
 

QUINTO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE 
DIREITOS CREDITÓRIOS EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS  
 
Pelo presente “Quinto Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças” (“Aditamento”): 
 
I. na qualidade de cedente fiduciária dos Direitos Cedidos Fiduciariamente (conforme 
definido abaixo): 
 
CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A., sociedade anônima sem registro de companhia aberta 
perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Mena Barreto, nº 37, Botafogo, CEP 22251-090, inscrita 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o 
nº 17.855.050/0001-53, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o Número de Identificação do Registro de 
Empresas – NIRE 33.3.0030702-8, neste ato representada por seus representantes legais 
devidamente constituídos na forma de seu estatuto social e identificados na respectiva 
página de assinaturas do presente instrumento (“Fiduciante” ou “Companhia”);  
 
II. na qualidade de representante da comunhão de titulares das Debêntures 
(conforme definido abaixo) da Companhia (“Debenturistas”), credores fiduciários da 
presente garantia: 
 
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira 
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, constituída sob a forma de sociedade 
anônima, sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das 
Américas nº 4.200, Bloco 08, Ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada por seu 
representante legal devidamente constituído na forma de seu estatuto social e identificado 
na respectiva página de assinaturas do presente instrumento (“Agente Fiduciário” ou 
“Fiduciário”), 
 
sendo a Fiduciante e o Agente Fiduciário doravante designados, em conjunto, como 
“Partes” e, individual e indistintamente, como “Parte”, 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
(A) em 14 de novembro de 2018, a Companhia e o Agente Fiduciário, dentre outras 
partes, celebraram a “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional 
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Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da 
Cultura Inglesa Idiomas S.A.” (conforme aditada de tempos em tempos, “Escritura de 
Emissão” ou “Escritura”); 
 
(B) para assegurar o fiel, pontual, correto e integral cumprimento de todas as 
Obrigações Garantidas (conforme definido na Escritura), as Partes celebraram, em 21 de 
novembro de 2018, o “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 
em Garantia e Outras Avenças” (conforme aditado de tempos em tempos, “Contrato”);  
 
(C) nos termos das deliberação das Assembleias Gerais de Debenturistas, realizadas em 
30 de julho de 2021 e em 09 de setembro de 2021, as Partes desejam alterar as Cláusulas 
2.10, 3.4.1 e 3.5 do Contrato, a fim de (1) alterar, a partir da Data de Apuração (conforme 
definido no Contrato) do mês julho de 2021 (inclusive) até a Data de Apuração do mês de 
dezembro de 2022 (inclusive), o percentual de tolerância na verificação do Fluxo Mínimo 
Mensal da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de 2 (dois) pontos percentuais para 5 
(cinco) pontos percentuais; e (2) reduzir, a partir da Data de Apuração do mês de julho de 
2021 (inclusive) até a Data de Apuração do mês de dezembro de 2022 (inclusive), o 
resultado da divisão do fluxo acumulado por 12 (doze) meses de 13,6% (treze inteiros e seis 
décimos por cento) do Saldo Devedor para 8,6% (oito inteiros e seis décimos por cento) do 
Saldo Devedor, 
 
RESOLVEM as Partes entre si, de comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o 
presente Aditamento, que será regido pelas cláusulas e condições a seguir. 
 
1. DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÕES 
 
1.1 Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas empregados e que não 
estejam de outra forma definidos neste Aditamento são aqui utilizados com o mesmo 
significado atribuído a tais termos no Contrato. Todos os termos no singular definidos neste 
Aditamento deverão ter os mesmos significados quando empregados no plural e vice-
versa. As expressões “deste instrumento”, “neste instrumento” e “conforme previsto neste 
instrumento” e palavras da mesma importância quando empregadas neste Aditamento, a 
não ser que de outra forma exigido pelo contexto, referem-se a este Aditamento como um 
todo e não a uma disposição específica deste Aditamento, e referências a cláusula, sub-
cláusula, itens, adendo e anexo estão relacionadas a este Aditamento a não ser que de 
outra forma especificado. Todos os termos definidos neste Aditamento terão as definições 
a eles atribuídas neste Aditamento quando utilizados em qualquer certificado ou 
documento celebrado ou formalizado de acordo com os termos aqui previstos. 

