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TERlro DE SECURTTTZÂçÂO DE DrREÍTOS CREDIÓRtOS DO AGRONEGóC|O DA í " (pRtnEtRÁ) SÉRtE

DA 19. (DÉC|l'tÂ NONÂ) E |SSÃO DE CERTTFTCADOS DE RECEBíVE|S DO AGRONEGóC|O DA Gata
AGRo SEcURmzADoRA S.A.

Peto presente instrumento particutar, as partes abaixo qua[ificadas:

GÂra AGRo SEcuRrrzÁDoM S.4., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o no
14.876.090 /0001-93, com sede na cidade de São pauto, Estado de São pauto, locatizada
na Rua Ministro Jesuino Cardoso, 633, 8'andar, neste ato representada na forma de
seu Estatuto Socia[ ("Emissora" ou "Securitizadora"); e

OLrvErRÂ TRUsr DrsrRrBUrDoRÂ DE TíTULos E VALoRES Mo8tLtÁRtos S.A., instituiçáo
Íinanceira, inscrita no CNPJ/MF sob o n'3ó.1í3.87610001-91, com sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, locatizada na Avenida das Américas, 500,
bloco 13, grupo 205, neste ato representada na forma de seu Estatuto Sociat ("Agen!g
Fiduciário").

Quando referidos em conjunto, a Emissora e o Agente Fiduciário serão denominados
"Partes" e, individuaImente, "Parte".

Cetebram o presente "Termo de Securitização de Direítos Creditóríos do Agronegocio
da 1o (primeira) Série do 19o (décimo nono) Emissão de Certificados de Recebiveis do
Agronegócio do Goio Agro Securitizodoro 5.A.", que prevê a emissão de Certificados de
Recebíveis do Agronegocio peta Emissora, nos termos da Lei 11.076 e da lnstrução CVM
4í4, a qual será regida petas cláusutas a seguir:

CLÁUSULA l- DEFTNTçóES, PMzos E AuroRtzÁçÃo

1,1. Exceto se expressamente indicado: (i) patavras e expressões em maiúscutas,
não deíinidas neste Termo, terão o significado previsto abaixo; e (ii) o mascutino
incluirá o feminino e o singutar inctuirá o plurat.

"Aqente Fiduciário" ou
"Escriturador":

"AmortrzaÇáo Proqramada":

"ANBlr,ÂÂ":

OLIVEIRÂ TRUST DISÍRIBUIDORÁ DE TíTULOS E VALORES

l oBlLrÁRros S.4,, instituição financeira, inscrita no
CNPJ/MF sob o n' 3ó.113.876/000í -9í, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, localizada na
Âvenida das Americas, 500, btoco í 3, grupo 205.

a amortização programada dos CRA nos termos da Ctáusula
6.1 deste Termo de Securitizaçáo.

a Associação Brasiteira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais - ANBIMÁ, pessoa jurídica de
direito privado com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Repúbtica do Chite,
230, 13' andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o
34.771 .171 t0001-77 .

os anexos ao presente Termo de Securitização, cujos
termos são parte integrante e comptementar deste Termo
de Securitização, para todos os fins e efeitos de direito.
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"Anexos":



'Ap!!êçoesluê!§clIês
Permitidas":

"Assembteia Gera[" ou
"Assembteia":

"Avat"

.,BACEN":

..BM&FBOVESPA":

"Botetim de Subscricáo":

"Brasit" ou "País":

"çaçÂ"

"Cedente":

os recursos oriundos dos direitos creditórios do Patrimônio
Separado que estejam depositados em contas correntes de
titutaridade da Emissora deverão ser excIusivamente
aplicados em: (i) fundos de investimentos de renda fixa de
baixo risco, com liquidez diária, que tenham seu
patrimônio representado por títutos ou ativos financeiros
de renda fixa, pré ou pós-fixados, emitidos peto Tesouro
Nacional ou peto Banco Central do Brasit; (ii) certiÍicados
de depósito bancário emitidos pelas instituiçoes
financeiras Banco Bradesco S.A., Banco do Brasit S.4., ltaú
Unibanco S.4., Banco Santander (Brasit) S.A.; e (iii) ou
ainda em títutos púbticos federais. Qua[quer apticaçáo em
instrumento diferente será vedada.

