.
Atenciosamenjpr 

PENTAGON .DISIBUIDORA bE	 . PENTAGONO S.A. DJSffiIBUIPORA DE -
TITULOS EVALORES MOBILIARIOS- ..- - TiTULOS E VALORES MOBIL!ARIOS.Nome:'	

- NIistm.r. Olive p ra	 Nome:
Cargo:	 Kojo Ferreira	 -	 Cargo:	 -

	

Procurudora	

.
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PRJMEø ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DL CONTRA/C) DL
CESSAO rmucL4la& DL DIRLITOS CREDrrOmOS EM GARANTIA E OUtRAS

AvENçAS

São panes (conjuntamdnte "Partes" e, individualmente, "Parte") deste "Tnstrumento Particular

do Contrato de Cessao Fiduciarja do Direitos Creditorjos em Garantia e Outras Avenças"
Contrato"):

	

I.	 corno prestadora da garantia real objeto do presente Contrato:

GALVAO ENGENUARLA. S.A., sociedade anânima sern registro do capital abetc.
junto a Cornissao do Valores Mobiliários ("CVM"), corn sede na Cidade de Sao Pau10-
Estado do Sao Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, fl.0 1.510, 2° andar, inscrita n&7'Z
Cadastro Nacional de Pessoas Juridica do Ministéx-jo da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o no;
01.340.937/0001-79, corn seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial d 	 '
Estado do São Paulo - JUCESP ("JLJCESP") sob o NTRE 35.300.180.712, neste atol
representada na forma de seu Estatuto Social ("Garantidora");

	

iI
	

como agente fiduciãrio, representando a cornunhAo dos Debenturistas (conforme
defrnido abaixo):

PENTAGONO S.A. DISTRIBU]D0PA DL T!TLTLOS E VALORES
MOBILLABIOS, instituiçao financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n°
17.343.682/0001-38, corn sede na Cidade do Rio do Janeiro, Estado do Rio do Janeiro,

na Av. das Americas, n° 4.200, bloco 08, ala B, salas 303 e 304, neste ato representado
na forma de son Estatuto Social ("Agente Fiduciário");

	

F1 l
	

na qualidade do banco depositario da Conta Vinculada (conforme definido abaixo):

-JTAU UNJBANCO S.A., instituiçao financeira corn sede na cidade e Estado do Sao

Paulo, na Praça Alfredo Egydio do Souza Aranha, 100, inscrita no CNPJ/MF sob o no
60.701.190/000104, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social ("Banco
Deøositãrio");

	

IV	 0, na qualidade do interveniente anuente:

GALVAO PARTJCIPAcOES S.A., sociedade anônima scm registro de capital aberto
junto a CVM, corn sede na Cidade do São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Gomes
do Carvalho, n.° 1.510, conj. 192, saM 23, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
11.284.210/0001-75, corn sons atos constitutivos arquivados na JUCESP sob 0
35.300.376.391, neste ato representada na forma do son Estatuto Social ("Emissora")

3°RTD.RJ-Reg. n 6 1101895
En,thjmc.ts -- - -RI	 928.18
Othbtidor -	 ,, RI	 22.69
PMCMV,tuW.Aco:er - R$ 	 2965
F6P tltperpfunpoil&unsrpen 315,55
totat - -	 $1 296.47

-	 OII IUJ II IN I
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CONSIDERANDO QUE:

(A) nos termos do "Jnstrurneiito Particular do Escntura da 31 (Terceira) Ernissao de

Debentures Simples, Nao Conversiveis em AçOes, da Espécie corn Garantia Real e corn

Garantia Adicional Fidejussoria, em Série Unica, pan Distrlbuiçao Püblica, corn Esforços
Restritos de Colocaçao, da GalvAo Participaçoes S.A." celebrado em 30 de setembro de 2013

entre a Ernissora, o Agente Fiduciario e a Garantidora ("Escritura"), a Ernissora emitiu 300
(trezentas) debentures simples, nAo conversIveis em açôes, da espécie corn garantia real e corn

garantia adicional fidejussória, em série ünica, corn valor nominal  unitirio de R$1.000.000,00

(urn rnilhao de reais), perfazendo, na data de ernissão, o valor total de R$300.000.000,00
(trezentos mithoes de reals) ("Ernissffo" e "Debentures", respectivamente);

(B) em garantia do fbI, integral e pontual cuniprirnento de todas as obrigaçOes, principais e
acessórias, assumidas pela Emissora no ãmbito das Debentures, nos tennos da Escritura, e scm

. prejuizo da existéncia de outras garantias constituldas em favor do Agente FiduciariO, na

qualidade de representante dos titulares das Debentures ("Debenturistas"), e como condiçao

pan a realizaçao da EmissAo, a Garantjdora concordou em ceder fiduciariamente ao Agente
Fiduciájjo dete,mjnados direitos creditorjos de sin titularidade, nos termos do "Instrurnento
Particular de Confrato de Cessâo Fiducjárja do Direitos Crcdjt6rjos em Garantia e Outras

Avenças", celebrado cm 08 de outubro de 2013 entre a Garantidora, o Agente Fiduciario e o

Banco Depositario, com a interveniéncia da Eniissora ("Contrato de Cessao Fiduciária");

(C) a Condiçao Suspensiva e a CondiçAo Resolutiva (confomie definidas no Contrato de
Cessao Fiduciária) foram implernentadas, de forma que ocorreu a llberaçao dos Direitos

Creditorios Prestaçao de Serviço CAB e a constituiçao da cessão Fiduciaria dos Direitos
Creditorios Prestaçao de Serviço Valec (conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária);

(D) a Garantidom se obrigou a, na ocorréncia do urn Evento de Reforço de Garantia

(conforme definido no Contrato de Cessao Fiduciaria), ceder fiduciariarnente ao Agente
Fiduciário, na qualidade do representante dos Debenturistas, novos direitos creditorios de sin
titularidade que tenharn sido previainente aprovados pelos Debentiiristas, nos termos da
Cláusula 5 do Contrato de CessAo Fiduciázja

(E) em 12 de rnaio de 2014, o Agente Fiduciãrio notificou a Garantidora sobre a ocorréncia
do urn Evento de Reforço de Carantia;

(F) a Garantidora apresentou ao Agente Fiduciârio novos direitos creditorios de sin
titularidade, os quais forarn aprovados pelos Debenturistas em Assernbleia Geral do
Debenturistas realizada em 28 de agosto de 2014 ("AQD"); e

	

(0)	 as Panes desejarn aditar o Confrato de Cessao Fiduciária, do forma a incluir entre o
Direitos Creditórios Cedidos Fiduciatiamente (conforme definido no Contrato de Ces
Fiduciária) os direitos creditérios de titularidade da Garantidora aprovados in AGD;

2sFc - 644 860v2
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-	 RESOLVEM as Partes aditar o Conirato de Cessao Fiduciária, por meio do presentekPrini
Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Cessao Fiduciaria de Direitos Crè4jt
em Garantia e Outras Avenças" ("Aditamento"), mediante as seguintes cláusulas e condiçôes:

Os termos aqui iniciados em letra maiüscu!a, estejam no singular on no plural, teräo o
significado a eles atribuido no Contrato de Cessão Fiducléria, ainda que posterionnente ao sen
uso.

1. DAS ALTERAcOES

1.1
	

As Partes resolvem alterar a Clausula 1.1. do Confrato de Cessao Fiduciária, que passa a
vigorar corn a seguinte redaçao:

"1.1. Em conformidade corn o artigo 66-B da Lei n° 4.728165, cont a redaçao dada
pela Lei n° 10.931104, corn o Codigo Civil, e demais disposicaes deste Contrato, em
garantia dofiel e cabal pagamento, em two de declaraçao de vencimento antecipado,
das Obrigaçoes Garantidas, nos termos do Escritura, a Garantidora, neste ato e na
melkorforma de direito, cede fiduciariamente, em caráter irrevogavel e irretratável, em
favor dos Debenturiqczg, representados pelo Agente Fiducidrio, ate a liquidacao
integral das Obrigaçoes Garantidas:

o in

aJ C
o . e

z -

=—'
a

e

c

a)	 a totalidade dos direitos de crédito de sua titularidade, presentes e futuros,

detidos contra a VALEC - Engenharia, Construçoes e Ferrovias S.A.

nos terinos do "Contraw de Frestaçdo de Serviços" celebrado en/re

a Valec e a Garantidora, cuja cópia in/era o presente instrwnento corno seu
"Anexo I" (conforme aditado em 13 de maio de 2011, 23 dejuTho de 2011, 17

de setembro de 2012, 9 de novembro de 2012, 12 de dezembro de 2012, 18 de
Jun ho de 2013 e 1° de agosto de 2013, o "Contrato de Presta pc7o de Servjcos
Valet'), decorrentes da prestaçdo de serviços objeto do Contrato de Frestacao
de Serviços Valet ("Direitos CreditOrios Prestacao de Serviços Valet') e ('iz)
.113 (urn terco) dos direitos de crédito de sua titularidade, presentes e jiatw'os,
detidos contra a Concessionaria de Rodovias Galvdo BR-153 S.A. ("Galvdo
BR-153'), nos termos do "Contrato de Execucdo de Obrw GivEs, pelo Regime
EPC Turnkey corn Preco Global, para Execuçfio dos Obras Civis de
Irnplantaçdo da Rodovia Federal BR-153 TO/GO ' celebrado cm 04 de juiho

de 2014 en/re a Cjalvöo BR-153 e a Gw'antidora ("Contrato de Prestacao de
Servicos BR-153" e, em conjunto corn o Contrato de Prestaçao de Serviços

Valet, "Con Iratos de Prestacao de Servicos"), decorrentes da prestaçdo de
serviços objeto do Contratc, de Frestaçdo de Serviços BR-153. ("Dire i/os
Creditcjrios Preszaçdo de Servicos BR-153'); e

b)	 a totalidade dos direitos de cridito de sua titularidade referentes aos recurs
	

I
mantidos e/ou depositados na na conta corrente de titularidade da Garantido

J
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n° 15087-9, man/ida no agenda 8541 do Banco Depositari( ("Q
Vinculada"), incluindo todos as rendimentos, juros, correçöes frioneta
multas e demais acessdrios ("Direitos Creditórios Canto Pincu/&da"
conjunto corn Os Direitos Creditérios Prestaçäo de Serviços, OS¼ffD1i

Creditorios Cedidos Fiduciariamente")."

	

1.2.	 As Partes resolvem alterar todas as refereucias a "Conirato do Prestaçao do Serviços" no

Contrato do Cessao Fiduciária pan "Contratos de Prestaçao de Sorviços"

	

1.3.	 As Panes resolvern alterar os incisos W e V da Cláusula 1.2 do Contrato de CessAo
Fiduciiria, quo passam a vigorar corn a seguinte redaçAo:

"IV Con fratantes" sign ?/Ica a Valec e a Galvflo BR-153.

•	 V "Direitos Creditórios Prestacao de Servi.cos" sign j/Ica os Direitos Creditorios
Frestacdo de Serviços Valec em conjunto corn os Direitos Creditorios Prestaçâo de

*	 Serviços BR-153."

	

1.4.	 As Panes resolvein excluir as Clausulas 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2.1 e 3.2.2 do Contrato do
CessAo Fiduciaria, corn a consequente renurneraçao das Cláusulas subsequentes.

	1.5.	 As Partes resolvem alterar a Cláusula 3.3 (nova Clãusula 3.1) do Contrato do Cessao
Fiduciaria, quo passa a vigorar corn a seguinte redaçao:

"3.1. Na h:pótese de serem acoihidos pela Garantidora quaisquer valores
decorrentes do pagamento, pelas Contratantes, de suas obrigacJes, princ4pais e
acessórias, vinculadas aos Dire i/os Creditórios Frestaçao de Serviços, de forma
diversa daquela prevista no item 4. 1, inciso (ii) abaixo, referidos va/ores deverdo ser
transferidos pela Garantidora para a Con/a Vinculada, no prow máxi,no de 48
(quarenta e otto) horas, con/ado do recebimento dos respectivos va/ores, scm qualquer
deduçao ou desconto, independentemente de qualquer notzficacdo ou outraformalidade
para tanto, acompanhadas dos seguintes infonnacöei a serem enviadas, por zneio
elefrônfto, ao Agente Fiduciário: (1) valor original, data de vencimento e de efetivo
pagamento do Direito CreditOrio Prestaçdo de Serviços, e (ii) valor das verbas
efetivainente pagas."

	

1.6.	 As Panes resolvern alterar todas as referëncias a "Contratante" no Contrato de Cessao
Fiduciaria pan "Contratantes".

	

1.7.	 As Partes resolvem excluir o inciso IV da Cláusula 5.1 do Contrato de Cessao
Fiduciári&

	

1.8.	 As Partes resolvern alterar as incisos IX, X  XI da Cláusula 7.1 do Contrato de Cessa
Fiduciária, quo passam a vigorar corn a seguinte redaçâo:

(00) UJ
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"IX So realizar qualquer alteracao ou aditamento ao Con trato de P4estacflo ke
Servicos Valec que afetem negativamense a presente garantia, e So?rnmciap-d
quaisquer de seta direitos decorrentes do Con trato de Prestaçao de Servicos Valec,
sem a previa anuência dos Debenturistas quo representem no mInimo 75% (setenta e
cinco por cento) dos Debentures em circulaçao;

AC So realizar qualquer alteraçao ou aditamento ao Con/rato de Prestação de Serviços
BR-153 que afetein negativamente apresente garantia, e So renunciar a quaisquer do
seus direitos decorrentes do Contrato de Prestacao de Serviços BR-153, sem a prévia
anuência dos Debenturistas que representem no minima 75% (setenta e cinco par
cento) dos Debentures em circzdaçdo;

XL So constituir qualquer tipo de Onus ou garantia sabre os Direitos Creditorios
Prestoção de Serviços;"

1.9.	 As Partes resolvem alterar a alfnea (b) da Cláusula 11.1 abaixo, que passa a vigorar corn
a seguinte redaçao:

•!I

.5	 Cu

E t2
.5o CM C

0 a

05) == .5OEn
, = no o

7b)para o Agate Fiduciirio:
FENTAGONO LA. DIS71iJBUIDOJL4 DE TITULOS E VALORES
MOBIL TAPJOS
At'. ztsAmj,jcaj ?4.200, blow 08, sak 303 e 304
Rio dejanein, - RJ, CEP: 22640-102
At: Sras. Natbalia Machado Lounbt, e Mn/le Motto Santoro tSr. Maivo Awl/ic Fern'ira
TeL: (21) 33854565
Fax: (21) 33854046
2-maik opemaàa4pengontrnwnee.wm.br"

1.10. As Partes resolvem alterar o Anexo II do Contrato de CessAo Fiduciãria, que passa a
vigorar forma do Anexo A a este Aditamento.

2.	 DAS DISPOSIçOES GERMS

2.1. Todos os termos e condiçdes do Contrato de CessAo Fiduciaria que näo tenham sido
expressamente alterados pelo presente Aditamento säo neste ato ratificados e permanecem em
pleno vigor e efeito, passando o Contrato de Cessäo Fiduciária a vigorar na forma do Anexo
A a este Aditamento.

2.2.	 Este Aditamento seth registrado a margem do registro do Contrato de CessAo Fiduciária
nos cartórios de registro de tItulos de docuinentos competentes. Todas as despesas incorrid
para a averbaçao deste Aditamento seräo de responsabilidade da Garantidora.

2.3.	 Este Aditarnento é regido pelas leis da Repüblica Federativa do Brasil.

5sFPFc. 644860v2
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2.4.	 As Partes elegem o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Pluio, pan diximir
quaisquer dUvidas on disputas oriundas do presente Aditaniento, corn renanci4a qualquer 9pt1<
por mais privilegiado que seja.	 \,_	 t—__

E por assim estarem justas e contratadas, as Partes firmam o presente instrumento em 3 (três)
vias de igual teor e conteüdo, na presença das testernunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 11 de Setembro de 2014.

(assinaturas napthgina seguinÉe)
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Página de assinaturas do "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particul& de Contrato de
Cessão Fiduciaria de Direitos Credit' os em Garan tEa e Outras Avenças" 4elebrad6 em 11
Setembro de 2014.	 —

AO ThGENIIARIA S.A.

ar os Ferna ndo Namur
( 

15°	 .	 RG: 8.372.312 SSPISP
'Obe/o0	 CPf&.538.67

GONoS.kDI?oRAflE
TIT SE VALORES MOE iAiuos
Nom. NaSI8
Cargo: \

GALVAO ENGENHARIA S.A.

Nome:
Edison MartinsCargo:	 RQ: 9.732.139 SSP!SP
CPF: 887.807.038-20 E 28IL up -14

I rr,
C-, a	 a rn -

_a.	 C

CD --
. W

C,

NCO, 	 UNJEANCO

Geronte/::------.	
Nome:

%

GALVAO'PARTcJpAçOEs Sat.	 GALVAO PTICiPAOES Sat.
Nome: 5c4 15ev'	 Nome:
Cargo:	 Edison Martins	 Cargo: Dario de Queiroz Galvão FlihoRG: 9232.139 SSPJSP	 RG: 53.596.756-1 SSP/S pCPF: 887.807.088-20
Testemunhas:	 CPF; 190.175.453-72

1.	 iLr&u *Q.cx, CCL. (xn&(! 2.	 Un
Nome: ' Nine Silva de Carvaiho	 Nome.	

'Marceile N. Ancillotti macbRG:	 RG: 020.331.173-7 	 RG:	 on. 111 A75 RIYQ- - -	 ----fl•J. VS	 - -

CPP/MF:	 CPF: 100.311.457-10	 CPF/MF:	 CPF 116.258.367-32
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Anexo A

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CO?4TRATO DE CESSAO FIDUCL4IUA DE
DIREITOS CREDITORIOS EM GAflANTIA E OUTRAS AVENAS

São partes (conjuntarnente 'Pages" e, individualmente, "Parte") deste "Instrurnento Particular
de Contrato de Cessao Fiduciaria de Direitos CreditOrios em Garantia e Outras Avenjas" a
("Contrato"): 	 ac. .

;n 0
L	 corno prestadora da garantia real objeto do presente Contrato:	 -

tr JJ%

GALVAO ENGENIIARJA S.A., sociedade anônima sern registro de capital abot
junto a Comissão de Valores Mobiliarios ("CVM"), corn sede na Cidade de São Paul
Estado de Sib Paulo, na Rua Gornes de Carvalho, fl.0 1.510, 2° andar, macrita	 0
Cadasiro Nacional de Pessoas Jurid lea do Ministérjo cIa Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nT
01.340.937/0001-79, corn seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial dty
Estado de São Paulo - JTJCESP ("JUCESP") sob o NIECE 35.300.180.712, neste ato
representada in forma de seu Estatuto Social ("Garantidora");

II.	 corno agente fiduciário, representando a comunhao dos Debenturistas (conforme
definido abaixo):

PENTAGONO S.A. DISTRIBUJDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS, instituiçAo financeira macrita no CNPJ/MF sob o no
17.343.682/0001-38, corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Av. das Americas, n° 4.200, bloco 08, salas 303 e 304, neste ato representado na

0
	

forma de sen Estatuto Social ("Agente Fiduciârio");

na qualidade de banco depositário da Conta Vinculada (conforme definido abaixo):

1TAT) UNIBANCO S.A., instituiçao financeira corn sede na cidade e Estado de São
Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, inscrita no CNPJ/MF sob o if
60.701.190/0001-04, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social ("Banco
Depositãrio");

IV	 e, na qualidade de interveniente anuente:

GALVAO PARTICIPAcOES S.A., sociedade anônima scm registro de capital aberto
junto a CVM, corn sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rita Gornes
de Carvalho, 11.0 1.510, conj. 192, sala 23, thscrita no CNPJ/MF sob o n.°

8SFPFC - 644860v2
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11.284.210/0001-75, corn seus atos constitutivos arquivados na JUC] 	 sob oNIRE
35.300.376.391, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social

1.
	 DAS GARANU&S

I.I. Em confonnidade corn o artigo 66-B da Lei it0 4.728/65, corn a redaçao dada pela Lei it°
10.931/04, corn o Código Civil, e demais disposiçoes deste Contrato, em garantia do fiel e cabal

pagamento, em caso de declaraçAo de vencimento antecipado, das Obrigaçoes Garantidas, nos

termos da Escritura, a Garantidora, neste ato e na meihor forma de direito, cede fiduciarisinente,
em carater irrevogavel e irretratavel, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente
Fiduciario, ate a llquidaçao integral das Obrigaçoes Garantidas:

a) a totalidade dos direitos de crédito de sua titularidade, presentes e thturos, detidos

contra a VALEC - Engenharia, Construçoes e Ferrovias S.A. ("Valec"), nos termos do
"Contrato de Prestaçao de Serviços" celebrado entre a Valec e a Garantidora, cuja
copia integra o presente instrumento corno seu "Anexo I" (conformë aditado em 13 de

maio de 2011, 23 dejulho de 2011, 17 de setembro de 2012, 9 de novembro de 2012,
12 do dezembro de 2012, 18 dejurtho de 2013 e 1 0 de agosto de 2013, o "Contrato de
Prestaeao de Servicos Valec"), decorrentes da prestaçäo de serviços objeto do Contrato
de Prestaçao de Serviços Valec ("Direitos Creditorios Prestacâo de Servicos Valec") e
(ii) 1/3 (urn terço) dos direitos de crédito de sua titularidade, presentes e futuros,

detidos contra a Concessjonirja de Rodovias Galvao BR-1 53 S.A. ("Galvaô BR- 153"),
nos termos do "Contrato de Execuçao de Obras Civis, pelo Regime EPC Turnkey corn

Preço Global, pan Execuçao das Obras Civis de Jmplantaçao da Rodovia Federal BR-

153 TO/GO" , celebrado em 04 de julho de 2014 entre a Galvao BR453 e a
Garantidora ("Contrato do Presta pao de Servipos BR-153" e, em conj unto corn o
Contrato de Prestaçao de Serviços Valec, "Contratos do Prestacäo de Servipos"),
decorrentes da prestaçAo de serviços objeto do Contnto de Prestaçao do Serviços BR-
153 ("Direitos Creditorios Prestaçao de Servipos BR-153"); e

b) a totalidade dos direitos de crédito de sua titularidade referentes aos recursos mantidos
e/ou depositados na conta corrente de titularidade da Garantidora n° 15087-9, rnantida
na agéncia 8541 do Banco Depositário ("Conta Vinculada"), incluindo todos os
rendimentos, juros, correçôes monetárias, multas e demais acessórios ("Direitos
Creditórios Conta Vinculada" e, em conjunto corn os Direitos Creditérios Prestaçao de
Serviços, os "Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariarnente").

1.2.	 Pan os fins do presente Contrato:

"Obrigapoes Garantidas" signifies, conjtmtamente, (a) as obrigaçOes assumidas pela
Emissora e pela Garantidora, de pagar pontual e integralmente o Valor Nominal, a
Remuneraçao (conforme defmido abaixo), os Encargos MoratOrios (conforme definido
abaixo) e dernais encargos, relativos a cada urna das Debentures subscritas e

II
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integralizadas e não resgatadas, exeluidas as Debentures mantidasteso&aria Ia

Emissora e pelas suas Afhiadas (conforme definido na Escritura), 
qrn 

do d Os, seja
nas respectivas datas de pagamento ou em virtude de resgate antecipado ou de

vencimento antecipado, conforme previsto na Escritura e neste Contrato; (b) quaisquer

outras obrigaçoes pecuniárias assumidas pela Emissora e pela Garantidora no ãmbito de

qualquer dos Documentos da Operaçao (conforme definido abaixo), incluindo

obrigacoes de pagar despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos ou indenizaçoes; e
(c) as obrigaçOes de ressarcimento devidas pela Emissora e/ou pela Garantidora aos

Debenturistas e/ou ao Agente Fiduciáiio nos termos dos Documentos da Operaçao,

incluindo em virtude da constituiçao, manutenção, consolidaçao elou excussão on
execução da flança solidária prestada pela Garantidora nos teunos da Escritun e/ou da
cessão fiduciaria objeto do presente Contrato.

II. Dia(s) Uti!(eis)" significa qualquer dia em que bancos estejam autorizados a abS on

não estejam obrigados a fechar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

ressalvados os casos dos pagamentos que ocorram atnvés da CETIP (conforme definido
abaixo), hipétese na qual serAo considerados Dia 1)111 os que não coincidirern corn
sábado, domingo on feriados nacionais.

III. "Documentos da Onencao" significa, corijuntamente, a Escritura e o wesente Contrato.

IV. "Contratantes" signilica a Valec e a Galvao BR-i 53.

V. "Direitos Creditorios Prestacao de Servi pos" significa os Direitos Creditorios Prestação
de Serviços Valec em conjunto com os Direitos Creditórios Prestaçao de Serviços BR-
153.

1.3. A Conta Vinculada devera ser movimentada unicamente em conformidade corn a
quanto previsto no presente Conirato.

1.4. Em decorrencia da garantia real on constitulda, a Conta Vinculada fica submetida ao
controle do Agente Fiduciário, de forma irrevogável e irretratfive!, ate o integral pagamento das
ObrigacOes Garantidas, obsen'ados os termos e as condiçoes deflnidos no presente Conti-ato.

1.5. Como oondiçao dos negocios avençados neste Contnto, a Garantidora, em carater
irrevogável e irrelratavel, nos termos dos artigos 683 e 684 do Cadigo Civil brasileiro, norneia e

constitui o Agente Fiduciório como seu ñnico e exelusivo procurador pan movimentar a Conta
Vinculada, mediante notiflcaçoes enviadas pelo Agente Fiduciário ou em conformidade corn 0
presente Contnto, pan os fins e observados os termos e as condiçoes estabelecidos neste
Contrato, sendo que a Agente Fiduciário devera comunicar a Garantidora quaisquer
movimentaçoes da Conta Vinculada (exceto aquelas previstas no item 4.4 abaixo) no prazo de
W 2 (dois) Dias Uteis.
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2.	 DAS OBRJGAcOES GARANTIDAS

2.1. Pam os fins legais, as Panes descrevem as principais condiçoes finance ras das

Obrigaçoes Garantidas, sem prejuIzo das demais disposiçäes constantes da Escritura que, pan
esse efeito, são consideradas aqui integralmente transcritas:

I.	 Valor de Principal: R$300.000.000,00 (trezentos milhOes de reais);

H. Amortizaçao de Principal: sem prejuIzo do pagamento em decorrencia de resgate

antecipado ou vencimento antecipado das obrigaçOes decorrentes das Debentures, o
Valor Nominal de cada uma das Debentures será amortizado em 5 (chico) parcelas
anuais e sucessivas, cada uma no valor correspondente a 20% (vinte pot ceuto) do Valor
Nominal de cada uma dna Debentures, devidas em 9 de outubro de 2016, em 9 de

outubro de 2017, em 9 de outubro de 2018, em 9 de outubro de 2019 e na Data de
Vencimento (conforme definido abaixo);

M. Juros Remuneratórios: juros remuneratórios correspondentes a 100% (cern por cento)

da variação acuinulada das taxas médias diárias dos DI— Depositos Interfinanceiros de

urn di; "over extra-grupo", expressas na forma percentual an ano, base 252 (duzentos e

cinquenta e dois) Dias Uteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. -

Mercados Organizados ("CETIP"), no informativo diãrio disponIvel em sun página na
Internet (httpil/www.cetip.com.br), acrescida de sobretaxa de 2,00% (dois por cento) ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis, calculada de forma exponencial
e cumulativa, pro rata temporis por Dias Uteis decorridos, observada a forma de calculo
constante da Escritura ("Remuneracao"). Scm prejuizo dos pgamentos devidos em

decorréncia do vencimento antecipado ou do resgate antecipado das Debentures, a

Remuneraçao seth devida semestralmente, no dia 9 (nove) dos meses de outubro e abril
de cada ano, ocorrendo o printeiro pagamento em 9 de outubro de 2016 e o i'zltimo na
Data de Vencimento;

	

W.	 Atualizaçao Monetária: as Debentures nAo terAo son Valor Nominal atualizado
monetariamente;

.!fl I I
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V. Vencimento Final das Debentures: as Debentures vencerão em 9 de outubro de 2020
("Data de Vencimento"), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e resgate
antecipado previstas na Escritura

VI. Local de Pagamento: os pagamentos a que fizerem jus os Debenturistas serão
efetuados pela Emissora no respectivo vencirnento utilizando-se, conforme o caso: (a)
os procedimentos adotados pela CETII, pan as Debentures custodiadas
eletronicanjente na CETIP; e/ou (b) os procedirnentos adotados pelo escriturador
mandatarjo das Debentures, pan as Debentures quo nãa estejarn custodiadas
eletrorijcamente na CETIP;

a

1 1SFPFC - 644860v2
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VII. Encargos Moratérios: ocorrendo impontualidade no pagarnento, pela Enk,sora,,j&
qualquer quantia devida aos Debenturistas, Os valores em atraso ficarao sujeitos a multa
moratoria de natureza não compensatoi-ja de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e
nao pago, ejuros de mora calculados pro rata temporis desde a data do inadimplemento
ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 1% (urn por cento) ao més sobre 0 montante
devido e não pago, independenternente de aviso, notificaçbo ou interpela$o judicial on

extrajudicial, além das despesas razoavehuente incorridas pan cobrança ("Encargp
Moratórios"); e

Vifi. Garantias Reals e Fidejussérias; adicionalmente a garantia objeto do presente
Contrato, as Debentures contarao ainda corn fiança solidaria prestada pela Garantidora
nos termos da Escritura.

3. DAS NOTIEICAcOES E DO RECEBThIENTO DOS DIREITOS CREDIT6R1OS
PRESTAcAO BE SERVIcOS

3d. Na hipótese de serem acoihidos pela Garantidora quaisquer valores decon-entes do
pagamento, pelas Contratantes, de suas obrigaçaes, principais e acessórias, vinculadas aos

Direitos CreditOrjos Prestaçao de Serviços, de forma diversa daquela prevista no item 4.1, ineiso
(ii) abaixo, referidos valores deverbo ser transferids pela Garantidora pan a Conta Vinculada,

no prazo maxima de 48 (quarenta e oito) horns, contado do recebimento dos respectivos valores,

scm qualquer deduçao on desconto, independentemente de qualquer notiflcaçao ou outra
formalidade pan tanto, acornpanhadas das seguintes infonnaçoes a serern enviadas, pot meio
eletronico, ao Agente Fiduciario: (1) valor original, data de vencirnento e de efetivo pagamento
do Direito Creditorio Prestaçao de Serviços, e (ii) valor das verbas efetivamente pagas.

3.2. 0 crédito dos valores referentes aos Direitos Creditorios Prestaçbo de Serviços para a
Conta Vinculada não poderá 5cr interrompido pela Garantidora ate o pagarnento integral das
ObrigaçOes Garantidas, sendo que a Garantidora obriga-se a nbo realizar qualquer ato ou
procedimento que possa resuhar no descumprimento ou descontinuidade do acima previsto.

3.3. Ate quo as Obrigaç&s Garantidas sejam integralinente liquidadas, a Garantidora obriga-
se a nbo passar qualquer tipo de ordenm on instruçbo pan as Contratantes solicitando o crédito
dos valores decorrentes do pagamnento de quaisquer dos Direitos Creditérios Prestaçbo de

Serviços em contas correntes que nbc a Conta Vinculada ou oufra conta indicada pelo Agente
Fiduciário.
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4. PA MOVIMENTAçAO PA CONTA V1NCULADA

4.1.	 A Garantidora obriga-se a (1) manter a Conta Vinculada aberta e m fimcionamento
durante todo o periodo de vigéncia do presente Contrato; e (ii) fazer co que Os 11 i s
Creditorios Prestaçao de Serviços sejarn depositados exciusivamente na Conta 	 ada.

ft.

S

4.2. A Garantidora fica proibida de realizar qualquer movimentaçao na Conta Vinculada,

sendo o Agente Fiducjaj-jo a imica Parte autorizada a solicitar ao Banco Depositário a
rnovimentaçao dos vatores depositados in Conta Vinculada, observados os termos do presente
Contrato.

4.3. Nfto será permitida a en,issAo de talao de cheques e/ou a emissao de cartoes de

crédito/débito on qualquer outro meio de paganiento vinculado a Conta Vinculada, on de

quaisquer ordens de paganientos on de transferencia de recursos depositados na Conta

Vinculada, exceto nos casos previstos neste Contrato. Näo seth permitida a realizaçao de
inveslirnentos a partir dos recursos depositados na Conta Vinculada.

4.4. Desde que o Banco Depositário nAo tenha sido notificado pete Agente Fiduciário de que
urn Evento de Vencirnento Antecipado ocorreu on está em curso, e que a Garantidom esteja

obsen'ando a Razao Minima de Garantia (conforme deflnido abaixo), o Banco Deposittio
transferira a totalidade dos recursos depositados na Conta Vinculada, independentemente de

notiflcaçao pelo Agente Fiduciário, (i) na data do referido depósito, desde que este tenha sido

realizado ate as 11 horas, on (ii) no Dia 0tH imediatamente segiñnte caso tenha sido realizado
após as 11 horas, para a conta corrente de titularidade cia Garantidora n° 000616-6, manfida in
agéncia 3100 do Banco Itaü Unibanco S.A. (cOdigo 341) ("Conta Movimento"), on oath conta

que venha a ser indicada por escrito pela Garantidora so Agente Fiduciário. Os recursos
transferidos pan a Conta Movimento on outra conta indicada pela Garantidora, nos termos desta
cláusula, serão de livre e excSiva rnovimentaçao e utilizaço pela Garantidora. Para fins de
clareza, as Pastes concordam que, caso urn Evento de Vencimento Antecipado tenha ocorrido on

esteja em curse, independentenjente do efetivo vencimento antecipado das Obrigaçoes

Garantidas na forma da Escritura, o Agente Fiduciário devera notiflcar o Banco Depositãrio
sobre o evento, e entao os recursos depositados na Conta Vinculada nAo serâo transferidos pan

a Conta Movimento ate que tat Evento de Vencirnento Antecipado seja remediado (caso seja
passIvel de rernediaçao nos termos cia Escritura on do presente Contrato), fate este que também
devera ser notificado pelo Agente Fiduciario ao Banco Depositario.

4.5.	 0 Banco Depositario obriga-se a:

(a) não efetuar qualquer retençAo de valores da Conta Vinculada a tituto de cornpensaçao
de créditos de sin titularidade; e

(b) disponibilizar a Garantidora e ao Agente Fiduciãrio extratos mensais de
acompanhamento da Conta Vinculada, contendo Os valores das movirnentaçoes
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efetuadas in refei-ida Conta Vinculada durante o periodo. 0 Agente Fi(
Emissora a GaranticJora nAo serâo responsáveis .por nenhum ato on omissão
Depositario em descumprirnento corn o presente Contrato.

4.5.1. A Garantidora autoriza o Banco Depositàrio a disponibilizar ao Agente Fiduciário todas
as inf'ormaçaes referentes a qualquer movimentaçao e o saldo da Conta Vinculada, renuncianclo

ao direito de sigilo bancarjo era relaçAo a tais inforinaçoes, de acordo corn o inciso V, parágrafo
3°, artigo 1°, daLel Complementarn° 105/2001.
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4.6.	 0 Banco Depositário poderá movinientar Os recursos depositados na Conta Vinculada
de maneira diversa da prevista neste Contrato na hipOtese de recebirnento de ordem judicial,
mandamento legal ou regulamentar.

