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Exercício de 2021 
Data Base 31/12/2021 

 

PARTICIPANTES  

EMISSORA PDG Companhia Securitizadora  

INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE DO LASTRO Banco Fibra S.A. 

COORDENADOR(ES) Banco Fibra S.A. 

ESCRITURADOR Oliveira Trust DTVM S.A. 

LIQUIDANTE Banco Bradesco S.A. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO    

DATA DE EMISSÃO 05/09/2014 

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2017(*) 

VOLUME TOTAL DO CRI NA DATA DE 

EMISSÃO 
R$112.500.000,00 

QUANTIDADE DE CRI's 375 

NÚMERO DE SÉRIES 1 

PUBLICAÇÃO Valor Econômico do Estado do Rio de Janeiro e no diário Oficial do 

Estado do Rio de Janeiro. 

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Os recursos obtidos com a integralização dos CRI pelos investidores 

foram utilizados exclusivamente para o pagamento, pela securitizadora, 

do preço de aquisição dos créditos imobiliários, nos termos do contrato 

de cessão e do termo de securitização. 

 

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)   25ª  

CÓDIGO DO ATIVO  14I0055096 

CÓDIGO DO ISIN  BRPDGSCRI0K5 

DATA DE EMISSÃO  05/09/2014 

DATA DE VENCIMENTO  05/07/2017 

VOLUME NA DATA DE EMISSÃO  R$112.500.000,00 

VALOR NOMINAL UNITÁRIO  

NA DATA DE EMISSÃO 

 R$300.000,00 

PREÇO UNITÁRIO NA DATA DE 

VENCIMENTO 

 R$ 232.972, 02(**) 

QUANTIDADE DE CRI's  375 

REGISTRO CVM  Dispensa ICVM 476  

NEGOCIAÇÃO  B3 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL  Não há 

REMUNERAÇÃO ATUAL  CDI + 6% a.a. na base 252 no período de 26/07/2016 até 05/07/2017(**). 

PAGAMENTO DE JUROS ATUAL  Mensal, sendo o primeiro em 26/07/2016 e o último em 05/07/2017(**). 

PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO ATUAL  Na data de vencimento dos CRI, ou seja, em 05/07/2017(**). 



 

RATING  BB+ / brA emitida pela SR Rating Agency em 15/08/2014 

 
 
(*) Conforme Assembleia Geral de Titulares de CRI realizada em 02 de agosto de 2017 e abaixo descrita e Assembleias 
Gerais posteriores, e tendo em vista o vencimento ordinário dos CRI ocorrido em 05/07/2017 (data de vencimento), foram 
suspensas as cobranças de remuneração e encargos e a não liquidação do Patrimônio Separado. Sendo assim, todos os 
recebíveis oriundos das vendas dos imóveis em garantia, são repassados aos investidores à título de amortização do 
principal até 31/12/2021 (item C alínea “xii” subitem “c” da Assembleia Geral acima e nos termos do item “i” da Assembleia 
Geral de 03/03/2021). Caso não ocorra a venda dos imóveis até 31/12/2021, os investidores deliberarão pelas novas 
normas de pagamento de principal e juros.  
(**) O preço unitário e as condições acima levam em consideração a data do vencimento ordinária dos CRI ocorrida em 
05/07/2017 nos termos previstos no Termo de Securitização. 

 
  
PAGAMENTOS EFETUADOS POR CRI(S) EM 2021 (EM VALORES UNITÁRIOS) APÓS O VENCIMENTO ORDINÁRIO 

DOS CRI EM 05/07/2017, TENDO EM VISTA QUE PREÇO UNITÁRIO DOS CRI DESDE ESTÁ CONGELADO DESDE 

A DATA DE VENCIMENTO ATÉ 31/12/2021. NÃO HÁ ATUALIZAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO, DE FORMA QUE 

OCORRENDO A VENDA DOS IMÓVEIS, OS VALORES SÃO DISTRIBUÍDOS APÓS O PAGAMENTO DAS DESPESAS 

E OUTROS PREVISTOS NAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

 