a Assembteia Geral de titutares de CRA, na forma da
Ctáusuta Xll deste Termo de Securitizaçáo.

a garantia fidejussória prestada petos Garantidores no
âmbito do CDCA, por meio da qual os Garantidores se
obrigam como avalistas e principais pagadores,
sotidariamente e sem benefício de ordem, com a
Devedora, dos Direitos Creditórios do Agronegocio.

o Banco Centrat do Brasit.

a B,ú&FBOVESPA S.A. . BoLsÁ DE VALoRES, MERcÁDoRIAs E

FUTURoS, sociedade anônima de capitat aberto, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.o 09.346.601 /0001-25, com sede na
Cidade de Sáo Pauio, Estado de São Pauto, na PraÇa
Antônio Prado, o" 48, 7" andar, Centro, a qual
disponibiliza sistema de registro e de [iquidação financeira
de ativos financeiros autorizado a funcionar peto Banco
Central do Brasil e peta CVM.

o botetim de subscrição por meio do qual os lnvestidores
Profissionais subscreverão os CRÂ.

a Repúbtica Federativa do Brasi[.

"Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócío no 01" ,
emitido peta Devedora, nos termos da Lei 11 .076, em íavor
da Cedente e cedido para a Emissora.

SLW CoRREÍoM DE VALoRES E CfurBro LTDÀ., sociedade
timitada, inscrita no CNPJ/MF sob o no 50.657.675/0001-
86, com sede no Município de Sáo Paulo, Estado de São
Pauto, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717,10" andat,
cEP (N530-001 .

CETIP S.A. - 
^ 

ERcaDos ORGANTZaDOS, sociedade por açóes
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro,
(parte),

Avenida Repúbtica do Chile, n.'230,7"
e 11o andares, CEP 20031-í70, inscrita no

CNPJ/MF sob o n." 09.358. í 05/0001-9í , a qual
disponibiliza ambiente de depósito, distribuiçáo,

na
í0'
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,'CETIP":



"cETtP21"

.,CMN'':

..CNPJ/MF':

'Çod!ge-çr.vl":

"coFtNS":

"Comunicado de
Encerramento":

"Comunicado de lnício":

"Coordenador Líder":

"Conta Centratizadora":

"Contrato de Cessão":

"Contrato de Custódía":

' leürêle_dc_qEglDuiç&" :

negociação e de Iiquidação financeira de ativos financeiros
autorizado a funcionar peto Banco Central do BrasiI e pela
CVM.

o ambiente de negociação secundárÍa de ativos de renda
fixa, administrado e operacionatizado peta CETlp.

o Conselho Monetário Nacionat.

o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda.

a Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme
atterada.

a Contribuição para Financiamento da Seguridade Sociat.

o comunicado de encerramento da Oferta a ser
comunicado à CVM, na Íorma do 8.-Â da lnstruçáo CVM
476.

o comunicado de início da Oferta a ser comunicado à CVM,
na Íorma do artigo 7"- A da lnstrução CVM 476.

SLW CoRREToM DE VALoRES E CÂllBto LTDA., sociedade
timitada, inscrita no CNPJ/MF sob o no 50.657.675t0001-
86, com sede no Municipio de São Paulo, Estado de São
Pauto, na Rua Dr. Renato Paes de Barros,717,10" àndar,
cEP 04530-001

a conta corrente de titutaridade da Emissora mantida
junto ao Banco Bradesco, sob o n" 3837-7, agência 339í-0,
na qual seráo depositados os recursos decorrentes da
integratização dos CRÂ e demais recursos retativos aos
Direitos Creditórios do Agronegocio.

"lnstrumento Portículor de Cessõo de Direitos Creditorios
do Agronegócío e Outros Àvenços", ce(ebrado em 28 de
setembro de 20í 6 entre a Cedente, a Emissora, a Devedora
e os Garantidores.