4.7.	 0 Banco Depositario tera o direito de confiar em qualquer laudo arbitral, ordem,
sentença, atestado, demanda, notificaçao, termo on outro tipo de instrumento escrito que the seja

entregue nos termos deste Contrato, sern que fique obrigado a veiificar a autenticidade on a
exatidao dos fatos neles declaradas ou sua adequaçao.

4.8. Na hipótese de declaraçao do vencirnento antecipado das Obrigaçoes Garantidas, nos

termos da Escritura, a transferéncja dos recursos depositados na Conta Vinculada devera oconer
em conformidade corn os procedlinentos detinidos in Cláusuh 10 abaixo.

4.9. A despeito de adotar procedirnentos de contingenciamento para problemas em seus
sistemas, o Banco Depositáxjo não se responsabiliza por eventuais interrupçoes na prestação dos
serviços decorrentes de suspensoes ou fàlhas nos sistemas, recursos on infraestrutura das
concessionarias de serviços püblieos, sobretudo de telecomunicaçoes.

4.10. Pelos serviços prestados sob este Contrato, a Garantidora pagara ao Banco Depositario

os valores abaixo especificados, por meio de débito, desde ja autothado, na conta corrente if
00616-6, agéncia fl.0 3100, mantida pela Garantidora no Banco Depositário:

R$ 2.500,00 (dois mll e quinhentos reals), no 100 (décimo) dia do més subsequente a
assinatura deste contrato; e

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reals), mensalmente, no IT (décimo) dia de cada
més, a partir da assinatura deste Conirato.

4.11. Os valores constantes do caput acima seräo reajustados, observando-se a periodicidade
anual, segundo a variaçao do IGP-M (Indice Geral de Preços do Mercado), on, 'is sua falta, do
JGP-DI (indice Gera] de Preps - Disponibilidade Interna), ambos publicados pela FundaçAo,
Getülio Vargas - FGV.

4.12. Caso a Garantidora descumpra obrigaçao de pagamento prevista no item 4.10 acima e,
após tar sido notificada por escrito pelo Banco Depositario, deixar, no prazo de 5 (cinco) dias,

I.
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contado do recebimento da aludida notificaçao, de corrigir seu inadixnple 	 poderá a
Depositàrio incluir o nome da Garantidora em cadastro de inadimplentes.

4.13. A Garantidora compromete-se a encaminhar ao Banco Depositário ate o dia 28 de

fevereiro de cada ano, o Comprovante Anual de Rendirnentos Pagos on Creditados e de

Retençao de hnposto de Renda na Fonte - Pessoa JurIdica referente aos pagamentos pelos
serviços prestados em decorrencia deste contrato no ano anterior.

4.13.1. Na eventualidade de a Garantidora deixar de enviar ao Banco Depositario o

comprovante mencionado no item 4.13 acixna, ou enviá-lo intempestivamente, Garantidora

arcara corn multa correspondente a duas vezes o valor da parcela mensal definida no item 4.10
acima, cujo pagamento seth efetuada mediante débito, desde ja autorizado, na conta mencionada
no item 4.10 acima.

4.14. Corn exceçao do presente Contrato, o Banco Depositario näo taM responsabiidade em

relaçao a Escritura ou a quaisquer outros documentos celebrados entre a Ernissora, a
Garantidora e/ou o Agente Fiduciário, nAo devendo, sob nenhum pretexto on fundamento, set

cliamado a atuar conic, Irbitro corn relaçao a qualquer controvérsia surgida enire as partes ou
coma intérprete das condiçoes all estabelecjdas, circunscrevendo-se, pois, as responsabilidades
do Banco Depositário no àinbito deste Contrato.

4.15. As Panes obrigam-se a enviar ao Banco Depositário as vias assinadas deste
instrumento, corn firma reconhecida, bern como as côpias autenticadas cia documentaçAo
societária e pessoal das Panes deste Conirato, pan fins de validaçao de poderes.

5.	 DO REFORO DE GAR4I4TIA

5.1. A Emissora e a Garantidora obrigam-se, solidariarnente, a providenciar a reforço de
garantia na forma prevista abaixo, de forma a recompor a Razao Minima da Garantia ("Reforco
de Garantia"), nas seguintes hipOteses ("Eventos de Reforco de Garantia"):

caso, a qualquer rnomento, a saldo global dos valores devidos pelas Contrataute a
Garantidora par força dos Contratos de Prestação de Serviços seja inferior a 120%
(cento e vinte pot cento) do saldo devedor das Debentures ("Razao Minima de

Garantia"), sendo certo qua referido saldo global seth apurado mensalmente in forma
do item 5.1.1 abaixo;
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III caso a vencirnento dos Confratos de Prestaçao de SeMços venha or anthriormente

a Data de Vencirnento das Debentures, observado ainda que, enquanto vigorar a
Emissao, as Confratos de Prestaçao de Serviços näo poderfto ter prazo de duraçAo
inferior a 3 (trés) meses; e

Qro
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Ill.	 caso quaisquer Direitos Creditorios Cedidos Fiduciariamente

inadiinplentes por mais de 30 (tthita) dias, sejam objeto do penhora, s estro, arresto

on qualquer medida judicial on administrativa de efeito similar que, em , não

seja revertido(a) no prazo de 10 (dez) dias contados da decisao que autorizar tal

penhora, sequestro, arresto on medida judicial on administrativa do efeito similar, on

tomem-se insuficientes, inabeis, imprOprios on imprestaveis ao tim a que se destinam;
oil

5.1.1. Pan os fins do inciso I do item 5.1 acima, a Garantidora obriga-se a encaminhar ao
Agente Fiduciário, mensalmente, ate o 50 (quinto) Dia Util de cada roes, após a Data de
Jntegralizaçao e ate o integral cumprimento das Obrigaçoes Garantidas, copia legivel do

relatorio de mediçao emitido pelas Contratantes, contendo o saldo medido dos Direitos
Creditórios Prestaçao de Senriços.

5.2. No prazo de 5 (chico) Dias Uteis apes a ocorréncia de qualquer Evento de Reforço de
Garantia, a Emisson devera inlonnar ao Agente Fiduciário os novos direitos creditórios que

pretende ceder em garantia das Obrigacoes Garantidas. Os Debenturistas, reunidos em
Assembleia Gera], a ser convocada e realizada nos terinos da Escritura, determinarao se os

direitos creditérios oferecidos pela Emissora são aceitfiveis para este fit, observado o quorum
de deliberaçao estipulado no item 5.2.1 abaixo. Em caso de nao aceitação dos novos direitos
creditOrios apresentados, os Debenturistas informarao a Emissora as razdes de tal Mo aceitaçAo.

Os novos direitos creditórios deverao ser informados pelo Agente Fiduciario no prazo de ate 5
(chico) Dias Uteis contados da data em que receber tais infonnaçoes da Enilssora, pan
apreciação dos Debenturistas, reunidos em Assembleja Gem!, observado 0 quOrum de
deliberaçao estipulado no item 5.2.1 abaixo. Caso entendam que os direitos creditOrios
oferecidos pela Emissora Mo são adequados pan recompor a garantia on prestada, seth

concedida a Emisson nova oportunidade de proceder ao Reforço de Garantia, observado a

procedimento descrito acima. Caso Mo sejain observados os prazos referidos acima on caso Mo
seja aceita pelos Debenturistas a nova garantia oferecida pela Emissora no prazo do ate 25 (vinte
e cinco) dias contados da data em que os direitos creditórios foram inforinados ao Agente
Fiduciario, entAo a Agente Fiduciário devera declarar as Obrigaçoes Garantidas
antecipadamente vencidas.

5.2.1. Na hipOtese: (i) de não instalaçao de Assembleia Gem! de Debenturistas mencionada no
item 5.2 acima por falta de quorum; on (ii) de Mo serem aprovados os novos direitos creditOrios
apresentados pan fins de Reforço de Garantia por Debenturistas que representem, no inInimo,
75% (setenta e cinco par cento) das Deb&itures em circulaçao, tais direitos creditOrios serão
considerados Mo aceitos pelos Debenturistas pan todos os fins do presente Contrato.

5.3. 0 Reforço de Garantia sera implementado par mein da cessâo fiduciaria, em favor do
Agente Fiduciãrio, de novos direitos creditOrios detidos pela Emisson e/ou pela Garantidora,
que tenham sido aprovados nos termos do item acima, e quo seja formalizado em forma e
substãncja satisfitorios aos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral convocada pan tal
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finalidade, mediante aprovaçäo de Debenturistas representando no minimo °i' (seten&'
por cento) das Debentures em circulaçao. 	 I
5.3.1 . As formalidades para constituiçao da garantia objeto do Reforço de (Jarantia deverao
incluir, sern Iirnitaçao, aditamento ao presente Contrato e obtençao pela Ernissora e envio ao
Agente Fiduciario de "notiflcaçao" que observe Os requisitos descritos no item 1.1 acima,
conforme aplicável.

5.4. A Ernissora e/ou a Garantidora deverao providenciar todos os registros e/ou averbaçoes
necessârias pan que a nova garantia seja validarnente constituida e eflcaz contra terceiros,
observados os prazos de registros e os prazos pan comprovaçao de efetivaçao dos referidos
registros ao Agente Fiduciario previstos no presente Contrato.

6. DOS DOCUMENTOS COMPROBATOLUOS

6.1. A Garantidora sera responsável pela guards, armazenagern, organizaçao e eonservaçAo

dos seguintes documentos referentes aos Direitos Creditorios Prestaçao de Serviços
("Documentos ComprobatOrios"):

I.	 mediçoes realizadas em conformidade corn os Contratos de Prestaçao de Serviços; e

(II
	

faturas de prestação de serviços sacadas contra as Contratantes nos termos dos
Contratos de Prestação de Sen'iços.

6.2.	 A custótha fisica dos Documentos Comprobatorios será de responsabilidade da
Garantidora.
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6.3.	 A Garantidora obriga-se a guardar e conservar e a fazer corn que sejani guardados e

conservados os Documentos ComprobatOrios dentro de condiçoes ambientais apropriadas,
•	 adotando todas as medidas de segurança necessárias pars tat, ate o pagamento integral das

Obrigaçoes Garantidas, sob pena de responder por perdas e danos.

6.4.	 Exceto se outro prazo esteja aqui estabelecido, a solicitaçao pars remessa e/ou entrega
de Documentos ComprobatOrios so Agente Fiduciário poderá ser efetuada por meio eletrônico,
fac-simile ou carta registrada, e devera 5cr atendida pela Garantidora no prazo impronogavel de
10 (dez) Dias tJteis.

6.5.	 A entrega de Documentos Comprobatorios ao Agente FiduciIrio devera ser feita
mediante recibo, corn indicaçao precisa de quais documentos foram entregues on devolvidos,
bern como se originais ou cópias, devendo conter a indicaçao e qualiflcaçao das pessoas
responsáveis.

a(Jurdc.J
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6.6. A Garantidora, na qualidade de custodiante dos Docurnentos 6arios
mediante solicitaçao prévia de, no minimo, 5 (chico) Dias Uteis, devera permiiroli'rgcsso
As suas instalaçoes, em horário comercial, pan a consulta, o manuseio on a retirada de
Docurnentos Comprobatorios sob sna guarda e custodia, por pessoa devidamente credenciada e
autorizada pelo Agente Fiduciario.

6.7. A Garantidora obriga-se a nianter 0 Agente Fiduciário a salvo e indene contra
quaisquer danos on prejuizos, desde que os mesmos sejarn efetivarnente comprovados,
decorrentes de perth, violaçao, sinistro on extravio dos Docurnentos Comprobatorios sob sin
guarda e custódia, salvo se o Agente Fiduciário houver agido corn culpa on dolo corn relaçao

ao respectivo ato, co forme trânsito em julgado de qualquer sentença judicial condenatoria,
sentença arbitral definitiva on laudo arbitral definitivo.

6.8. 0 Agente Fiduciãrio obriga-se a manter a Garantidora a salvo e indene contra
quaisquer danos on prejuizos, desde que os niesmos sejarn efetivarnente comprovados,

decorrentes de perth, violaçao, sinistro on extravio dos Documentos Comprobatórios sob sua

guarda e custódia, salvo se a Garantidora houver agido corn culpa on dolo corn relaçao ao
respectivo ato, conforme transito em julgado de qualquer sentença judicial condenatoria,
sentença arbitral definitiva ou laudo arbitral deflnitivo.

7.	 DAS OBRIGAcOES ADICIONAIS

7.1. Alérn das dernais obrigaçoes previstas na Escritura e neste Conirato, a Etnissora efou
Garantidora, conforme aplicável, obrigarn-se, ate o integral cumprimento das Obrigaçoes
Garantidas, a:

II
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I. adotar todas medidas e providëncias no sentido de assegurar que o Agente Fiduciario,

na qualidade de representante dos Debenturistas, mantetha preferencia absoluta corn
relaço aos Direitos Creditorios Cedidos Fiduciariamente onerados em seu favor,

Ii.	 realizar os registros do presente Contrato e seus aditainentos junto aos CartOrios de

Registro de TItulos e Documentos competentes, na forma e prazos previstos no item
13.1 abaixo, sendo certo que auséncia de tal procedirnento não prejudicará em nenhuma
hipétese a constituiçao da presente garantia

Ill, matter a presente garantia real sempre existente, válida, eficaz, em perfeita ordem e em

pleno vigor, sern qualquer restriçao on eondiçao, sendo expressarnente vedada a
constituiçao de qualquer tipo de onus ou garantia sobre os Direitos Creditórios Cedidos
Fiduciariamente que näo aquela objeto do presente Contrato, sem a prévia e expressa
autorizaçao dos Debenturistas titulares de no minimo 75% (setenta e cthco por cento)
das Debentures em cfrculaçAo, reunidos em Assembleia Geml convocada pars tal
flnalidade;

(ac.4
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IV.	 mantez- todas as autorizaçOes necessárias a celebraçao deste	 e da
-.	 bern como ao cumprimento de todas as obrigaçöes aqui e Ia	 sempre

eficazes, em perfeita ordem e vigor;

S

V. defender-se, de forma tempestiva e eficaz, de qualquer ato, a^do, procedimento on
processo que possa afetar, no todo on em pane, as Direitos Creditorios Cedidos
Fiduciariamente e/ou a liquidaçao tempestiva das Obrigaçoes Garantidas, infonnando 0
Agente Fiduciário sobre qualquer ato, açAo, procedimento e processo em questAo e as
medidas tomadas, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data em que tomar
conhecimento do ato, açAo, procedirnento ou processd em questão;

VI. na hipotese de declaraçao de veneimento antecipado das Obrigaçoes Garantidas

termos da Escritura, Mo obstar (e fazer corn que seus administradores Mo obstem) a
realizaçao e implementaçao, pelo Agente Fiduciário, de quaisquer atos que sejam
necessários ou convenientes a excussao das garantias on constituidas e a salvaguarda
dos direitos, hiteresses e garantias do Agente Fiduciario, na qualidade de representante
dos Debenturistas;

VU. tomar as cautelas necessarias e realizar os atos on procedimentos definidos

Contratos de PrestaçAo de Serviços, de forma a resguardar e proteger os direitos,
garantias e prerrogativas do Agente Fiduciario previstos neste Contrato;

Yin. comunicar ao Agente Fiduciario, por meio etetronico, no prazo de 5 (chico) dias
contado da data em que tomar conhecimento do respectivo evento, o descumprimento,

pelas Contratantes, dos deveres e obrigaçoes definidos nos Contratos de Prestaçao de
Serviços que afetem negativaniente a presente garantia,

IX. Mo realizai- qualquer alteraçao oti aditamento ao Contrato de Prestaçao de Serviços
Valet que afetem negativamente a presente garantia, e näo renunciar a quaisquer de

seus direitos decorrentes do Contrato de Prestaçäo de Serviços Valet, sem a prévia
anuéncia dos Debenturistas que representem no minima 75% (setenta e cthco per cento)
das Debentures em circulaçao;

X. Mo realizar qualquer aheraçao on aditarnento ao Contrato de Prestaçao de Serviços BR-

153 que afetem negativaxnente a presente garantia, e Mo renunciar a quaisquer de seus
direitos decorrentes do Contrato de Prestaçao de Serviços DR- 153, sem a prévia
anuéncia dos Debenturistas que representem no mInimo 75% (setenta e chico por cento)
das Debentures em circulaçAo;
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XI.	 Mo constjtujr qualquer tipo de onus on garantia sobre os Direitos Creditorios Prestacao
de Serviços;

MI. a qualquer tempo, e de tempos em tempos, mediante solicitaçao escrita do Agente

Fiduciario (desde pie razoavel e flindanientada) e exclusivamente as expensas da

a
I 9sn'ic - 644860v2



89 REGIS ffiobfliflJLos E

.1)

Garantidora, no prazo de 10 (dias) Dias Uteis, celebrar quaisquer incto'
documentos adicionais e tomar quaisquer providências solicitadas do Age
Fiduciario que sejain necesserias pan fins de obter ou preservar inte 	 ate os
beneficios do presente Contrato e os direitos e poderes aqui outorgados (sendo certo que
o Agente Fiduciário não poderã solicitar alteraçOes aos Contratos de Prestaçao de

Serviços, exceto se this alteraçoes houverern sido realindas em violaçao ao presente
Contrato);

Xffl. outorgar ao Agente Fiduciário, na data do presente Contnto, e manter em pieno vigor e

eficacia ate o pagamento integral das Obrigaçoes Garantidas, uma procuração

substancialmente na forma do "Anexo ifi" ao presente Contrato, a qual deveri ser
outorgada ate a Data de Integralizaçao;

XIV. informar ao Agente Fiduciário, no prazo de ate 5 (chico) Dias Uteis após a sua ciência, a
ocorréncia de quaisquer eventos relevantes que potham, dfreta on indiretamente, vir a

ter urn efeito adverso substancial sobre a garantia criada por este Contrato;

XV. informar ao Agente Fiduciario a ocorréncia de qualquer evento que faca on que possa

fazer corn que as declaraçoes prestadas neste Contrato se tornem inveridicas, incorretas,
incompletas on inválidas, no prazo de 5 (chico) Dias Uteis da data em que tornar
conhecimento de tal evento; e

XVI. fomecer ao Agente Fiduciário todas as informaçOes e documentos razoáveis solicitados

pelo Agente Fiduciário corn relaçao aos Direitos Creditorios Cedidos Fiduciariarnente,
de forma a permitir que o Agente Fiduciário execute as disposigaes deste Contrato.

8. OEcLABAcOES E GARANrIAS

8.1.	 A Emissora e a Garantidora fazern, nesta data as seguintes declançoes, que deverao
permanecer em pleno vigor ate o pagamento integral das Obrigacoes Garantidas:

Constituicao e Existéncia. São sociedades devidamente constituldas e validamente
existentes de acordo corn as leis brasileiras, possuindo poderes e autoridade pan
celebrar este Contrato e a Escritura, pan assumir as obrigaçoes aqui e Mi avençadas e
cumprir e pan observar as disposiçoes aqui e Mi contidas.

II! Poderes e Autorizacoes Societárias. Tomararn todas as medidas necessárias pan
autoriz.ar a celebraçao deste Contrato e da Escritura, bern como pan cumprir as
obrigaçoes aqui e ali previstas no que toca (I) a validade do presente Contrato; (ii) a
criação e a manutenção do onus sobre os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente
nos termos do presente Confrato e da lei brasileira; e (iii) a exequibilidade das
disposiçOes do presente Contrato, as quais são válidas e estAo em pleno vigor e efeito,
exceto quanto ao registro deste Contrato, seus anexos e aditainentos, de tempos em
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tempos, nos cartOrios competentes, e o envio da Notificaçao na fo

fa 

acima de4it'os
quais serão real izados nas condiçoes e prazos aqui previstos. 

ifi.	 Nao Violacao. A celebraçao deste Contrato e da Escritura

obrigaçoes aqui e all estipulaclas näo violam nem violarAo (1) seus documentos
societários; e (ii) qualquer lei, regulamento on decisAo que vincule ou seja aplicavel, a si

ou a qualquer pessoa controlada, coligada ou controladora da Ernissora e/ou da

Garantidora, on qualquer bern ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima
referidas, nern constituern on constituirao inadiinplemento nem importam on importarno

em venciniento antecipado de qualquer contrato, instrumento, acordo, empréstimo ou
documento de que sejarn pafte quaisquer das pessoas acirna referidas.

IV. Inaurnento ExecjuIvel nos Termos da Lei. 0 presente Contrato e a Escritura foram
devidamente celebrados pot seus representantes legais, Os quais tern poderes pan
assumir, em seu nome, as obrigaçoes aqui estabelecidas, constituindo o presente uma
obrigaçao licita e vilida, exequivel, em conformidade corn seus termos, corn força de
titulo executivo extrajudicial UOS teimos do Artigo 585 do Codigo de Processo Civil.

V. Bens Lines e Desembaracados Os Direitos Creditorjos Cedidos Fiduciariainente
encontrain-se lines e desembaraçados de quaisquer Onus, restriçaes, dividas ou

gravames, exceto aqueles criados pelo presente Contrato. Nao existe qualquer
disposiçao on clausula contida em qualquer acordo, contrato on avença de que o
declarante seja parte, quaisquer obrigaçoes, restriçoes on discussoes judiciais de

qualquer natureza, ou impedimento de qualquer natureza que vede, reduza ou limit; de

qualquer forma, a constituiçao e manutençao da presente garantia sobre os Direitos
Credjtorjos Cedidos Fiduciarjamente

VI. Licenpas. Todos os alvarás, Jicenças on aprovacaes exigIveis e necessñrios a celebraçao
do presente Contrato e da Escritura foram devidarnente obtidos e encontram-se

ftatualizados e em pleno vigor.

VII. Pendéncias Judiciais. Nesta data não existem pendéncias judiciais on administrativas de
qualquer natureza que, no entendimento das declarantes, possam resultar em urn efeito
adverso relevante na Emissora c/au na Garantidora.

8.2. As declaraçoes prestadas pela Emissora e pela Garantidora deverao penuanecer válidas
W a liquidaçao integral das Obrigaçoes Garantidas, ficando a Garantidora responsável por
eventuais prejuizos que decorram da inveracidade ou inexatidao destas declaraçaes. As
declaraçoes prestadas neste Contrato são em adiçao e nâo em substituiçâo âquelas prestadas na
Escritura.
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9. EVLIWTOS DE VENCI1%flNTO ANTECIPADO

9.1.	 A Escritun contém urna série de obrigaçoes que, se näo cumprid após e 	 do o
respectivo prazo de cura, se houver, poderao ensejar urn Evento de Vencimen tecipado. 0

descumprimento de quaisquer das obrigaçoes previstas neste Contrato, desde que não sanadas
no prazo de cura especifico ou, näo havendo prazo de cura especffico, no prazo de 15 (quixize)

Dias Uteis do respectivo descumprimento, será igualmente considerado urn Evento de
Vencimento Antecipado, sujeito aos procedimentos descritos na Escritura.

10. EXCUSSAO DA GARANTIA

10.1. Caso seja declarado o vencimento antecipado das Obrigaçoes Gaxantidas, nos termos da

Escritura, o Agente Fiduciário devera, independentemente de prévia comunicaçao e/ou
aprovaçäo da Emissora e/ou da Garantidora, excutir a presente garantia, aplicando o montante

recebido em tal excussäo no pagarnento das Obrigacoes Garantidas inadimplidas e das despesas

decorrentes de tal alienaçao, observados os seguintes procedirnentos, sem prejuIzo dos demais
direitos garantidos pela IegislaçAo aplicável:

o Agente Fiduciario podera notificar as Contratantes, nos termos deste Contrato, de que

a totalidade dos valores dos Direitos Creditorios Prestaçao de Sersriços devera ser
integralmente quitada/transferida nas datas de vencimento de suns respectivas

obrigaçoes, mediante transferéncia pan a conta corrente indicada pelo Agente
Fiduciário, e receber diretamente da Contratantes Os Direitos Creditorios Prestaçao de
Serviços, na forma autorizada peJo Artigo 66-B, Parágrafcjs 30 e 40 da Lei n° 4.728/65,
eArtigo l9da Lei n°9.514/97;

H. o Agente Fiduciário poderá comunicar o Banco Depositãrio par que cesse

imediatamente quaisquer transferéncia de recursos mantidos e/ou depositados na Conta
Vinculada, barn como fomeça ao Agente Fiduciario todas e quaisquer informaçoes por
esse solicitadas e qua estejam a disposiçao do Banco Depositário, independentemente
de aprovaçao on manifestaçao prévia da Emissora elou da Garantidora, de forma que o
Agente Fiduciârio possa acompanhar e monitorar o fluxo de pagalnento a recebimento
dos Direitos Creditorios PrestaçAo de Senriços, podendo ainda determinar o resgate,
alienaçao e/ou cessão dos recursos depositados na Conta Vinculada, no todo ou em
parte, em tuna ou mais fransaçöes; ou
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ifi. o Agente Fiduciáxio podera, a seu exciusivo critério, iniciar Os procedimentos de
cobrança, judicial on extrajudicial, dos Direitos Creditorios Prestaçao de Services,
vencidos e näo pagos, e deduzir dos valores arrecadados todas e quaisquer despesas por
este direta on indiretamente incorridas na cobrança e administraçao destes créditos.
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10.2. 0 Banco Depositarto obriga-se a acatar a struçöes do A
referidas. 0 Agente Fiduciário comunicara, por escrito, a Garantidora,

Uteis, o exercIcio da fazuldade atribuIda ao Agente Fiduciário nesta cláu

10.3. Os Direjtos Creditórjos Cedidos Fiduciaziamente serão automaticamente desonerados,
por meio de notificaçao do Agente FiduciIrio ao Banco Depositário, após comprovada a
Iiquidaçao integral das Obrigaçoes Garantidas, devendo o Agente Fiduciário assinar e entregar a
Garantidora todos os documentos necessários pan tat desoneraçAo.

Pg

U

10.4. Todas as despesas que venhain a ser incothdas pelo Agente Fiduciãrio, inclusive
honorarios advocaticios, emoluinentos, taxas, custas e despesas judiciais Para fins de excussão
da garantia objeto deste Contrato, além de eventuais tributos, encargos, taxas e comissöes,
integrarao o valor das Obrigacoes Garantidas. Pan todas as despesas incorridas deverao ser
apresentadas as respectivas notas fiscais.

10.5. Pica desde já estabelecido pelas Panes que se o valor apurado corn a excussäo da

garantia objeto deste Contrato näo bastar pan pagar integralmente as ObrigaçOes Garantidas e
as despesas incorridas na excussAo da presente garantia, a Emissora e a Garantidora
continuarão pessoalmente e solidariaznente obrigadas a pagar o saldo devedor apurado.

10.6. A excussao das garantias ora constituidas seth procedida de forma independente e em
adicao a qualquer outra execução de garantia, real on fldejussória, concedida por qual4uer
pessoa nos termos deste Contrato e da Escritura.
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11. COMUNTCAcOEs E NOTLFJCAçOES

11.1. Todos os documentos e as comunicaçôes, que deverao ser sempre feitos por escrito,
assim como os meios fisicos que contenharn documentos ou comunicaçOes, a serem enviados
por qualquer das Panes nos termos deste Contrato deverao ser encaminhados pan os seguintes

9
	 endereços:

(a)	 pan a Garantidora:

GALVAO ENGENIHARIA S.A.
Rua Gomes de Carvaiho, if 1.510, 2° andar
CEP: 04547-005
At. Fabricio Carvaiho
Tel.: (0 11) 2199-0273
Fax: (011) 3040-0217
E-mail: fcarva1hogaJvao.com

^^7
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(b) pan a Agente Fiduciário:

-	 PENTAGONO S.A. DISTRIBIJIDORA DE TITULOS E
MOBILL&RIOS

Av. das Americas, if 4.200, bloco 08, sala 303 e 304

Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22640-102

At.: Sras. Natlialia Machado Loureiro e Marcelle Moth Santoro e Sr. Marco
Aurélia Ferreira

Tel.: (21)3385-4565

Fax: (21) 3385-4046

E-mail: opemcionalpentagonotnjstee.corn.br

(c) pan a Ernissora:

GALVAO PARTJCIPAcOES SA.
Rua Gomes de Caryalho, no 1.510, conj. 192, sala 23
São Paulo, SP

CEP: 04547-005

At. Fabricio Carvaiho

Tel.: (011) 2199-0273

Fax: (011) 3040-0217

E-mail: fcarvaIhoga1vao.com

(d) para a Banco Depositàrio:
ITAlY IJNJJIANCO S.A.

Aos cuidados da Geréncia de Trustee
CATatuape

Endereço: Rua Santa Virginia, 299- Prédio II - Ténto - SAO Paulo - SP
Bairro: Tatuapé

CEP: 03084-010

E-mail: frustee.operacional(jtau-unibanca.com.br

11.2. As camunicaçOes referentes a este Contrato seräo consideradas enfregues quaiado
recebidas sob protocolo on corn "aviso de recebimento" expedido pelas Correios, sob
protocolo, on por telegrams nos endereços acima. As comunicaçôes feitas par fac-simile on
correio eletronico serAo consideradas recebidas na data de sea envio, desde que seu
recebirnento seja confnnado afravés de indicativo (recibo emitido pela maquina utilizada pelo
rernetente). Os respectivos originals deverão ser encaminhados pan os endeTeços acima em ate
5 (chico) Dias Uteis após o envio da rnensagem.

11.3. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser camunicada a outra Parte pela
Parte que tiver seu endereço alterado, em ate 2 (dois) dias contados da sua ocorréncia.
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12. RENUNCIAS NTJLADE PARCL&L

I12.1. Cada Pane reconhece que (i) Os direitos, as garantias e recursos nos te os deste
Contrato e da Escritura são cumulativos e podem ser exercidos separada ou simultan e, e

não pretendern excluir quaisquer outros direitos, garantias e recursos previstos em lei on por
qualquer outro confrato, vez que figuram como condiçao do negocio; (ii) a rentlncia, por

qualquer Pane, a qualquer desses direitos somente sera vfrlida so formalizada por escrito; (iii) a

renüncia de urn direito seth interpretacla restritivamente, e não seth considerada como renüncia

de qualquer outro direito; e (iv) a nulidade on invalidade de qualquer das cláusulas eontratuais
aqui previstas nâo prejudicara a validade e eflcacia das demais cláusulas e disposicoes deste
Contrato.

12.2. A renUncia pelo Banco Depositario as atribuiçoes que the são conferidas pot este
Contrato podera ser feita a qualquer momento, por rneio do notificaçao escrita encaminjrnda as

demais panes com 30 (trinta) dias de antecedéncia. A Garantidora e o Agente Fiduciario
deverao, de cornum acordo e no prazo da denüncia, escoiher uma instituicAo financeira pan

suceder-the, indicando ao Banco Depositarjo a conta pan a qual devem ser transferidos os

recursos depositados na Conta Vinculada. Nesta hipétese, as Partes se obrigain a aditar o
presente Contrato, Para incluir, sem limitaçao, o novo banco depositario e a nova coma
vinculada, em termos e condiçoes satisfatorios ao Agente Fiduciario.

13. REGISTRO, CUSTOS E DESPESAS

13.1. 0 presente Conirato e quaisquer de seus aditamentos serão registrados nos competentes
Cartorios de Registro do Titulos e Docurnentos da sede da Garantidora, do Agente FiduciáriO,

do Banco Depositario e da Ernissora, on seja, na cidade de Sao Paulo, Estado de São Paulo, na

cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no prazo do ate 15 (quinze) dias contados
da data do assinatura do presente on do aditaniento, conforme o caso, sendo certo que o registro

inicial do presente Contrato nos cartorios referidos acima devera ser completado antes da Data
de Integralização.

13.2. Os custos de registro deste Contrato de seus eventuais aditivos nos competentes
Cartérios de Registro do Titulos e Docuinentos seräo de responsabilidade ánica e exclusiva da

Garantidora e, so incorridos pelo Agente Fiduciario e/ou pelos Debenturistas, deverao set
reembolsados pela Garantidora no prazo do 10 (dez) Dias Uteis contados do recebimento das
respectivas faturas.

13.3. Os eventuais registros do presente Contrato e eventuais aditivos efetuados pelo Agente

Fiduciario não isentam o descumpriinento do obrigaçao não pecuniaria pela Garantidora, nos
tennos da Escritura.
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14. CESSAO OtT TRANSFERENCIA

14.1. A Emissora e a Garantidora näo poderao ceder ou transferir, total ou parcialmente, Os

seus direitos e/ou obrigaçoes decorrentes deste Contrato, salvo mediante prévia e expressa

autorizaçAo do Agente Fiduciario, mediante aprovaço próvia de Debenturistas representando
no minimo 75% (setenta e cinco por cento) das Deb&itures em circulaçao, reunidos em
Assenibleia Geral de convocada especialsuente para tal finalidade.

15. MREVOGABHADADE E SUCESSAO

15.1. Os direitos e obrigaçoes constituidos por força do presente Contrato obrigam as Partes
em caráter irrevogável e irretratavel, bern como a seus - sicóssores, endossatários e/ou
cessionários a qualquer titulo.

16. VIGENCL4.

16.1. Este Contrato permanecera em vigor ate que sejam integralinente liquidadas as
ObrigaçOes Garantidas.

16.2. 0 Agente Fiduciario devera comunicar a Banco Depositário acerca da integral

liquidaçao das Obrigaçoes Garantidas, sendo certo que ate o recebimento de tal coxnunicaçAo o
Banco Depositário farájus a remuneração prevista no item 4.10.

17. DISPOSIc*3E5 FINAlS

17.1. Enquanto as Obrigaçoes Garantidas não forem integralmente liquidadas, qualquer

transferencia e/ou ato de oneração, pan terceiros, dos Direitos Creditorios Cedidos
Fiduciariamente dependera de prévio e expresso consentimento, por escrito, do Agente
Fiduciario, mediante apravação prévia de Debenturistas representando no minitno 75% (setenta
e cinco por cento) das Debentures ern ciróulaçaoreunidos em Assembleia Geral convocada
especialmente pars tal finalidade. 	 .	 . . II

17.2. As obrigaçoes pan as quais não tenha sido estabelecido prazo especifico pars sen
cumprimento, serAo exigiveis no prazo de 3 (trés) Dias Uteis contado do recebimento de
notificaçao exigindo o curnprimento cia obrigaçao respectiva.