Mês Distribuição total 

aos 375 Titulares de 

CRI segundo os 

comprovantes 

recebidos - R$ 

 Observação 

Mar-21 R$ 328.407,22 - 

 

 

 

Set-21 

 

R$ 5.257.639,94 

  

Falta o pagamento de 1 titular de CRI 

no valor de R$ 14.057,86, pois a 

Securitizadora aguarda a 

regularização de cadastro, pelo 

investidor, junto ao escriturador do 

CRI 

  
 

 
 POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31/12/2020(***) 

Série  Colocadas Em circulação Em tesouraria Convertidas Resgatadas Canceladas    

25ª  375 375 0 0 0 0  

 
(***) Conforme Assembleia Geral de Titulares de CRI realizada em 02 de agosto de 2017 e abaixo descrito a operação 
encontra-se vencida de modo que a escrituração permanece sendo realizada pela Oliveira Trust DTVM S.A. 
 
GARANTIAS 

 (i) Regime Fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários oriundos das CCBs nº CG0174214 e CG2175014; (ii) 

Alienação fiduciária imóveis identificados nos contratos de alienação (fase I, II e III), constituída elas fiduciantes SPE 

Intervenientes e PDG Realty em favor da PDG Securitizadora. 

 

 

 

Garantia Constituída Exequível Suficiente 

Regime Fiduciário e Patrimônio Separado Sim Sim Não (R$ 4.560.665,00 em 

31/12/2020)  

O Patrimônio Separado dos CRI é composto pelo saldo devido pela PDG junto às CCBs lastro e pelos bens e garantias 

relativos aos Imóveis (incluindo seus acessórios) e, tendo em vista a Recuperação Judicial da Securitizadora, da Devedora 

e das Fiduciantes, conforme descrito no presente relatório, houve a suspensão da exigibilidade de juros e principal até a 



 

data de desde a data do vencimento ordinário até 31/12/2021. Dessa forma, o valor acima representa o Valor do Estoque 

(Preços mínimos) dos Imóveis em garantia representavam na data base acima, o montante de R$ 3.189.679,00 de Estoque 

e R$ 1.370.986,00 de Recebíveis, totalizando, em conjunto, o valor acima. 

 

Garantia Constituída Exequível Suficiente 

Alienação Fiduciária de Imóvel Sim Sim Não conforme descrito no quadro 

acima  

É o valor conforme descrito no quadro acima 

 
 
 

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA: 

Ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de 2021 conforme Assembleias realizadas em 30 de abril de 2021. 

 
 

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO: 

- Conforme acima descrito, em 23/02/2017 a PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (CNPJ 

02.950.811/0001-89) e demais empresas do grupo (“Recuperandas”), ajuizaram o pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

perante a Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Referido plano de recuperação judicial, foi homologado em 18 de 

dezembro de 2017, conforme decisão publicada no Diário de Justiça Eletrônico (“Homologação Judicial do Plano”) proferida 

pelo juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados a Arbitragem da Comarca de São 

Paulo, em trâmite sob o nº 1016422-34.2017.8.26.0100 (“Recuperação Judicial”). 

 

- Em 02/08/2017 foi realizada a assembleia, sendo deliberados, dentre outros assuntos, (i) observado o vencimento 

ordinário da presente emissão, em 05/07/2017 (“Vencimento Ordinário”), a suspensão da exigibilidade de juros até a data 

de 31 de dezembro de 2018 e, neste momento, os direitos que cabem aos Titulares para fins de cobrança das obrigações 

financeiras da Emissão devidas e não pagas até o Vencimento Ordinário dos CRI e consequente liquidação total dos CRI 

não fossem exercidos e que, portanto, NÃO fosse iniciado pelo Agente Fiduciário qualquer procedimento de amortização 

extraordinária e resgate/cobrança total das CCBs e, consequentemente, dos CRI dos valores e os bens e direitos 

integrantes do Patrimônio Separado até tal data de vencimento, sendo certo, no entanto, que tais deliberações estão 

condicionadas à alienação da totalidade dos Imóveis, para fins de quitação e extinção da dívida e ao cumprimento pela 

