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PARTICIPANTES  

EMISSORA PROCID PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/A 

COORDENADOR(ES) Santos Corretora de Câmbio de Valores S.A. 

LIQUIDANTE Banco Santos S/A 

 
 

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO    

DATA DE EMISSÃO 07/06/2004 

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2007 

VOLUME TOTAL DO DEBENTURE NA DATA 

DE EMISSÃO 
R$120.000.000,00 

QUANTIDADE DE DEBENTURES 40.000 

NÚMERO DE SÉRIES 2 

ESPÉCIE REAL 

PUBLICAÇÃO Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário do Comércio e Indústria - 

DCI. 

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Segundo informações obtidas junto a Emissora, aproximadamente 50% 

dos recursos serão utilizados para aquisição pela emissora da 

participação societária detida pelo Banco Santos na Santos Seguradora. 

E a outra parte será utilizada pela emissora em atividades de leasing, 

direta ou indiretamente, e no caso da impossibilidade, tendo em vista 

que para a prática desta atividade depende de autorização de órgão 

regulador, será utilizado como capital de giro. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE  

Série vencida antecipadamente e não paga pela Emissora em 10/01/2005. 
 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A INTERVENÇÃO DO BANCO CENTRAL, SITUAÇÃO DA GARANTIA, O 

INADIMPLEMENTO FINANCEIRO E O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEBÊNTURES: 

 

Em 12 de novembro de 2004, o Banco Central do Brasil determinou a intervenção no Banco Santos S/A, cujas ações 
preferenciais haviam sido empenhadas em favor dos Debenturistas. Cumpre esclarecer que o Banco Santos é controlado 
pela Emissora. O Interventor do Banco Santos informou que o patrimônio líquido do Banco apresentava-se negativo, 
tornando, portanto, ilíquida a garantia prestada aos Debenturistas, representada por penhor de 453.830.456 ações 
preferenciais do Banco Santos S.A. 
 
Diante disso, notificamos a Emissora em 16 de novembro de 2004 para que esta apresentasse reforço à garantia real 
outorgada a época da emissão, o que não ocorreu. Sendo assim, foi convocada Assembleia Geral de Debenturistas para 
02 de dezembro de 2004. Ficou deliberado nesta Assembleia que os debenturistas aguardariam o dia 07 de dezembro 
de 2004, data de pagamento de juros da referida emissão, para que assim, em caso de inadimplência, fosse declarado o 
vencimento antecipado. 
 



 

Em 07 de dezembro de 2004 a Emissora não efetuou o pagamento dos juros devidos às debêntures. Tendo em vista a 
inércia da Emissora em relação à situação da garantia concedida e a inadimplência do pagamento de juros devido em 07 
de dezembro de 2004, em Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 10 de janeiro de 2005 os debenturistas 
decidiram, por unanimidade, declarar antecipadamente vencida esta emissão. 
 
Nesta mesma Assembleia, os debenturistas optaram pela contratação do escritório de advocacia Wald Advogados e 
Associados para cobrarem, em juízo, os créditos debenturísticos devidos e não pagos pela Emissora.  
 
Em maio de 2005 o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Santos, vindo a ser decretado, pouco 
tempo depois, a sua Falência. Com isso, foi requerido, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a extensão de 
decretação de falência à Emissora, pleito negado pelo Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais. Entretanto, 
em 10 de fevereiro de 2010, sem que fosse encontrado qualquer ativo que pudesse trazer retorno financeiro aos 
debenturistas, foi decretada a falência da Emissora. 
 
O escritório de advocacia Wald Advogados e Associados renunciou a representação dos debenturistas nas ações acima 
mencionadas, motivo pelo qual foi convocada Assembleia Geral de Debenturistas para o dia 27/03/2015 para deliberar 
sobre a escolha do escritório de advocacia que deverá substituir o escritório Wald e Associados Advogados nos autos da 
falência da Emissora em trâmite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo, 
bem como dos incidentes decorrentes do referido processo. Naquela ocasião não houve quórum suficiente para instalação 
e nova convocação será realizada para a referida AGD se realize com qualquer quórum. Em nova AGD realizada os 
Debenturistas presentes deliberaram pela contratação do escritório de advocacia Ávila, Cabral & Matsunaga Advogados. 
Entretanto, este escritório renunciou à prestação dos serviços, motivo pelo qual nova AGD foi convocada. Em AGD 
realizada em 20 de outubro de 2016 os Debenturistas presentes eximiram o Agente Fiduciário da responsabilidade de 
representação dos Debenturistas em face da Emissora e/ou de terceiros no processo de falência em trâmite perante a 2ª 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo, tendo os Debenturistas optado por agir na 
defesa dos seus interesses e no patrocínio das suas respectivas causas de forma individual e independente. Referida 
AGD foi suspensa para reabertura em 28 de outubro de 2016. Na reabertura os Debenturistas presentes ratificaram a 
deliberação havida na AGD realizada em 20 de outubro de 2016. 
 