18. DA LEI DE REGENCIA E DO FORO

18.1. Este Contrato e regido pelas leis cia Repüblica Federativa do Brasil.

18.2. As Partes elegem o foro da Cidade de SAO Paulo, F.stado de São Paulo, pars dirimir
quaisquer dâvidas on disputas oriundas do presente Contrato, com renüncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
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E por assim estarem justas e contratadas, as Panes firniam o presente instrumento em 2 (duas)
vias de igual teor e conteâdo, na presença das testemuiihas abaixo assinadas.
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Anexo I

Contrato de Prestacao de Servicos Valec
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Anexo II
Contrato de Prestacão de Servicos Valec 2
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Anexo ifi

Procuracao

Pelo presente insirumento de mandato, GALVAO ENGENRABIA S.A., companhia fechada,
corn sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, fl.0 1.510,
20 andar, conjuntos 21 e 22, inscrita no CNPJRVIF sob o n°. 01.340.937/0001-79, neste ato
representada na forma de sea Estaluto Social ("Outorgante"), nomela e constitni, em caráter
irrevogável e irretratavel, a Pentágono SA. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliádos,
instituição fmanceira inscrita no CNPJ/M_F sob o 11° 17.343.682/0001-38, corn sede na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Americas, n° 4.200, bloco 04, sala 514,
Barra cia Tijuca, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Outor gado"), na
qualidade de representante dos titutares de debentures da 33 (Terceira) Ernissao do Debentures
Simples, Nao Conversiveis em Açôes, cia Espdcie corn Garantia Real e corn Garantia Adicional
Fidejussória, em Série Unica, cia Galvao Paiticipaçoes S.A. ("Debentures" e "Emissão"), como

seu bastante procurador para, agindo cm seu nome na mais ampta extenslio permitida em tel,

praticar todos os abs e providéncias, de qualquer forma e natureza, necessrios on
convenientes, corn relaçao ao "Instrumento Particular de Contrato de Cessao Fiduciaria do
Direitos Creditorios em Garantia e Outras Avenças", celebrado em

'I de 2013 entre o Outorgante, o Outorgado e as demais partes do referido documento

(conforme aditado de tempos em tempos, o "Contrato de Cessao Fiduciaria"), incluindo, scm
iimitaçao, 0 quanto so segue:

1. na hipotese de declaraçao do vencirnento antecipado das Obrigaçoes Garantidas, nos
termos cia escritura de emissAo das Debentures, ceder, cobrar, receber, aptopriar-se de,
retirar, transferir e/ou excutir os direitos creditórios cedidos fiduciariamente nos termos
do Cont-ato de Cessao Fiduciária ("Direitos Creditorios Cedidos Fiduciariamente"),

assinar todos e quaisquer instrumentos e praticar todos os atos perante qualquer terceiro

ou autoridade governamental, podendo prontamente ceder e entregar os Direitos
Creditorios Cedidos Fiduciariamente pelos preços, termos e condiçes que os
Debenturistas vertham a entender adequados, movimentar os recursos depositados na
conta corrente n° [5]. agéncia [s] ("Conta Vinculada"), de titutaridade cia Outorgante e
mautida junto ao banco [s], observados os termos e condiçoes do Contrato do Cessao
Fiduciária e cia legislaçao aplieavet, independentemente do qualquer notificaçao prévia
on subsequente ao Outorgante, e destinar os recursos assün obtidos no pagamento das
obrigaçoes garantidas polo Contrato de Cessao Fiduciária, sendo investido de todos os
poderes necessãrios pan o born e liel cumprimento do presente mandato;

H.	 praticar todos os atos e firmar quaisquer instrumentos nos termos e condiçbes do -
Contrato de Cessao Fiduciária, confonne venhain Os Debenturistas a razoavelmente
considerar necessario ou conveniente para a consecução do objeto do Contrato do
CessAo Fiduciária; e
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M. se necessário pan assegurar ao aperfeiçoamento da garantia concedida no C

Cessao Fiduciária em favor do Outorgado, representar a Outorgante pet-ante
Cartórios de Registro de Titulos e Documentos.

o Outorgado nao podera substabelecer Os poderes at-a outorgados, no todo on em parte, corn on

sern reserva de iguais poderes, exceto se renunciar on for destituido da condicao de agente
fiduciário da Emissao.

Qualquer aviso transmitido pelo Outorgado coinunicando a ocorr&icia, continuidade, término

on renüncia de urn Evento de Vencitnento Antecipado, terá caráter conclusivo em relaçao ao
Outorgante e a todos e quaisquer terceiros, desde que inexista erro manifesto.

Os termos em letras maiüsculas aqui empregados, mas näo definidos, terao o mesmo significado
a eles atribuldos no Confrato de Cessäo Fiduciria.

Os poderes on outorgados so em acréscirno aos poderes outorgados pelo Outorgante ao

Outorgado par meio do Contrato de Cessào Fiduciária on em qualquer outro documento, Mo
cancelando ou revogando quaisquer dos referidos poderes.

O presente mandato é outorgado como eondiçfio do Contnto de Cessão Fiduciãria e corno meio

de cumprimento das obrigaçoes ali estipuladas, e em conformidade corn o disposto nos artigos
684 do COdigo Civil, tera carater irrevogavel, e seth válido e vigorará pelo tempo que 0

Contnto de Cessao Fiduciázia estiver em vigor, em confonnidade corn seus termos e condiçôes.

[local], [dia] de [més] de 2013
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MICROFIIME N

S

Anew lv

Notificacao CAB

São Paulo, [.1 do [.] de 2013

A

(•1
Endereço: [.3

{.I
CEP: [..]

Prezados Senhores,

Fazemos referéneja ao "Contrato Particular de Engenharia, Conslruçao das Obras Civis,

Fomecimento e Montagem" celebrado em [.] entre (alvao Engenharia S.A. e [.] ("Contrato de
Prestacao de Servipos" e "CAB", respectivamente). Vimos pela presente infonnar que, nos
termos do "Instrumento Particular do Contrato de Cessao Fiduciaria de Direitos Crecljtórjos em
Garantia e Outras Avenças" ("Contrato de Cessao Fiduciãria"), nina cópia do qual se encontra

anexa, cedernos fiduciariamente a Pentágono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores

Mobiliarios, na qualidade de agente fiduciario dos titulares cia P (terceira) emissâo de
debentures ("Emissao") cia Galvao Participaç&s S.A, no valor do R$300.000.000,00 (trezentos

milhOes de reals), a totalidade de nossos direitos de crédito detidos contra a CAB em
decorrencia do Contrato de Prestaçao de Serviços ("Direitos CreditOrios"). Adicionalmente, nos

obrigamos a fazer corn que todos os Direitos Creclitórios sejam depositados pela CAB
unicalnente na Conta Vinculacla (conforme definido abaixo).

Solicitamos a V. Sas., portanto, em caráter inevogável c irretratavel:

1. que, nos termos do item 18.4 do Contrato de Prestaçao de Serviços, manifestem a

concordâneja escrita cia CAB corn a cessAo fiduciária dos Direitos Creditoj-jos na forma
descrita acima

2. que o pagamento dos Direitos Creditorios decorrentes do Contrato de Prestaçao de
Serviços, presentes on flituros, que nos sejam devidos seja realizado ánica e
exciusivaniente na conta [.], na agéncia [.] do banco [.] ("Conta Vinculada"); e

3. não seja realizado qualquer pagamento de forma diversa daquela aqui detenninada,
exceto se previaniente autorizado, por escrito, pelo Agente Fiduciário.

Atenciosamente, J
32SFpFc - 644860v2
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Atenciasamente,
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8q REGISTRO DE TiTULOS E GOCUMENIOS

1364469
ANEx0 V

São Paulo, [] de [.] de [.].

A GALVAO ENGENHARL4 S.A.
Endereço: [•j
E.J
CEP: [•J

Ref.:	 Instrumento Particular de Contrato de Cessao Fiduciária de Direitos CreditOrios em
Garantia e Outras Aveuças

Prezados Senhores:

Fazemos refer&icja ao Instruinento Particular de Contrato de Cessao Fiduciirja de Direitos
Creditorios em Garantia e Outras Avenças celebrado em [•] de [.] de 2013 ("Contrato de
Cessao Fiduciaria") entre Galvâo Engenharia S.A. ("Garantidora"), Pentágono S.A.
Distribuidora de Titulos e Valores MobiliArios, 11th Unibanco S.A. e Galvao ParticipaçOes S.A.
("Emissora") e ao "Contrato Particular de Engenharia, ConstruçAo das Obras Civis,
Fomechnenco e Montagem" celebrado em [s] entre a Garantidora e [.] ("Contrato de Prestacao
de ServiQos CAB" e "CAB", respectivamente).

Vimos pela presente infonnar, para todos Os fins de direito, que, tendo em vista a
implementaçao da Condiçao Suspensiva (conforme defmido no Contrato de Cessao Fiduciária)
e a Condiçao Resolutiva (conforme definido no Contrato de Cessao Fiduciâria), os Direitos

reditOrios Prestacào de Serviços CAB (confomie definido no Contrato de CessAo Fiduciãria)
encontram-se lines e desembaraçados de qualquer Onus on gravame nos termos do Contrato de
Cessao Fiduciarja.

•1P000
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Solicitainos a V.Sas., portanto, em carater irrevogável e irretratavel, que o pagamento dos
Direitos Creditoiios Prestação de Serviços CAB, presentes on futuros, seja realizado iinica e
cxclusivamente de acordo com as insfruçoes da Garantidora.

Ficam a Garantidora e a Emissora, ademais, autorizadas a tomar quaisquer medidas necessIrias
a liberação da garantia objeto do Contrato de CessAo Fiduciária, incluindo, mas não se ilmitando
a, averbar a presente carta junto ao competente cartório de registro de titulos e documentos das
Comarcas do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, Estado de Silo Paulo.

Sendo o que tinhamos pam o mornento, subscrevemo-nos.

r^
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pmanescu duo ncioeinjas represaslardo a tusSled, do sor/IaI los/aL
isat Lute MagatISes Salarar . Prenidanrlc Lodero Puedoto - SaCroedIja.
nd/Sara, ItCI do coIeSrcaE polo Comparihia, flu qsuaidade dl
aaaoaddonu. do ConnIe do Caddie do Aeconson RrarcaArsn Cardanln).
Anal an to  Urdaaoco Sk, rrnqisldndedaa Apdsadonda mine

dinejanto dos terrre. do rniiuIu do raspaclnio Ca,isIo An cdosada
roodeis em ae(acao, 0 reslali uarselniesnanlla api/nosE;, 00111 rains/isa, a
catehrogaa. polo Corrpasia, as CuedrnSa, linde rIB conarapaule 0
Be— Sad Urrbaeso 5k, as gus/dade do Cedcr or, mvs pee. polo gad a
Carçadat aacnulgerta mananrosdarde, psnmenes, RSna.007300,do
deposilednen colts n/an/dada do reodlnoardacso redo/la. a Gan ad ne,andr
0 IolcasI'rto odowle0060lo do ebra'les maa,i/dos ann Cdddos do
Cridlo Bnrdet pa ad,'sihradoenn a emeregadou do Cornçssdo
p.107100 alan/do Bare. Cap/a do lrS'sala. ms,rUo Its!, do Causal, 05
eras/doe malrnhcada Pd, mans a anqo/tsda to oede do Coorauonnit
Ca ac/atlas 00245505 Dinelodo a odour Iota, us med'dan. bern rin

ass/oar lndso a ojainquer dacunanles We Os scam earn/ties *
inatennerdoc*0 do quasbo ado,,, adamodo a apeovadec Nod; ifs/i
/rzaen,do is Ella'. a Clara, dr/ro rain dntejoo lame lea do paJorena. a
AGE OS nrcernsth esan a tusnuluas drila ala qua, Ida 0 celllenSt An St
10145,00 0 poe Isdoc cc presen'les nsa/ida, .AICESP 5.074/15-0 ann
1401/2015. FAst Angina Br/lu - S000tdda Geisi em Boom/dc

A ConsesslonAola do Rodonlo, do Orson do São Paulo - VlaOe.lo
tA CNPfl4154G51-SO. lena n/Urea qua eacobtu do
Corn/sit/a Arrederoat do Eslads do Sac Pa/do - CETESU
Rossis•VS9, do Lirairocu ci, Opoan/o dill) do 1907/2004, eara
oparra/do do Condorno do Soroutru, Ridicule On Cr/au Clam,)
spcmlmop frrlemaq5e come  Rod's/n Smtradoc .107/ 069)40 do

Maraes (SP475) Os tudosla Rapono laws SP-270) do da 0 d on

BR Towers S.A.
CNP,SIO(F l7.070503/ES(l-07 - NINE 35,380 444.031

AmoibItla Gem! EsaanrdIoItota 4,10/11)2014
Ed 10/ll/20l4. OhM, OS sot scout do BAIo&en Se, lcanrssoba). era
Rus Dana Ed,aardo do Soaaa doss/u. 307,14' sods asIa 2. lain 0/N.
SBa Pnu10laP 04543121 - Corsexaqdn dinpensodo aol/ailS, da prison'
I dos udotlas reprasaesaundo a lulsdada do do/dIal ratE Pren/ilorise:
Jast 54,20,; SactIads: Lac/ano Pledeta Apdn d/iaasdoo do math
c0000nla as Ondem do Ola, IS apiosda, era, arrordmdsda, tern gaSoguon
landslides en rosadyst 1.1. A E07mnçaa. polo Coolalts. de l0,4W
aqaes dl 1l]504,550. as qaais adds, 'is 	 eansle 010,	 oleda posed nIne da
aposirodometes AS3.14 pot acsec non 10(51 do P532,000245.52, corn
pagaarreldu em ate 24 50,5 dlaino am nroods colrerda nadosaL a tAboo
da Ausan.s do Ca/dId do Corrornt.tl/u. lOS 10111107 do all/go W. 51'. hi do
Lei dos S),, 0 affigo V. pordgfl /5cc si, do Esaab,dn SociaL 12 Run is-
air do eaeceLslrnrdo A, ads domadado, a taps do ar/go S°do 0.105,10
nodal pssos a sigonarcearra oaguhlo Edolia'Altgo 5'- OdaJsocdoJ

Calrthrn, as/soda a Silasrad/ndo inn inainda wanner aIsciralaL
Sons a dire/leo ad. A5394,3228&.76, ,apresreludo 90' 443.769.910
apdes on/odifa lud,s oraothal/vaa a son, sn/i, nmntar 03. A ndocao
pale Dialed; di leo/as as midIdea been coons a 555/001165 do nodes a
quaisqaer dccannenlos naas/dtics S inchmnrtacaa do quart, ax/ma do-
tIrade. soda main hsvendo a I rota,, a ens); e/noa#m assis dItto lane
silo da pOSers, 0 ,0SB 10 aoce°Iada core a Ia,o'raEra dolls a", Ida a
conan/do. IS idaccoiasen,e 05010dB aadsad&JUCESP 5,075-I5-5 em
14101/2015. RAt/a Ran/is edits -SaaelUa1a Gera] ann Eanscinc
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ta soda nods - ComparEd., localsat ma do.-

da do São 'unpin. Salad, do São Pa/do, no .."ad Casaro
• 501, Sugirdndt Met, 5500 uttIfro'odo Es/beat
errcxtotinno a lee corneeddu polo ac/soda VALE

a panO*acao rIo tap/I, sods do uuiedIada Plum
CasrEassban	 p1090.5. do Otaluale urqtad. 09 lode social do
VIE aodo 0'

COPEL Garaqlo a Transunrinuaa SA torn, p//rI/cs We eaqse, no a
L/oancu 44nbiarea/ do Instalacuu part a E/rrru 4r T,aesmioo fro 500 EV
doroqaaro I] - Iso/ui - Eeectoo 12, a sir Iunpbr4adu eat oros'elplao
do 0//s Clam, keras. Coadoir/pSI,, Uminra. Pit,, Nograe'ta,
Ceam/pol's, Hdannbra, Paulo), ,uaguariasa. Corned,,,, Padre/ru,
Mrpano, Morarga baeurogun Paul's no asludo do Sat Paulo

PAgina do 0/SeAn OSiebal ceatlicada polo Improrosa (DlacIal do Sstado do São Paulo cm 27l01l2015 08:30:00.
N° do Sir/a do Cartillcado: 92595ACB7ISA4E2000F07C599ADDO463S4A9D3E5
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Ala do AssembleS GoodEgn.ad/SAIIO Rjdaeth1S12)2Ol4	 Oat/dosd, 000156

Ace 102)2014. ao 17:00 0 rn Bade sociat aluada na Ayes/do kdan/S	 550 PatIo - SIN'
Tosses I.nE,. in' 001. Mog/ tart/in, Es/us/n do Slid Paulo, laullaJllSe	 at mpeneudaloe
en, Asses-Oat/a Goal Eotaadman/u 08 adodoas du Coaduss PanE/pa- 	 rn/ass 40,/Sos
coos S/1 mpesuntardoa tutandade do capital cmii dud/u a 0,s. anion- pmaeo/u edat C
mess nmil don eadnattuan lancudan no Lies do Pnesenrçu dos Ado 	 urn pious gaza di
u, d01persada a pola/SacOu do €8106 do Coauoacao. ma lonama - do /aaernble/u ci

unvgcs 124 § 4. 0033 do Id 01 5A04/70ç a ran do dn%ennern no/us a 	 usda nt/ca Rios I
Snguttde 0*1° do thur 1) Pmpusb as Oluon/Suindo do Juros umbra 	 pat/cd/up CEP 01
Coallal P's/ct/u - Eel uononado cots, ucloudotas. a oouroxkao dl Jots

São Paato, 325 (IS) -'3

isee/a Gana/ Ea-	 -. P -
S/ac/mats dos	 - - -

o do Ennado do
entdsda u/Sam-

/ode tone's/ri do 2O05 As I
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1102)2014, ba g hams no usda do BRTawars 3 5.0. CCa.ovuml.t/u'/.
SAl/up Hon On Edaandn do lana Alundit W. 14' adder, oats 5, I/at/sn
65/, CE? 04543.121, Conwucucbo 4/gtensndo Suns silludu do p(040llcn
doE au/undo/at repossuntondu a Inuardadu do uap0n1 soOt Pnes/dnnds,
Alexandre Kid, Secrolanjo; L,4o Furnundu de Mello Caweuu. As
ac/uris/us unaurdusunro as nero consluulus do os/ti, do do a dec/a/lout
ron ononit/n'dadnr A bnnuoam u nec/SEe 0opnesonoio a/a no boos uuealdas.
non /umnosdoantuu 130. §1. do midas SA;0 onmenlo dQaeiIaJSadoI
do CoranNt puwoadoda R552S07.374,00 (ckuqasnla odds nilnots.
qo&4,enlon 0 dat n/a Salerno Ineoumluse sotunla 0 gumbo run/S), an
P0350.057.374.00 (boots/os 0 c/nqtuonta rn000es ga/n hen Es ednjenIa

seun ml L'uzentos 0 se/sit. a qua/rn rea/s), palo proco Global do eondnntho
do R129u.00.Sa0.Sa (dozenlus e noynntu a don mob/os do reu/s(.
radon/u a edoasao do 298.00E500 (dane-dos a novella ant/u mont/es)
usual ac/as ordinttas, Inoun/nat/nus Onto no/es nan/nat, pa/u p,ecu do
nmtnaode P13,50 (urn ma) coda an/sn. salE/ado corn base rio pull/aol/u
I/gods do Canpnrthdu. corn ce-tom/dude can o adao 170. psgmb
1 ..da Lei dos 55, ann tado tries/ices Oqobs JO co.,i loluirnurde
EMma/Isa 8 /reegtulzadus ps/n athuislu BR To-earn Os.. nudodndo pan
agnes. can usde em SAl/up on H/so 001400 Edaatdo de Souzo Arnrdnu,
307. 14° uoduo 00182. lEns 05/. 02)? 04543-120. 'nucnau ton CHPJ/MF

rra a rota/s-ado I/a node
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dndb

sn/s ssRons, courier/an untie qdthe/ndos) acorn mndsOm nmrrboutsas
o sans oular mart/cL a (02 24.L/u8274 (dice a coals or8tdes ca'qnanoa
- rrd ulocenbas a $5/nuts a gum/a g) andes posieS/S asgoAse/c

n/coon's/dos a sum srnbn ne,,sl tAco/so FlWeatrcIeis ReagolJsr/sT. A
adogso peb naneloda do todun as ms/don, barn atlas a usduut,ru do
todus a c.".doornendas ceceosdarn a irrglurnerdaçao do quunth
acbiudeothorudo. Ed upsenallu ota baesd, lbs ipnsaadseuss/rsdapor
lodus us pne,erdnn. aCES? 33.002/35-5 001 2051120/S FOdsig Rodre
Balls- Seousodan Gent ens 000's/os.

ODBPAR S.A.
N/RE 3530043633-I - COP.flOE 0 5 305flb0001-34

Ata de Assemblela Geral Extraordinaria
0/a, ho's a loan Ens 6 do uz/ulau an 2014, 50 0.00 bean. us soda
do Conioantis Incurcada no n/na mnrnos annIe/au. n° 120, 16° undo,,
paatu C. BEan/a, São Pn,t, OP CE? 05501450. Presensçac Ac/ardors
ropeess//lanstu u tolatidodo do sap/an usdul, ardotinne asdnalsoas
nonolandus no LonG do Ptrnnoga do Adontlas. Cans-ocacao: Ot/poesada
a pratarcenso do Edits's s/s Cons-saris. 00 bunna do all/go 124. §4' do
Ld I. S 40d76 Edna: 05,01/ Oaznuna Va/a, Thou/den/u, Het.rnudo Costa
Sass/na Tnupa, Snc,Sa'da Dolibcnacoes; I) Apno'aada a /anoaluna do
pane/see Ana no manna small/n, osi100une lacasla 0 ac/go 120,51' do Id

0 540475; 4 /us-dos u aunts/n s/u paftal sodS do Coropunilda and
me RS 23 X0 (dc/ut toes m000rn do mm), poasado do RS
3.315397.78 (des alMa., 052en005 e quo/toe me, uoiocentou a sd/so S
sees nsa/So se/en/a eons cot/anus) moo RI 2531Eu37.78 (sides 55/S
rTItOnduu, Eazendos a W. ron/1. ne/Sal/na slIde S 85/0 uealsa un/ends
o dl' nan/anus), med/ante a em/Sian du 140,90i.847 (ce/n a pinnacle
doi nnountunercotteumtn010dsanlaseqnarmnlauseoelnona,
act/as molndtia arms/na/us-ass neil on/on run's/st conleourre BOat/rn do
Eitsonigan qns Integnu a penal/a a/a cm/no Passe I, lola/mean stea//as
o Inenra/budas No Odehoncol S A. n,cdan/ta apiietoagOo an moods
currents nadona) 3) Acrordado, em uonrnaqu*rrnlu do delbenagao ant/nsa. 0
cause do Nt/go 5° do Erdalonu Soda/do Cunrpondda posoa a suusn curs
o nencantu rndagSo: onago 5_O Cpa/on SE/and do Ps 20 315621.Tn
(s/ace a - doSOen. Inerono/os aqodnze sd as/Scent/on a one ease as/u
• nSa/a e uds non/avon). c/v/uSda aunt /64 794 473 (os/u a unsoada
ganuom uunndsu. sen/u a nun//a a qua/so ml. qnefrmce/l/rn a nove,na
Ins) epdascod'nlnI'os /7001n//h.ss ease uab,ocOnudnrSt 04)Penrnaneonnn
Innnnnalan 0 Boo ness urn ral/scadas Sodas a &.2 d/npou/çaes W
.. load do Con/pant/a quo ntIs foam oann000annende afteradan
roots a/u. Ouoe/jm don duilbeacon: Todas dal/bonucun baum
ape000das pon urau/tlddade. stun leava on res In/coos Rn/Ia ma/S
has-eMs a ba/Sn, nun enemas/a u Poseur/an/a. twulsrdo-ue u penIle A/a
qtue. apon It/as oposada. 10/ ma/Soda pa lode, on pansIes 50° Paj/S.
ado un/moon Os 2014 Mesa: Do.So- Wan, Riot/mania; Helena
do Con/a Sdot/no rnspsn. Seat/an/S Ante-dab: loupe/a Pnntidpacdrns
Aa/m/S/ubaçao LIds, no qdakdadn do ususmoddo dos c/no/cs pun//ma.
CarEc/o n dma IS quo es/a ala I ot/pia net do ala tos-nada no Is-no pdpoio.
Hsora s/n Costa Saloon mope. Sean/Ada. Jonda Comoulanl do
4/a/ado as Sto Past Carol/non non/Iou sob a ainuem 479390114-0 sun
27. 11, W14 F/loin Peg/Sn. 8t//u, Seaethaia ugeos a,, axedcat.

I) fi,rsaacad, 'son ms/n/cons do psgam000n do flon 'a/St. carnal ape-
sarduda, n qan/ sod ebtsado a/do do 2W/2)20t4.NaJa n/ma basendo
flint a neon/As lol onarrada, annat-as u neuman/u a/a, n/au deco/u do
due uprmode, In - nm/roads Mog/ Mit/Sn, 15/1200t4. (ad POsy

So/ct Bnuman -Pnenden/a do Mesa; MOn/ca Sat/mI Boners, - Secnntarb
do Mnua Poe. is/as MamaS Moral Bashoen, Rap Sn}asi nun/nice. Mdndco
SSsani Seem, More Co..BarmIer do Ann/ado; 0/ne/ones A, So/ned
Baumur e Mon/So Sakid Baunnec Count/an qaoa pnoolo 4 odpsa Sn s/n
a/a toronado no 1/510 pIt/piE JUCESP n 502115-9 em Sa/0/R0/5.
F/an/u Rent/ia On/I/o - Seonnunjo Gas eon Eaerddo__,_
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CT4P,/r 131Os.l45/0005-00 - Pare 353oos88077

Ennanod. Ma do Auutmasen. Oral Eann.adtn,dda em 211214

0/son SecruntInlo: Is/zoom srutas Sarches Des'

due; 0
pence/n
Nodn 0	 Ass_dos F/ui-

Fazgran Empreendimentos
Imobiliãrios S/A

CRP.J. nunlsso.79a0001.38
'As.arrtlala Genol Co/dlrnada a Esoacialnint. - CanvoacI&fl

1) 500ccosoad000n oat/moses soar/mao do Fnognrs Ençau.endlnnenlos
lrnut/t/Oriu, 55, pt/ia usia/morn-ce on dla 25 do Is es do 20l5o Ira
cede eec/nt. nu Rlao 23 do MoBs n° M. I'Ajndon.aota, 053-A a E14-A.
Ba/nm do V/Sue/u, laud/uI, 001ndo do Sam Paulo, Os 10:00 train, efu
asseorub/dta geu'I 'nd/nra's. e anlnaondtrslnlae, aunn/aliaa, i/sm do blaun
don sagudrins ussarms do Oi*m do 0/ac m( lane. an at/us dos
athrduiolradoe3, loam/mn, OsosIr S usua, as denrancoascnes raunat/as
norureuntes so soot/c/u sac/SI I/ado alt 31/1212514; b/s douses-v soton
des/macan do boo tlqtodo do ones/c/u; a) mUmbo a cuonoudagau do
Onto/nil 5008/; pa n/s/cnn do 4/no/un/a, a) lbagAo do rmnnn/soOçlo do
d/r000r/aJ) silos ass/ui/os do bdunetne sE/na. 2) ftc/to/n-ne I d/spa/cOa
dos set/moo, on/cain/n, no aede so/dat, ci s/scones/on a qua no unto,
sIlo I 33 do LO n' 6.404/70. la/al/uI. 27 delano/ru do 2058.

betsuin casE/ho - Dodo, S,tes-'nleadnzito

Ft/oman, 005 0
São 00001,27
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1 Se's
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A.R.F. - Adrninistração
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CNPM n/'45.e7e.0eaFa-e0
lc,urAsGu, 0	 /i'Snla Cnen0o cad

Cuin,ocanusoe Os San/Fonts Aô,l/nlns dat/a Sodudede pain ,s reran/rims,
em AssamMalu Geral OndlnOnla. a nesS/un's. us do 080042035.
is TO (des) I/coat flO Sods Soc/S/u I Rtao Jeaqtotm Fronts/no, 243,
10° sedan. con/curio Im Ideate CuIla/u Paso upnen/unem 0 deibnnunem
ste a ua*ln at/mn do 0/s I- Malt//a Os/todil.' 0) Re/ado/c do
D/rebs;a, Oabuçs l°nlnluruunds/ e dome's Oennrnrobsc8rn F,nancainna
telnnardea an Exult/a/u ersannodo eu//31/IZOOnd: 0)00/goode C/nato/a

uançAn da ole uennutneunçlu; a) Os/toe assurdos do bntnnesna soc/uL
AV$O - Eoantarnr-se & dm0/coo 400 Sc/nones ft0/andst/s do.
Sechoade, lade Soda/u no doauinndos aqua no neleesonIn/no 133 do

ED/TAt. DO Cot/Nc
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Fan on Serinorn
- VIE çComrand/a' 	 as as. rsausrenrn en/i Ansanrteo/u
GoeS rn/maca/rOads	 alms onions/na anunuacan, (to s//a
10/02/03915 , 50 145/
di de San -s/sO don
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VA. . enderramed
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(Em Rnutrau JtS/uag

CNP39IP 44 770.4O9/1-70 - 14/RE 3b37324
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Fe-am on adonidan odds-ncadoo a necuibenuato em AaseEtln/n Goat El-
lnaord/nAlu nod/a 02102)2035. ash umnas, lode= Emprosa Psalm
S/A ennI Santo N//unl/o do 00ananua/SP. 'a Radon/u SPV an. cm 45
600 me//os o/n B/don Osnernus, a/Suds debbenar oats: a/ Mo/soc
das.tsn e dobbanan sets a onloasn do apous'açdo do planu s/a norn/po-
naclo /Sdidal do Currosnt'a. am noel/So nnu/Eada c. On/1212014. non

-Frost/ends
(24-27-28/

-- HDI Seguros S.A.
CNP.l'OdF on' 29.ueo.l5u/anl-07 - MAE 0135.300.026,446

- . Ed/Oat - Cunvoca4lo. An/Sr/Se/S Gerot E,0,nod/.'
F/cnn cons/damn us ann/moos 'del/mao do Hot Saganon as. ps/a
so returners en,, Aaamsblalo Goal c,0.ucdlnanla, a ussr/nor-u. no
dOaO3dmFuvcrslnodeOOln 5 hsllhus.ennaaasad000ulat naovenr/da
Eanoen/se/im Lou, Cantos Pernlunt, 005, r, 3u, 0°. 5°.5°, r. 0° audonen,
Ise ass/ado do 55' F/unto, Ealado do $10 P05/la, ut /rn de dnBoeronsm
na/ten a segiaintu na/main do d's: Ral:tisno us deibe/ncOes ton/ta
flu Aster/u/to/a Goal Enouaar'/Sda rea//zada an 31/0112014. Ama/odes/u
Goal Edmu,dindn/a reaSon/a nut 35/050014. Aanomtn/u
Otis; Ennuaced/lanla ruWioede em 2100/2014, Anaaocbts/a GunS
Eaouadiudn/anuauzada eon ns/n2/2ot4 S Aunts/ole/u Goal
Eanmondindrlonaauzuda ,uuuru/t2/2014. San Pastin. 2adejano/rode2nit
Joau Era/nc/icc I, Bongos as Costs -01,000' Foes/dOn/a

null Aneun/dn/u GetS Bs/raoud/ndr/a. urea/Ear-se no s//a 11 do ne/ens/no
do 2015,50 usotanron, no no/So dabs/a - Ran 4 s/n node sos/S do ens-
pass. s/sos/n no As-iris/a do Sal/ado /2 500, Fuel/s P50/a, Caneus'ras
(SP). a Sn do do/boos, se/ne a uegtt/de adam do 4/a:, Enbuondinanis
at Dstbeo$o ste praponta do opoucao do em/undo do debar/ares
non cons-ni/us (h,slmnç CVII 470/. Camg/te. 20 doJarnoiro 6. M15
Hand/lou oennaodn Juan/on - Puedolude s/n Coisemin defte*rn/adnscacno

/28, 290 30/
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GALVAC PARTIcIPAcOES S.A.
CNPJ/MF 11.284.210/0001-75

NIRE 35.300.180.712

EDITAL DE coNvocAcAo - ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS DA 3 (TERCEIRA) EMISSAO DE
DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM AcOES, DA ESPECIE COM GARANTIA REAL E COM
GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSORIA, EM SERIE (JNICA, PARA DISTRIBUIcA0 PUBUCA, COM
ESFOROS RESTRITOS DE coLocAcAo, DA CALVAG pARTIcIPAçOEs S.A.

Ficam convocados os debenturistas da 3 (Terceira) Emissão De Debentures Simples, não
Conversiveis em Açöes, da Espécie corn Garantia Real e corn Garantia Adicional Fidejussória, em
Série (mica, para Distribuição Püblica, corn Esforcos Restritos de Colocação, da Galvão
ParticipaçOes S.A., Para se reunirem em Assernbleia Geral de Debenturistas, a ser realizada ern
primeira convocação no dia 10 de fevereiro de 2015, e em segunda convocação, caso seja
necessário, no dia 19 de fevereiro de 2015, sempre as 10 horas, corn sede na Rua Gomes de
Carvalho, n 2 1.510, 192 andar, conjunto 192, sala 23, Vila Olimpia, no Estado e Cidade de São

•	 Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordern do dia: eventual decretação de vencirnento
antecipado, tendo em vista o descurnprimento da cláusula 6.1 (xxi) da Escritura.

Os Debenturistas deverão se apresentar no endereço acirna indicado portando os documentos
que cornprovem sua condição de titular das Debentures, os que se fizerern representar por
procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, corn poderes especificos para
representação na Assernbleia Gera] de Debenturistas, corn, pelo menos, 24 (vinte e quatro)
horas de antecedéncia da referida assernbleia ou no rnornento da referida assemblela. Sem
prejuIzo, ern beneficio do tempo, os debenturistas deverão encarninhar os documentos
cornprobatorios de sua representação Para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br .

São Paulo, 23 de janeiro de 2015

nn
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AlA DA ASSEMBLER GERAL BE DEBENTU.RISTAS BA 32 (TERcEIIRA) EMISSAG DE
DEBENTURES SIMPLES, NAO Coisvusivns EM AcOES, DA ESPEC1E 'COM GARANTIA
REAL E COM CARANTLA ADICIONAL FIDEJUSSORIA, Lisi sERIE UNIcA, PARA
DJSTRIBUJçAO PUBUCA COM ESFORçOS RESTRITOS OF CoLocAçAo, DA GavAo
PARTICiFAcUES S.A.

DATA, MonA E LOCAL: Em 19 de fevereiro de 2015, as 10:00 lions, na sede social da
GalvAo Participaçoes S.A. ("Emisso '),local izado na Rua Gomes de Carvalhq 3 if 1510.

•	 19° andar, conjunto 192, sala 23, Vila Olimpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

CON. VocAcAo: Os avisos de que trata o artigo 124 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada 'LSA"), foram publicados no dia 27 de janeiro de 2015 no
Diário Oficiat do Estado de São Paulo, na página 22 e no Jomal "0 Na", na página 7, a
convocação •para a Assembleia Geral de Debenturistas da 30 (taceir) EmissAo de
Debentures Simples, nAo Conversiveis em AçOes, da Espécie corn Garantia Real e corn
Garantia Adicional Fidejussoria, em Série Unica da Emissora, nos termos do item 6.3 da
Escritura ("Debôritures").