PDG Realty, pela Securitizadora e pelas Fiduciantes, conforme o caso, de determinadas condicionantes descritas em 

referida em assembleia, em especial a deliberação “C”, item “xii”; e (ii) o pagamento com os recursos do Patrimônio 

Separado dos CRI, à Securitizadora e à PDG Realty, individualmente, de um bônus pela venda no montante de 1,25% (um 

inteiro e vinte cinco centésimos por cento) (“Servicing Costs”) para cada uma, sobre os valores de venda real dos Imóveis 

(integrantes do Patrimônio Separado dos CRI) que tenham sido objeto de efetiva comercialização. 

 

A assembleia foi assinada pela PDG Securitizadora e PDG Realty, além de suas Fiduciantes. Dessa forma, todos os 

recursos financeiros oriundos das vendas dos Imóveis em garantia foram utilizados, a partir do exercício de 2017 para 

pagamento das despesas (inclusive prestadores de serviços da emissão), incluindo a amortização mensal do principal 

devido no âmbito da emissão. No âmbito do processo de Recuperação Judicial acima descrito, os créditos imobiliários e 

os bens integrantes do Patrimônio Separado foram excluídos do processo (crédito extraconcursal).  

 

- Em 23/10/2018, foi realizada assembleia para que os titulares dos CRI deliberassem pela seguinte Ordem do Dia: (i) a 

revogação dos Servicing Costs à Securitizadora e à PDG Realty, no montante de 1,25% (um inteiro e vinte e cinco 

centésimos por cento) para cada uma, conforme aprovado em Assembleia Geral de Titulares, realizada em 02 de agosto 

de 2017 (“AGTC de 02 de agosto de 2017”), em razão da sobreposição das atividades objeto desta remuneração por 

aquelas indicadas no item “(ii)”, abaixo; (ii) a assunção pelo Patrimônio Separado de remuneração à PDG Realty no 

montante de 3,8% (três inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano exclusivamente sobre o valor dos ativos que 

integram às alienações fiduciárias outorgadas no âmbito da Emissão e integrantes do Patrimônio Separado dos CRI, a 

saber caixa livre, unidades em estoque e recebíveis, incluindo quaisquer valores direta ou indiretamente decorrentes da 

monetização das respectivas garantias outorgadas no âmbito da Emissão (em conjunto, os “Ativos Imobiliários 

Extraconcursais”), para custeio de despesas gerais e administrativas que serão suportadas pela Devedora, pela 

Securitizadora e/ou pelas Fiduciantes, ajustadas anualmente pelo IPCA, as quais incluem, mas não se limitam, a despesas 

para pagamento de administradores, empregados, prestadores de serviço, incluindo os agentes de monitoramento e 



 

demais terceiros contratados para desempenho de atribuições relacionadas à locação de imóveis e equipamentos, compra 

de materiais de manutenção e consumo (“Despesas Gerais e Administrativas”); 

(iii) a validação de parâmetros para o cálculo da remuneração indicada no item “(ii)”, acima, bem como dos termos e 

condições em que a obrigação de pagamento das Despesas Gerais e Administrativas será devida, incluindo, mas não 

apenas, a periodicidade e critérios para a renovação da referida obrigação; (iv) a retificação da ordem de pagamentos para 

utilização dos recursos depositados na Conta Centralizadora do Patrimônio Separado, ora aprovada em sede da AGTC de 

02 de agosto de 2017 e criação de fundo de despesas equivalente a 3 (três) meses de despesas projetadas a serem 

incorridas pelo Patrimônio Separado; (v) a abertura de contas vinculadas junto ao Banco Fibra S.A. (“Contas Vinculadas”) 

para as Fiduciantes dos Contratos de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis, de modo que os eventuais recursos oriundos 

da monetização de quaisquer dos imóveis em garantia comercializados pelas Fiduciantes e vinculados ao Patrimônio 

Separado dos CRI (“Recebíveis das Fiduciantes”) sejam diretamente direcionados às Contas Vinculadas; (vi) a constituição 

de cessão fiduciária sobre os Recebíveis das Fiduciantes e das Contas Vinculadas; e (vii) ratificação das demais 

deliberações da AGTC de 02 de agosto de 2017. 