1º RTD-RJ Prot.: 1945959  Selo: EDXD14003-CFD - Dt. Reg.: 21/09/2021
Nº de controle: EFB8F3F0ABE80E213309182C343691393C887A39263DED658BA202A02072C7CE



 

 
1.2 Salvo qualquer outra disposição em contrário prevista neste Aditamento, todos os 
termos e condições do Contrato aplicam-se total e automaticamente a este Aditamento, 
mutatis mutandis, e deverão ser consideradas como uma parte integral deste, como se 
estivessem transcritos neste Aditamento. 
 
1.3 Todas as menções ao Agente Fiduciário no presente instrumento deverão ser 
entendidas como o Agente Fiduciário, agindo em nome e para o benefício da comunhão 
dos Debenturistas da Emissão. 

 
2. ALTERAÇÕES 
 
2.1. As Partes resolvem alterar as Cláusulas 2.10, 3.4.1 e 3.5 a fim de (1) alterar, a partir 
da Data de Apuração do mês julho de 2021 (inclusive) até a Data de Apuração do mês de 
dezembro de 2022 (inclusive), o percentual de tolerância na verificação do Fluxo Mínimo 
Mensal da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de 2 (dois) pontos percentuais para 5 
(cinco) pontos percentuais; e (2) reduzir, a partir da Data de Apuração do mês de julho de 
2021 (inclusive) até a Data de Apuração do mês de dezembro de 2022 (inclusive), o 
resultado da divisão do fluxo acumulado por 12 (doze) meses de 13,6% (treze inteiros e seis 
décimos por cento) do Saldo Devedor para 8,6% (oito inteiros e seis décimos por cento)do 
Saldo Devedor, passando as referidas cláusulas a vigorar com a seguinte redação: 
 

“2.10. Na ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos: (i) qualquer forma de 
deterioração dos Direitos Cedidos Fiduciariamente, incluindo em razão da 
constituição de Ônus sobre tais Direitos Cedidos Fiduciariamente; ou (ii) não 
atendimento, em qualquer Data de Apuração, do Fluxo Mínimo Mensal por variação 
percentual igual ou superior a (ii.a) 5 (dois) pontos percentuais do Fluxo Mínimo 
Mensal estipulado para o período compreendido entre a Data de Apuração do mês 
julho de 2021 (inclusive) e a Data de Apuração do mês de dezembro de 2022 
(inclusive); ou (ii.b) 2 (dois) pontos percentuais do Fluxo Mínimo Mensal estipulado 
para os demais períodos não mencionados no subitem (ii.a) acima; ou (iii) não 
atendimento, na Data de Apuração de janeiro de 2020, de fluxo acumulado do ano 
anterior, dividido pelo número de meses do referido ano nos quais foi verificado 
fluxo de Recebíveis Cedidos na Conta Vinculada de, no mínimo, 13,6% (treze inteiros 
e seis décimos por cento) do Saldo Devedor; (iv) não atendimento no período 
compreendido entre a Data de Apuração do mês julho de 2021 (inclusive) e a Data 
de Apuração do mês de dezembro de 2022 (inclusive) de fluxo acumulado do ano 
anterior, dividido por 12 (doze) de, no mínimo, 8,6% (oito inteiros e seis décimos por 
cento) do Saldo Devedor; ou (v) não atendimento, na Data de Apuração de janeiro 
de 2021 e dos anos subsequentes até o final do prazo de vigência deste Contrato, 
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com exceção do previsto no item (iv) acima, de fluxo acumulado do ano anterior, 
dividido por 12 (doze), de, no mínimo, 13,6% (treze inteiros e seis décimos por cento) 
do Saldo Devedor; o Agente Fiduciário deverá convocar Assembleia Geral de 
Debenturistas, observados os prazos e procedimentos de convocação previstos na 
Escritura de Emissão, para deliberar sobre a constituição de Ônus sobre novos bens 
e/ou direitos que serão oferecidos pela Fiduciante para reforçar ou complementar 
as garantias prestadas com relação às Debêntures. Sem prejuízo do disposto na 
Cláusula 2.10.1 abaixo, a aprovação do reforço dependerá de anuência prévia dos 
Debenturistas, conforme aplicável, reunidos em Assembleia Geral que representem, 
no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação ou 2/3 (dois terços) das 
Debêntures em Circulação de cada série, conforme o caso, sob pena de configurar 
um Evento de Inadimplemento nos termos da Escritura de Emissão e, 
consequentemente, ensejar o vencimento antecipado das Debêntures.” 
 