PmsENcAs: presentes (A) debenturista detentor de 1.00% (cern por cento) das
Debentures em circulaçao ("Debenturista"), conforme pagina de assinaturas anexa a
presente ata ("Anexo I"); (B) representante da PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA
DL TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, na qualidade de agente fiduciário
("Agente Fiduc.iário") da 3° Emissao de Debentures da Ernissora (C) a Enlissora,
representada pelo Sr. Rodrigo Fernandes Monteiro; e (D) a Garantidora, representada
pelo Sr. Rodrigo Fernandes Monteiro.

MESA DIRIGENTE; Presidida pelo: Sr. Valdecir Aparecido Siechieri e secretariada pelo
Sr. Rodrigo Fernandes Monteiro.

ORDEM Do DIA: discutir e deliberar sobre eventual decretaçAo do vencimento
antecipado, tendo em vista o descumprimento da Cláusula 6.1, inciso XXI, do
"Instrumento Particular de Escritura da 3 (Terceira) Emissao de Debentures Simples,
não Conversiveis em AçOes, da Espécie corn Garantia Real e corn Garantia Adicional
Fidejussoria, em Serie Unica, pan DistribuiçAo Püblica, corn Esforços Restritos de
ColocaçAo, da Galvao ParticipacOes S.A." ("Escritura").

RAcOEs: apes a prestação dos devidos csclareciinentos referent , térias da
do Dia, o Debenturista decidiu, em comurn acordo corn a Emi ra,/ffiui ender a

II
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presente Assemk&&ral de het;ntiwisSs. • prorrogar por S 30 (frmnta) dias, a partir
desta data, o prazo pan anâiise sóbre a declaraçao do vencimento antecipado, devendo
esta Assembleia Geral de Debenturistas ter prosseguimento no dia 23 de.märço de 2015,
As 10:00 horas, neste mesmo local, para examinar, discutir e votar a. matthia proposta
pan a presente assembleia, ressalvado o disposto no paragrafo abaixo.

Scm prejuizo da suspensäo da presente asscmbleia e da prcrrogáçAO db prazo acima
mencionado, o Debenturista reserva-se a prerrogativa d; a qualquer tempo antes de 23
de marco de 2015, em conjunto corn o Agente Fiduciário, dar prcissegWmentO a esta
assembleia e decretar a vencimento antecipado das Debentures, corn flindamento no
inciso XXI, do item 6.1 da Escritura, ou qualquer outra hipotese prevista na Escritura,
cam o que concordam expressamente a Emissora e a Garantidora.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assemh1eia .daqual se

Iavrou a presente ata que, lida e achada confortne, foi assinada por todos.

A presente e cOpia .fiel da ata Iavrada em livro proprio daCompanhia.

Sao Paulo, 19 de fevereiro de 2015.

9
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Págtha de assinaturas da Ata da Assemblela Geral de DcbentufLtias da 3" (terceira)
Ernissdo de Debentures Simples, não Conversiveis em Açöes, Do Espdcie Corn Garantia
Real e Corn (jarantia Ad! cional Fidejussória, em Série Unica, Para •flthfribuicdo Pzthlica
corn Esforcos Restritos de Coiocaçao, do Galvilo Partic(paçöes 5.4., realizada em 19 de
fevereiro de 2015 - 1/1

Valdecir Aparecido Sicchieri

	

i!iEd 	iflS

Presidente
	 Sec retário

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
-	 ValdedrApareddo Sicchieri (Debenturista)
For:	 Mat. 037.4225

Gerente
Cargo: GAIXAECONOMICA FEDERAL

S.A. DISTRIBUWORA DE TITULOS E VALORES MORIL1ARIOS
(Agente Fiduciário)

(Eniissora)	 Edison Martins
For:	 Par:	 RG- 9132.139sspisp

Frank .Adriano Balarotti de Any	 Cargo:	 cPF: 7JG1.0S820Cargo: RG:22.723.443-1	 g .

GALVAO

For:
Cargo: Carlos Fernando Namur	

Fort

RG: 8.372.312 SSPISP	 Cargo:
CPF: 055.394.538-67

José Gilbedo lie Azeve4o Pranco ValentWt
RG 2.614.169 IFPIRJ
cI'F: 238.206.971.00 A

C.
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GALYAO PARTICIPAçOES S.A.
CNPJ 11.284.210/0001-75

NIRE 35.300.376.391

ATA DA ASSEMBLELA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3 (TERcERL&) EMISSAO DE
DEBNTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM AçOE5, DA ESPECIE COM GARANTJA

REAL E COM GARANTIA ADIcI0NAL flDEJUSSORIA, EM SEinE UNICA, PARk
DISTIiIBUJ(;AO P(ELICA coisi EsFoRcos RESTRITOS BE COLOCAçAO, BA GayAo
PARTICIPAcOES S.A.

DATA, Hoit& E LocAl.: Em 23 de marco de 2015, as 10:00 horas, na sede social da
Galvao Participaçôes S.A. C'Emissora"), localizado na Rua Gomes de Carvaiho, n° 1510.
190 andar, conjunto 192, sala 23, Vila Olimpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

CON VOCAçAO: Os avisos de que trata o artigo 124 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada ("LSA"), foram publicados nos dias 24, 27 e 28 de janeiro de
2015 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jonial "0 Dia", a convocação para a
Assembleia Geral de Debenturistas da 30 (terceira) EmissAo de Debentures Simples, nâo
Conversiveis em Açôes, da Espécie corn Garantia Real e corn Garantia Adicional
FidejussOria, em Série Unica da Emissora 'Emissao" e "Debentures", respectivamente,
nos termos da cláusuja 6.3 do Instrurnento Particular de Escritura da 3' (Terceira)
Emissão de Debentures Simples, Não Conversiveis em AçOes, da Espécie corn Garantia
Real e corn Garantia Adicional Fidejussoria, em Série Unica, para Distribuição Pñblica,
corn Esforços Restritos de ColoeaçAo, da Galvào ParticipaçOes S.A. ("Escritura").

PRESENQAS: presentes (A) debenturista Unico, detentor de 100% (cern por cento) das
Debentures em circulaçào ("Debenturista"), conforme pagina de assinaturas anexa a

S presente ata ("Anexo 1"); (B) rçpresdntante da PENTAGONO S.A. DISTRIBUIIDORA
DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, na qualidade de agente fmduciario
("Agente Fiduciário") da V Ernisso de Debôntures da Emissora; (C) representante da
Emissora; e (D) representante da Garantidora.

MESA DIRIGENTE: Presidida pelo: Sr. Valdecir Aparecido Sicchieri e secretariada pelo
Sr. Rodrigo Fernandes Monteiro.

OIWEM Do DIA: discutir e deliberar sobre eventual decretaço do vencimento
antecipado, tendo ern vista o descumprimento cia Cláusula 6. 1, inciso XXI, da Escritura.

DELIBERAcOES: Em continuidade a assembleia iniciada e suspensa no dia 19 de
fevereiro de 2015 e, apos a prestação dos devidos esclarecirnentos referentes a matéria da
Ordem do Dia, o Debenturista decidiu, em comurn acordo corn a Emissora, suspender /11
novamente a presente Assembicia Geral de Debenturistas e prorrogar por ate 7 (sete

6,Y)
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dias, a partir desta data, o prazo para análise sobre a declaraçâo do vencirnento
antecipado, devendo esla Assernbleia Gera] de Debenturistas ter prosseguimento no dia
30 de marco de 2015, as 10:00 horas, neste mesmo local, pam exarninar, discutir e votar
a inatéria proposta para a presente assembleia, ressalvado o disposto no parágrafo abaixo.

Sem prejuIzo da manutençao da suspenso da presente assembleia e da prorrogaço do
prazo acima mencionado, o Debenturista reserva-se a prerrogativa de, a qualquer tempo
antes de 30 de marco de 2015, CIII conjunto corn o Agente Fiduciáto, dar
prosseguimento a esta assernbleia e decretar o vencimento antecipado das Debentures,
corn fundamento no inciso XXI, do item 6.1 da Escritura, on qualquer outra hipótese
prevista na Escritura, corn o que concordain expressamente a Ernissora e a Garantidora.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

A presente 6 cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia.
OAWMG

São Paulo, 23 de marco de 2015.

Cm
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ANEXO I

Página de assinaturas da Ala dci Asseinbicia Geral de Debenturistas dci 3" (terceira)
Emisscio de Debentures Simples, nab Conversiveis em Açôes, Da Espécie corn Garanlia
Real e Corn Garantia Adicional Fidejussôria, em Série Unica, Farce Distribuiçflo Piblica
corn Esforcos Restritos de Colocaçc7o, da Galvao Participaçöes LA., realizada em 23 de
marco de 2015 - III

c/eJ
Valdecir Aparecido Sicchieri

	
Rodrigo Fernandes Monteiro

Piesidente
	 Sectetário

Vakiecir
For:	 Mat. O37.

• . GecenlflCal-go:	 CAIXAEC

CAIXA ECONOMICA FEDERAL MAlta MORENO
OwenS Executivo

iddo	 MaIIlG4i!a 007.285.?
ON P,odulos do To5oufarla

CAIXA ECONOM10A FEDERAL

0
C-

°r.

D S.A. PISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
(Agente Fiduciário)

Pm:
	 Kelson Thales Cruzeiro Prates

Cargo:
	 Procurador

Edison Martins
RB: 9.732.139 SSPISP
CPF: 867.807.066-20

GALVAO PARTICWAç'OESS.A.
Rodrigo Montejro	 (Eniissora)

Por:	 Direfor Financero 	 For:
-

For:
Cargo:

Carlos Fernando Namur	 Pot:	 Jose Gilberto de A.zevedo Branco ¼kj;.

RB: 8.372.312	 pjp	 Cargo:	 AG: 2.614.169 iFP/Rj

CPF; 055.394.538-67	
CPF: 236.208.977-00

3
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Rio de Janeiro, 25 de marco de 2015

A

GALVAO PARTIcIPAçOEs S.A.

Rua Gomes de Carvaiho, n 2 1.510, conj. 192, sala 23

São Paulo - SP

CEP: 04547-005

At. Sr. Eduardo Torzecki

c/c

GALVAO ENGENHARIA S.A.

Rua Gomes de Carvalho, n 2 1.510, 29 andar

São Paulo - SP

CEP: 04547-005

At. Sr. Eduardo Torzecki

Ref.: NOTIFICACAO - VENCIMENTO ANTECIPADO AIJTOMATICO tendo em vista o pedido de recuperação

judicial da Emissora e da Garantidora (abaixo definidas). em 25 de marco de 2015.

Prezada Senhores,

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituiçao financeira corn sede

na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, situada na Avenida das Americas, n 2 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 303

e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário ("Agente

Fiduciário"), norneado no Instrurnento Particular de Escritura da 32 (Terceira) Emissão de Debentures

Simples, não ConversIveis em Acäes, da Espécie corn Garantia Real e corn Garantia Adicional Fidejussória,

em Série Unica, Para Distribuição POblica, corn Esforços Restritos de Colocacao, da Galvão Participaçäes S.A.,

Centro Empresarial Barrashopping Av. das Americas 4.200, hI. 8-B, sls. 303 e 304 22640 102 Rio do Janeiro• RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 WWW.pentagoflotrUSIee.com.br
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conforme aditado ("Escritura de Ernissão", "Emissão" e "Emissora" ou "Galvâo Participacaes"),

respectivarnente), tendo como garantidora a Galvão Engenharia S.A., sociedade anônima sem registro de

capital aberto, corn sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gornes de Carvalho, n. 2 1.510,

22 andar, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas JurIdica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob on9.

01.340.937/0001-79, corn seus atos constitutivos arquivados na Junta Cornercial do Estado de São Paulo -

JUCESP ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.180.712, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social

("Garantidora" ou "Galvão Engenharia"), vern, por rneio desta, enquanto representante da comunhão dos

Debenturistas, NOTIFICAR o que se segue.

Ante o pedido de recuperação judicial' da Ernissora e da Garantidora, resta configurado o vencirnento

antecipado autornático da Emissäo, nos termos das clàusulas 6.111 e 6.2 da Escritura de Emissão, ficando,

portanto, vencidas todas as obrigaçOes decorrentes das Debentures e exigiclo de imediato o pagarnento cia

totalidade do saldo do Valor Nominal das Debentures, acrescido da Remuneração calculada pro rata

temporis desde a Data de lntegralização ou a ültima Data de Pagamento de Rernuneração, conforrne o caso,

ate a data do seu efetivo pagamento, sern prejuIzo dos Encargos MoratOrios, se aplicável.

Nenhuma omissão ou atraso no exercIcio pelos Debenturistas de qualquer direito ou rernédio previsto nas

Debentures deverá ser considerado como renüncia a quaisquer direitos e/ou remédios nos terrnos das

Debentures ou da Iegislação ern vigor, os quals ficarn expressarnente reservados para todos os fins.

Curnpre ressaltar que a presenite correspondência não corresponde a concessão de prazo adiciona) Para o

curnprimento das obrigacôes aqui estabelecidas.

Os termos ern rnaiüsculas utilizados, rnas não definidos nesta notificação, terão o significado a des atribuldos

na Escritura.

1 http://www. volor.com.br/empresas/3975802/investigado-no-lovo-jato-golvoo-engenhoria-pede-reccjperocoo.judpja/

Centro Ernpresarial Barrashopping - AV. das Americas 4.200, hI. 8-6, sIc, 303 e 304 22640 102' Rio do Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565' Fax. 21 3385 4046 . vw.penlagonolrustee.com.br
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Sendo a que ara nos cumpria notificar e requerer, permanecemos a inteira disposiçäo de V.Sas para

quaisquer esciarecimentos que se façam necessários.

Atenciosa mente,

PENTAGONO S.A.
IL

BUIDO?A DE fiu OS E VALORES MOBILIARIOS

Marco j ureIio Ferreira

•	 (neste oto representando a comunhào dos Debenturistas do 32 (Terceira) Emissào de Debentures do GAL VAO
PARTICIPAcOES LA.)

Centro Enipresarial Barrashopping - Av. des Americas 4,200. bI. 8-B. sls. 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 • Fax. 21 3385 4046 www.pentagonaLrustee.com.br
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ATA DA ASSEMBLEIA GERM. DE DEBNTURISTAS IA 3' (TERcE•mA) EMISSAO RE
DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM AcOES, 0& Esytcit COM GARANTIA
REAL £ COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÔRIA, EM Strnc UNIcA, PARA
DISTRIBUIçAO PUBLICA COM EsFoRcos RESTRITOS DE COLOCACAO, DA GALVAG
PARTICIPAçOES S.A.

DATA, HORA ELOCAL: Em 30 de marco de 2015, as 0:00 horas, corn alterAçâO do local
de realização pan a sede social do Agente Fiduciéxlo, em virmde da irnposibiIidade da
realizaçao na sede social da Galvao Participaçoes S.A. ("Emissora') decorrente de sua
nAo participaçao na presente assembicia, devido ao pedido dc recnperaçao judioiai, sendo
portanto realizada na sede do Agente Fiduciario (abaixo definido), na Avenida das
Americas, 4.200, Bloco 08, Ala B, Saks 303 e 304, na cldade do Rio de Janeiro, estado
do Rio do Janeiro.

coNvocAçAo: Os avisos de que trata o artigo 124 da Lei no 6.404, dc 15 de dezembro de
1976, confornie alterada ("LSA"), foram publicados .nos .dias 24,27 e 28 dejaneiro dc
2015 no Diario Oficial cia Estado do Sao Paulo e no Jornal "0 Cia?', a eonvocaçâo para a
Assembicia Geral do Debenturistas da V (terceira) Emissào de Debentures Simples, não
Conversiveis em Açöes, da Espécie corn Garantia Real e corn Garantia Adicional
FidejussOria, em Série Unica da Emissora ("ErnissAo" e "Debêntur", respectivamente),
nos termos da clausula 63 do Instrumento Particular do Escritura da 3 (Terceira)
Emissão de Debentures Simples, Nao Conversiveis em Açôes, da Especie corn Garantia
Real e corn Garantia Adicional Fidejussória, em Sdric Unica, para DistribuicAo Publica,
corn Esforços Restritos do Colocaçao, da Galvao Parttcipaçôes S A ("E-scutura")

PRE5ENc&s: presentes (A) debenturista detentor de 1000/4 (cern par cento) das
DebCntures em circulaçâo ("Debenturista"), confonne pág ina do assinaturas .anexa &
presente :ata ("Anexo I"); e (B) representante da PENTAGONO S.A.

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBJLIARIOS, na qualidade do
agente fiduciãrio ("Agente Fiduciario") da ? Emissao do Debentures daa Enissora.

MESA DIRIGENTE: Presidida pelo: Sr. Nilson Raposo Leite e secretariada pelo Sr.
Valdecir Aparecido Sicchieri.

ORDEM Do 1)14: discutir e deliberar sobre eventual decretaçao do veneimento
antecipado, tendo em vista a descumprirnento da Clausula 6 I, inciso XXI, da Escntura

DELISERAcOES: Em •continuidade a assernbleia iniciada e suspensa no dia 19 do
fevereiro do 2015, a qua] foi retomada no dia 23 de marco de 2015 e prorrogada por ate 7

F

H
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dias, e após a a mater a da Ordem do
Dia, diante do pedio" de reouperacAo judicial ingressado pela Emissora e pela
Garantidora na Justiça do Estado do Rio de Janeiro no dia 25 de marco de 2015, sob o
námero 009371569.2015$.19.0001, em curso na Cornarea do Rio de Janeiro,
acarretando em evento de vencimento aittecipado automátco previstc nas eMusulas 6.1
inciso .11, e 6.2 da Escritura, verificou-se que a Ordern do Dia da prsente assembleia
perdeu seu objeto, tendo em vista que 0 referido pedido de recuperaçAo judicial acarretou
a vencimento antecipado automatico das Debentures.

o vencimento antecipado automático das Debentures foi notificado pelo Agente
Fiduciário a Ernissora e a Garantidora, corn côpia pam a Debenturista, par escrlto, no dia
25 dc marco de 2015, a partir de quando passaram a contar Os prazos previstos na
Escritura para o pagamento dos valores devidos ao Debenturista pela Emissora, e pela
(larantidora, conforme clausulas 6.6 e 5.22.3 da Escritura.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a set tratado, foi.encerrada a assetnblèia, .da qual se
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pot todo&

São Paulo, 30 de marco de 2015.

F

d&; Q&C
Valdecir Aparecido SicchieH	

Q
Secretário	 0 -

S
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Ii 4TEPAV/BA — SINDICATO DOS 1kABALHADORES PJAS INDUSTRIAS DA CONS?RqcAODE ESTRADAS,

V.IENTAcAO, OBRAS DE TERRAPL[NAGEM E MONTAGEM INDUSTFUAL.DO ESTADODA BAHI4Pê5spa juridica
direito privado, corn sede a Rua do tarro, 16, Edificlo Vke.nte T Mthibr1andár;.CarPØo da
vora - Nazare, Salvador/Bahia, regutarmente inscrita no MF sob a CNPJ 16440 174/0001-05 e
cNEs/MTE através do. registrà sindicál conferido nos autos do jflcésso ñ.E24000.o07265/92
ueste am representado por seu presudente, vem, perante V Ex par interméduc de seus

ta-dos infrafirmados, corn endereçà profussioAàF stibiMpresso, 4Sd-m.hté-.cóñstituidos
iarte ariexo instrurnento de mandate, propor, corn fuicro no artugo 8, inctso Ill, da CF/ES,

I

RECLAMAAO TRABALHISTA
COM PEDIDO CAtJTELAR INCIDENTAL E DE ANTEUPA AobSUErrôs bAtuYELA

'teAnFAO ENGENHARIA S/A, pessoa jurIdica de dirélto fritiado1 Tñitr-itá 'no CNPJ/MF.sob
%€8L3Q1 397/0006-83, Avenida Otavio Mangabeira, s/n 2, Quadra H, LoW 2!- Mandacuru, na

de Jequre/BA, CEP 45-206-560;.

. J;. I t VAC ENGENHARIA, coNsTRuçöEs E FERROVIAS-S/A; lnscdta no CNPJ sob :o
Z5O664/0001-87, corn sede em SBN, Quadra 01, Bloco r, Edificic Palacuc da Agncuitura, 159

andares, Brasilia/OF, CEP 70040-909,0 que faz Delos fund amentosfaticos e argumentos
i!icos coravante dechnados

str-er
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1— DAS INTIMAcOESJUDJCIAIS. NIJUDADE. SOMULA N2 427 — ist
	 flniçg

Requer-se, de logo, que todas as notificacoes e intiniaçöes doravante.diriEidas . aos pátrb nos do
Reclarnante sejam feitas constando, senipre, o name dèFLAVIO diMMING DAISA (OABIBA
n. 2 18 458) sob pena de nulidade processual, segundo eritenthmento pretohano consolidado no
âmbito do Tribunal Superior doTrabaiho, 1. 0$ termos dà Sümulà 427

2— GRATUIDADE NA PRESTAçAO JIJRJSDICIONAL

2.1—SINDICATO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. POSSt&ILIDADE:

De logo, impende salientar :3 possibilidade de concess5o dos bendicios da gratuldade na
prestaço junsductonal ao Autor, nos termos previstos na Lei fl 2 11060/50, por se tratar, corno
sabido de associaçäo profissional Sm fins IucrEuvos, n3OpbdeWdó arar corn as custos do
processosem prejuizo a prestaçao de serviços aos seusasbciados.

Avalizando a possibilidade de deterimenta das isençöes ora rogçIas aos . sindicatos.ë instituiçôes
assem&hadas, assim tern se manifestado o Tribunal do Trábalho:des ja 5!: . Regiao consoante
ementärio colacionado abaixo:

2
GR4TIJIDADE OS JUSflçA. S!NDJC4TO DEFER!MEmO AGRAVO REGIMENTAL A
011ff SE a4 PRoViMrnro A junsprudência poflicu/qimente do S7i, item se
firracado no sentido de estender 0 benefic;o do gratwdade tam&m as
pessoos juridicas, parteufarm ente aquelas cujo objetivo molar e
assistendol, come, sem ddvidU, ,é a sitLvacdo.:dosindtSo. Tais entes, par
ndo. terem fins lucrativos, gazani do presUnçio:de auséndo tie candiçOes
pare otto, corn as despesas processuois, umo vez que Inurneros são as
olwigaçöes ossistenciols a que se L'ihcuIcmt muitos s& as Ojsccj qdcg a
quem a ssnthcar.o ossifle ci, substitul procesgualmente Defenndo se a
gratuidade de justice cc s,nd,cato, teforma se ci decs.cao monocrc,t,ca que
00 fundamento de deserçOo, negou seguirnento cc recursa orthnano po
ele interposto.

(TRTS2 RegiJo; 29 Turing Re!' O6Sbthv6dërbLUj24 LOM8A;A?CVO Règimerj tot
W? 00297-2008-016-05-40-1 AG)

BENEFIGOS DA iusnçi GRATUIL4. Sii\DICATO, CAGIMENTQ. e da y/dc a
concessào do beneficia cia gratuidade tie justiço cios santhcotos ante ci
presunçdo de miserabdgiade juridica dos mesmos ecs quo Mo axarcem
otividode lucrotivo C ante a necesscdade de se garoritir a custeio dos
mesmos mecoanmo n000sseno wrap ado quada defesa do categoric qua
representorn.

(Processo 0"226-$4-?011"5,013j RecOrd at no 117427/2012 Relotora
OeemborgadoroMNw wk4 A&eJ .5k W*A4, 	 4012012):
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GRATIJIQADE JUD!tJAfl4 S1ND1CATO. tè-dtóàdo-seo smaic,jo tie entidode
que nôc exerce otwidode lucrative osseme/ hand

se a; entidode,beneficence, scm fins lucratives, presonde do prothç6o de pro vu do sue
!upossqficxenç,a ecopiOm,co pora que se defira e benej7ao do Justice
gratuito 'tquerido.

lPmcesso 0001357-5320115.050E RecOr4 o. Q n9034/zon RelatoroDesemborgadepJLufrA tOMa4 2& TLJRMA,fjJ 24'l4Qonj

SINOICATO REPRESENTAJ.flE Of EMPREGADOS il
RONORARIOS ADvorn,aos &nthcato, no quaRt
processuat dos seuc assoc,adoj pode pleltear as
judic,rg, bostando openas que declare fe/ta de codeste,c parc arcor corn bs despesas processuo,s, se
propr,, ex,stenc,o Recurso, provdo pare ants net
flrotuidode.dejusdca eopogomentode honordtc,Sw

:4 GR4
tie sut
do ôssi

thu

(Piocesso 0001544.27-2010 505022 Riwi, dc •a'.O7S43Sf2ofl RelatorDnembargadarJEFfJqNjauflJc,$a TI RMA DI 30/0272011)

2.1— DECLARAcAO DE MJSERABJLJDADE DOS SUBSTrruioos.

Outrossirn, insta infer-mar, Para Os fins do quanta disposto nà L1i5564j7o, t060/5Oque Ossubstituidos näo dispäern tie recur-sos financei 	 3
ros sufinentes a ar-car corn despesa processuais -sern impogar no comp.rometimenio dos sustentos pr6prjo s' ^/06 farñi(iares.

03— CCP, 1NEXlSTNcrA STF. NAO OSRIGATORIEFJADE DE SUBMISSAQ.

RegiStre-se a inexistencia tie Comissap tie Conciliacäo Préyja insituida no thbitosindical motivo pefo qual nâo hou	 empr-esarjaj Cuve a subm,sso prévia da presente demanda flo referido orgo,Segundo determinaçao inserta no "Caput" do artigd 625-b daCir.

impende ainda 5I1entar que a Supreme Tr ibunal Federal, ém.medjda cauteiar defer-ida nos autosda AD! 2,129 MC/Dr e da ADI 2,160 Mc/OF deu lnterpretço conforme a Constitur
ref enth preceptiyo Para reconhecer coma näo obrigatorra a 	

o ao
apresentaco tie J	

ç
utrguo trabaihista aCCP, quando efeirvada esta per reputar caracterizada "a pnan" ofensa ao principro do Iivreacesso ac Poder.Judiciarjo	 .consubstanctado no art. s; XXXV, da Magna 'Cérta.
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04.LITISCON$611C,O PAS5Itj. RESPONSABUJDADESOUOAAIA/SU..JA
Segundo sea 

Istatuto Social (arto V), a Segunda Redamacja (VALEc) 
euhiade Sociedode par a	 eMpre$Qpabftcasob afarma cöes, c/c 

COP/tel fechodo COAtTO/ada pc/a Un,aa e V/nw/ada co
Minister0 do-5 Transpone?' e que fora cr,ada, ressaJte..ge, corn a proposito de 

"COnstwçü0 e
exploraçoo de JflfFaestruturaferroviad,, (vide artigo 52).
Neste contexto, Para a execucao cbs obras cia AOL - Ferrov,a tie lntegraço 06A!2-Leste quel'gara as cidades de fiheus, Caetjte e Barreiras no Estado 

cia BaN pa, a Frgueiropojjs no Estado doTocantins, subdjv,duu respedjva construço em "lutes" Neste 
contexto, as subsMu,dos foram,ento, admititios pela 1! Reclamada (GALVAO) Para laborar em proj da 2a Re (VALEQ, no trecho(Laie 02).	 stclue prpassa por diversos Municxpros, corn canteiro central Inafado nesta ciciade tie JeqtJie/9

Destw-te, faz-se flecessaria a integraço cia ltScon5ode no616 Pässivo
que seja declarada sua responsabilidade quapto ao pagame 0eventualmente devidos pela contratada.empregadora de nianeira solid,455 cia CIT— ou, ao menus, subsicj g ána Segundo a Sumufa 331 do 1Stats e	 p

suas obrigacoes leg	
contratuars Consjstentes em promover a fisczintegral curnprjrnento dos direit assepura,-int

cLlfpregaaos causanOjj5 POtS, IflCon5Passiveis de reparacao pela Utica da responsabilidade civil, seja objetiva (an 37, §
	 4

cF/83), 
seja subjêtjva ante a caraèterfzacao tie culpa lh 

&c fldo"e/ou ?n IIapjji

05-. LEGITJ.MJ1 AI1VA 
"AD CA USA M" ART. s; Ill - CF/88.

Aincla inicialmente, cuiiipre d
emonsti-ara legitimj ativ doAutà pafapromovep emjjjfzc,, adefesa dos Interesses tie seus representados na qualidad tie substituto processuaf destes

senâo Vejamos:

A prornuJgç 0 da nova Carta Repubjp	
riçorepresentou consideve1 ava	 a

direptos fundamenrais e socia ps em sr elencados ao possibi p it ar a atuaç 0 tie traba p hadores e tie
garanfl dossetores organrz05 da socsedade atraves de SuBs respect,s entidades representativas

Corn efe p to a Constztujco Federal de 1988, no 'ncrso Iii do.sea artigo , i, verb,s", outorgou
aos Sindicato a

s ' defesj dos direitos e interesses coletivos a	
9

U Ind,v;duajs do categoric, Inclusive
em qucst5esJuj/05 00 admJnjstt0t05'.'

0

Para

do art.
que	 Ise tie
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No obstante refe,jda precejto consubstantiasse coma •saPiano rnfraconstjtucjonaj advieram as Leis os?. 788/89,	
bido, no rna dEéfjèác a pkna 1, nodrtigos 89, 32 e 240, 	 8 073/90 e

set exercida pe!o ent restou
	 8 1l2/9Q, nas quais, em seusexpreameflte consagrada a bstitu

e cfassjsta.	 su,ço processuaf da cetegona a

o implemento efetivo de tat medida 
contribuiria de forma siEnifkatji,a paracdo Poder Judiciajia —face a desneeJdade de multiplas P

rupositura de demandas cong&leres -bern assim a COnsQmaço da preconizada prestaço Junsdicjonaf eflcaz celere, economica euniformé

Conqtjàn0 nas Iflstncèas inferiores eaté mesno regrañajs 
refetidaØrejtogiva tthha sidoaceita cM forma abrangent - frise-se, nos molcies previstos na 'cdo Trabaiho em sent,cjo oposto aos anselos soc

pa,s e a te	
mater" - o Tribunal Superior

ndencia cM valonzaç3o nord	 rnaxiva dedas tutetas coletiyas, consojpdou entendpmento retrogrado 
pat-a Ilmitar a atuaço sindical,na	 de substituto p rocessual tao somente as hipote5 'nser-tas via Yflalsinada Sumua310, entâo editada em 05/05/1993	 -

Covittido, instado a manhfestarse sobre o tarna, a Supremo 
Tribunal éderi no exej-cicjo dacompetencia exegeta cia Magna Carta, já em abri! de 1994, em voto proferido peloExcelentjss,mo Senhor Mt pj:s- 0 NIB, PA SILVEIM no Manclado deInjunçäo 3475/sc, ao ariahsar

questao :prejj fl2 de iIegitirnjd	 "ad proceEsum" do Sindicato irnpet-nfe. verbthu:

"IVo que cOncelrneô pce/frni gp de IJ&giUhi/dddedffi,.a tad cousam' doSudt0 requerent, fecuso-ti Adow, pars tont4 aparecer dos fundameptas doProcurodor yerQ/ do Repubffcc cisfIc IS/Jig ntstes term as
5 No toconte a prelim/na, Qrgthda

	

Aepub	 pc/a douca Consuflovia Gerol do/, no sentido de que 0 l'npetran C parte	 pore PrvporoacOo cobe trozer ô co!açBo a POSIcIOnOmentO do M:oistej,o Public0 arespefto; contido em porecer en/tWo no Mandodo de/hjsgS P9 162-2Pernambuco:

'11 Preliminormente,	
1•'pthrnprop,r0 Contestoroçöo énecessodo ter interesse ëJëqiSmfdad( Set 30 do tAck (4,

Jose AFONSO DA SILVA cNceitua e dastca as normas Cnstftucjonais de eficacia plena cairn aqrUefJ que, gcgf a
entrada mi vigor d.a 

thnstrj,g0, vcgg ot thin /x'ssybffthd0 do pmijuzj, 
ta-fog as sit acgenTh@Th,ainenta aas 'rn-ezg, Cvnponmei,tog e 	 que a L1adop cvnst'ph diets e

Qui regular. MARi* HaENA 
Dncz, a scu tumo, aflrma glie tais cânones a p%iem 	 effczec., ta sva

sabada en Itac twv disqof#aj,	 1JQ5JIJn'd1,J a, 0 p'ocro cit sia eathç4 par awterem abs os
oknj, l7ffig	 flaj spos$/b,7/s	 fmerj/,gb dos eta cosp &sjIq, apesarde
suflt4t&d0 enia'io'a, g5

 vquercyn nonna $IbcansMrjona/,,,nflflM,



nfl

t	 is,	 S!NOICATOb	 -

-	 SINtEPAV • 
.IZ Nöo se opresergo coma tit tar do
threffo cujo re9uJorn@flaç5o p05w/a e sin, coma representonte dos"trobo/fladores wits dé Ponibos— PE'.

13. I  "1111, datorte Magita tnt
sIAdlcu

'a dcleso dos direitos c mteiesse, co/ezivosoc, individuals tic categorfa,Inclusive em que
$Wes /udicjcns ou admJnjs#ntwg Essa norma emcotejo corn a Co art. 52, )Q(J, do mesnta fri Ma/or, revela-se de curate,especial afostando quolque, db,ce at,

gem!.	 cond;çflo estabe/enda no norma

19. Doi results que 0 slnd/cuto, cai
de otucç5o especqfrg, no camp dth
dos 'direftos e lnterenpj colEUvos
represeflftda 'incfuM,e em questa
depentie daexprea

Julio. No particular, p
confwjdo ôs 'en fldá
Const!tafcao que a
filladof Judicial at
dUtOrizodai'

23.Eeconj,ecemcs par isso, set oslndithto./rnfrfonte,t,cg	 pornpediro mondado de injunçjoY

Estfpu/ando.o art. 39, Ill, do Constitiisjo que àoiijidjthto cabe a defesadog direltos e interesse, colet,uos at, lndlviqf,; do categoric, inclusiveem questffes judicial; at, odmrntctn,t,vas nJo parpee, efetwapassives', no espede, deixar tie	 rnente
reran!?ecer4j,e legitJmiciadp0 plesteur,como a	 no defesa do dire/to do categoric de 

senndorg, a que serefere a iniclol em ordem a/o grgrem condiçoes cit oufeny asfisnoonais decon-entes do Isonomw de vencimen itos ndicçj no peçointrorfutoqa Disbnto e a situcçdo dos entdodes associative; cup
representar seusftha	 dcrto/d0, judicial aontmjq mentedepends de express a outoriaçaô"

C
	

(grnros ad/tacts)

Não obstante a temátjca adotada pet a Excelsa Corte ho
m	 de

	 supra jhdcado reiterada no
jutgaento do Mandado	 lnjunçäo 550-1/Ms - cuja decps5o segue na integra em exano - oS061 160 ES PeCIaJIZadO manteve o posiclonamento adotado e, somente em 0111012003 atraves
da Resotuco 119/2003 cancelou o antigo Enunciado 310.

Insta observar que a hocjierna jurisprijdencja do Suprerno Tribunal Federal tifio quantesposado ante riormente consoante Se infer-c do emenfr;Qdorayate trñsdftó 'ad lit temm.