 

- Em 17/12/2018, foi realizada assembleia para que os titulares dos CRI deliberassem pela seguinte Ordem do Dia: (i) a 

prorrogação até 23.04.2019 do prazo para exigibilidade de Juros Remuneratórios das cédulas de crédito bancário n° 

CG2175014 e n° CG0174214 (CCBs) previsto no item 10 (A) da AGTC de 02.08.2017; (ii) a prorrogação até 23.04.2019 

do prazo para a devida comercialização da totalidade dos Imóveis previsto no item 10(C)(xii) da aprovação deliberada na 

AGTC de 02.08.2017, observado que, nos termos da referida aprovação, uma vez recebidos os respectivos recursos de 

venda depositados na Conta Centralizadora, será declarada a quitação total e integral das obrigações de pagamento das 

CCBs e, consequentemente, dos CRI; (iii) a ratificação da não adoção de quaisquer medidas para cobrança dos valores 

devidos no âmbito das CCB e, consequentemente, dos CRI, até 23.04.2019, sempre e quando sejam respeitadas as 

condições deliberadas nas Assembleias Gerais de Titulares dos CRI; e (iv) a prorrogação da contratação do escritório de 

advocacia N,F&A Advogados em defesa dos interesses dos Titulares, tendo em vista a previsão de vencimento da proposta 

de honorários prevista para ocorrer em janeiro de 2019, por 12 meses adicionais contados do referido vencimento, sob as 

mesmas condições e às expensas do Patrimônio Separado, em continuidade à aprovação deliberada na AGTC de 

02.08.2017. 

 

- Em 26/04/2019, foi realizada assembleia para que os titulares dos CRI deliberassem pela seguinte Ordem do Dia: (i) a 

prorrogação até 31/12/2019 do prazo de pagamento da remuneração à PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações 

- em Recuperação Judicial no montante de 3,8% ao ano exclusivamente sobre o valor dos ativos que integram as alienações 

fiduciárias outorgadas no âmbito da Emissão e integrantes do Patrimônio Separado dos CRI, prevista nos itens 7(ii) e 7(iii) 

da Assembleia Geral de Titulares de 23/10/2018; (ii) a prorrogação até 31/12/2019 do prazo para exigibilidade de Juros 

Remuneratórios das cédulas de crédito bancário n° CG2175014 e n° CG0174214 (“CCBs”) previsto no item 10 (A) da 

Assembleia Geral de Titulares de 02/08/2017 (“AGTC de 02/08/2017”); (iii) a prorrogação até 31/12/2019 do prazo para a 

devida comercialização da totalidade dos Imóveis previsto no item “10(C)(xii)” da aprovação deliberada na AGTC de 

02/08/2017, observado que, nos termos da referida aprovação, uma vez recebidos os respectivos recursos de venda 

depositados na Conta Centralizadora, será declarada a quitação total e integral das obrigações de pagamento das CCBs 

e, consequentemente, dos CRI; e (iv) a ratificação da não adoção de quaisquer medidas para cobrança dos valores devidos 

no âmbito das CCB e, consequentemente, dos CRI, até 31/12/2019, sempre e quando sejam respeitadas as condições 

deliberadas nas Assembleias Gerais de Titulares dos CRI. 

 

- Em 29/01/2020, foi realizada assembleia para que os titulares dos CRI deliberassem pela seguinte Ordem do Dia: (i) a 

ratificação da prorrogação até 31 de dezembro de 2020 do prazo de pagamento da remuneração à PDG Realty S.A. 