“3.4.1. Observar-se-á o disposto na Cláusula 3.5 abaixo, caso o Fiduciário verifique: 
(i) em qualquer Data de Apuração, o não atendimento do Fluxo Mínimo Mensal por 
variação percentual igual ou superior a (i.a) 5 (dois) pontos percentuais do Fluxo 
Mínimo Mensal estipulado para o período compreendido entre a Data de Apuração 
do mês julho de 2021 (inclusive) e a Data de Apuração do mês de dezembro de 2022 
(inclusive); ou (i.b) 2 (dois) pontos percentuais do Fluxo Mínimo Mensal estipulado 
para os demais períodos não mencionados no subitem (i.a) acima; ou (ii) na Data de 
Apuração de janeiro de 2020, que o fluxo acumulado do ano anterior, dividido pelo 
número de meses do referido ano nos quais foi verificado fluxo de Recebíveis Cedidos 
na Conta Vinculada, seja inferior à 13,6% (treze inteiros e seis décimos por cento) do 
Saldo Devedor; ou (iii) na Data de Apuração do mês julho de 2021 (inclusive) até a 
Data de Apuração do mês de dezembro de 2022 (inclusive) que o fluxo acumulado 
do ano anterior, dividido por 12 (doze), seja inferior à 8,6% (oito inteiros e seis 
décimos por cento) do Saldo Devedor; ou (iv) na Data de Apuração de janeiro de 
2021 e dos anos subsequentes até o final do prazo de vigência deste Contrato, com 
exceção do previsto no item (iii) acima, que o fluxo acumulado do ano anterior, 
dividido por 12 (doze), seja inferior à 13,6% (treze inteiros e seis décimos por cento) 
do Saldo Devedor. 
 
“3.5. Sem prejuízo do disposto na cláusula 8 deste Contrato, o Banco Depositário, 
atendendo a ordem escrita do Fiduciário, deverá até o Dia Útil imediatamente 
subsequente bloquear a Conta Vinculada, de modo que a totalidade dos recursos ali 
depositados fique indisponível à Fiduciante e permaneça à disposição dos 
Debenturistas para movimentação exclusiva pelo Fiduciário, a qualquer tempo, na 
ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos (cada um dos eventos, um “Evento 
de Retenção”): 
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a) não atendimento ao Fluxo Mínimo Mensal (i) em qualquer Data de Apuração 
por variação percentual igual ou superior a (i.a) 5 (dois) pontos percentuais do Fluxo 
Mínimo Mensal estipulado para o período compreendido entre a Data de Apuração 
do mês julho de 2021 (inclusive) e a Data de Apuração do mês de dezembro de 2022 
(inclusive); ou (i.b) 2 (dois) pontos percentuais do Fluxo Mínimo Mensal estipulado 
para os demais períodos não mencionados no subitem (i.a) acima; ou (ii) na Data de 
Apuração de janeiro de 2020, que o fluxo acumulado do ano anterior, dividido pelo 
número de meses do referido ano nos quais foi verificado fluxo de Recebíveis Cedidos 
na Conta Vinculada, seja inferior à 13,6% (treze inteiros e seis décimos por cento) do 
Saldo Devedor; ou (iii) na Data de Apuração do mês julho de 2021 (inclusive) até a 
Data de Apuração do mês de dezembro de 2022 (inclusive) que o fluxo acumulado 
do ano anterior, dividido por 12 (doze), seja inferior à 8,6% (oito inteiros e seis 
décimos por cento) do Saldo Devedor; ou (iv) na Data de Apuração de janeiro de 
2021 e dos anos subsequentes até o final do prazo de vigência deste Contrato, com 
exceção do previsto no item (iii) acima, que o fluxo acumulado do ano anterior, 
dividido por 12 (doze), seja inferior à 13,6% (treze inteiros e seis décimos por cento) 
do Saldo Devedor, hipóteses em que este Evento de Retenção somente será sanado 
mediante a verificação, pelo Fiduciário, do reforço e/ou substituição da garantia nos 
termos da Cláusula 2.10 acima; 
 