Abaixo, destacamos as últimas movimentações processuais, conforme relatório de acompanhamento fornecido pelo 
assessor legal da Oliveira Trust: 
 
27/10/2017 - à administradora judicial, que promova a digitalização dos documentos no prazo de 30 dias, conforme 
orientação constante de manual já disponibilizado. Terminada a digitalização, a administradora judicial deverá comunicar 
o juízo por meio eletrônico. O primeiro peticionamento eletrônico pela administradora judicial só deverá ser feito após 
determinação judicial, por meio eletrônico. Os autos físicos permanecerão em poder da administradora judicial até nova 
ordem judicial; B) às partes, que não apresentem mais petições em papel, até que seja liberado o peticionamento 
eletrônico, o que será objeto de oportuna comunicação. 
 
15/10/2018 – Petição do Administrador Judicial informando que o único ativo da Massa Falida é um crédito em uma ação 
de Repetição de Indébito em face da União (0017240-59.2013.4.03.6100), no valor de R$ 5.302.519,42. Ainda, informou 
que existem duas habilitações ainda pendentes de trânsito em julgado. 
 
10/12/2018 – Despacho dando ciência aos credores, falido e MP, acerca da petição do Administrador judicial (acima). 
“Vistos. Fls. 1520/1521: Ciência aos credores, falido e Ministério Público. Int.” 
 
13/02/2019 – Os autos estão com vistas ao Ministério Público. 
 
 

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NO ANEXO 15 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 583/16 
E ARTIGO 68, PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA B DA LEI 6.404/76: 
 
  

Inciso I do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

"cumprimento pelo emissor das suas obrigações de 

prestação de informações periódicas, indicando as 

inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"; 

Conforme informado acima, a Emissão encontra-se 

vencida antecipadamente, não sendo aplicável as 

disposições deste item. 

Inciso II do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

"alterações estatutárias ocorridas no exercício social com 

efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"; 

Não temos ciência de alterações estatutárias ocorridas 

em 2020. 



 

Inciso III do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

"comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e 

de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas 

contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares 

dos valores mobiliários e que estabelecem condições que 

não devem ser descumpridas pelo emissor"; 

Conforme informado acima, a Emissão encontra-se 

vencida antecipadamente, não sendo aplicável as 

disposições deste item. 

Inciso IV do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de 

valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no 

período;  

De acordo com a correspondência enviada pela Cetip em 

16 de março de 2005, o registro das debêntures desta 

emissão foi retirado do sistema da Cetip, considerando o 

inadimplemento da Emissora. 

Inciso V do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

resgate, amortização, conversão, repactuação e 

pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no 

período; 

Conforme informado acima, a Emissão encontra-se 

vencida antecipadamente, não sendo aplicável as 

disposições deste item. 

Inciso VI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

constituição e aplicações do fundo de amortização ou de 

outros tipos fundos, quando houver; 

Não foi constituído fundo de amortização. 

Inciso VII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

destinação dos recursos captados por meio da emissão, 

conforme informações prestadas pelo emissor; 

Informação contida no item "Destinação dos Recursos". 

Inciso VIII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

relação dos bens e valores entregues à sua administração, 

quando houver; 

Não foram entregues bens e valores à administração do 

Agente Fiduciário. 

Inciso IX do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

cumprimento de outras obrigações assumidas pelo 

emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de 

emissão, no termo de securitização de direitos creditórios 

ou em instrumento equivalente; 

Conforme informado acima, a Emissão encontra-se 

vencida antecipadamente, não sendo aplicável as 

disposições deste item. 

Inciso X do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias; 

Conforme informado acima, a Emissão encontra-se 

vencida antecipadamente, não sendo aplicável as 

disposições deste item. 

Inciso XI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

existência de outras emissões de valores mobiliários, 

públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade 

coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo 

grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício 

como agente fiduciário, bem como os seguintes dados 

sobre tais emissões:a) denominação da companhia 

ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores 

mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) 

prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento 

no período. 

Não atuamos como Agente Fiduciário em outras 

emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, 

feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, 

controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor. 

Inciso XII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

declaração sobre a não existência de situação de conflito 

de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a 

exercer a função. 

Declaração disposta abaixo. 

 
 
 
 
 
 

 



 

DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta 

emissão de Debênture da PROCID PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/A. 

 

Este relatório foi preparado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea “b” da Lei nº 6404/76 e do 

artigo 12 da Instrução CVM nº 28/83, com base nas informações prestadas pela Emissora. Embora tenhamos nos 

empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que 

forem recebidas. As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de 

crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do 

pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. 

 

Salientamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca da Escritura de 

Emissão e seus Aditamentos, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro. 

 

 

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 