Empreendimentos e Participações - em Recuperação Judicial no montante de 3,8% (três inteiros e oitenta centésimos por 

cento) ao ano exclusivamente sobre o valor dos ativos que integram às alienações fiduciárias outorgadas no âmbito da 

Emissão e integrantes do Patrimônio Separado dos CRI, prevista nos itens 7(ii) e 7(iii) da Assembleia Geral de Titulares de 

23 de outubro de 2018 (“AGTC de 23 de outubro de 2018”); (ii) a ratificação da prorrogação até 31 de dezembro de 2020 

do prazo para exigibilidade de Juros Remuneratórios das cédulas de crédito bancário n° CG2175014 e n° CG0174214 

(“CCBs”) previsto no item 10 (A) da Assembleia Geral de Titulares de 02 de agosto de 2017 (“AGTC de 02 de agosto de 

2017”e, quando em conjunto com a AGTC de 23 de outubro de 2018, “AGTCs”); (iii) a ratificação da prorrogação até 31 de 

dezembro de 2020 do prazo para a devida comercialização da totalidade dos Imóveis previsto no item “10(C)(xii)”da 

aprovação deliberada na AGTC de 02 de agosto de 2017, observado que, nos termos da referida aprovação, uma vez 

recebidos os respectivos recursos de venda depositados na Conta Centralizadora, será declarada a quitação total e integral 

das obrigações de pagamento das CCBs e, consequentemente, dos CRI; e (iv) a ratificação da não adoção de quaisquer 



 

medidas para cobrança dos valores devidos no âmbito das CCB e, consequentemente, dos CRI, até 31 de dezembro de 

2020, sempre e quando sejam respeitadas as condições deliberadas nas Assembleias Gerais de Titulares dos CRI. 

 

- Em 02/03/2021, foi realizada assembleia para que os titulares dos CRI deliberassem pela seguinte Ordem do Dia: (i) a 

prorrogação até 31 de dezembro de 2021 do prazo de pagamento da remuneração à PDG Realty S.A. Empreendimentos 

e Participações - em Recuperação Judicial no montante de 3,8% (três inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano 

exclusivamente sobre o valor dos ativos que integram às alienações fiduciárias outorgadas no âmbito da Emissão e 

integrantes do Patrimônio Separado dos CRI, prevista nos itens 7(ii) e 7(iii) da Assembleia Geral de Titulares de 23 de 

outubro de 2018 (“AGTC de 23 de outubro de 2018”); (ii) a prorrogação até 31 de dezembro de 2021 do prazo para 

exigibilidade de Juros Remuneratórios das cédulas de crédito bancário n° CG2175014 e n° CG0174214 (“CCBs”) previsto 

no item 10 (A) da Assembleia Geral de Titulares de 02 de agosto de 2017 (“AGTC de 02 de agosto de 2017”e, quando em 

conjunto com a AGTC de 23 de outubro de 2018, “AGTCs”); (iii) a prorrogação até 31 de dezembro de 2021 do prazo para 

a devida comercialização da totalidade dos Imóveis previsto no item “10(C)(xii)”da aprovação deliberada na AGTC de 02 

de agosto de 2017, observado que, nos termos da referida aprovação, uma vez recebidos os respectivos recursos de venda 

depositados na Conta Centralizadora, será declarada a quitação total e integral das obrigações de pagamento das CCBs 

e, consequentemente, dos CRI; e (iv) a ratificação da não adoção de quaisquer medidas para cobrança dos valores devidos 

no âmbito das CCB e, consequentemente, dos CRI, até 31 de dezembro de 2021, sempre e quando sejam respeitadas as 

condições deliberadas nas Assembleias Gerais de Titulares dos CRI. 

 

- Atualmente, os investidores estão analisando as condições da emissão e do grupo PDG para fins de nova realização de 

Assembleia Geral e repactuação das condições aprovadas até 31 de dezembro de 2021 e objeto da última AGTC acima. 

 

 

 

 

 

Bloqueios judiciais na Conta Centralizadora: 

 

- Em 26/06/2018 tomamos conhecimento de outros 2 bloqueios judiciais junto à conta mantida no Banco Fibra Conta 
Centralizadora acima descrita no valor de R$ 1.200,00 e junto a antiga conta centralizadora Agência/Conta: 0911/00946-2 
mantida junto ao Banco Itau no valor de R$ 642,45 sendo que esta última foi desbloqueada posteriormente, de forma que 
aguardamos o comprovante do desbloqueio/retorno do recurso à Conta Centralizadora do valor de R$ 1.200,00. 