6
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•SINOICAJD 00$ TRAALNJOOJS MS INfl6$flffj.s DA
PAv	 C sra'JçjstMal7Aç ofl DET	 m	 t Mowf	 OB EStAto BA BAlM'jonjWjo

AGRAVO REGIMENTAL NORiftupso £XTMORD/I'JJPJQ 5IN0JCqj" 
ARTDA CE/SR. PREaDE	 PLC iM 1.	 St I/I

A furisprudigncia deste Tribunal fl
nnou-se no sentld,, de qua a Pr-crc/to'n

scnto no inaso I!! do Qatigo Re do Const!tu(çff0 doBras!! asseguro a
0mph, Iegit:rn,d0d etive, ad cOusa

pgj dos sindkojos coma subsPtutoPT0CeSSIOjS

Agfvvoregifnentojo qua Sc nego pro 'imEAto

EMENTA3

S/nd/cat0: Subst/tulçoo processuoJ: 
Oft :1/i, S& COflStftzjiçJ0

concede cos sJnthjr5 amp/a legitImidode atW., sd Cousam coma
 Fader I

subst,wtos Processuots dos 'Ategrants dos toteQonos 4ue represen tam
1
IRREE 193 5Q3, j9 g 039 21002,g, 211.574 23211, 214 663 Pt,2.05.2005 reci p/', otiSrd&, MIflI1tbJOSmU.P4JI,i)

A nSo pubftcoçao do at&t/So do precedente do plenono nSo impede o
Jutgome,u-o imethato dos coja5 que versem a mesnia tenn 

(uiisJv art101). Ptecedent	 - -

Neste estejo já mais	 7 recentemente seguindo orientaçao ethanada tia upr
Tribunal Superior do irabatho passou a adotar tat 

PosIci	
eIai-è tambem o

onamento confer-me exsurge dosacórdäqs abajxo cofacionados 
"in verb if-

RCCURSO Off RW/sT,a.. LEG(T(M!DAQJ AT! VA -Ap C4Usa1 SINIXC4TOSSUBSI17u:00 PROCESSUALREpRa(,jrAp,,fl.

Ester Cone Sperlor, ante o rea-e rado antardiriahto do Supremo
con ceb	 TribunalFederal	 it a suerSumuk,11	 n 9 310, pot- me/c, do Rewfuçoo 

it	9flgJ 133 Dessone nSa mo/s subsinem as	 de on/ emsubjeth,a e objn,yzj, Imposta Pala refer/do 
561121110- , a atuaç5j do

	

Sindicuto coma subspj 
PPOCCSSUQ( )Jas Does 	 qise pugnu pelt,'n7plementao de dir-egos mdividuams her ma gencos (art 

81, 11!, da tel n8.075/So)

(-.-)

Recur-sot/c Revistj par-claim ente conheddo e pro fr/do.

'SIF; 2" Tun,ia; Relator Minsfrc Eros Grau; AgReg no RE 221,877-3- Public 	 DPi I5/06j2067
sla TuBna; Relator M4N0 eOrda Pertence., M Keg no Ag Thst j$74;
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SINDIcATo DOS!

PAY

nn  C-

RECUR50 DE	 ILFOmMIDADE 4PVA AD C4ISAM DO
PRO casjj

o Plea-jo do Tribunal Suiiërjor do
175;894105 Eel. W. Rono/doL
sarnulo aiR 310 do Corte,sob Oft
disIogtohQ artigo S II!, do to
Exttoord:c4r,o port ogn- em pro!
cotegodu, A dec/so0 recOrr/dá,.po,
entehairnento do isr edo
pro cessuol decorrente do d:spcc
Precedentes Recta-so de rèfristo 17ã6-c

(-1

3. HONOR,4RIOS ADVQC4#O6S S
preconizo quc, qUc troriñde de
pro cessuaf, iguolmente exig (vS 0
do art 14 do Let n2
advac-gtk;os In cos, cOniiqnaao no
requisitos. AP!FcaØo dds $Cmulag Ms
Mo Conljerje/0 nesse temo.

JUIPMento dos E-RR
0031 deddía CCflcë/or 6!
o sindjctjuj; dionle do
Uco pOcwj ledifiur,e,,q,,

fsre,tos dos me,nbrc,g tie sue
esto em srntorno corn 0 atuq/
a ompittuije do, subkltul^ao

9,01 lit do oristltuiço0
do,nesse thma,

A .juriarudeha,-, do TST
iWanda comb substitute
, dos requisites pre vistas
erirflenrc, dc- honoraria5

do727flCCiVsOde reu/sto

S

de
(RI?- 1$56O94253g Re/at&t Mi4isrrotetfrj	 to(RR

bata5M Turmo, Data ôbffØo/jg9)

Resta, pois, inconteste . a leg/timaclo ad cULJsom"-tjo Sinditato: AUtQr par-a defencieremjuijo spretensaes bra deduzj.das

06— DA REPRESENTAcAO DO REQLJERENTE

.	
Conforme se visfumbra dos -docomentos anex os o Sindicato Dénlaficjánte fora 

c6P $. titq,fdo comoIegrttmo repr
esentante da categona profissjonal Vlnculada as empresas que desenyojvemno ramo cia indusrj da Construco " pesada' (assirn entendida como obrasaer	 de, "vg',

terraplanage

op
or-tos, barragens canals, edusas, estradas ferrovias 

hidroejetricas metrOs, pavinJentaçopontes, portos	
m em geral, saneamento terrnoeItr,cas dutos, tuneis, viadut ernontagens industrjaj5

 dentre outras), tendo como base territóriálto& a Estadp 
dBahjá.



•SINTEPAV
IAIIPA

(Thi t:

corn efeito, seus atos constitutivos, foram devidamente de Registro de
Pessoas Jundicas a sua inscr:çâo sindical fan rnsenda no CNES - Cadastro National de Entida des
Srndicajs do então Ministéria do Trabaiho, atraves do processo n 2 24000 10'0265/ 92-99,
habjjitando-o desde entäo, em observância a Sómula 67^ do Supremo Tribunal Federal, a ser o
unico ente, desta flatureza, corn poderes a promover a defesa dos direitos dos trabathadores da
sua rèspettf va base.

Pois bent

As Rés estão a executar, coma sua atividade econômjca preporidirante nésté EStado; Segundo
narrada acima, a construção de uma ferrovia Desse modo, a teor do disposto no art 511 cia CLT,resta Jnconteste que seus empresaclos sao representados peto SINTEPAV/RA Cansoantereconhecido espontanearnente pelas proprias Reclamadas ao realizar a homologacao dos TRCT's
de seus ex-empregados perante a Autor, aMm deceIebráçcip estes, normascoletivas(Ac?)

07— DAASVERA; DEVIDAS PELAS RECLAMADAS.

7.1— DISPENSA lNJUSTlFroA. PARCEIAS RESCISORIAS. MULTA POARt 467— CIT.

Corno divulgacjo pelos diversos melos de irnprensa ( esthf, téleyjsn; radiófônjca eintêrnet,ocaI 
e estadual (confarme documentos em anexo) alegando severas dificuldades financeiras em

razaoda auséncia de repasse de verbas, o primeiro Reclamado despedw, injustificadamente em
02/03/2015, todos as empregados constantes no "rol de substituidos" ora acostado e parte
integrarite cia presente pep.,

No entanto, ate o présente momento a empregadora n5o efetuou o pag ieiitodas parcális
decorrentes das rescisoes e, Segundo reiatacfc, aos representantes do Sindicato, näo ha sequer
previso Para clue isto ocorra.

. Par conseguirne, são devidos aos ex-empregados o (I) s&do des-jo . do periado!aborado (ii)aviso previo Jndenizado - proporcionais e integrandos aDs respectsvos tempos de servlcos (w)gratificaçao natahna proporcional, (iv) ferias simples (vencidas e näo gozadas) e proporciona isambas acrescidas de 1/3 (v) alem da mufta de 407o inciclente sabre os-valores de EGIS no cursode todoo vincujo.

' w. GOmuJa 677. Ate queld venha a dispo: a respeto,	 prorder 20 regisvtzeldas entidades sindicais e arpera obScrvâncja do pilncipio daUnlcfdade.
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Ressaite-te Clue, conforme preceftija a artigo 467 da ai corn redaçao dada péla Let 
fl. 2 10.272de setembro de 2001, em case de resciso de contrato de trabalbo 

"a empregador e obrigrido apager a porte 'a contra versa do verba respect,vty em primesra oucj,êpcw, sob Pena tie pagamente,acrescido de 50%", o que se requer, de logo, aplkaçao.

Releva notar que, em certos casos, no houve sequer a corilaçäo do térmmo : do coAtrato de
trabalbo na CTPS dos Autores Assim, deve ser determinacjo ao aludrdo Demancjado que reafize
as anotaçoes respectivas sob pena cia secretaria desta Vara faze-la, segundo permissive legalC0fl$ubstancfad no art. 39,jle da CLT,

72— MIaTA DO ART. 477— Cit ATRASo NA QUITAcAO.

•	 Fm face cia extrapoIaço do decéndjo estabelecjdo para págámérjto das parcelas resdsàrias, aR eciamada incorre na penalidade prevpsta no § 8* do artigo 477 da Consoltclac5o das LetsTrabaLfiistas

73— MULT. DESCIJMPIMENTO DE OBRIGAçAO CONVENCIONAL

Em decorrncja do descumprimento de regras estabelecidas nos P.CT's/ccn iñfiaue merarepetrco de texto legal (cf. Sumula 324 II, TST), rncorrem, ainda, as Reclarnadas, nas multas -
pressagiadas na Cláusula 74 da norma coletivaacostada

7.4— DANO MORAL PRIVAçA0. VERBA 0€ NAT1JRE7A SALARJAL

Segundo disposto no art. 477, 46°, cia CLT, acima evocado, aquitacäo das Vetbasde
resclsao Contratual correntes ciain cosVç deveria ocorrer ate a decinia cia apos a comunicaço da duspensaContuclo,consoante relatado, a RéjextrapaJ	 em muito, esse prazo.

Corn  efeito, as verE,as oriundas cia relacao de emprego constituem.se come unica fonte de
sobrevivenoa do empregado e, em geral, tambem de seus familiares Por, 

1550, de maneira ateincondrcionaj, a satisfaçp de todas as necessiclades basicas (alimentaflo 
m, oradiatransporte lazer etc.) estth 	 , educaco,sempre atreladaa remuneracao percóbida eLà seu trabálho:

Nestas circunstancias a lnJustifj da mora empresarpal impede, de modo quase lnexorável, acorreta e tempestiva aquis,ço dos bans de consumo imediato, causando privaç3o 
30 obreiro e

aos seus dependentes diretos e, abalo psicofogico decorrente cia angustia e
espezinhamento sofrido, alem de via cia regra, expor-Ibe a constrangrmento perarite seusparentes e amigos, de quem busca ajuda, quando no recOrrea coA ir/jJ coniterceiros
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Infere-se que a conduta i!icita da Re, caracterizada pelo ihtumprktieMó àé obri
ga98e5 que theeram leg

almente Impostas, causaram 'negavel dano moral ao Irabalbador, de
ser Cofldenada a ressarci-Jos 	 vendo, portanto,

Os - DO PROVIMENTO CALJTELAR INCIDENTAL

Sol-CABIMENTO.

Impende registrar que a primeira Reclamada, após ter déspedido 
todàg:bs:seusfrabafhadoresnäo ap resentou ao Sundicato qualguer previsao de 

pagamento das verbas devidas Ao revesafirmou peremptoriamente que no 0 realizai-6 pot total auênciá de fundo

biante das circunstancias narradas, 
justifica-se a procedimento cajjtéjaro,-a requerido; umavez

que se pretende, em verdade resguardar o resuJta utij cia processo, ja que as açöes 
cia 13 Reno de

monstram o desuderato de pagar aos obreiros, frustrando eventual 	 o a setfuturamente movjda	 execuç

Assim, afigura-se viável a presente med Ida cautejar 
pugnda, conM,-rne

NOW verdadefrarnente Upica or qua/s
nãq são nw-ice urn Jim em si prOprios,Thus sffo infchveknente
predispostos a emanaç5o de urn ulterior pro cethm ento
defin, tiva, do qucil estes prevenuvamente assegurwn a
pro ve,tc.i pratico Estes nascem, par assim thzet a service de
Um procethrnento defin,t,vo corn a funçao tie predispor a
terre-rn e preparar as mejos mais
êxito.	

ode quados paParaa sea

3CALAMAJgi 
PJERO; Introducoao Estucfo Sistemátjco dos procedimenras cauteiaS$fld,,fl

11
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8.1.1- ELEMi NTOS JUSJTIFJ(ALDQR3 DA CAUTELA.

A) 'PLJMrJS 801W fURls".

Sobre a reqdsjto em epigrafe, Luiz ORIONE Nrro6 ensihanostjije 0a perscflj cffàS fumus ban!juns reciama do magistrado umJuizo de meny prabczbifrdade Ou verosslm,fhanca Vale dizer, paroutras pa/cyrus que o fwnus ban, juris to pro babi/ida
hosquejado no	 de de existEnc,o do diresto material a ser

açâc, àcaute lade afim de evitar a süoperft/JtaØoo,j dSbarotanento

A refat,va certeza quanta aos fatos alegados encontrase ev:dencada
 Pepre-prodijzj o que, embora no âmbpto de cognicao Sumatra, a 	

prova documental
Proxima, em segura mectrcja, o"iiuizo de probabjfjdade" do "juizo de verdade".

Percebe-se que a toda a matErja nan-ada neste ariazoàrjo se eflcontradevjdrthente 
tomprovadaatrav4s dos documentos encaaaaos mormente quanta so direuto 

a percepco das verbasrescisorras, face a exrstëncia do vincujo empregatcjo firmado entre as substrtufdos e a 1
Demandada e a comprovaçao ipd pscutwej cia rescjs dos contratos atravts dos TRCT's emitidos,

8) aPER/CULUM IN MORA.

A se aguardr 0 julgatnento definjtjvo cia
lilterstici	 presente Reclamaçao Tnbaihjth PoderS haver,c, o pagamento do crédfto devido a P Demandada pefá 22 Re.	

neste

Contudo, as atitudes adotadas peja empregadora recrudesQdas pejas cJrcunsnQ3$ aqul
ict

aventaclas, denoram que, em Se efetivando a repasse direto dos recursos em 
lnomanterior ac ino de eventual execuç5o - 	 o muito

patrimonio suficiente	
o que, frise-se, provave jmente	

ent
acontecera - lnexrstira

a	
a quitacâo dos direitos garantidos aos émpregacfos subtithk1às

lsto porque, pefa liqurdez inerente ao drnheiro, uma vez na posse do devedor no e 
plausivelacreditar que a mantenha consigo, Inco j ume, durante aPgum tempo ou que este näo seja objetotie Constricäo Para garantia de pagamento tie outros debitos quirografar15-011 cfe jaez inferiversado nos autos (privilegiado)	 or ao

Urge salientar, outrossim, que em se tratancfo de créditos de natureza áiimëntàt,à périgo da
demora é, em tars casos, Incontestayel baja vista que Se destrna ao sustezno propno entantenca da famulua, a que se agrava no 	 fou a
trabaihadoreg	 presente ferto por acometer mais de urna dezena tie

6 ORFONLNETO Urn; Limina,es no processo civil e iegisiçi227.	 o procesuaj civil extra\gan'2e eti; S30 p,
	 EdM6to50-

12
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C) DO PEDIDO LIMINAR "INAIJD!TAALTERA PARS".

Presentes as pressupoos legatmente exigidos, Segundo : adithá E*Øétididos, veni, a Sindiçata-
Autor, do logo, requerer a V & quo se digne em, limInarmente, seni a oltiva d 	 na pae contnrfa(inauthta a/ten, pars), 

detenmnar a "VAIEC" (V Reclamada) que deposite a disposiç5o desde
MM Juizo qualquer crédfto par elas ainda	 praneira

8.2— DO PODER GERAL DE cAUTEI.A.

Na hipotese de V. E0 entender incabivel ou inadequádoo, 
brarequendo. 0 Demandante pugna pelo exercrcjo do poder geral do cauteta confendo no artigo 798

do digesto adjetivo civel, para quo sejam adotadas outrasmedudas necessarias a evitar os danos
de dificif e incerta reparaço ora aduzidos.

09— DA AAITECIPAcAO DOS EFEITOS .DA TUTELA.

9.1— LISERAçAQ DO fliTS E HABILITAcAO NO SEGURODESEMPREGO

Restou desde já incontroverso (a quo seguramente tarnbdm ser cQflfirmoo :n1defeSa) o fato 13dos empregados terem sido dtspensados Imonvadamente coma alegad 	 gurao acima, o que confihtpotese regal autoruzadora ac saque dos deposptos de FGTS realizados
vinculadas, a tear do dispogo no áj-t. 20, I, da Lei fl.9 8.036/90.	

em suas contas

Ocorre que, para tanto, é imprescindjyel quo o obrejro aprsente abi5rgaà gestor (CEF) arespectivo Terrno Rescisorso, devidamente "homofogacro' polo Sindicato profissia 	 assistente,o que, porem, somente podera ser validamente realizado concomitantemente ao pagamento das
- -
	 verbas neles Consignadas, fato que flo aconteceri diañte da manifesa : mora-do enØi-egaddr.

0 mesrno so diga em relacao a habiHtaço no prograna SotiaI-46 "seguro-desemprg" quepressupae, aféni da pratica dos atos acima reportacros, o fomecumento das respect,vas "guiac,
preerichudas exclusivamente pela empresa, cuja realizaço seguranen 0 no se dara em funçaodo encerramento total do suas atjvjdads,

Todavia, referidos instjtutos (tanto o FGTS, quanto o "SeguroDesemprg0'rj 
tern por désideratocomum (consubstancuando numa analise remota, a preservaco cia digntr5ae da pessoahumana, em todas as suas facgras coma principro fundamental cia Republica) permrt,r,  acempregado superar as vicissitudes cia vidarn dentre elas e, pruncupa e trabaiholment a fa docomo eio de subsjstenca seu e do sua famfifa.
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Neste sentitie, cercearfhes respectivos djrejtos representada nab 
so áfroñja ConstituicaoFederal, coma avilta, ainda mais, tuna condic3o socio-enom,ca ja lragilizacja 

per ocasio dodesernprego invofuntarie causandolhes darjos Irreparveus ou dethftcij reparac5o
Sencfo assirn, presentes as elementos eIencajos no art. 273 do  

m e
CPC, coma acima demonstrado

requer a este MM juizo que, antecipando as efe,to da tutela, sejaxpedidos os respectivosALVARAS JUDICIAIS COLE
a CEF - Caixa Econôjmca Federal e a SRTE -

Regional do Trabajho e Ernprego na Bahia, autonzando a Jevantamento do PGTS e a habiktacaono programa social do "SeguroDesempg0u referente aos empregad95SUfi5ft10 arrolaciosno rol em anexo, ou, ao menos, que autonze a Sindicate.Autora real,zar, corn esth finalidadeespecifica, as homuJogacaes dos TRCr's, tonstando as "ressarvas" necessárjag, mes mo que asverSes rescisorias nâo ten ham sido pages.

.	 Deqe ia. evoque-se a Iflcoflstitudonaljdade "incidente, tonturn if 	-nb1ar ..g.. cia Lei8 036/90, Inserido pelo MP 2.164-411.2001, que obsta, em tese, a conce 5 de medida dogénej-o, posw que - a despeito cia total auséncra de "urgéncia e relevdnc,a" no regramep 0 doassunto - tratando se de materia afeta a direito processual seu tratamento legislativse d6 por mere excepuonal cia Medida Provis	 e não pockoria coijsoan ja entendido pete Excelso Pretoriahojulgamentocie API 2.736, cuja ementa segue abaixo traliscrit

EMEivTft INCQNSTPUQbN4UDADE Aç
Pro v:socw it Z164-4112001. InU-oducao
-8.036129. Ed/ca0 de med/do prayS/ta
odvocatoos AçOcs eotre F673 e tltu/oi
!nexlstjnoo de relevanqo e de urgéncic Adireito processigj/ Competencic exclusive do Farts 22, inc / e 62 copur do CF Precedeütes
inconmtu&,,iol a mccl, do Provisono Que
Condcnccao em honoyanos odvoc'taos POT
o Fundo de 60ranti0 pot Tempo dc-Seth/cd
v/nw/ada5, hem coma naquelds em qué
representumes at, subs tiwios Ør&SsUb/5

UM; Art, do Med/dc 
14

2(t. 252-C 170 Let C
umbenac Ecno,rcr,os

tOnlc vinnu/odas
o, odemais dpica de
Legislotivo Ofrosa oos
juJgüdo proc&sj E
?undo lei, suj'cinw

iêndq, nas ôçôes en ire
e titvfors - de tontas

item as tespèdi.iás

(AD! 2736, Reiotoq;; M. C6Z41?
0	 TdbrMal PIenq j&lgodo

02491-01 PP-GOOSIRODPA-9^,2,^illp.ijz-l":

.3/09/2010 Ok-OSs tYvuw 28-03 2011 P1131/c 29-03 201j EMEwr VQ
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10— DOSPEDJDOS E REQUERIMENTOS.

"Ex positW',requer, o Sndicato-Autor, que V. Ex. 2 se digne em a- nbtfflcaçâo dasReciamadas P
ara, querendo, comparecerem a audiêncja designada e oferecerem defesa, sob

pena de Ihes serem aplicados os efeitos da revelia, sendo ao final em näo havendo conciliaçao,
julgada a presente Redamaçao procedente part, mantendo-se a Irminar concedida converter o
deposito judicial reafizado em garantia ao recebimento das verbas pleiteadas -em analogia ao
quanto previsto no artigo 818 do Codigo de Processo Civil - e, urna -vez reconhecida e declarada a
responsabiljdade sohdãria ou, ao menos, subs:diária da segunda (VALEC), conforme,sunentado
no item 04 -condená-las ao pagamento, a cada urn dos obreitos, ds-segtiIntes parcelas;

-	 a. verbas rescisórias . (saldo de sa!ário do més:da despdida, avisoprévjo
•	 indenrzado - proporcionaf e integrado ao tempo de sêrviço, gratifIcaço

natatina proporcional e ferias simples e/ou proporcionars, acrescidas de1/3) devidas a cada urn dos ernptegadbssubstthfldas item-:7,i;

b. FGTS incdente sobre as parceiasrescjsorjas è	 diva-mufta (40%),
sobre a totabdade dos depósitos efetuados e/ou devidos, consideraridc,
as despedidas injustificadas;

c mufta estabelecicla no artigo 477- CLT, em raCao tie more pa quitacão -
IS

11des parcelas resilitórias;

ci. muftas previstas na CCF, uma por%athinfraad é.porempregado;

e. na hipótese de não ser efetuadaa
em primeira audléncia, pede a c&denacäoacrescida Øe:-50%;

f, indenizaço pelos danos morals causados •aos trabaihadc yres, p&as
razôes expostas no item 7 4 no valor de It$ .5 000,00 (cinco mil reais),
devida-a cede urn deles;

Requer-se, ainda, corno obrigacão de faier, que seja a V Reclamaaatcornpeljda a*ealizaras
devidas anotaçoes da CTP.$ dos empregados, corn posterior entrega :a6s respectrvosReciamantes, sob pena tie fixacaci de "astreints", suplucando, ainda, pela expediçäo de oficio a
Delegacia Regional do Trabalho, pare fins de apuracao das infracaes consequente apricaço das
penas previstas nos artigos 49 "usque"53 da Cit
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çaso näo tenha sido deferida a antecipacao dos efeftos ciatuteja 	 uerjda Oteni 9.1),ãfti réstëdeverá ainda, ser determinada a Reclamada, a entrega tie todos as documentos necessarjos aosarlue dos depOstos tie FGTS real:zado nas contas vincuIacjas de cadatrabalbador e "guias" Parahabilitaçao do Seg
uro-Desempreg0 cu, no sendo voluntarlame,ne cumpedas sobreditas

requiiçoes, requer-se a expediçao dos competentes ALVAk4$JUDICIA4S

P!eiteia-se, por fire, a concessäo dos béneficjos da gratulde na2.1 e 2,2) rLq uerendo, por fire, que as parcefas defendas sejam ma data do efetivo pagamento, bern çomo a Reclãmada sejacont
sucumbéncla (custas e honara,jos advacatkjos ao Sindicato
estabekcjdo por V. Ex. (15%), cabiveis, inclusive, has hipotesescoma substituto processual1 segundo ilaçâo dada a Lei hi
entendimento cOnsubaflciado no item III da SUmula 219dó TST

11 DAS PROVASI DECLAMcAO 0! AUTENTICI DADE. ART. 830-01.

Protesta, Para provar o alegado, pela producao tie todos as h1&os.Tädtfjdds; é PêdaImente
pericial, documental, testemunhal e depouniento pessoal das partes,

	

	 us,ve a Juntada tie novasincJdocumentos que, porventura Se fa 	 necessarios, declarando 0 patron()subsentor, desde ja,auténticos aqueles ora acostadas, sob sua 	 pessoal, nos termos do art 830 da 	 16
UT.

Requer.s, par fire, que seja a Reclarnada cornPeiida, corn .espequefl0- ftg .. 3556 Cñdiga tieProcesso Civil, subsicjiariamente aplicado, a coiacionar aos folios todos Os documentos 
atinentesaos contratos de trabalF,o dos substituidos enquadrados nas h,póteses acima descritas

empregado conipro yantes tie pagaren	 m	
(fic ha de

tie salarios recibos tie forneci ento tie cestas-basicasGFIPs, etc.), sob Pena deconfjssao

12 —VALOR DA CAUSA.

Dá-se a causa, Para efeito de rito e alcada, a valor tie R$ 50.0O0,00 (cinquéntaj eaiS).

Peck deferirnento.

Salvador/BA, 19 tie rnarçode 2015.

VRkVA
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VcdddO acesso mrtandO arrna5 do logo cii ohctos quo arnecni a seguranç ifltitudbna(
PObERJUo;CARO
JUSTIcADOTRABAIHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REGIAO

VARA DO TRABALHO DE JEQUJE

Processo: 000030440.2015.5.05.O51 iCOrd
Aos sets dias do més do abril do ano de dois mil e quinze, as I7h28min estando
aberta a audiência da Vara do Trabaiho de Jequie - Bahia, na presença do(a) Exm°()Sr(a) Dr(1) Juiz(a) do Trabaiho LUCIANO BERENSTEIN DE AZEVEDO, foraP1 pot
ordem do(a) Exm°(°) Sr(3) Dr(a) Juiz(a) Titular, apregoados Os htigantes
SINTEPAVIBA - SINDICATO DOS TRAB (ND DA CONST EST PAV OBRAS T E
MONT. (ND. DO ESTADO DA BAP4IA (C PF/CNPJ:16440174000105), Rèólamante,
presonte, por seu representante, Sr Valdelu Rosa da Silva, GALVAO ENOENHARIAS.A.(C PF/CNPj :01340937000683), Reclamado(a), presento, representadoa) elo(a)
preposto(a) Joao Eduardo Santos Couceiro, acompanhado por seus advogados Dr.
Willian Pires S Silva OAB/M3 75862 e Dra Mariana Borba Carneiro, OAB/Mca
122874, VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A., plurirna reu,
presente, representado(a) peto(a) Dr. Pedro Henrique Lägo Peixoto, DAB/BA 31939.
ABERTA A AUDIENCIA.

Compareceram a esta Vara do Trabaiho as partes acima quaIificadas requerendo
Jesse apreciado o pedido liminar postulado na inicial, corn intUito de peitnitir o saque
do FGTS e Jevantamento do Seguro-Desemprego daqueles trabaihadores constantes
do ml do substiluidos da anicial edo aditamento quo so inicia as ft 187 Alegaram que
o nao recebimento das parcelas rescisórias dos trabalhadores por conta des
dificuldades financeiras da prumeira Reclamada, Clue atualmente so encontra em
recuperaçao judicial, tern trazido rnstabihdade a todos os envolvidos, já tendo inclusive
havido bloqueio da BR 116 pelos trabalhadores apesar dos esforços do seu Sindicato
em manter urn ambiente do paz e propenso a negociaçaà. Este rnaistmdo entâo,
sugeriu que so tentasse urn acordo parcial, a fim do suprir, ainda quo em parte, o
objetuvo da lirninar postulada, pare a liberaçao do seguro desernprego e do FGTS a
tempo do so levar essa noticia a reuniäo quo acontecora entre o Sindicato 0 seus
trabathadores na próxima quarta feira, as 14 horas.

Requerida e deferida a juntada do procuraçâo dos advogados e represei-itante da
empresa, atOm do atos constitutivos, bern como da decisao judicial que deferiu o
processarnento da recuperaçáo judicial requerida pela empresa na 7a Vera
Empresariat do Rio de Janeiro/RJ, que tramita sob o námero 0093715-
69.2015.8.19.000i, pelo(a) Prirneiro Reclamado(a).

Requerido prazo para juntada de proOuraçâo e atos constitutivos p&o Segundo
Reclamado Pelo duiz fol dito que "defere o prazo do 05 dias path a Segunda
Reclamada juntar procuração e atos constitutivos".

Neste momento as panes fizeramACORDo PARCIAL, nos seguintes termos:

Clausulal a - .Compromete-se 0(a) Primeira Reclamado(a) A. forheaer as guiasnecessarias a habilutaçao ao prograrna do seg uro-desemprego e a sague do
POTS eventualmente doposutado (chave do conoctividade) de to

o
4s cissubstituidos ate o dia 17/0412015.0 Sindicato dos Trabalhadores se compl4mete

a auxiluar na entrega do fats documentos por se tratar de alto numqr4q de
trabaihadores (em torno de 700), ficando a cargo do Siij4iatq.,

A
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vedado accso pornao arns de frgo ci, objetostlue arnccP.a r,Qtnnça instiLucinaI

POOENUiC1AtIO
JUSTIcADO TRABALHU
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 50 REGIAO i'..

VARA DO TRABALHO DE JEQUIE

Processo: 0000304-10.2015.5.05.0551 RTOrd
comunicar(convocar Os trabalbadores substitUidoà, pélos mobs quo ententhr
pertinente, informando local e data para !ecebimento. No vasO de
descumprimento das obrugaçaes do fazer acima estipuladas a reclamada pagara
muita diana do R$ 100,00.at6 o limite do R$ 1.000,00 por cada trabalbador.
Tendo a comuntcacao dos trabalhadores ficado a cargo do seu respectivo
sundicato, em caso do auséncia do algum deles no local a data definudos para
recebimento näo ihcidirá a multa acima determinada.
Somente em caso do nâo luberaçâo do seguro-desemprego e do FGTS por culpa
exciusiva do descumpnumento da obrigaçao do fazer ia prumeira reclamada e
quo incidirá a multa acima.

Clausula 2 - Compromete-se ainda a Primeira Reclamàda, S niesmo prazo e no
local e data definudos para recebimento das guias acuma mencuonadas, proceder
a baixa da CTPS dos substituidos, da mesma forma ecOrn incidência dà mesma
multa acima defunida Ressalta-se quo a multa apenas incidira em caso de culpa
exclusiva da V Reclamada pela nao assinatura Assim, Os substitwdos deverao
trazer as CTPS para assinatura, ficando a cargo do Sindicato informar Os
substutuldos acerca deste fato No mesmo ato serão entregues os TRCTs dos
subStituidos corn a modalidade de dispensa, qual seja, scm justa caUsa..

Clausula 3 - 0(a) Reclamante, corn 0 cumprimento .dete acordo, conferir
ao(à) Reclamado(a) plena, geral e irrevogayet quilaçáo apenas dos Valores
nominais efetivamente recebidos a tItulo de segurodesémprego e FGTS,
sendo facultado e ficando preservado o direito dos substituldos de prosseguir
nesta reclamatória quanto aos demais pedidos, bern comb quanto aevOntuàis
dfterenças pagas a menor a tItulo de seguro-desemprego e FOTS. Fica
ressaltado que cabe ao INSS a verificaçao do preenchimento dos requisitos
admunustrativos de cada substutuldo paw a concessäo do berieficuo, clue so
serâo concedidos àqueles quO preencherem todos Os requisitos legS.

Cláusula 4 - - Custas, pelo(a)(s) Primeira RbcJamado(a)s), de R$ 1000,00,
calculadas sobre o valor da causa serem pagas no prazo do trunta dias, a fluir da data
final para a cumprimento do acordo, sob pena de exepucao.

Cláusula 51 -0(a) Reclamante fica compelido(a) a informar ao JuIzo, no prazo do 30
(trinta) duas, o inadumplemento pelo(a) Reclamado(a) do qualquer dos obrigaçOes, sob
pëna do ser ptesuniida a quitaçäo regular quanto as rospectivas obriçaqOes, e
remessa dos autos ao arquivo. 	 .

Despacho do(a) Juiz(a) do Trabaiho: Homologo o presonte acordo na forma
acima para quo surta seus efeitos legais, observado q uo so trata de ACORDO
PARCIAL I e quo portanto. a fide prossequc gUaflto sos: deAlais pedidos.
Inadimplida a avenca, execute-se. Em razäo do o valor das parcelas sujèitas a
incidéncia da contrubwçao provudenciarua nâo alcançar o teto minimo e
20.000,00 estabelecido para notiuicaçao da liniao, déixo do faze-la. 	 9rJ
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kDDER JUOtlARIO
JUSTIQADOTRABALHO-
TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO DA 6" REGIAO

VARA DO TRABALHO DE JEQUIE

Processo: 0000304-16.2015.5.05.0551RTOrd

Neste momento o juiz passa a análise da timinar postulàda. polo Autor para
retençao de creditos que possuem a Prirneica Reclamada junto a Segünda
Reclamada tonsiderando a informaçäo comprovada por meio do documentos
juntados pela propria Primeira Reclamada quo Ostà S. encontta em fe de
recuperaçâo judicial, Considerando a noticiado em jornais do ccrculação das
diticuldades que enfrentam as empresas nas obras de construção da Ferrovia Oeste-
Leste (11s. 26/31) e considerando a existência de cr6ditos da Ptirneirà Reelarnada junto
A Segunda, conforme informado nesta audiência P* patro.np da :Seçunda
Reclamada entendo estarem presentes Os requisitos para a concessão da linitnar. 0
ftrmus born wris encontra se consubstanciado na incontroversa dificuldade financeira
que atravessa a primeira reclamada e o periculum in mora encontra-se
consjbstanciado no já relatado clima do ebu!igão e radicalizaçãO provocado polo não
recebimento dos direutos quo assisteni aos trabaihadores e que passam por
necessidades Jinanceiras. Assim, determino gue a Sequnda Reclamada proceda a

Considerando quo os valores a áerern retidos podem em niuitb suØerar 0 débito da
primeira Reclamada, o que poderá ocasionar ainda mais dificukiades para sair da
recuperaçao judicial, determino que esta ultima apresente no prazo do 48 horas
planilha detalhando a valor devido a titulo de verbas rescisórias e. multa lundléria de
40% do todos os funcionarios demitidos Apresentada a plantiha, de-se vista ao
Sindicato Autor, para que no prazo de 72 horas faça a cOnferêAtia da contàs e/ou
indique eventuals diferonças quo entende devidas. Após venhani Os autos conclusos

Iiberapão do excedente. Culmino multa a Segundo Reclamadá no Valor .diário de
R$10.000,00, ate o limite do R$100 000,00 polo eventual descumprimento do reter e
depositar neste juizo os valores referentes as faturas a serOm pagas a Prinieira
Reclamada"



eclamànte

Dada a pafavra ao(a) patrono(a) cia Prirneira reclamada, fOrnutou protesto
nos seguintes termos "Nâo ha coma se concordar corn a deferimento do
bloqueio dos creditos quo a Primeira Reclamada possut junto a Segunda
reclamada, uma vez que aquela, conforme infdrrnado heste ato, encbbtra-se
ern processo do recuperaçao judicial, sendo certo que tal deferimento fore de
morte a Lei 11.105 de 09/02/2005, principalmente 0 seu art 60 Assim sendo,
requer a reconsideraçao quanto a este bloqueto, pleiteando, inclusive, a
suspensão deste processo pelo prazo legal, nos termos da Lei do falências e
Recuperaçao judicial."