"lnstrumento Porticulor de Contrato de Prestoçõo
Servíços de Custodío e RegisÜo", celebrado em 28
setembro de 20í 6 entre a Emissora e a Custodiante.

"Contrato de Coordenaçõo, Colocoçõo e Distribuição
Público de Certificodos de Recebiveis do Agronegôcio, em
Regime de Melhores Esforços de Colocoçõo, do 10
(Primeira) Séríe da 19o (décimo nono) Emíssõo do Gaia
Agro Securítizadoro 5.A.", celebrado em 28 de setembro
de 201ó, entre a Emissora, o Coordenador Líder e a
Devedora.

signiíica o "Controto de Vendo e Compro de Toras de
Eucolipto" celebrado entre a Devedora e a Púctoo's

de
de
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"Contrato de Fornecimento



de Biomassa":

"CRÂ":

"CRA em Circutacão":

"Ç§LL":

"custodiante":

"ÇllM":

"Data de Emissão":

"Datas de Vencimento":

"Data de Vencimento dos
CRÂ":

"DesDesas":

"Devedora":

"Dia Útil" ou "Dias Úteis":

TMNSPoRTES RoDovrÁRlos LTDÂ., sociedade timitada com
sede em ltapeva, Estado de São Pauto, na Rodovia
Francisco Atves Negrão, 950, Parque Vista Alegre, inscrita
no CNPJ/MF sob o n" 96.178.19910001-11, em í3 de maio
de 2015.

os certificados de recebíveis do agronegocio da í " Série da
19' emissáo da Emissora.

a totalidade dos CRA subscritos e em circulação no
mercado, exctuídos aquetes mantidos em tesouraria pela
Emissora e os de titularidade de sociedades controtadas
peta Emissora.

a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

SLW CoRREToM DE VÂLoREs E CÂJi^Bto LTDA., sociedade com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Pauto,
locatizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717, 10'
andar, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/MF sob o no

50.657.67510ÍJr01-86, responsável peta guarda das vias
físicas dos documentos comprobatórios que evidenciam a
existência dos direitos creditórios do agronegócio
consubstanciados peto presente CDCA, bem como registro
do CDCA e do Contrato de Fornecimento de Biomassa, na
qualidade de lastros deste CDCA, perante a
BMF&BOVESPA.

a Comissâo de Vatores Mobitiários.

a data de emissão dos CRÁ, quat seja, 28 de setembro de
2016.

as datas de pagamento da Remuneraçáo dos CRÂ e de
amortizaçóes previstas no Anexo ll deste Termo.

a data de vencimento final dos CRA, qual seja, 29 de
setembro de 2023.

todas e quaisquer despesas descritas na Cláusula 14.í
deste Termo de Securitizaçáo.

Col Bto ENERGTA S.4., sociedade por ações com sede em São
Pauto, Estado de São Pauto, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 1.779, conjunto 72, JaÀim Paulistano, CEP 01452-
001, inscrita no CNPJ/MF sob o n" í 0.376.555/00M-39.

significa todo dia que não seja sábado, domingo e feriado
dectarado nacionat. Exclusivamente para fins de cátcuto da
Remuneração, será considerado Dia Uti[ quatquer dia que
não seja sábado, domingo ou dia declarado como feriado
nacionat.

os direitos de crálito oriundos do CDCA, os quais totalizam
RS30.000.000,00 (trinta milhóes de reais), na data de

?
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"Direitos Creditórios do



Aqroneqócio":

"Documentos
Comorobatórios":

"Documentos da Ooeracão":

"Emissáo":

"Emissora" ou
"Securitizadora":

"Eventos de Liquidacão do
Patrimônio SeDarado":

"Eventos de Vencimento
AnteciDado":

"Fianca"

"Fundo de Despesas"

"Garantidores":

emissão de tat títuto, inctuindo a totatidade dos
respectivos acessórios, tais como fluxo de pagamento,
encargos moratórios, multas, penalidades, indenizaçóes,
despesas, custas, honorários, garantias e demais encargos
contratuais e legais previstos no CDCA.

em conjunto, a via negociávet do CDCA e uma cópia
simples dos demais Documentos da Operação.

os documentos relativos à Emissão e à Oferta, quais sejam:
(i) o CDCA; (ii) o Contrato de Distribuição; (iii) este Termo
de Securitizaçáo; (iv) o Contrato de Cessão; e (v) os
botetins de subscrição dos CRA.

a presente emissáo dos CRA.