- Em 23/07/2019 tomamos conhecimento de outro bloqueio judicial junto à Conta Centralizadora do Banco Fibra no valor 
de R$ 2.604,79 de forma que aguardamos o comprovante do desbloqueio/retorno do recurso à Conta 
Centralizadora. 

- Em 14/08/2019 tomamos conhecimento de outro bloqueio judicial junto à Conta Centralizadora do Banco Fibra no valor 
de R$ 63.941,39, de forma que aguardamos o comprovante do desbloqueio/retorno do recurso à Conta 
Centralizadora. 

- Em 07/02/2020 tomamos conhecimento de outro bloqueio judicial junto à Conta Centralizadora do Banco Fibra no valor 
de R$ 35.256,79 (diferença entre o valor anteriormente bloqueado de 63.941,39 e o valor total bloqueado na referida data 
de 99.198,18) de forma que aguardamos o comprovante do desbloqueio/retorno do recurso à Conta Centralizadora. 

- Em 08/12/2020 notamos uma redução no valor bloqueado na Conta Centralizadora do Banco Fibra de  99.198,18 para 
35.256,79, de forma que enviamos à PDG, com os investidores em cópia, solicitação de informações no sentido de 
informar se (a) houve o desbloqueio e (b) se o valor voltou para a conta ou se foi transferido para o processo 
judicial; 

- Em abril de 2022, notamos que houve redução do valor acima bloqueado de R$ 35.256,79 para R$ 12.069,91, de forma 
que solicitamos maiores esclarecimentos quanto a redução no sentido de informar se (a) houve o desbloqueio e 
(b) se o valor voltou para a conta ou se foi transferido para o processo judicial; 

 



 

Bloqueios judiciais sanados na Conta Centralizadora: 

- Em 20/12/2017 tomamos conhecimento do bloqueio de ordem judicial junto à conta corrente do Patrimônio Separado dos 
CRI n° 0006668752, agência 00001, mantida no Banco Fibra (“Conta Centralizadora”) no valor de R$ 8.539,65 (oito mil 
quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) e de titularidade da Securitizadora. Notificada, a Securitizadora 
esclareceu que tal bloqueio era decorrente das despesas condominiais do empreendimento Easy Office junto à 7ª Vara 
Cível do Foro de Campinas. O valor bloqueado foi transferido da Conta Centralizadora para conta judicial objeto do 
bloqueio. Em 21/02/2018 foi protocolado o pedido de Homologação do Acordo e a Extinção dos débitos da condominiais 
do empreendimento Easy Office, inclusive com todos os fundamentos prestados pela Securitizadora relacionados ao 
regime fiduciário instituído no âmbito da Emissão. Segundo informado pela Emissora em 18/09/2018 o valor acima foi 
transferido para a Conta Centralizadora novamente, de forma que o descumprimento foi sanado. 

- Em 20/09/2018 tomamos conhecimento de outros 2 bloqueios judiciais junto às contas, sendo R$ 6.889,98 na Conta 
Centralizadora do Banco Fibra ocorrida em agosto e junto a antiga conta centralizadora Agência/Conta: 0911/00946-2 
mantida junto ao Banco Itau no valor de R$ 540,51 ocorrida em setembro. Ambos foram desbloqueados posteriormente 
segundo informações da Emissora. 

 

 

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CVM 17/2021 E ARTIGO 68, 
PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA B DA LEI 6.404/76: 
  

Inciso XXII do art. 11º da Resolução CVM 17/2021 - 

verificação dos procedimentos adotados pelo emissor para 

assegurar a existência e a integridade dos valores 

mobiliários, ativos financeiros ou instrumentos que 

lastreiem operações de securitização, inclusive quando 

custodiados ou objeto de guarda por terceiro contratado 

para esta finalidade. 