Mantenho a AUDJENCIA PESIGNAbA PARA 0 DIA 30104/2015, As 69:1110min.Cientes as partes, sob as cominaçOes do art. 844 da CLI, inclusive de qua deverao
trazer suas testemunhas independenternente do notificaçao, sob pena do
prectusao.	 -
Nada mats Do quo, para constar, f$n digitada a presente Ata p -or rnim, Maria MariaRocha de Macedo, Analista -JudiciW, e devidarnente asinada polo MM. Juiz doIrabalho, no forma da lei. 	 I I I

LUCIANO BEREt(I$TEI4pE AZEVEDO
JUiz dd Trahalhn

iflAtQ kLV94W
Advogado do Segundo Reclàmado

Maria Maria Rocha de Macedo
Analista Judiciário
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EXCELENTISSIMO SENJ-JOR DOUTOR JWZ DO TRABALNO BA VARA DO
TRABALIIO DE JEQUUt - BA.

6 W*tR\
S	

T.R.T. 5- R'siao

PROT	 c:I1660

L2U5O4- (-?'Ji.5 C5.-)(i--RTQrd
.ifl	 1'

• Processo O 0000304-10.2015,5.05.0551
Reclamante; SINTBPAVIBA 	 :	 :2

Reclamados: (JALVAO ENOENHARIA S.A.
VALEC ENGENHARIA coNsTRuçOEs EPERROVJAS S.A.

VALEC - ENGENHARIA, cONsTRucO.Es E FJLRROVIAS S.A., jA
qualilicada nos autos do processo em epigrafe, vein, respeitosamente, a presença de Vossa
Excelência, em cuniprirnenlo 30 determinado par este Juizo em audiência na data de
0610412015, reguerer a juntada dos comjrovantcs dc deósi(o/pagarnento ludicial dos créditos
pendentes em favor do empiesa GALVAO ENGENFIARIA S.A. junta a esta Em presa POblica

Federal no valor total de R$ 8.J580oito milhöes, trezentos e cingitenta e dais mil,
cenlo a oiten(a e cinco reals a oilenta ccntavos), bern coma a juntada de procuracüo atuaIit
c atos coustitutivos.

Esolnrecc-se quo o valor ala deposilado diz respeito no lfquido devido em
favor do referida einpresa, ob.servando-se sun participaçio no consOrcio conti'alado para a
execuçio dos obras do Lote 2 do FIOL P01 1)1610 do Conlrato 05412010, bern como o
ebatirnento dos iributos devidos.

No mais, a VALEC vein hazer a tunic as seguintes esclarecimentos, Os

quals reputa dc exirema rele'koia lice no defeilmento do medida !iminar de constuço de
créditos par esse MM. Juizo Trabalbista.

SEt'S, 9131913. IJiovo E. Edifick CNC1rodc, flrsisIIin/DI'
CEP; 70.390 . 135	 Tel.: (61) 2029-6-116164 15
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DA EXISTENCIA DE CESSAO PEDUCIARIA EM OARANTIA SOBRE Os CREDITOS
DO REFERIDO CONTRAI'O.

A cesso fidueiória gerairnente tern origem povque a empresa contEatada
adiatitou os créclitos futuros a severn recebidos pela execuyao contratual junto a urna
instituiçao financeira cos den em garalUia pain o financiamento.

On seja, a empresa recebe de forma adiwflada os eréditos contratuais pain
via do empréstimo baneário e cede Iiduciariiunente os recebiveis flituros a instithiçfto bancária
que os peicebe coino forma cit pagamento dirctainente do OrgAo püblico contratante.

Pois bern, o vliicuto jurfdieo-obrigacional que eniana de um Contrato
Adnunistrativo vincula esiritarnente as partes contratantes originórias, sob pena de viotaço ao
princlpio da licitaçao pábiica. No presenle case, entretanto, existe a peculiaridade de ter
havido a ccsso fidticthria cit créditos em favor do Banco Pontégoito S.A., conforme se
demonstra da documentacäo anexa que 0th se requer a juntada.

Entretanto, tendo cm vista que a cessao fiduciáda, apás 0 aperfeiçoamento
do negocio corn a efotiva anuônoia do devedor, transfere a titularidade dos crédilos e faz do

cessiontirio instituiço financeira) o novo erector, tat fato juridico interfere sensivelinente na
execuçtlo do contrato administrativo, pois triangulariza a it1aço de direito administrativo all
travada.

On seja, apesar do contratado (I' Rectainada) ter a obrigaço de exceutar 0

contrato e prestar os serviços, tie nflo é mais o erector dos créditos, invertendo a lOgica da
-	 prestaço cit serviços e a respeetiva contrapreslaçtto pecuniAria entre as mesmas pessoas.

Nesta operaçAo, quern recebe pelos serviços nao 6 mais queni Os executon,

Do mesmo inodo tat operaço financeira interfere sensiveirnente mis
execuçäes on cons(riçes do bens contra o cedente, tendo em vista quo tais cféditos no mais
integram o sen patrimônio, inns sun o do cessionário, estando poilando irnunes As medidas
judioiais constritivas on executivas.

NECESSIDADE DE rNTIMAçAO DO BANCO PENTAOONO S.A., PRESTAR
tNFORMAçOES SOME 0 APERFEIOAMENTO DO NEGOCIO JURIDICO OU
INTERESSE NA LIDE.

Ante o exposto, entäo, ha mais questOes e detaihes juridicos quo devern ser
observados no preseute caso.

0 primeiro detes ó que a eonstriçäo cit crditos ova ievadn a efeito pode
interferir dhctaincnte urn esfera de direilos patuimoniais (10 agente fldueiário, terceiro A lide,
peio quo merece sex intimado par se rnanifeslai' como terceiro interessacto e, querendo, deve

SliPS, 7131913, BIOCO C, Edificlo cucii ,lç, DrnsriiOi
CUP! 70390-135	 Tci.: (61) 2D29-64 16/6W

liii p :)/wwnv. vn It c - gor. b r /11 sj,,r.coI,encioto',vr, Icc. coy_br
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fazer prova do aperfeicoajuento da cessilo uidueiária paia so saber so está a produzir seus
efeitos legais:

4,1. 1.361. C'onsic/e,a-sc Jithicidria a propredade resoláve( de co/so nidval
i';fnngh'cI quc o deiedo,; corn escopo de ga;w;IIo, Iransfkre (to credo,

4j Constimni-se a propriedode fiduciarfa coin o rc.gisjro do confralo, ce/ebrado

revadic c'Io conipe/enle yarn o licenc/ameylo, fasendo-se a auola pclo no cer/ificado
IJQ1IOZ1S4'rO.

Consigna-se, eat tempo, quo a cesso fidueiárin é cspécie do genera
alicnaçflo fiduciãria e soniente apas o cumpritnento do iequisito legal supracitado tS <pie passa
it terefeitos sobre terceiros.

Pain fins do inliInaçio, informa-se o endereço do banco a Av, das Ainéricas
a° 4.200, Bloco 08, Ala B, Saks 303 c 304, BCIITC1 da Tiluca, Rio do Janeiro - RJ.

DO PROTESTO PEITO PELO PRATONO DA PRIMEIRA RECLAMADA EM
AUDJENCIA.

Em sede de audiência o pi t,-ono (la I" Reclainada arguiu, em sintese, a
impossibilidade de se concordar coal o deferimento do bloquelo dos créditos, uma vez quo os
mesmos nâo estariain sujeitos ao piano tie recupei'aço judicial defericlo eja informado nos
autos.

No Hie assiste qualqiier rzllo. Isto porque so confirmado os efeitos da
•	 cessiio fiduoiária por nOs já noticiada, e por ole onijtjda, lais créditos nflo estao sujeitos a

recupeiiiçito judicial, conforrne a mnis consolidada jursprudêucin do Egrãgio Superior
Tribunal do Justiça:

AGRA P0 REGIkIEPVTA!f, NO RECURSO ESPECIAL RECUPERAçAO
JUDICIAL. DISSIDJO .JUPJSPRUDENCIAL N.'tO CONFJGLITtADa COTE,ZIO
INEXISTENTE. CESS,1O rID UCL'IItLd DR TITULOS E C'REDITOS
DECORRENTES DR ADJA NrA MENTO D r CONTRA TO DR CAMBIO N10 SE
SWEJTAMAQS RifE/lOS DA RECUPERAç,TO JUDICIAL. 1. lV'io derno,,shada
a divergênc/apretorjcy,a coijoiwe preconizado nos ails. 541, paiágrajb finico, do
CPC, e 255, § 1 a, e5 2°, do R/STJ, c/c ixa-se c/c con/Iccer a recurso especial. LA

(gçfjçjal. 3. ConJos'rne e)Jfen(/jnien/o ado/ado pelo SiperiorTri/jn,,al c/c Just/ca, o
(11/. 49, § 4°, (10 Lei m° / I/O//OS, eslabelece que o c)-4d/lo adi'iudo c/c
ad/amame,,io c/c conhia/o de ethublo uflo es/a safe/jo qos cJ'e/(os do !'cdaperaçc7o

8BPS.? 0 /913, Blow U, Ediftelo CNC Trodc, fl,.qsIlin/DP
CUP: 70390.135	 Tel.: (61) 2029.6416/6415

IlIlp:/i'wn.'tilcc.gnv.b,
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judicial. 4. N/to api'escii/açtio pc/a pat/c agi voile de argwuenlos BOVOS Capazes
c/c lufirluar as fundamen/os que ahicerçaIam a dec/s/to agravacla. 5. 4GR.41f0
REGIMENTAL DISYPROVIDO .. EkIISN:
(AGRSSP 20J200162060, PAULO DR ThPUS'O S4 NNE VERINQ, STJ - TERCEJR4
TUB)viA, WE DA7'A:28/08/20J4 ..D7PJF) (grifo nos so)

AURA VO REGIMENTAL EM IUZCURS'O ESPECIAL

LQVL upon/ia /kluc(i a -inclusive as resullanles c/c c gssffo /iduclOria -v/Jo
sqjej(m, aos efeifos do recupepac/Jo judicial. 2. AgICII'O regimental n/to proi'ido.

(AGRESP 201000291858, LUIS FEL/PE 84L0190, S1J - QUARTA TURk/A,
DIE DATA:I0/12/2013 ..IJTJ']i.') (gri lo ilosso)

DO RISCO DE PREJTJiZO A ADMJNIS'I'RAçAO POBLICA. DA PRERROGATIVA DE
OLOSAR PREsufzog DOS CREDJIOS CONTRATUAIS. ART. 80, IV DA LET 8.666193.
EPELTOS SOBRE A CESSAO FIDUCIARJA. URGENCIA DE MEDIDA CAUTELAR
COM ALTERAçAO DA LIMINAR DEFERJDA.

incto mnis adiante, coriquanto o (Ieferin)ento da medida !iminar nos termos
como fora proferida possa eventualmente testar fragilizacla se eamprovado pein instituiçffo
financeira o aperfeiconniento da já noticiada CessitO fiduciAria, ntio seth possfvel o
Ievantanie:flo dos valores aqul deposliados 111cc no risco do china no ethrio cm eventual
condenaco subsidiária da VALEC nos presentes autos, motivo pelo qual zequene a
convcrso da liininar eat medicla cauleiar niciclental thee As razdes adiante expliciladas,

Uina vez reconliecida a responsabilidade subsidiória da VALEC no
presdnte caso, configurados estaro Os prejuizos a Adminislraçiio, ensejando a apJicaço do
inciso IV do Art. 80 da Lei 8.666/93, o que redundarA na rethiçio on ate mesmo sm
inexistôncia de creditos livies dc pagatnento no agente fldticiAiio pela co1npcnsaço a set'
operada.

Assirn, mesnio quc se mostre aperfeiçoada a cessiio fiducith'ia, justificu-se
a guarda dos vatores deposilados CIII conla judicial ate que deciclido em definitivo o rnédto
da presente rec1nmaço trabalhista. Explica-se,

Todos os créditos oriundos de Contrato Adininisiratjvo n o 054110 estilo
subinetidos no regramento da Lei 8.666/93 que dispOe sobre prerrogatl yas em favor do ente
pübhco contratante (cláusulas exorbitan(es) c que devem Sc! ! rigorosainelfle observadas,

SLIPS, 7131913, D!oco E, EdiflcioCN'C TWO. BIjj,jpp
CC-!': !O.39n.J 35	 TO.: (6) 2029-641616,115
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DesLe inodo, sO ha obrigaçlo do pagalnenCo por parte da VALEC em
contraparlida aos sen'icos efetivaniente prestados pelo cOl3(Ifl[ado. Sendo mais dh'eto, sO
existe dircito dc erédito ao agente flduciãro so hoover o efetivo sui'girnento do créditos
decoirentes cia execuço coifitattial observadas Was as nornias e poderes-deveres cia
Adrninistraco estabetecidas em

A pleri'ogativa cia compensaçflo do prejuizos, a exetnplo do nina
condenaçgo trabaihista pela via da subsjdiariedade, ocorie em niomento anterior a
disponibiJizaco do crdu[os ao credor fldLlciãIio, 0 con(iMio signifien suprrnir cia
Administraco prenogativas e a ela criar obrignçoes corn base em negOcio jur(dico (lavado
entre lerceiros particulales.

0 entcnduinento quo a natureza administrativista no contrato flg0 flea
derrogaci a e quo permanecein higidas todos os dheitos e preirogaUvas da Adininistraçiio, quo
frise-se, 5 g0 indisponiveis, estil consolidado nojulgado a segnir.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1)4 PRR'IEiRA REdyAo
APELAçAO cI VEL N. 2003.3 00.038635-0/DE

RELATOR: DESE,WBAI?GADQR FEDERAL DANIEL PARS RIBEJRO
APELANI'E: TRATENGE LTDA
AD!'OGADQ: PATRICIA GUERC/Q TEIXEIRA E OUTROS(AS)
APELADO; DEP4/tT,jMJSlsrrQ NAGONAL DR INJTRA-JJSTRUTL/R4 DE
TRANSPORTES - DiVIT
PROC LJAADQR: ELENO COELHO

EMEN 74
CONS TITUCIONAL £ 1fDMJNI8TR1jT1V0. CONTRA TO DR EMPREITADA
PARA EXECUçAo DE OBRAS EA'J RODOVIAS. CESSIIO DE CPLEDITO A
EMPRESA ALIIEIA 40 CONTRA TO ADMI/VISTRATIVa PAGAMEiW'O
DIREITO A CESSIONARIA, 1NEXIS TENCIA DE FEE ViSÃO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
I. Os coiifty,fos ac/iiihns/rafii'os Sc snbinc/eni ((Os precei'f as de dire I/o pithilco,
clel'dndo se pan/at pc/os pr/nc/p/os cons//fucionais norteadores cIa adininLcfraçSo
piW.i/fca, deture eles o do lega/uladr, segundo o qual o administrador dei'e agir
con/v.' vie a lei.
2.A con/rnprasiaq fib pc/a e.vccaçflo do court 0(0 acl,n/i,isp auvo c/eve ser efeluada a
elupresa con/i a/ada, nov /iai'endo prei'isflo legal que au/or/se a acei(aç7o, pc/a
A dm1n/sfraç (To, do cessc7o dc cr&/iIo a elnpresa al/ic/a ao negóc/o fin *11cc, corn a
l/beiaçc7o (10 pagamenlo dh'c/ome,,/e a cess/oná,ia, itiorndule quanclo 116
dllscussao na esfera adn,j,,istra f/va, ace/cc, do possibi/idade de Iibe'aqilo (10
crddiio cm ques/flo, ell) face do ev/sfênc/a de /ndlcios de /rregnla,'idadcs no
execuçOo do cdnü'alo.
3.Sen/ença dei;egafd;ia da segniança, que Sc conJ7rina.
'I. Ape/ac So dcsproi'lda.
AC O RDAO
Dec/dc a Sex/ct T,avnq do Tribunal Regional Federal do P keg/So, por
uno,thnidade, negar proP/menlo a apelaçllo. (gil(os acresciclos)

SEAS. 713/913 Dloco A, I!cliflclo CNC Trade, I)rn,lIiniOP
CAP: 70.390 . 135	 TO.: (61)20294416/61 I
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Assitu, revelada a existéncia de débilos trabaihistas e seus eneargos, bern
coino o enilnente risco do danos a VALEC p01 eventual condenaço subsidiára siesta
recJainaçflo trabaihista, configurada csth a necessidade de se resguarciar de anterno, pela via
tin medida cautciar, o dircilo inqucslionável da Adnñiüstrnçio tie coinpensar suas perdas, face
a eventual titulo judicial oxecutivo confta si, nos créditos cositratunis orn depositados nesse
Juizo.

B so assirn a for, por set- o direito do conipensaçâo anterior no cOmputo do
valor devido, podertl thio haver créditos contiatunis livros o desernbaraçados disponivois para
quo a instituiço flnaneeira, parte as reIaço tiduciár a, so arvore na condiçao do titulai

A6s1rn, entendendo pela inexistência de eréditos livres on sua rninoraço
face A cornpensaço (ps'crrogativas tin AdininistracAo), uflo 1iaveii quo so falar ern efeitos cia
cessfto fiducUu'iu, porcjue esta poderá no tom objelo.

On seja, pode set' que no baja ci'éditos ofetivaniente cedidos, on quo estes
eslejain baslante reduzidos, do inodo que a aplicaço do art. 19, IV da Lei 9.514197 iestará
inOcua on coin sensivel reduço dos efeitos sobre Os valores devidos.

Assim, pugna-se quo, após a aferiçi{o dos valores devidos na fomnia jfi
estabelecida pot esse D. JuIzo em audiéncin, a quantia correspondente fique acautelada na
contajudicial ate a rcsoluçiio definitiva do inérito da presente rcclainaço trabaihista, pars quo
nssiin so resguarde, tie forma concomitante Os direitos deste onto cia AdininisIraç10 Pübliea e
dos lraballrndores envolvidos.

DOS REQUBRIMENTOS. 

Ante todo o exposto, consideradas as peculiaridades do caso, a VALEC
vein requerer:

(i) Ajuntada dos coinprovanles do dcpósito;
(ii) Ajuntada da procuraço a atos eonstitutivos;
(iii) A juntada do instrumento tie cessflo fiduchiria dos créditos do

Contrato 054/10;
(iv) A ititimaçio do Banco Pentñgono no endereço iif'orrnado, para Sc

inanifestar sobre o aperfeiçoaniento tin cess go fidudñria e o
interesse mm lide;

(v) A conversf{o da lijuinar deferida em medida cautelar,
considerando o dircilo do retenço da adrninisimaçào, mantendo-se
as quantias em coffin judicial ate quo decidido o mérito em
definitivo cia prosenfe nçflo.

5BPS, 7131913, Btoco E, Edificia CNCTiad; DrosiIia/DF
CE!': 70,390-13	 id.: (61)2029-6456/6415

II 11:1/ ',w'fl' - " p 1	 jOV .1' 16LMllIr.volLtcocIQ5.vnIcc.koYI,
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DEC:ISAO

Cuida-se de pedido lirninar inauclita 'a/(era pars, formulado pela GALVAO
ENGENHARIA S.A e GALVAO rAFmclrAc'DES S,A, ambas em recuperação
judicial, em qua visam seja declarado expressamente qua todos as recebiveis
oriundos do contrato de prestação de servços mantidos cam a Valec devem ser
imediatamerite liberados ünica a exciusivarnerite para l evantamento des requerentes.

Par rneio da Lei 11 .10 11120015 o •..roenarrierlto juridico brasiloiro institulu a
kecuperaçao JudiciaL a qual visa propiciar as sociedades empresãrias OLI

empiesérios a tornada de rne-dicVs juclicials s cxi nEuudiciais a fErn de supera.r estado de
crise economico.-financeira - em entftio arnpio -- qua posse comprometer sues
atividacles ernpresariais, corn vsia rriariLi:ençao dessa fonte produtora do emprego.
E? preservaçao de interesses soclais a dos credores.

Tern a lei, portanlo. c ... mci pr i ncipal boo a preservação cia empresa e
proteçäo do mercado, de rnoco qua este posse se desenvolver de modo sadic,
potencializando beneficio a sociedade COfl1C' 1111 l.ado.

In causa, as requerentes irth:crnam qua apesar da crise, a grupo possui
valiasos ativos, em sLia malaria representada par recebiveis de serviços já prestadc's
as quais, se satisfeitos, seriam sLfic.ientes pare pagarnerito dos crOditos abrariqidos
pale recuperação, sam qua iss: imperte tie riviahilidade da continuação dos
negócios

Como cause ala seu atLrO SOtacia ale endividarnento expo-. as eloquerites
sinalizadores de qua o Pals r ive, lime severe arise ecoriOirnca -. já considerada
sistémica-, qua fez cierar 0 C:rESC;imi5flCJ neteavel dos insurnos, corn inevitável
aurnento do custo de operaçao cia primeira requerente, o qua aLimentou
consideravelmente o seu endividarnntc., peis Z)ara rnanutençao do scu capital d.c
giro, precisou obter créditos no mere-ado a juros cede vez meis altos, aliado so fatc de
ter sdo afetado pe!a incapacidade de olguns ale save c!ientes pagarem pelas obras
executadas nos prea's inicialmente progr:rimadcs, ci qua impactou seu iluxo de cake
qua fore estavel par quase 20 anas.

lnfrrnam que diante deriecess1ade cia capitalizer-se viram-se presas a
diversas iristituiçoes financeiras. ccie •axigiram em troca do capital tornado, garantias
\/inculaclas ac's says recebiveis, c:ondicáo quo reduziu signntcativamenie a
disporubilidade do faturamento co grupo.

Diante a situaçáo configurada, ana!rso ale plaiio a postulaçäo hmiriar.
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As normas Clue regern o procedirnento de Recuperaçáo Judicial devern ser
analisadas de forms sisternática, valendo-se sempre quo possivel a julgador de urns
interpretação sociolOgica, pars tentar alcançar sos fins socials e as exigéncias do bern
cornum, qie nova lei quis introduzir,

A LRF destaccu no seu art. 47 como principios básicos a preservacão da
empress, sua função social e a estirnulo a atividade econOmics.

Partindo desta premissa, urn dos objetivos mediatos da norma é o de fixar os
meios necessários so desenvolvirnento da recuperação e do cumprirnento do piano
apresentado, dentre elas a sujeicão a recuperação judicial de todos as créditos

S	 existentes na data do pedido, ainda quo não vencidos (art. 49), e a suspensäo da
prescniçao e do todas as açOes, execuçOes em face do devedon (art. 60).

Atentos a nova sisternática, os bancos passaram entäo a privilegiar urns nova
forms de contr'atação, a fim de rnslbor garantir os empréstimos concedidos sos
ernpresários, cLip consequencia é a apreensão dos ativos recebiveis do devedor-
fiduciante.

E o que a doutrina tern considerado como sendo a malvista 'trava bancária',
configurada por meio do contratos de cessão fiduciánia.

Com efeito, ocorrendo inadimplOncia por pane do empresánio, ou o ajuizarnento
do seu pedido do recLlperação judicial, os valores pagos por seus clientes (ohundos
de suas vendas ou prestaçãci de serviços reaflzados) são imediatamente retidos pelo
banco, o que impossibilita a rnovimentação financeira daque!a conta ate que o valor
tornado esteja pago.

As instituiçöes financeiras. portanto, a partir desta nova forma de contratação,
retirarn das sociedades empresérias a opção de planejan seu fluxo financeiro,
prejudicando sobremaneira não so atividade empresanial, mas tambérn a
possibilidade de se recuperarern plenarnente.

Isto porque, quando alguma empress está em recuperaçao judicial -
especialmente quando a crise e essencialmente financeira - o que ela mais precisa é
de capital de giro, pars continuar suas atividades e sos poucos se recuperar.

Neste aspecto, a "tra ys bancária", cada vez mais utilizada pelos bancos, afasta
qualquer possibilidade de a empress contar com recursos disponiveis pars girar seu
negOcio, afundando cada vez mais a crise financeira instaurada, a ponto de
inviabilizar, de certa maneira, o escopo maior da LRF, que é a preservaçäo da
empress, hoje ja consiclerado por rnuitos cloutninadores como pnincipio Constituc.ional
não inscnito.
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Sobre a questão, iniciairiente este juizo, atento a doutrina e a jurisprudéncia
dos Tribunais EstadL'ais, vinhZ flimando entendimento de que contrato do cessäo
tiduciárla so equipara ac coritcato de penhor e, portanto, náo estaria excetuado na
forma previsia no § 30 do art. 4 da Lei 11.101/2005.

Contudo, essa náo so tornou a consicuç& pretoriana majoritária jLIfltO ao STJ.
como se verifica nos seguintes arresios:

"AgRg floS LOCI na MEDIIIA CAUT'ELAI[t N° 22.761 - MS (2014I0129946-IRELATOR
MINISTRO SIDNEI BENETI
AGRAVAN1E: SAO FERNANDO ACU( ARE ALCOOL LTDA
AGRAVANTE: SAC FERNANDO ENERGIA I LTD,"
AGRAVANTE SAO FERNANDO ENERGIA U LTDA
kGRA\' ÔLNIE 50 M1pCOc ENER&L L J RTT( IFACOES LTDn
AGRAVANTE: SAO PlO EMPREENDIMENTOS IARTICiPACOES LTDA
ADVOGADO JOEL LUIS THOMAZ BAST OS F OU TRO(S)
AGRAVADO : BANCO I3ONSUCE3S0 S/A
EME NrA
ACRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA C'AUTELAR. .EFEITO SEJSPENSIVO A RECIJRSO
ES1ECIAL, AUSENCIA DO REQULS:lTo DC hU 11 11. 1.̂I BOAY 11"Ju IMPROVIMENTO.
IL- Esia Cone. em casos cxccp:ionaiissimos. cra idmilido a aç:So caiiteiar Para aatribuiço dc efeite'
suspensivo a Recurso Especial, ths.dc que evidcne e marcaite a presença conconittanie dos pressupos[os
que the sac necessanos: /4;nu.s' h:mi iuris e pc'ru.'r'wn in morn.

2.- No case. riäo obstanle so visIun1ic a presmca do pe;-icu(un.' in noro o outro requisite do prerensiu
cautelar näo eslé ciararncute eY!derze% roffic' 	 necessano ao stic-esso cia Medicla C-auteiar -
excepcionaL que, recnibre-se, dove apreseiitar-se 00111 cidëncia que praticarnente pressupec a teratologi;i
do decisac autcada.
3.- Os temas tralath's nos arts. 49 e 512 do C:&iigo do Processo Civil e 8° cia Lel if ii. 101/2005. näo
forarn objeto do debate pelo AcórcUio rccorhdc. Ass itn nib sc tern come certo ci prequeslicnanmuto clas
matérias tra2-idas rio RecLirse Especial jul YmcS!c C3111 fuodarnento riaalinea "1" cto perrnisso
constilucional.

•	

.	 4, Quartio a dwergé:ricia ji:irisprucleim:iai alsd.. esia nfio cia dentonstrada, corn evicléncia. apardnlai td(i.
em exainc perfiinctorio. . 'altar 1 0(11 nprcr;' 	 Ja simi l itivir filica entre Os julgados confrontadcis de
lrraneiI'a que iIi\'iave! a lin pnmere ec111 1 C. C' i!100mDI'i Ili Sam aponindo polo alinea C. do pei1[iisSi-;c'

5.- Constala-se. ouflossini. qtie (: A.c'3ic1a: 'ecoi'ncio a[:arenla esmr cm confonnidade crn a oricivação
dos Turmas qtte conipOeni. a Seuiiva Srçiic' desca' Conc. no sentido cEo que a crédirogarantido por cessilo
hdnciária no se submete rn precesso do rccupcnicac judicial. ama vez que possiii a inesma natitreza do
propriedade fiducidria, poclendo c credor valcr-se cia c:harnada tra'ca bancána,'

"AgRg no RECURSO ESPECIAL N" 1.320;51 - Ail (201210:115252-5)
RELATOR: MINL:STRCI SIDNU ni:nrri
AGRAVANTE: ALCOPAN ALCOOL DID PANTANA[. LTDA - EM
RECUPERAçAD ]IJDIC.IAL E OL-'TRC'(S)
ADVC)CIADOS: EDUARDO HENR1OtIE 1JE?RA BARROS E OUTRO(S)
EUCL[DES PJBE]FO S JUNIOR F C-U'1'RO(S
AGRAVADO: ITAU UNEBANCO S'A
ADVOCADO: MAIUO CARDI F'ILI1C) E ')U'LO(S)
EMIENTA AGRAVO REGiMENTAL. RECVRS( -) ESPECIAL. DIREITO
EIvIPRESA REAl REC lPFRA \O JJC I JAL I-REDF..0 GAP kNilDO POE C E", i
]1D1.JCIARIA. N4,O SUJTh4ISSAO /0 pno:EssO DE RECUPERq\CAO JUFJ[CLA.L.
PRECEDENTES.
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Coafornic ajurisprudêiicia ba TiLnilas que conipCein a Segu.nd& Secao desra Cone o cttthto gamnüdc-
por cessüo fduc:iãria rrffo se srd'rntie ace prcccsso de :ecupetaçâo judicial. unia vez que possui a ricesnia
natureza de propriedacle fiducir ia pi do a credor valet-se:- da cliarnada tra';a bancána.
2.- Agravo Regienerirai inipyovicio.

F'orérn. incibstante CeJadLinar corn a atual ohentação, outra corientc
'tern surgindo a partir da interpretacão contda nas consideraçöes ernanadas no Voto
de Vista proferido p&o Exmo. Mirnstro Luis Felipe Salornäo, no julgarnento Resp. it°
1.263.500. no sentido de quo, apesar be não haver sujeiçáo do credor fiduciário aos
termos da recuperaçao judicial, ancla -dim daberá ao juizo da recuperação deridir

•

	

	 sobre a constituição integral da propriedide fiduciária e- retirada dos bens alieriado
da linha direta de produçäo das empresas em recuperaçäo judicial, cujo trecho secjue
abaixo ttansccitci:

"Assim - e corn a do v/cia vêni& do enter, dlmenrc} contrthrlo -, perceha-
so quo a pretensao recursal tLern a virtual/dade de colocar o credor por
cessão fiduciá i/a c-i n pos/çäo não a/can çada por nenhurn oviw, esteja
ott não submetido ao Piano do Pecuparaçäo, como é 0 caso co
proprietário 17c!uc/6h': do coisa rnOvel ou imóve/ corpOrea ou a
Fazenda Pub//ca.
Estes &itimos. CXJ;7?0 antes atirmado, masmo nao so SIJjeIta/?OO 80

Piano do Pecuperaçäo, estão submetidos a I/rn/ta cOos refereriles a
satisfaçâo do say crédito, o quo nao aconteceria COrn 0 creabr
garantido por cessão üduciáiia.
Vale dizer quo a tese desenvo/vida no recurso, a rneujuizo. ext rapola
atE mesmo a dispc'srTh doar(i 49, § 3. da Lei oorquar'to ret/ia do

• JuIzo cia recu:eiaçäo a 'ninma possibiidade de ponderaçäo er/ire a
7uaIJd&*9 do crecft!::' e a es-sencia/idade dos va/ores a at/v/dade
empras3n3;: wtot1;a a ore dot a '?iquidar extrajudicia11menti" is
garantra a seu r?ui:r e a eveia cia rec'uperação, 0 quo pode eSVa9Z!ar C
patnmonto Ca -ntoresa racuperanda e irveabthzar sea 50e31gU11fl.91N13
entIm, trans forma o credor ga.rant/do pc'.r cessao f/duciária do Ul u/os
em urn supercredcn; ao qual nern o pro prietrio tiducléria do bern
móvei corpOreo (art. 49, § 30) nem a Fazenda PUbilca so ernparelharn
Corn efe/to, a solução quo so we afigura correta é a quo harmoniza a
s/tuação c/a empresa era cr/se e as garant/as do credor fkiuciénb, de
macJo quo as vaIcwes recehiveis med/ante o instrumento do cessãc
tiduclEria não sejarn sirnplesmente diiuidos para 0 pagamentc do.5
out ros credo!-as submetidos ao Piano, tarnpouco liquidados
extrajud;c.alrnerite polo credo! fiduciár/o na sat isfaçâo do ptOprio
crEd/to, sern a 'ntoderEncia judiciaL'

-1
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Adernais, ja está sedirnentado também no Tribunal cia Gidadania
entendimento no sentido de que a compet:Lnc:ia para apreciacäo de matOria relativa
aos ativos das sociedades empresáis em recuperaçao judicial, seja no caso de
alieriação, execução de qarantias OLI iresmo desbioquelo é competencia do JLUZD
universal, em exceçàc ate mesno aosiuizos esi:ecializados federal e trahaihista.

Neste sentido.