b) ocorrência de um Evento de Inadimplemento, hipótese em que este Evento 
de Retenção somente será sanado mediante a deliberação de Debenturistas 
reunidos em Assembleia Geral da respectiva série, para a não decretação do 
vencimento antecipado das Debêntures da respectiva série, nos termos da Escritura 
de Emissão; e  
 
c) o vencimento antecipado das Debêntures de determinada série, nos termos 
da Escritura de Emissão (ou a ocorrência do vencimento final das Debêntures e/ou 
das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda Série, conforme 
aplicável, sem que as Obrigações Garantidas tenham sido quitadas, conforme o 
caso), hipótese em que os recursos bloqueados na Conta Vinculada serão utilizados 
para liquidação integral das Obrigações Garantidas, conforme o caso, na forma 
deste Contrato, da Escritura de Emissão e dos demais documentos relacionados às 
Debêntures.” 

 

1º RTD-RJ Prot.: 1945959  Selo: EDXD14003-CFD - Dt. Reg.: 21/09/2021
Nº de controle: EFB8F3F0ABE80E213309182C343691393C887A39263DED658BA202A02072C7CE



 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
3.1. As Partes afirmam que suas obrigações, declarações e garantias constantes do 
Contrato se aplicam, mutatis mutandis, a este Aditamento e permanecem válidas e eficazes 
nesta data. 
 
3.2. Todas as disposições do Contrato que não foram expressamente aditadas ou 
modificadas por meio do presente Aditamento permanecerão em vigor de acordo com os 
termos do Contrato. 
 
3.3. Nos termos da Cláusula 7.1 do Contrato, a Fiduciante deverá, às suas próprias 
custas e exclusivas expensas, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de 
assinatura deste Aditamento, protocolar este aditamento para averbação à margem do 
registro do Contrato no competente Cartório de RTD. 
 
3.4. Este Aditamento é regido pelas leis da República Federativa do Brasil. 
 
3.5. As Partes elegem o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para 
dirimir qualquer demanda judicial relativa ao Contrato, conforme alterado pelo presente 
Aditamento, renunciando expressamente as Partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
E por assim estarem justas e contratadas, as Partes firmam o presente Aditamento em 3 
(três) vias de igual teor e conteúdo, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo 
assinadas. 
 

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2021.  
 

(Restante da página intencionalmente deixado em branco) 
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(Página de Assinaturas 1/2 do “Quinto Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças” firmado entre Cultura 
Inglesa Idiomas S.A. e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.”) 
 
 

CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A. 
 

 
 

_______________________________ _______________________________ 
Nome: Thomaz Fernando Sugimoto Nome: Bernardo Pinheiro Lins 
Cargo: Diretor 
CPF: 261.758.898-00 

Cargo: Procurador 
CPF: 083.112.927-10 

 

1º RTD-RJ Prot.: 1945959  Selo: EDXD14003-CFD - Dt. Reg.: 21/09/2021
Nº de controle: EFB8F3F0ABE80E213309182C343691393C887A39263DED658BA202A02072C7CE



 

(Página de Assinaturas 2/2 do “Quinto Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças” firmado entre Cultura 
Inglesa Idiomas S.A. e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.”) 
 
 
 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
 
 
 

_______________________________ 
Nome: Bárbara Fender Faustinoni 
Cargo: Procuradora 
CPF: 365.125.158-62 
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Testemunhas: 

 

 
 
1. 
__________________________________ 
Nome: Karime Vanessa Berton Akl Assis 
CPF: 227.397.948-78 
RG: 261.918 
 

 
 
2. 
__________________________________ 
Nome: Julia Siggia Amorim Procaci 
CPF: 115.550.287-64 
RG: 25.636.108-0 
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