Segundo declarado pelo emissor, este assegurou a 

existência e a integridade dos valores mobiliários, ativos 

financeiros ou instrumentos que lastreiem operações de 

securitização, os quais se encontram custodiados ou 

são objeto de guarda por terceiro contratado para esta 

finalidade nos termos dos documentos da oferta, 

conforme declaração de custódia do custodiante. 

Inciso XXIII do art. 11º da Resolução CVM 17/2021 - 

verificação dos procedimentos adotados pelo emissor para 

assegurar que os direitos incidentes sobre os valores 

mobiliários, ativos financeiros, ou instrumentos contratuais 

que lastreiem operações de securitização, inclusive 

quando custodiados ou objeto de guarda por terceiro 

contratado para esta finalidade, não sejam cedidos a 

terceiros 

Segundo declarado pelo emissor, (i) este assegurou que 

adota procedimentos internos para assegurar que os 

direitos incidentes sobre os valores mobiliários, ativos 

financeiros, ou instrumentos contratuais que lastreiem 

operações de securitização, não sejam cedidos a 

terceiros e (ii) mantém custodiados ou são objeto de 

guarda por terceiro contratado para esta finalidade. 

Inciso I do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

"cumprimento pelo emissor das suas obrigações de 

prestação de informações periódicas, indicando as 

inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"; 

Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade 

nas informações divulgadas pela Companhia ou 

eventual inadimplemento ou atraso na prestação de 

informações da Companhia, exceto pelo exposto no 

presente relatório. 

Inciso II do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

"alterações estatutárias ocorridas no exercício social com 

efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"; 

Houve alteração estatutária conforme disposto acima, 

no item "Alterações Estatutárias da Emissora". 

Inciso III do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

"comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e 

de estrutura de capital previstos nos documentos da 

emissão 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"; 

Não há previsão desta obrigação nos Instrumentos de 

Emissão. 

Inciso IV do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de 

Informações dispostas no item "Posição de Ativos", 

conforme obtido junto, conforme o caso, ao Banco 



 

valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no 

período;  

Escriturador ou à Câmara de Liquidação e Custódia na 

qual o ativo esteja registrado para negociação no 

secundário. 

Inciso V do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - resgate, 

amortização, conversão, repactuação e pagamento de 

juros dos valores mobiliários realizados no período; 

Durante o exercício em referência, não houve resgate 

parcial, não existem ativos em tesouraria, conforme item 

"Posição de Ativos" acima. Os pagamentos de juros e 

amortizações, encontram-se suspensos nos termos das 

AGT e conforme dispostos no presente relatório junto ao 

item "Pagamentos Efetuados", tendo sido realizado 

repasses aos investidores dos valores oriundos das 

vendas dos Imóveis em garantia para fins de pagamento 

de parte das Obrigações Garantidas pelo grupo. 

Inciso VI do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

constituição e aplicações do fundo de amortização ou de 

outros tipos fundos, quando houver; 

Não foi constituído fundo de amortização. 

Inciso VII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

destinação dos recursos captados por meio da emissão, 

conforme informações prestadas pelo emissor; 

Informação contida no item "Destinação dos Recursos". 

Inciso VIII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 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. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

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; 

Eventuais descumprimentos encontram-se dispostos no 

presente relatório. 

Inciso X do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias; 

Informação contida no item "Garantias". 

Inciso XI do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

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. 

Informações contidas no Anexo I do presente relatório. 

Inciso XII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

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, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a 

continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de CRI da PDG COMPANHIA. 

 

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

Resolução CVM 17/2021, 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. 

 

Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos acessar o site da Oliveira Trust 

www.oliveiratrust.com.br, especialmente em Informações Eventuais.  

 

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

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

 

 

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 

 
 
 
ANEXO I - DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, 
PÚBLICOS OU PRIVADOS, FEITAS PELO EMISSOR, POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, 
CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO 
AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO 
 

A Emissão abaixo foi renegociada no âmbito do Plano de Recuperação Judicial  do grupo PDG. 
 

 

 