AgRg no CONFLFPD DE COMPE1ENCIA N o 116.036 - SP (2011/0038013-2)
RELATORA: IVIINISTRi\ l'U\NCY ANE)F<IGI-111 EMENTA AGRAVO NO CONFL.I1O
POSTIVO DE: COMPETENC:LA.SOCIEDADE EIVI RECUPERAçAO Jul
TRESPASSE DO E STMaEL.ECIMErJTO, RECCINHECIMENTO DE SUCESShO
TRII3 1LITARIA PELO JUzc} FEDERAL. EXECTJçAO FISCAL PROMOVICP CONTRA
A SOCIEDADE Aoo'JrREPiTE, DEr::LAFtADA COMPETEIKIA DO JIJIZO
UNIVERSAL ALJSEhICIA DE YK)LAAO DA CLAUSULA DE RESERVA CE
PLENARID. Configurase a conflito de co;ripetdrcia quando, de u rn ado, está a Juizo
da Recuperaço Judicial, qua ierdarou a iriexisténcia de sucesse dos onus e
abrigaçOes decorrentes do trepase do rstabelecimento da socie.dade I;cLiperanda,
de outro, ci Julio Federal. cue, reorihecerido a suce.ssâo tril promove execuQo
fiscal contra a socieclade a1cuVente. 2. Nao he qua se falar em afensa C clCusula de
reserva de plenCric (art. 97 da Coristiiui:;äo FedeFal) se, na decisäo agravacla, n.ào
houve decIaraço ce inconstiucionaidade dos dispositivos legais suscitadcis,
tampouco se negou ua Agenda. mes apenas se extraiu do rc-gra seu verdade]ro
alcance, a partir de unis inter p ieta ' 0 aisFETnica. 3. A 23 Seçäo deste Tribunal paciticou
o entertdirnento de clue, nac' obstante a execuçCo fiscal, em si, nâc se suspenda corn o
deferirnerg:o da recuperaöo judkol, cab; ac Juizo Universal o prossegt.irnento dos
atos dc execuçk, sc w pena de inviahihzar a 'ecuperacCo da sociedade. 4. E do Juizo
da Recupeiação Judicisil ia cornpetericia p ra cefln5r a existência de sucessCa dos onus
a ohiigaçOes, nos casos cle aiieneco de unidacle produtiva da sociedade recuperanda.
inclusive c;uanto C resper'sabrlidode: tniL'uLiuia da scciedade adquirante. 5. Agravo no
pro'vidc.

a	 AgRg no CONFLITO DE COMPE'TEhICL'\ N 117.216 - CF 4201 iIO11l62
0)RELATORA: MIMSTLA NANCY ANOFtIGHI AGRAVANTE: AGROPECUARIA VALE
DO ARAGtJAICA LTDAS!_srJr'A\TE AGROPECL IARIA VALE ED ARAGUAJA LTDA
AD\OGADA: FERN.AJo,A GU MAWS HEl : NAi.JDEz I: our'pc)('E).suscl'rADcr
J1J1173 DE DIRE ITO	 nRf-. CE AL.El'.lC:I AS FE RECUPERAcOES JUDICIAIS DO
DISTRITC FEDERAL SuSC rADO JA 20 DA idA VARA DO TRA[LA LHC) DE SAC
PAUL:) - SP ARMS. : MI I" F I P C "JBLJCO DO TR"t3fl HO IN I ECU
AGRoPECuARI?, VALE DO ARAGUAIA LTDA E OUTRO EMEiIA I:ROCESSO
CIVIL. AGRAVC) REGIMENTAL NC CONFLITO DE COMPEINCIA. JUIZO DO
TRABALHO E IUiZC: CA VARA CE FALENCIAS E RE0uPERAc;oEs JUDICIAFS.
AD.JUDICAçAC) DE BENS DIE PFCPRIEDADE CA AGRAVANTE OCC'RRIDA ANTES
DiD PRCiCESSAMENTO DO PEDIIDO DE RE0uPEERAçA( -) JUDICIAL.
CO?JiPETENCIA OA JUSTVA I±l3ORi\L. 1. Se a expropriaçao dos bens cia
propnedac(e da empiesni em rac:upera ';o judicial teve lugar antes rnes,rno Jo
defeiimen:o do pedido de noi.ipo judicial, a Justiça do TrabaIho é c.ornpetente
para as dernais -atos rehatj;os C n:fljrcccCi 2. C) produla obticlo corn a aiienaçCo
judidal do bern adjuclic:r.o pocla SCI pOst ado :rnerite deciositado C ordern do Julio Ja
Direito da Vara de Faldriciaa a Facupennç:Oes Judiciais do Distdto Federal, 3 rini Ia
gararitir qua a sonoi'clia no trata:rieno Jos credares privileg nios-eritre- ales os
trabalhistas - s.eja esidtarneia '3Lservada. 2. P. irresignacào corn c' teor del decisä
prcifeikia pelo Juizo do TabM51 no tocante 20:3 bans atingidos pel.a alie:naçdo judicial.

+--S-
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deve 5cr cibjeto de nsiruriiento c'rCprio, paia a que nào tern cabimentc a c:onflRo dc
cornpetencia. 4.AgrE'vo injuren2f ic ':cnfiito de COrT,pelênc;ia nãa provido.

Nosta hn;23 de raciocruo. nasso Tribunal Essirn cleiiborou recentrrnante
sabre 0 tema:

k4]RA\o s DL INSTRUMiENTO NO 0049581-28.20113.8.19.0000 / iHJ5•W25•-
i5.2013.8.19S0('O / 011195(7- 44.2013W9.0000.
AGRAVANTES: MINIST.R1() NJBLJCO DO ESTADO DO RIO BE JANILIRO /

SANEIUO coNsTvucors UFThL/BANCOBRADESCO S.A..
AGRAVADOS: SANERIO c:cNsrauçoEs LTDA.
RELATOR: oFSnuARC;ADoB AU rXANBRE FRELTAS CAMARA
AGRAVOS DE INSTFtL/5ENTC). nECUPERAçO JUDICIAL. DECR3AC) QUE
DEFERIU EM PARTIE I L.IAINAH:. LII'JflTANDO A DENOMINADA "TRJ;VA BANCkRA'
A 20* DOS RECEEMBI FP EMCPESA PRELIMIFR DE NL IL DAJE N'C
ACOF_EUDA. DECiS)(J DEVDAMENTE FUNOAMENTADA. A preliminE:r arguida devc
ser rejeitade. Istc' p':rque a :nii:es leilura do decisurn nra impugnado revela :ue a
enterldinlentD adoledo peic dOUkl Magistrado singular foi devidamerite fundanleitado
nâo haverido em qua so War em violaçäo do clisposto no an. 93. inciso IX, da
Constitriiçao Federa - No [vr.tç ten-io ciue a presente recursc ' não Java cer pr:vido.
Em consonânda ceo a avJ go 49, da Lei n° 11.101/2005, as cessöes fiduciaries de
direitos de crédito se Suf-Flafl ac regime cIa recuperação judicaI. E prjr:ffir:c Q
entendimento jUrIspmdencal nc senticlo de se adrrntir a Iit'eração cia "tran bar can-a'
em sE-dc de recuporaç.sc judicial, coino medida para possibihtar a sucesso cia
recuperacâo C prescTvac::u cia ainpresa. Mufta diAha pelo descumprimento cia dncisàc
judicial fixada em p.Ei[arnar razoável. Deciso que se marP.érn. RECURSC- A WE SE
NEGA SEGU1MENT:) NOS TERMOS DC) ART. 557. CAPUT, DO GPO."

Deste.rte, inte.gra'io corn as posic:ioriarrientos rnais atuais erigidos poise
instâricias superiores. ha a possbiclade cia liberação da tra ys ban';ária sabre
recebiveis da empresa em recuperidcac) iud cial que tenham sido cedidos em tidUcis

•	 pam paganento do créditc' rio sulc!JLc:} ac reçime cia recuperaçao, ainoa quo 'forma
parcaL

lsto porcus, qua xi: sicuiia ernoresa estA em recuperação judicial
especialmerite quando a. crse ó	 :,:ncjmErt{? financeira ... a que ela inais proc-isa é
do capital do giro, pam poder ccritruar suds atividadas e sos poucos se recuperar, do
macb- quo neste caso podernc:s 3rr4 consideism as recebiveis - cedicbos -- coma hem
essencial ac desenvolvirnento a :lt ' j E do empresariat

A fads evidënua, pouter 	 as cliversas coristr;çoes oriundEls do açöea
C7 execuçoes movidas par cnedc)re::3 SL.r-srx:s ao regime da reouperaçao judicial e
ata.E p'raticados pelos crE:cicIOE H :1ucáric 's corn a ito do constiturern-se na
propnedacle fiduciária irnposs [Hi m a efetivo desenvoivirnento da at.iviclade
erripresarial e coflsequl3fl:Ern-:Eflts, :: ' ;a pas-sivel recuperagao.

Assim. a cord nuiraas clas exec:uct;es singLilares, coma tarribdrn a
corstii:uiçao da propriedad 's tiduciá-a em va forms irr:egral, scm qie haja prévia

^k/^
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consideraçäo e intervenção duets do juizo da recuperação judicial, se contrapãe ao
princIpio maior da lei.

A nova situaçào juridica das devedoras em recuperacão judicial traz a
tons outra realidade fático-jurIdica as relaçôes ernpresariais desenvolvidas entre as
sociedades empresárlas e seus credores, a qual precisa sofrer premente adequaçao,
sob pens do próprio credor detentor fiduciário de recebiveis cedidos, futuramente vir a
ter prejuizos, so ser obrigado a ver os créditos antes garanlidos, sujeitarem-se a urn
provével regime falimentar, pois case as sociedades em recuperação judicial tenham
que dispor de todos os seus recursds para pagamento apenas dos credores assini
constituidos, certamente nao irâo dispor de rneios pare saldar as demais dividas
assumidas, sucumbindo estas, em eminente processo de quebra supostarnente
irreversivel.

Assim, a manutenção da situaçâo juridica anterior so estado de
recuperacao judicial, corn a continuidade do travarnento integral dos recebiveis
descritos apenas pam pagamento do credor fiduciário, se afigura incorreta, visto que
certarnente Ievará sos demais credores destiuIdos de garantia tiduciâria ou de
terceiros, a náo acordarem corn o plane do recuperação judicial a ser apresentado.
mediante a total falta de garanha do pagamento daquilo quo for assurnido, pondo em
risco não so o processo de recuperacào conic a propria rnanutenção des stividades
empresariais desenvolvidas, onde aflora do forms inequlvoce a urgéncia no
deferimerito da medida. caracterizando o periculum in mora; enquanto o prOprio
deferirnento do processamento do pedido de recuperação demonstra o born direito.

Isso posti), del ire medida caritelar incidental, inauthta altera pars,
a tim do determinar clue o BANCO TAU so [irnite a reter apenas 30% dos

a	 recebiveis oriundos do contrato do presta;ão do ser',iços mantidos pela
W	 GALVAO IEP4GENHARLA S.A e GALV1'O PMP:ncl pAcoEs SA corn VALEC,

devenclo o restante dos valores depositidos em favor das contratadas estar
disponihihz•ado inteçjicalmente ern sims conas correntes sern qualquer restriçäo.

Oficiese a intirne-se.

Por outro lado, lastreado na jurisrrudência rnajoritária do STJ, declaro
este juízo universal da recuperação judicial a GALVAC) ENGFJJHARIA S.A e
CALVAO PARTJCIPJ\OES 8./k comøete rite pare deliberar .sobre toda e qualquer
alienação de ativos e pagarnento do credores- sujeitos an regime da recuperaçâo
judicial das sociedades em recuperaço judicial.

Portanto, oficie-se ao Jifizo cIa Vara do Trabalho do Jequlé/IBA,
pars informar a suspensac prevista em Del na forma do art, 6° da LRF, e que em
razão desta no dE,verá ser efetuado paqarnento aos credores trabalhistas,
cujos cnditos tenharn fate gerador constituido ate o (ha 27103/2015 - data do
deferimento do pedido iila recuperacäo judicial - e soticitar quo os  

T
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depositados em favor desse juizo fiquern bloqueados, bern corno não sejam
efetuados novos bloqueflos nas contas das sociedades em recuperaçäo judicial.

No mais, certifique o cartôrio se as devedoras foram devidarnente
intimadas para manifestarem-se sobre o determinado no item 3 de fJs 1247. Caso a
resposta seja riegativa, intirnese.

Rio do Janeiro, 04/de mio de 2015.

JULIANA LAIUIWtñEIRA SIMAO

S	 2

S
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1247

CERTIDAO
Certifico e ciou fe que .a decisao abaixo, tie fis. foi retnetido(a) para 0 Diãrio cia Justiça
Eletroñico do Rio de Janeiro no expediente do diâ 0710512015 e foi publicado(a) em
13/0512015, na(s) folha(s) 384/388 da ediçao: Ano 7 - n° .162/2015 do DJE.

:Proc. 0093715-59.2015.8A9.0001 - GALVAO ENGENHARIA S A - CNPJ: 01340937/0001-79 E OUTRO
(Adv(s). Dr(a). dABRIEL ROCHA BARRETO (OAB/RJ-142554), Dr(a). FLAVIO ANTONIO ESTEVES
GALDINO (OAB/RJ-094605), Dr(a). THIAGO TAGLIAFERRO LOPES (OAB/SP-208972)Decis5o: Isso posth,
defiro niedida cautelar incidental, inaudita altera pars; .a fim de determinar que 0 BANCO TALI se lirnite a
rater apenas 30% dos recebiveis oriundos do contrato de prestação de serviços mantidos pela GALVAO
ENGENHARIA S.A e GALVAO PARTICIPAcOES S.A corn VALEC, devendo a restante dbs valores
depositados em favor das contratadas estar disponibihzado integralrnente em suas contas correntes sern
qualquer restricão ... Por outro lado, lastreado na jurisprudéncia rnajoritária do STJ, declaro este
universal da recuperação judicial da GALVAO ENGENHARIA S.A e GALVAO . PARTICIPAçOES S.A
competente pars deliberar sobre toda e qualquer alienaçao de ativos e pagamento de credores - sujeitos so
regime da recuperação judicial das sociedades em recuperação judicial.Portanto, oficie-se ao Juizo da
Vara do Trabalho de Jequie/BA, para infarmar a suspenso prevista em lei na forma do art: 60 da LRF, e que

-em razäo desta nad deverá ser efetuado pagamento aos credo...

Rio de Janeiro, 25 de malo de 2015.

T(1
- ( tc
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Estado do Rio de Janeiro Poder judiejErie
Tribunal de Justiça
Cornarca da Capital
Cartório da 7' Vara Empresarial
Av, Erasmo Braga, 115 Lna Central 7G6CEP: 20320-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail:	 '1 tZt7 t
cap07vemptjrj.jus.br 	 - U

FIs,

Processo: 0093715-69.2015.8A9.0001

Classe/Assunto: ReCuperacâo Judicial - Recupeiaco Judicial
Autor: GAL VAO ENGENHARIA S A - CNPJ: 0134093710001-79
Autor: GALVAC PARTICIPAçOES S A - CNPJ: 11.284210/0001-75

Nesta data, faço os autos conclusos ac MM. Dr. Juiz
Juliana Lamar Pereira Sirnao

Em 070512015

Despacho

Prestei informaçôes ao STJ em urns lauda.

Rio deJ r :. ., 17/05/2015.

Juliana La	 • mao - Ju ji em Exetckio

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Juliana Lamar Pereira Sirnao

01;65,11V

COdigo do Autenticacão: 4P1J3.6XAXQXHP.VAC2
Este código pode set verificado eN::

Em

Certifico e dou fé qüé

110	
Rio de Janeiro, Q7,o,201ç

M
°Chef	 tia Judicial
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Estado do Rio do Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justice
Cornarca da Capital
Cartóric da Y a Vaa Ernpresarial
Av. Erasrno Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903
cap07vemp©tjrj.jus.br

tin  rz r-t
It

Contra - Rio do Janeiro - R  Tel.: 3133 2185 e-mail:

Oficio: 420/2015/01F

Rio de Janeiro, 07 de maic de 2015.

RESPOSTA OFCO REQUISITORO

Processo i lnstância: 0093715-691015.8.19.0001

Classe/Assunto: Recuperaçao Judicial - Recuperaçao Judicial
Autor: GALVAO ENGENHARIA S A - CNPJ: 01340937/0001-79
Autor: GALVAO PARTICIPAçOES S A - CNPJ: 11.284.210/0001-75

Em resposta an Of[cio n:ILG-MCD2S-5881/2015
Processo: Gonflito de Competencia 1396931RJ

Exrno. Ministro Relator,

Em atenção Be TLG-MCD2S-5681/2015, referente ao confhto de
competéncia em epIgrafe, em que figuram come suscitante GALVAO ENGENHARIA
S.A - em recuperaçao judicial - e suscitados JUiZO DA 72 VARA EMPRESARAL
DO RIO DE JANEIRO e JUIZO DE DIREITO DA 42 VARA DE CIVEL DE TRÉS
LAGOAS, encaniinho a Vossa Exceléncia as informaçoes requisiladas.

Tramita neste juEzo a recuperaçäo judicial da sociedade empresária
suscrtante, CLIjO processamento do pedido foi deferido em 27103/2015, momento a partir
do qual se estabeleceu urn regime juridico novo, que produziLl efeitos em relaçOes a
todos as creditos existentes ate a data da referida decisão, ainda que nao vencidos,
salvo em relação ãqueles excepcionados pela própria lei.

Isto porqtje, disciphna a artiqo 49 oa Lei 11.10112005. que Sc
sujeitam C recuperação judicial todos as crditos existerites na data do peddle, ainda
que flâo vencidos.

Desta forma, atento ao preceito legal contido no art. 60 C seu § 41
da Lei 11.101/2005, conjuntarnente coma a deferimanto do pedido de recuperação foi
determinada a suspensão de todas as agöes e execuçOes propostas em face das
recuperandas pelo prazo de iSo dias, interregna qua aincla não transcorreu.

Essas, portanto, são as nlorrna ';:oa.s qua per ora tenho a prestar

1347	 JOSEFPQ



Estado do Rio de Janeiro
Pocler Judiciãrio
Tribunal de Justiça
Corriarca da Capital
CartOrio ca 78 Vera Ernpreserial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 705CEP: 20020-903 -
cc p0cve m ptjrj.jus. br

Centre - Rio de .Janein - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail:

'mi rr

aproveitando o enso para prestar mais sinceras homenaqens de estima e
consideraçäo, colocarido-me desde já a disposição de Vossa Exc&éncia pare

eventuais esciarecimentos complementares.

Juliana Lamar Pereira Simao - JUIZ em Exercicio

Ao Excelenfissimo Relator
Ministros RICARDO VILLAS BOAS CUEVAS
Relator do Conflito de Competéncia a,° 139696/RJ.
Seçunda Seçào do Superior Tribunal de Justiça.

Cádjo pare consulta do docurnento/texto re portal cc TJERJ:
Este codigo pole ser verificado em Qj	 J[jj.uJ!f^fli4p.Laj_cc In

V
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Documento: OFCIO GALVA020I50507_17412520pdf
Remetente: CAPITAL 7 VARA EMPRESARIAL (Jose Francisco Pinto Quintanilha

Destinatário: Protocolo Adrnthistrativo ( STJ )
Data de Enujo: 07/05/2015 17:43:20

Resp. TLG-MCD2S-588112015, rd. Conflito de ConipetAncia em que fiquram como suscitante GALVAOUfl °. ENCENHARIA e Suscitados Juizo da 7 VEMPJRJ a Jul20 da 4a Vera Civel de Trés lagoas.
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciario
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 78 Vara Erhpresarial
A'. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP:20020-903 - Centro - Rio deJaneiro - !J Tel.: 3133 2185 e-mail:
cap07vemp@tjrj.ju5.br 	 .	 .

fl1t?,t7

NO do Oficib: 4231201510F .

Rio de Janeiro, 07 de maiode201&

Processo N°: 0093715-69.2015.8.19.0001	 Distilbuiclo em: 2510312015
Classe/Assunto: Recuperacâo Judicial - Recuperacâo Judicial
Autor: GALVAO ENGENHARIA S A - CNPJ: 01340937/0001-79
Autor: GALVAO PARTICIPAcOES S A - CNPJ: 11.284.210/0001-75

prézadosenhor,

Requisito a V.Sa. o ctjmprlmento do seguinte:limite-se a reter apenas 30% dos recebiveis
oriundosdo contrato de pestaçao de serviços mantidos pela GALVAO ENGENHARIA S A - CNPJ:
01340937/0001-79 e GALVAO PARTICIPAcOES S A - CNPJ: 11.284210/0001-75 corn VALEC,
devendo 0 restante dos valores depositados em favor das contratadas estar disponibilizado
integralmenteem suas contas correntes sem qualquerrestricàO, irns termos da decisäo liminar cuja
cópia segue anexa.

Atenciosamente,

Juliana Lamar Pereira Simao
Juiz de Direito

SENHOR PRESIDENTE DO BANCO ITAU	 .	 ...

COdigo Para consulta do doctimento/texto no portal do TJERJ: 4KZR.RMT7.1JFP2WC2
Este código pode ser verificado em: iittpJPw4.tiri.iuS.br1CertidaOCNJIVadaCao,d0
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-	 Rio de Janeiro, 07 de maio de 2015.

ProcessoN°: 6093715-69.2015.8.19.0001 	 Distribuido em: 25/03/2015
ClassefAssunto: Recuperacão Judicial - RecuperacãO Judicial
Au GALVAO ENGENHARIA S A --CNPJ: 0134093710001-79
Autor: GALVAO PARTICIPAçOES S A - CNPJ: 11.284.210/0001-75

Senhor Juiz

Infomo a Vossa Excelencia o seguinte: a suspensào prevista em lei, na forma do art. 6 0 da
LRF, em razo da qual näo deverá ser efetuado pagarnento aos credores trabaihistas, cujos créditos.
tenham fàto gerador constituido W o dia 27/03/2015 - data do deferimento do pedido de recuperacão
judicial. Solicito, portanto, que Os valores já depositados em favor desse juizo fiquern bloqueados bern
como nâo sejam efetuados novos bloqueios nas contas das • socidades em recuperacäo judicial, has
termos da decisão liminar cuja cópia segue anexa.	 -	 -

Atenciosamente,

•	 Juliana Lamar Péreira Simao
-	 :	 Juiz de Direito

EXCELENTISSIMO JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE JEQUIE/BA

COdigo para consulta do documento/te to no portal do TJERJ: 4C77.HUX'LLIJ9.LWC2
Este codigo bode se?verfficado em: hp:/,w4.tiri.iusbr/CertidaoCNJIValidaCao.do
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MANDATUM
CONSULTORIA JURIDICA

EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7- VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ

Processo n o 009371569.2015.8.19.0001

ORGUEL ORGANIZACAO GUERRA LAGES LTDA., ja, 
qualificado nos autos doprocesso em epigrafe, RECUPERAcAO

JUDICIAL, da Empresa GALVAO ENGENHARIA S/A., vém
respeitosaineflte a presenca de V. Exa., através de seus procuradores
infra-assinados, expor e requerer o que se segue:

Vem requerer a juntada do instrumento de Procuracão para
representar a Orguel Organização Guerra Lages Ltda., bem como a
habilitacão na presente Recuperacão Judicial.

Na oportunidade requer o cadastramento dos seguintes
advogados: Dr. Felipe Paihares Guerra Lages, OAB/MG n° 84.632 e
Dr. Flávio Nery Coutinho Santos Cruz, OAR/MG if 51.879, para o
acompanhamento da presente ação, sob pena de nulidade.

Nestes termos,
Pede deferimento e juntada.

Belo Horizonte, 05 de Maio de 2015.

FLAVIO NERY C. LANTOS CRUZ
OAB/MG 51.879

MAYRAN OLIVEIRA DE AGUIAR
OAB/MG 122.910

FELIPE PALHAW GUERRA LAGES

Alameda Oscar Niemeyer, 500- 90 Andar - Con]. 904 / 916- Vila da Serra - CEP: 34000-000- Nova Lima - MG - Brasil
Tel.: + 55 (31) 3264-0070 Fax: +55 (31) 3264-0494 - mandatum@mandatum.com.br  -	 ,mandaturn.corn.br

RM
-
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Grupo Orguel

PROCIJRACAO

OUTORGANTE: ORGUEL ORGANIZAcAO GUERRA LAGES LTDA, pessoa juridica de direito privado, estabelecida

na Rodovia MG 10, s/n2, 12 andar, Sala 01, Bairro Angicos, em Vespasiano, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o

ri 2 17.216.508/0001-24, neste ato representada por sua procuradora IZABELLA SANTOS ALMEIDA, brasileira,

solteira, advogada, inscrita na OAB/MG sob a n Q 117.173, inscrita no CPF sob o n 2 060.085.106-07,

estabelecida na Rua Mato Grosso, n 2 110, bairro Centro, Belo Horizonte/MG, CD': 30.180-090.

OUTORGADOS: FLAVIO NERY COUTINHO SANTOS CRUZ, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/MG

sob a n 9 51.879, Dr. FELIPE PALHARES GUERRA LAGES, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/MG

* 84:632, Dra. MAYRAN OLIVEIRA DE AGUIAR, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/MG, Dra. KENIA

FABIAN DE OLIVEIRA CASTRO, brasileira, advogada inscrita na OAB/MG 134.515, Dra. LUIZA CRISTINA

MILAGRES PEREIRA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/MG 139.739, todos corn escritório ern Nova

Lima - MG, na Alameda da Serra, n Q 500, sala 904, Vila da Serra.

FINALIDADE: Promover a habilitaçao de créditos da outorgante nos autos da recuperação judicial movida por

GALVAO ENGENHARIA S/A.

PODERES: a quern nomeia e conlere os poderes da cláusula "AD JUDICIA", para representá-lo(a) em Juizo ou

administrativamente, perante toda e qualquer empresa püblica, privada ou de econornia rnista e ainda

qualquer repartiço ou autarquia páblica federal, estadual ou municipal, podendo para tanto, requerer a que

for de seus direitos, bern coma, receber e dar quitação, exigir, transigir, firmar compromissos ou acordos,

substabelecer esta a outrern corn reservas de poderes, enfim praticar todo e qualquer ato especifico para o

urn de propor açOes judiciais contra quern de direito.

Belo Horizonte - MG, 28 de Abril de 2015.

LAGES LTDA

Rodovia MG10 - Km 26 Angico Vespasiano • MG • Brasil 32200 000 • Tel.: 31 3491 1000 0800 200 0002
comerciaIorguelcombr • www.orguel.com.br
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	 Leite TostoeBarros
Cep 20071 000 Rio de Janeirol Ri Brasil
Tel.: 55 21 3578 1819 www.tostoadv.in

	 SAO PAULO - RIO DE JANEIRO • BMSUJA

EXCELENTISSIMO SENHOR DOIJTOR JUIZ DE DIREITO DA fl VARA

EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL - Ri

Processo n 9 : 0093715-69.2015.8.19.0001

BANCO INDUSTRIAL DO BRASh S.A., pessoa juridica de

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n 2 . 31895.683/0001-16, corn

sede na cidade de São Paulo, na AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK,

n 2 . 1.703, VILA NOVA coNcEIçAo, CEP 04.543-901, vem, através de seus

patronos, reguerer a esse douto JuIzo a juntada de cópia de seus atos

constitutivos e de sua representação processual e pugnar, desde j, pelo

deferimento da juntada dos ori g inals, no prazo de 5 (cinco) dias.

Por derradeiro, requer, sob pena de NULIDADE, que as

futuras publicaçöes e intimaçOes sejam realizadas em nome dos advogados

Soraia Chassan Saleh, inscrita na OAB/Ri sob o n 2 . 127.572, e Paulo

Guliherme de Mendonça Lopes, inscrito na OAB/SP sob o n 2 . 98.709.

C
Termos em que, pede deferiment

	

Rio de Janeiro, 11	 015.

LEONARDO NEVES	 OLIVEIRA

	

OAB/Ai -	 262



Leite,Tostoe Barros
001562

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, corn reservas de iguals. os poderes da c!áusula "ad judicia" a mini
conferidos, aos advogados: ALEX TAVARES DA SILVA, OAB/RJ 163.924, ANDRESA

MARIA JULIOTTI, OAB/SP 173.849, ARTHUR DE AZEVEDO DUARTE LOPES,

OAB/RJ 180.073, CLAUDIO ROBERTO BARBOSA, OAB/RJ 131.688, ELIAKIM

PEREIRA DA SILVA, OAB/RJ 160.624, ERLEN DINIZ SIMOES, OAB/RJ 170.020,

FERNANDA TOSTES MALTA DE OLIVEIRA, OAB/RJ 121.511, GERALDINE CORREA

DA SILVA, OAB/RJ 164.928, LEONARDO NEVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

OAB/RJ 154.262, MONIQUE TORRES MARTINS, OAB/RJ 167.103, RODRIGO

BORGES DE OLIVEIRA QUINTANEIRO, OAB/RJ 157.581, SORAIA GHASSAN SALEH,

OAB/RJ 127.572, VITOR VALERIANO BAPTISTA, OAB/RJ 178.346 e Os estagiários
acadêrnjcos de direito, VICTOR HUGO DOS SANTOS NOGUEIRA, OAB/RJ 194.747-E

e RAISA BARKER DE MOURA, OAB/RJ 197.103.E.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2014.

PAUL2IR!ME eONA ES
0	 OABISP 98.709



Rua Dr. Renalo Pass de Berms 1017,5' andar - Cop 04530 001
São Paulo / SF Brasil Tel.: 55 11 3847 3939
'w,W.tostoadycon,

Leite Tostok Barr&01563
SAO PAULO * WC DE	 URASIL,A

SUBS TAB EL E CI MEN TO

Substabeleço, corn reserva de iguais, os poderes da cláusula "ad judEcia" a mirn

conferidos par BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL SIA aos ac )gados RITA DE
CASSIA A. GRIGOLETTO SCHAHIN, OAB/SP N O 176.478,	 TIANA LACAVA
AMARAL SALLES, OABISP 314.445, EMERSON YOSI KI UEHARA,

OABISP 315.262, LIVIA MARTINS WANDICK DE SOUZA AB/SP 330.297,

MARCELO ALVES MUNIZ, OAB!SP 293.743, JORGE DE SOUZA JUNIOR,

OABI'SP 331.412, CRISTIANE DOS SANTOS, OABISP 1 4 9.550 , WAGNER
LEANDRO COSTA REI5 SILVA, OAB/SP 336.387, LUCIAN

OABISP 323.226 e as estagiarios académicos de direita, P
OABISP 131.215-E, GIOVANNA MICHELLETO. RG n

LEONARDO DA SILVA BAPTISTA, RG n o 49.085.144.7, to

na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n o 1.017 - 050 andar,

S	 Pau , 08 de maio de 2015.

PAULO GUILHERMEfE MENDON7A 'PES

OABISP N O 98.709

LOPES SOUZA,

ISCILA MANOEL

37.761.437-3 e

s corn escritôrio

o Paulo/SP.
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Peio	 presente	 instrumento	 particular	 de	 procuraçäo,	 BANCO
INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, lnstituicâo financeira I scrita no
CNPJ/MF n. 0 31.895.683/0001-16, corn sede localizada n Avenida
Presidente Juscelino Kubitscl-jek, n o 1.703, Itairn Bibi, S ã Paulo/SP,
CEP: 04543-011, neste ato nomeia e constitui seus bastantes
procuradores, os advogados, brasileiros, RICARDO T STO DE
OLIVEIRA CARVALHO, OAB/SP 103.650, ZANON DE PAULA BARROS,
OAB/RJ 18.329, MURILO DA SILVA FREIRE OAB/SP 12.42), PAULO
GUILHERME DE MENDONçA LOPES, OAB/SP 98.709, JOR C NEMR,
CAB/SP 117.256, CHARLES ISIDORO GRUENBERG, OAB/SP 198.636,
EDUARDO MAFFIA QUEIROZ NOBRE, OAB/SP 184.958, PAT IdA DE
CASTRO RIOS, OAB/SP 156.383, RICARDO VAMAMOTO OAB/SP
178.342, RODRIGO EDUARDO QUADRANTE, OAB/SP 183.748,
MAURICXO DA SILVA LEXTE, OAB/SP 164.483 RXTA D CASSIA
ARAUJO GRIGOLETTO, OAB/SP 176.478, LUCIANA ARDUIM ONSECA,
CAB/SP 143.634, RENATA GIIEDINI RAMOS, CAB/SP 230.015 e
SORAXA GHASSAH SALEH, inscrita na OAB/RJ n o . 127.572; itegrantes
da sociedade Leite, Tosto e Barros Advogados Associados S/le, inscrita
na OAB/SP sob o fl. 0 1.762, corn sede na Rua Dr. Renato Paes  Barros,
1.017, 5 0 andar, Rain Bib!, São Paulo-SP, a quern confe e amplos
poderes, corn a cláusula "ad judicia ", para atuar em qualq jer 3 uizo,
Instância ou Tribunal, conferindo-Ihe ainda poderes espe iais para
confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e
dar quitação, agindo em conjunto ou separadamente, poden o, ainda,
substabelecer este a outrern, corn ou sen reservas de igualpoderes,
que se destina ?5p ecialmente a recuneracän dc rrditnc	 far. dc

ser futuramente desicsnpda.

Paulo, 30\6ç ab'tiI cYe 2015.

CO INDUS

Miguel Angelo Rubio Junior
CPF 390.829.898-91

Diretor

L S/A

lul^ Ca5
CPF: O3o,d Pe€
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ESTATLJTO SOCIAL

•	 CAPiTULO I—DA.DENOMINAçAO, SEDE, OEJETOE

MigpJ°. BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A ("Banco") e

anônirna regida polo presente Estatuto Social e pelas disposiçocs Ic
inclujndo a Lei 6.404 do 15! do dezembro do .1.976, confomie life
Sociedades por Açöes").

Paragrafo Unit0 -torn a admissao do Banco no Nivel: .1 dc Gove
("Nivel :1") 4 a Bolsa de Valores de Sào Paulo ("BOVESPA") suj'
seus acionistas, administradores e membros do Conseiho Fiscal p

disposiçoes do Regulamento do Listagem do Nivel I da BOVESPA
Nivel I").

sociedade
aplicáveis,
("Lei das

Corporativa

50, OBW3CO,

instalado, as

ulamento do

&JQ.2°. OBanco tern sde e dornicillo legal naAynida Jus din
no 1.703, Itairn Bibi, CE? if 04543-000, naCidade de .Sao Paulo, Estado
F,arágrafo Cjnico -- 0 Banco poderá abrir e encerrar on äiterr o ende
sucursais, ag&Icias, postos, unidades adininistrativas e escritOrios ou rep
Banco no pals por deliberaçao da Diretoria ou, no exterior rnedianie
Conselhp de Administracao

OBanco tern por objeto social a pra tida do operaçOes ati
acessOrias e serviços autorizados aos banos nufltiplos corn carteiras
investirnento, de crédizo, financiamenIo e investimen to e de arrendarnc
inclusive câmbio e o exerciclo da adminisrraçao da carteira de valores nu
como participar do outras sociedades, tie acordo corn as dlsposi
regulamentares aplicaveis a sua espécie do instituição finaiceira.

athS°.	 o prazo e4cacao doBanco 6 indetcrrniiado

// 1
.sLZ2,,Rdüardo	 Wagner

São Paulo.
) do !fjjj
entaçOeë do
rovacãO do

passivas e,•

le4is
\44
tc
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cAv:TuLo 11—Do CAPITAL E DAS AcOES

Anio5. 0 capital social do Banco, totalmente subscrito e integrath
It$367.222.70946 (trezentos C sessenta. e sete mithoes eduzentos e viñte e
setecentos e nove real e quarenta a seis centavos), dividido em 171 .317.30
setenta e urn milhoes e trezentas e .dezessete mil a ttezentS e ürna) .aç
113.735.909 (cento etreze milhaes a setceentase trinta e cinco mli enovecent
açOes ordinárias e 57.581.392 (cinquenta e sete milhães e quinhenfas e oite
Mil a trezentas a noventa a duas) acOes preferenclais, todas nominativas, escrk
valot noini l 	 I

§ 191 0 capital social do Banco seth rèpresenrado poraçOes ordinárias e

19 6 de
is mil e
(aento C

;, sendo
e nova)
e uma

ais; scm

(iv) participacao nos lucros distribufdos em igualdade corn as ag6es

dircito de scram incluldas em oferta piib[ica de- altenação de: Contro!e
ao mesino preço ofertado as açOes de Controle, dinforme defiñiçäes pt
CapItulo VII do Estatuto Social.

§4°. Todas as açöes do Banco são escriturais e sero mantidas erntOnta
cm nome de sans titulares,. em instituiçAo frnancera autorizada pela (
Valores Mobiliários ("CVM! ) corn quem a Banco mainenha contrato dc
vigor, scm emisao de certificados.

§ 5°. A iflstituiçao dep iflia poderl cobrar dos acionistas o custo do
transfcj-encja a averba 	 a'propriedade das aOes escriturais, assirn dorno 0

•1

u&do	
Wagner

103

20. Cadaaçao o.rdinaria confere direito a urn voto nas deiiberaçdes das
.Gerais do Banco.

§ Y. As açOes preferenejais não conferem djrejto a '>oto nas
Assembl6ia:Geraj, sendo-Ilies asseguradas as seguintes preferénciase'

(i) prioridade no reembolso de capital em caso dc Iiquidaçao do
prmio;

I

nbléias

5eS da

scm

C

Banco
tano

o1.fl.

ia
OP	 eØ

44 tz$

r
006
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serviço relativos as . açOes custodjadas, observados os .lithites máxithbs
CVM.

4 60.. Pica vedada a ernissao do partes benefichirias pelo Banco.

§ 7° As aöes seráo thdivisIveis em relaçâo ao Banco. Quandol a açao
mais de urna pessoa, os direftos a cia conleridos serâo.exerddc,s pelo-iepn
condonilnjo.

ArLb o6°.. 0 Banco está autorizado a aumentar o sen capital social ate
emissao de 44.0041000 (quarenta c quatro .milhOes) de novas açOes.tódas 

Y.

escriturajs C scm valor nominal, independentemente de refoitha esta
deliberaçao do Conseiho de Administraçao, a quem cpxnpeUra, tambern, es
condic Oes -deernjssaojijciusive preço, prazo e sua interalizaçao.

§ 10 A deliberaçao de aurnento de capital do Banco snediante a incoz
reservas ou de lucros acumulados Segundo normas expedidas pelo- Conselho
Nacional, scM de competencia da Assembléja Geral, ouvido o Couiseiho F
instalado-

itencer a
•ntante do

iSite do
nnativas,
hia, pot
eleet as

raçaode
[onetário
a1, caso

P Banco podera ernitir açOes e bonus de subscriçao dentro. do limite Jüo capital
autorizado, conforme previsto no Caput deste artigo.	 I

§31. 0 aumento. do capital social do Banco, corn emissäo do aç es, pode
compreender nina ou mais esp&ies ou classes de açaes; sew guardar proporç o entre as
acfles de cada espécie ou class; obsej-vando-se, quanto as açöes préferenciai , 0 limite
preyisto em lei..

§ 4°. 0 Conselho de Administraçao, ao deliberar sobr6 o eventual aumento de
nos termos do capus desta cláusula,podera conforme The autoriza o Artigo .2 h*:
dt Sociedades por AçOe.s, exciuir direito do preferencia ou reduzir o prz %ra g
exercfcio, nas emissoes do ãçães ordinarjas e do bOnus de subscao,c'a\ 970
seja Keith rnediarite (i) venda em boisa Ou por mcio de subschçao PW. kou $1J
permuta de açOes, em oferta-póujica de aquisição do control; nos termos da° ledent&
do limite do capital

• :5

I-	 -

iO38A'1735 007	i!•;
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i.

§ 5O 
Na ocorréncia de urn aumentø de capital que nSo 4 tenha. side

subserito per quem tinha dircito de prefer&icia ou que Iiao tenha contado
suficiente dc ihteressadog na respectiva disu-ibuiçao pUblica, a subsc
parcial de tal aurnento .de capital pelo acionista controlador obrigá-lo-a a
rnedidas necessárias para recompor o percentual mInimo de açOes em circ
do capital social, dentro de seis mses subsequente hOthOlogacao da sub!

&tiol°. 0 Banco podera, por deliberaçao do Conselijo dc Administ
acordo corn ao piano aprovado pela Assembléia Gera], estabeleder as C

outorgar opçäo dc compra qu subscriçAo de açOes, sqrn dir.eito de jreferen
acionistas, observado a limite dc diluiçao de 5% (cinco pOr dento) do capital
favor dos administradores cmpregados ou a pssoas naturals que western
Banco ou a sociedades controladas pete Banco, diietaOu indiretamente.

?arágrato Unico 0 Banco podera, por ,deliberaçao do Conselho de I
adquirir as próprias açôes para pennanência em tesouraria C posterior
caqe1anwntq, ate .o montante do saldo de lucro ou reservag disponIveis,
scm diminuiçac, do capital social, observadas as disposlçUes. legais e n
aplicaveis.

CAPI'FIJLOflI_. DA ASSMBLE1A Guuw

&flgoS°. A Assemblia Gera] rcunir-se-á, ordinaramcnte, dentro dos
mesas seguirites ao.término dc cada exercfcjo social e, extràordinariamente,
OS intersses socais 0 exigirern, obseryadas em Sua convocaçao, 1
deliberaçäo as prescriçOes legais pertinentes e as dispoicôes do presente at

1° A Assembleia Geraltera sua primeira convocaçao reali2ada corn, no
(quinze) dias corridos de anteccdôncia, e segunda convocaçao tea,
antecedoncia mInima de S (oito) dias. A Assembléia Geral serácre
Presidente do Consetho de Administracao ou, na sna auséncia, p4t, sfrtl.N

WON
'secretariadas por urn acionista escoihido pelo Presidente da Asse

preseriIe a reunião.	 1

WI9	
"I

flilmero
total oii
tOdas as
de 25%

e de
icOes e
para as
ial, em
icos aO

tcao Cu

a legal,

(quatro)
,pre quc
açAo t
1
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§ 2°. XAsse. mbl6ia Geral, ressalvado quorum especial exiéido em lei, s
eth'primeira convocaçAo, corn a prsença de acionistas quet represenrem,
50% .(cinqiicnta pot -cento) do Capital 	 c cm segunda convocaçáo, &
corn .qpaJquer quorum.

5

001573

nstalada,
rnrnirno,
instalada

ans.9°. Pan tomar parte na Assembicia Octal, o acionista deverá de ositai no
Banco, corn antecedéncia minima de 03 (tres) dias corridos, contados d data da
realizaço da -respectiva assernbleia: (i) comprovante expedido pela nStitiiiçào
financeira ciepositária das ag6es escriturais de sua titulaiidade on em custOdia .na forma
do Artigo 126 da Lei das Sociedades per AçUes; e (ii) instnirnento de mandate,
devidarnente regijiarizado naforma da lei e deste Estaluto, na hipOtese de rep esentaçâo
do aàiqnista. 0 acionista ou scu -reprüentante legal deverá comparecer a semblcia
Geral .munido de docurnentos pie comprovem sua identidade,

§ V. 0 acionista podera set representado na Assembleia Geral por
dnstihiIdo ha nienos de 01 (urn) ano, pie seja aciOnista, adinhiisttador

.advpgado, instituiçao fluanceira ou administrador de frnidos de invest
representeos dondominos.

* 2. As deliberacaes seräo tomadas pot rnaioria das acöes:com dircito a
nos casosm que a lei ou este Estatuto exigir quorum superior.

CAPiTUUj IV—DA ADMflcJsrJcAo

SEcAcJ, I - DIsPQSIçOES Git&xs

4nigo 10°.0 Banco sera adrnjnistrado por urn Conseljio de Adrninjstra
urnaDiretoria, corn ospoderes conferidos pela lei aplicávet e deacordo corn
EstatUto Social.

Artjzo 11.	 A posse dos adthinjsfrados esta condjcjonada it

Termo de Anuëncia dos Administradores a pie se refere o Regul
BOVESpA.

Banco,.
toque

exceto

S

.stpte

0
'C

Wagner
35011
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Athoo 12. A Assernbléjj Geral Ordingrja fixarg a thontante anual
remuneraçao dos administradores do Banco, quo poderá set constituida, nos
Artigo 152, § 1°, da Lei das Sociedades pot AçOcs, de parcela variável repros
participacao nos lucros do Banco. 0 total da participação dos adniinistn
hicros do Banco nao podS -ultrapassar a remuneraçâo anuál estabeli
Assembleia £iëral, n6m tathpouco urn décimo dos lucros, prevaledendo o Em
manor. 0 Consetho do Administraçao, em reunião, distribuirá refer-ida ref
entre seiis membros e os membros da Diretoria.

SEçAO H - CONSELBO DEADMINISntk(;AO

COMPOSICAO

thai da
mos do
ada pot
re DOS

[a pela
que far

(chico) a
Gem! do
02-(dois)

direito a
;tracão do
5 (cinco)

vinte-por
tais na-

do neste
r-se4 an
for igpal

4ffio 13. 0 Consclho de Administraçao semi composto porno minima
no mãxixno -07 (sete) inembros, acionistas on não, eleitOs 'pela Assembli
Acionistas e par cia destitulveis a qualquer tempo, corn mandato unificado
aims, salvo destituicao, podeñdo set reeleitos,

- 10, A Assembleja Coral determiriara, polo voto da maioria das açoesco
VotO,.prevjamepte a sua e1eiç0, o ntimero de cargos do Consetho tie Admit
Banco a serem preenchidos em cada exethIclo, obSévado o rnnthio de
membros.

§ 2°. 0 Consetho de Admirthtraçao sen cornpost&por, no nmnimO, 20610
cento) de conseiheiros independentes, èxpressainente declarados corn
Assernbléia Geral quo os eleger. Qüàndo a aplicaçAo do percentual defi
Parágrafo Segundo resultar em nümero fracionário de consetbeiros, procec
arredondamento para o nUmero inteiro: (i) iniediatamente superior so a fraçà
ou superior a 0,5 (cinco décirnos); ou (ii) imediatamente inferior, se -a fraçâo:
a.0,5 (cinco déôñnos).

§ Y. Para fins deste Estatuto Social, é considerado corno independente
qua (i) Mo tiver qualquer vincula cOin o Banco, exceto participação nd
(ii) Mo for acionista con,xm,dor, cönjuge on parente ate segundo grau
controlador, nâo for e nf9er sido nos ultimos 3 (trés) arias vincutao a

Wagh'er

a
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[1

entidade relacjonatja ao acionista controtador (excluem-se desta restri
vincuiadas a inscituiçUes de ensino e/ou pesquisa); (iii) nâo tiverido ne
(trés) anos empregado on diretor do Banco, do acionista controlador, ou d
controlada peib Banco; (iv) nAo for fomecedor on comprador, dixeto on
se.rviços ou pmdutos do banco, em magnitude quo irnpliqud perda de indepe

nao for flunciondrio on administradorde sociedade.ou çntidade quo ateja o

ceinaadando sewiços e/ou prddutos o Banco; (vi) iiãO for c6njuge ou

segundo grau de aigurnadministrador do Banco; on (vii) no receber outra

do Banco além da de conselhejro (excluem-se desta restriçao proventos

oriundos de eventual participaçao no capital).

§ 46. Tambérn ë considerado conseiheiro independente aquele eleito

mültiplo prevista pelo artigo 141, parágrafos 4.o e 5.0 da Lci .das Sock

5°. 0 Conseiho do Adniinistraçao terá. 01 (urn) Presidexite e 01
F.residente, quo serAo eleitos pela Assembleia Geral.Em caso do yaçãncia'
Preidente e Vice Presidente do Conseiho do Administraçâo, deverá set in

cOnvocada Assembleja Geral Extraordinária para e1icãØ dos tubstitUtos.
auséncia on impedimento temporãrio do Fresidente do Co è!ho tie Ac
assumira as fançaes do Presidente o Vice-Presidente do Conseiho ciAdmii
hipotese.de ausêrjcia ou impedimenta temporário do Preside me e dd Vice-I

onseIho do Admimstraçao, as funçoes do Presidente seräo exercidas por oi
do conselho deAdministraçao indicado peloPresidente.

o pe$$bas

ñltinios 3
sociedade
idireto de

Jenci; (v)

ecendo au

artnte at&

nuneraçãO

t dlnheIro

ito 0 voto

or Aç*es.

M) Vice-

cargos de

jatamente

)caso do

ação Na
dente do

tuembro

.ArtiRo 14. Os membros do Consetho do Administmço serão invesii
cargos mediante assinatura de termo do posse lavrado no Livro do Aas do
Consetho do Administraçao, permanecendo sujeitos aos requisitoS mi
ieveres, pbrigaçoes e responsabilidades previstos nos artigps 145 a 158

Sociedades por Açöes. Os meinbros do Conselbo tie Ad.rninistraçao I

destituIdos pelaAssembleja Geral, a qualquer tempo, devendc$ permanecer
nos respectivos cargo; ate a eleiçAo e posse do seus sucessOres.

1.	 i-

Aio15.	 Mao pode ser el,eito corno inembro do Conseiho do AJmict%f
dispensa expressa da yie,9sdos membros do Consetho do Administraao,

I

cm sons
niäes do

119*° 	 0
4.

oz8A 35015
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(i)	 for pmpregado on Ocupar cargos em sociedades considr:adas
Banco;ou

Q-i)	 liver On representar interesse conflitante cOrn o Banco.

&tig16. Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do
Administraçao, o substituto será nomeado, Para compietar p respectivo
Assembidia'Gera] Extraordinarja, no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Untco - Os membros do Conseiho de Administraçaà não pod

do exercicio de suas funçães pormais de 30 (trintadias corridos consecu

dc perda de rnandato, saii'o caso de licença concedida pelo pthprio
Administraçao.

CONVOCACAO, INSTALACAUE.FUNCIONAMENTO Do CONSEEHo

&tjg l7. -0 Conseiho de Adthinistraçao reunir-se-á, ordinariamente,

vezes por arto, trimestralmente e, extraordinariamente, sempre 4ue nec
reuniOs do Conseiho- de Administraçao serão convocadas palo seu President
notificaçao escrita entregue corn antccedência mIñima de 05 (caco) dias
corn apresentaçao da paula dos assuntos a scram tratados. Em carSter de i
reuniOes do Gonsetho de Administraçao poderao ser convocadas porsen Pre

a observAncia do prazo acirna, desde que inequivocamente cientes todos
integrantes do Conseiho. As :convocacOes poderAo ser Ieitas.por carLa cot

recebirnento, fax on por qualquer outro meio, elctrOnico ou nko, 4ut
comprovacäo de recebjmentcj.

§1°. As retrniOes do Conselijo de Adrninistraçao scrão presididas pelo

Conseiho de.Administraçao esecretariadas por quem ale inditar.

§ 2°. Independentemente das fonnalidades previstas neste Artigo, sc
regular a reunião a qua comparecerern todos os Conseiheiros per si puli
forma do Parágrafo Unico do Artigo 18 dest6Estatuto.

ardo	 -	 -	 -	 Wagner
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3o. As Eeuxiiôes do Consetho de Adrninistraçao serão realizadas,preforer

na sede do Banco. Serao admitidas reunioes par nieio de , eleconfe tncia .011	 $

videoconferencia, admitida a gravaçao e a desgravaçio das rncsmás. Tal p rticipação'
scM considerada presençapessoal emreferida reunião. Nesse caso, as iTh rnbros do 	 -'
Conseho de Administraçao que, participarem remdtamente da ieuniào do Cons1ho
poderao ex.prcssar -seus votos, na data da reunião, pot nieio 9 e .car(a- ou --fac simile ou

S
	

Correia eletrOnico digitalmente certificado.

Artipo 18.	 As reuniOes do Conseiho de AdrninistraçAo scimente se 	 ão corn a
presença da rnaiqria de seus-mernbros em exerciclo.

-; Parágrafo Unico - Fm caso de impedimenta temporário ou anséncia, a C nselheiro

temporariamente impedido on ausente poderá outorgar procuraç-ão a outro ri mbro do
Conselho-deAdministraçao, para qua este vote em seu name nas ReunlOes do :onsetho

de. Adrnjnistraçao... Altemativamente, em caso de ausëndia ternporãria de :qualquet

membro do Consetho de Administraçao, o mesmo podeth, corn .. na ama dos

assuntos a ser tratados, manifestar Sen voto par escrito, por rneio de carts, fac ;(mile on

correlo eletrOnico digitalmente certificado entregue? so Presidente dO Coi seihode
-Administraçao nadata da reunião, corn prova de recebirnentp.

Artigo As deliberaçoes do Conseuxo de Administraçäo serão tomada

o voto favoravel damaiorja dos membros em exercIclo, computados as votos
na forma do Attigo 18, Parágrafo Unico deste Estatuto, sendo, lue, no CaSO:
caberá ao Presidente do Conseiho de Administraçao 0 VQtO de qualidade.

4 1°. AO térniino da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá sej as
todos, as Conselheiros fisicarnente presentes ii reuniào, c posteriormente tn
Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração do Banco. Os voWs

pot Conseiheiros qua participarem remotarnente da reunio do Conseiho on
se manifestado na forma do Artigo 1.8, Parágrafo Clnico deste Estatptt
igualinente constar no LivrO de Regisirn de Atas do Canseiho de
devendo a cOpia da carts, fac-sImile on mensagern eletrOnica) cdnfefi
contendo o voto do Conselheiro2 serjuntada ab Livro logo apes a transqrkhc
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§ .°. As aas de reünião do Conseiho de. AdministraçaO do Banco que

deliberaçao destinada a produzir deitos perante terceiros deverAo ser :arq
•-rcgistro de com&cio.

§::3°. 0 Consetho de Administração poderá admitir em suas

participantes, corn a finalidade de prestar esciarecimentos de quaiquer
a estes, entretanto 1 cj direito de veto.

&iij g2O .	0 Conselho de Administraçao tern a funçâo primordial de

geral dos negócios do Banco, assim coma de controlar e fistalizar o seu
cumprindo-Ihe, especialmence:

001583

ontiverern

ivadas nO

outros

a, vedado

(i) thai a orieniaçäo geral dos -negOcios do Banco, decidir sabre a 4a polItica,
econOmico-financeira e administrativa e ajar mecanismos intemdp'ara a ve ficagAp do
qimprirnento de silas determinaçoes;

(ii) aprovar e revisar os planos de negOcios e a estrutura organizacional do Bando;-
aprovar e revisaro Piano Anual de Investimentosdo Banco;

(iii) aproVar as limites operacionais e de crédito e cancessãô de garantias
terccirOs e definir a regime de aiçadas;

(iv) estabelecer Os limites máximos de operaçOes de crédito pan
financeiras enao financeiras;

(v) aprovar pianos e orçamentos sernestrais, anuais ott plurianuals pam
invesrirnenios e atividades administralivas;

(vi) autorizar a contrataçäo de empróstirnos em moeda nacional c
Brasile no exterior;

(vii) autorizar a aquisição e aiienaçao de bens iniOveis de tiso,
desisténcia e a renünciade direitos de constituiçño de onus reals

Ii

n favor de

empresas

raçOes-de

igezr'Ese
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(viii) eleger e destituir Diretores, indcar seus substitutos nos casos de im
augncia on vacância, flxando suas atribuiçoes, observadas as djsposiçOes
deste Estatuto Social;

(ix) atribuir, do inontante global da remuneração fixada pela AssextibMia
.hpnoraros mensais a cads urn dos membros da administtaçao e dos o
assessoralnento do Banco, conforme o disposto no Artigo 12 desk Estatuto So

(x) fiscalizar a gestão da Diretoria, exaininar a qualquer tempo as livros e
Banco, solicitar inforinaçaes sobre contratos celebrados ot em Vias de celebi
Banco, e praticar quaisquer outrosatos necessãrios aoexercicio dc sutsfunçOc

(xi) deliberar sobre qualquer matãria que Ihe seja submetida rela Diret
coma convocar. os .mewbros dà Diretoria para reuthoes em conjuntó, seinpre
Conveniente;

(xii) autorizar.a co.nstiruiçao de Onus reais e a prestação de avais, fiançase
obrigaçOes prOprias, exciuldas as garantias em favor de terceiros que
relacionadas corn a conduçao de negOcios bancárjos habituais, cuja compet
dot Diretores, observadas as liniitaçOes estabeiccidas pelo Conseiho de Adm.in:

1s

Os

de

apéisdo
$0 pelo

ia, bern
ie achar

-a

antias a
estej am
cia será

(xiii) manifestar_se sobre o relatOrjo e as contas da Diretoria, bern corno sabre as
.	 dcmonstraçoes financeiras do exercIcia que deverao ser submetidas% Assemb éia Geral

Ordinária; -

(xiv) conceder, em casos especiais, autorização especifica , pant qué d
•documentos possani ser assinados pot apenas urn Diretor, do que se lavrara
próprio;

(xv) deliberar sobre a convocaçao da Assembleia Geral Ordinii e, qt:
conveniente, da Assembiéia Geral Bxtraordinária;

(xvi) deliberar sabre a exnissáo .de açOes e bOnus de subscriçào;

(xvii) fixar a preço, prazo de integralizaçao e as demais condicOes da eV

t de bonus de subscricão,_Øndo, ainda, excluir o direita. de preferénc
prazo pars seu exerdci 	 emissäo de açoes e bOnus de stbscr7ct

LE	 do	 agrier
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feita mediante venda em bolsa de valores on pot subscriçao pUblica on

püblica deaquisiçaode controle, nos termos estabelecidos tin leis;

(xviii) propor aumtnto dc capital a Assemble-la Geral Extraórdku
conveniente pela incorporação de reservas on pela emissâo e-subscriço dc

(xix) submeter a Asaernbléia Geml proposta de aumento de capital acima
capital autorizado, bern como dereforma do Etatuto Social;

()x) deliberar sobre os casos extraordjuárjos e omissos, orientando-se
Estatuto e pela legislaçao vigente;

(xxi) escoiher e destituir auditores independentes;

(xxii) selecioriar a instituiçao espéciaiizada em avaliaçao ecouOmica, de co,

pan fins dc apuraçao do V&r EcOnOrnico conforme dispbsto nos Artigos 51
Estatuto;

(xxiii) deliberar sobre a aquisição de açöes de emissáo do Banco pan

cancelamento ou permanéncia em tesouraria, bern como sobre sua t
recolocaçao no. mercado, Observadas as northas ekpedldas pela CVM
.disposiçoes Jegais e regulamentares aplicáveis;

@*iv) apresentar a Asstrnbidia Gent proposta de dissoiuçao,. cisao,

incorporaçAo. do Banco; e incorporação pelo Banco de outra sockdade, t
autorizar, conforme .previsto no Faragrafo Unico do Artigo 2 0 do presente
constituição, dissOiuçao on liquidaçlio de filiais, Sucursais, agendas; postos
administrativas e escritórios on representaçoes do Banco no exterior;

(xxv) utorizar.a emissão on contratacAo dc quaisqiier ipstrurneñtos de cn

captacâo de recursos pie não ocorrarn no curso normal dos negç5cios ou que
estruturado capital do Banco;

12

D1587
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aç4 de1(xxvi) aprovar a contrdtaçao de instituiQão prestadora de serviços

açOes;
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(i'cxvii) aprovar politicas de divulgaçao dc hiforrnaçôes ao nercado e
valorgsmdbijarjos do Banco;e

(xxviii)	 dispqr, observadas as normas deste Estattito e da
sobe a .ordem de seus trabailios e adotar . ou baixar normas n
funcI on amen to

•	 (xxix) nomear edestituir as membros do Comilé de Remuneraçao;

(xxx) aprovar as regras operacionais que o Comité tie Rem1Jnráçäo vier a
para o seu prdpno funcionamento e to mar ciencia das atividades do
Remuneracao; e

(xxxi) fixara rernuneraçaodos membros do Comité de Rernuneraçao.

SEçAO IN - DIRETORIA

çAo corn

vigente,.
para su

de

&th o.21, 0 Banco será administrado pot unia Diretoria composta de, i
OS (Chico) c, no máximo 12 (doze) membros, acion jstas ou nào, residente
eteitos peIo Conseiho tie Athninistraçao, pie terAo as seguintes designaç
autorizada a cumulação de funçOes por Urn mOsmo Diretor.: 1 (Urn) cargo
Presidente; 2 (dois) cargos de Diretor Vice-President; .1 (Urn) cargo tie I
Reiaçoes coni Iiwestidores; de. 1. (urn) ate 4 (quatro) cargos de Diretor, scm
especIfica e ate 4 (quarro) cargos tie Diretor Adjunto, corn as atrihuiçoes defin
Estatuto Social C as conferidas em reufljäo do Conseiho tie Adminitacao.

Arti go  0 mandato dos membros da Diretoria será de 03 (trE) anos, p
reconduzidos, e. terminard na data de realizaçao da Reuniao do Co
Adrninistzaçap pie suceder a terceira MsemblCia Genii Ordinária subsequont
tiver elegido. Os Diretot-es permanecerao no exerciclo de seus cargos ate a
posse tie seus sucessores.

§ 1. Os Diretores nãopoderão afastar-se do exercIcio de..suas funçä
(trinta) dias corridos consecutivos sob pena tie perda de mandato, salvo
coitcedidapela prOpria Iiflria.

Ar
Az197t1u&clo	 Wagner
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§20 4 Ocorrendo vaga na Piretoria, compete a Ditctoria cOmO coMi
dentre os seus membros; -urn substitnto quo acumularâ, interinamente, as
substituldo, perdurando a substituiçao interina W  provimento-definitivo
ser decidido pela. primeira reunião do Consedho de Administracao que
atuando a substituto entäci eleito ãté a trmino do inandito da Djretorja.

§ 3°. Os Dhretores serâo investidos em suas funçoes medianteassjjmtura di

Posse lavradQ no Livro do Atas das ReuniOes do biretoria, dispensida qua1
pam garantia do -sua gestão,pennanecendo sujeitos aos requisitos, imp
deveres, obrigaçoes e responsabjildades previstos nos artigos 145 a 15E
Sociedàdes por AcOes.

ii-dcr,
içOes do
I cargo a
reàlizar,

ërmO do
caução

mentos,
L,das

A.

23, A Diretoria reunir-se-á sempre quo os interesses- sociaiS--assim 0
exigirem, -sendo convocada polo Diretor Presiderge, corn antecedência- tnin4na de 24
(vink- e quatro) horas, on par 2/3 (dais tercas) dos Diretores, ncste 4iso, corn
antecedencja minima de 48 (quarenta e-oito) horns. 	 I

S

afljo 24. As detjberacoes nas reuniOes da Diretoria serâo toniadas pot
votos dos presentes em cada reunião, ou quo tenham manifrstado seu voto r
Parágrafo Primeira deste Artigo, sendo quo, no caso do empate, caberá
Presjdente a vôto do qualiclade.

§ 1. No caso de auséncia ternporárja do qualquer Diretor, -este poderâ, a
pauta dos assuntos a ser tratados, manifestar seu-votOpor éscrito, pbr mole i
.fac-sIrnule entreguc -ao Diretor Presdenie, ou ainda, pth correio eletrOnico di
certificado, corn prova do recebirnento polo Diretor Presidente.

- 2°. No caso de auséncia ternporárja do Diretor Presidente, suas atribu
exercidas por 1 (urn) dos Diretores Vice-Presidentes eleUos, devendo
Presidente escolber qual dos Vice-Presidentes eleitos ira substitul-jo, El
apenas 1 (urn) Diretot Vicclresjdente eleito, este devera aqtornaticather*&..
Diretor Presidente. Casono momento da auséncia temporária do Diret&'aj.
hgja polo menos 1 (urn) Diretor Vice-Presidente delia, então, as atribui4
do Diretor Presidente . r[ 7exercidos por outro Diretor em exercicio, a se
pdo pcprio Piretor	 ente.

ardo

tajoria de
forma do-
) Diretor

base na
càita ow
ralmthue,5
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§ 30. As reuniöes :da Diretoria poderao set realizadas por meio de telec

videoconferencia ou outros incios cit comunicação. Tal participaçöo seth c
prestnça pessoal em referida reuniao. Nesse caso, os rnembros cia Dli
participarem remotamente da reunião da Diretoria deveräo expressar seu
rneio de carta, fac-simile on correio eletrônico digitalmente certificadO,

§ 40. Ao término da reuniAo, deverá ser lavrada ata, a qual devera ser a

todos os Diretores fisicamente presentes a reunião, e posteriormcnte tnnscril

de Registro de Atas da Diretoria do Banco. Os votes proféridOs por Dir

parliciparem remotarnente da reunjAo da Diretoria ou que tenham se mani

forma. Paragrafo Primeiro deste Artigo, deveráo igualmente constar no

Registro de Alas da: Diretoria, devendo a câpia da cEta, fac-sIthilô OU

eletronica, conforme o caso, .contendo o voto do Diretor ser junlada ao Livro
transcriçab da ata.

Artig 25; Compete a Diretoria a administraçao dos negOcios sociais cm

práfica, para tanto, de lodes os atos necessaries on convenientes, ressalvadc
par.a Os quais seja por lei ou polo presente Estathto atribulda a comp
AssembJcia Geni oi ao Conseiho de Administraçao. No exercicio de suas ft
Diretores poderäo realizar todas as operagOes e praticar todos oj atos cit
adrninistraçao necessários a cpnsecuço dos objetivo de seu cage, obse

disposiçOes do presentè estatuto quanto I forma de representaçad e a alçac

práticade determinados atos, conforme previsto no Artigo 26 e seguintes, e a c
geral dos neg6ciosestabeJ5 polo Conseiho de Administração.

Artigo26f	 Compete ao Diretotpresidente:

(i) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais Diretores;

(ii) estruturar os servicos do Banco e estabelecer as

a que
Os porfl

Japor

Lhrro

s4ue

do na
to de

crate a

aquetes
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óes, Os
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para a..
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(iii)
	

administrar as operaçães bancrias;
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(iv) estat,elecer em conjunto corn os dernais Diretores, meWs
Banco;.

(v) delegar poderes a Diretoria para a prática de atos
compctência;

(vi) submeter a. Assembléia Geral brdinâria relatorio sobre a .gestAo da
apompauhado tie parecel-es do Consetho Fiscal, quando cotEvocado, e dos
inclependentes; e

(vii) convocar e presidir as reuniOes da Diretoria.

Artigo 27.	 Compete aos Dir&tores Vice-Presidentes:

(i) coadjuvar o Diretor Presidente no exercIclo de suas fünçóes;

(ii) adxninistrar e supervisionar as areas quethe forem conferidas pelc I

Administraçao;

(iii) substitwr o Diretor Presidente em todas as suasfiinçOes e atividades,
necessátjo.

6ilIgQ. 28.	 Compete so Diretor de Reiaçoes corn Ipvcstidores,
atribuiçäesque The venhama ser estabelecidas;

(i) representar o Banco perante Os órgaos de contrôle e dernals in
atuam no mercado dc capitais, competindo-Ihe prestar informaçOes äOS i

CVM e, se for p caso, as bolsas de valores em que. 0 Banco tenha
mobiliários negociados, conforme Iegislaçao aplicável;

(ii) divulgar e comunicar a CVM e, Se for o caso, As bolsas do vIoret
Banco tenba seus valores mobiliários negociados, qualquer atoj QtJ
ocorrido eta relacionado aos seus negOcios, bern comozdar por sua afi4%
disserninaçao, simuItaneaxepte em todos os inercados em que tais iva1or?

V.
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sjam adrnitidos a negociaçao, coMorrne politica de divulgaçao aprovada pci
de Administracao

(iii), prestar informaç&s aos it*estidores, a CVM, ao Banco Central;
bolsas cit valores em que o Banco tenha seus valores rnobiliArios negociadc
as órgaos relacionados as atividades desenvolvidas pelo Banco no niercado
rngbiliárjos no Brasil ou no Exterior; e

(iv)	 nianter atualindo o registro de compauhia aberta do, Banco, em
corn a •.regulamentaçào aplicavel da CVM.

Artio . 29.	 Compete aos Diretores:

(i) a prática de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados
os quais seja por id cu pelo presente Estatuto atribUIda a competéncia cia
Gerat, do Conseiho de Acfministraçao ou cit outro cargo da Diretoria

I
17

ConselhO

todas as
e a todos
Ic valores

para

(ii)	 represenEar o Banco ativa epassivarnente, em Jplzo ou fora dde perantF Orgaos e
entidades :pthlicas e privadas, na forma do Artigo 31 abaixo, pOdendo para tal fihi,-
constituir procuradores corn podere especuficos; e 	 I

• (iii) excer as funçaes quo The forem atribuldas polo Conseiho de Adn
bern como cumprir as atribuiçOes especIficas que ihes forem outorgadas em
Diretoria.

&tip,ro 	 Compete a Diretoria, como colegiado:

(i) dumprir e fazei cumprir este Estatuto Social e as deJiberaçOes do
Administraçao e da Asserñb1ia Octal;

(ii) deliberar sobre a abertura, mudança, encerrarnento ou alieraçáo dncfec
filiais, sucursais, agências, escritOrios ou representaçOes Øo BancoJ	 quAJier 1*1

	do Pais ou do exterior, abservadas as formalidacics legais e estatutarip,stt>> 	 44,
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(iii) stibmeter a apreciaçao do Consetho tie Ad ininisttação d eliberAO
criaçäo e extinçao tie subsidiárias e controladas no Pals ou no exterior, bern c
.a aquiiçäo, cessâo, transferéncia, alieñaçao efou oneraçk, a qualquer titulo
de participaçoes societárias e vatores xnobiliários de outras sociedades no

exterior, em quaiquer case apenas em relaçao as sociedades dé propOsito esp
venbam a set formadaspara fins exciusivamente de empreendirnentos imobi
quais o Banco venha a participar;

(iv) eiaborar e propor, ao Censeiho de Administraçao, os pianos de
tmtura.brganizaciona] do Banco;

(v) praticar todos os aLes necessaries a execuçao do P.lanoAnoai tie In

do:Bánco, conformeaprovado pelo Conseiho de Admirfitraçad, nos tthnos
Estatuto;

(vi) definir as diretrizes básicas tie provimento e administraço cid pessoal

(vii) elaborar o piano de orgauização do Banco e emitir as normas

(viii) proper, scm :exclusjvjdacje de' iniciativa, ao Conseiho tie Admir
atribuiçao de funçOes a cada Diretor no memento tie sua respectiva eleição;
piano e cargos e salãriOs do Banco e sen regularnento;

(ix) aprovar a contratação da instituiçao depositâria prestadora dos
escritufais;	 -

(x) propor ao Conseiho tie Adminisiraçao a criação, fixacao tie
extinçAo denovo cargo ou funçao na Diretoria do Banco;

sobie. a

mo sobte
u forrna,

aIs-Ou no

cIfico que

iários nos

Odes e a

stimentos

presente

):Banco;

knEes; -

tracab a
provar 0

de açöes

ntos e a

(xi) decidir sobré qualquer assunto que näO seja tie competéncia p
Assernbléia Geral ott do Consciho tie Adminisiraço; d

(xii) desiguar e destituir a Quvidor.

Wagner ce

6037
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TERMO BE: ()ABERTURA %ENCERRAMENTO

S	 (NICJEI
	 Nesta data,

QENCERREI

	

este volume destes autos corn	 ______ foihas.

Rio de Janeiro, LIfl5j2O4.

PfEscrivão

t
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