Gara AGRo SEcuRrÍrzÁDoM S.A., sociedade anônima,
inscrita no CNPJiMF sob o no 14.876.09010001-93, com
sede na cidade de São Pauto, Estado de Sáo Pauto,
localizada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, ó33, 8'andar.

os eventos descritos na Ctáusuta í3.1, abaixo, que
ensejaráo a tiquidaçáo do Patrimônio Separado.

os eventos indicados na Cláusuta 7.3, abaixo.

a garantia fidejussória prestada pelos Garantidores, no
âmbito do Contrato de Cessão, por meio do quat se
obrigam como fiadores e principais pagadores das
Obrigaçóes Afiançadas, sotidariamente e sem benefício de
ordem.

significa o fundo de despesas que será constituído na Conta
Centralizadora, para fazer írente ao pagamento das
despesas previstas no CDCA, no Contrato de Cessão e/ou
neste Termo de Securitizaçáo.

quando mencionados em conjunto, (i) FÁBto ToBLER BR,ÀNr

DE CaRvaLHo, casado em regime de separação total de
bens, inscrito no CPFIMF sob o no 154.975.328-29,
residente e domicitiado na Rua Dr. Amando Franco Soares
Caiuby, 230, apto. í í 18, Morumbi, CEP 05640-020, Cidade
de Sáo Paulo, Estado de 5ão Pauto; (ii) l ÂRcos ToBLER

BR^Nr DE CaRVALHo, casado em regime de separação total
de bens, inscrito no CPF/MF sob o n" 264.371 . '138-63,

residente e domicitiado na Rua da Mata, 1í0, apto íí,
Itaim Bibi, CEP 04531-020, Cidade de São Pauto, Estado de
São Pauto; (iii) PAULo ANToNro SKAF FrLHo, sotteiro, inscrito
no CPFIMF sob o no 3í4.543.068-82, residente e
domiciliado na A[. Gabriel Monteiro da Silva, í067, apto
03, Jardim Pautistano, CEP 0144í-000, Cidade de Sáo
Paulo, Estado de São Pauto; e (iv) RoBERTo LolirBÂRDl DE

Blnnos, casado em regime de separação tota[ de bens,
inscrito no CPF/MF sob o n" 083.885.308-01, residente e

P
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"Gruoo Econômico":

"tGP-M":

"lnformaÇões Financeiras
Consotidadas Combinadas":

"lnstrucáo CVM 28":

"lnstrucão CVM 414":

"lnstrucão CVM 476":

''lnvestidores Profissionais":

"lnvestidores Qua[ificados":

"lOF/CâmbÍo":

"lOF/Títutos":

"!8BE':

,.IRPJ":

"Lei 9.514":

"Lei 10.931":

domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311, 4" Andar,
Itaim Bibi, CEP 04538-í 33, Cidade de São Paulo, Estado de
São Pau[o.

o conjunto formado por: (i) Devedora; (ii) Garantidores e
(iii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, por
quatquer das pessoas indicadas nos itens anteriores ou,
caso seiam pessoas jurídicas, sociedades com etas
cotigadas.

o Índice Gerat de Preços do Mercado - IGP-M, catcutado e
divulgado peta Fundação Getútio Vargas.

as informações financeiras (compostas por balanços
patrimoniais, demonstraçóes de resultado e ftuxos de
caixa combinados) conso[idadas combinadas da Devedora
e da Primeira Garantidora (auditadas, caso venham a ser
auditadas, por um dos Auditores lndependentes), retativas
ao respectivo exercício sociat, preparadas a partir das
Demonstrações Financeiras Consotidadas Auditadas da
Devedora e das Demonstraçôes Financeiras Consotidadas
AudÍtadas da Primeira Garantidora.

a lnstrução da CVM n'28, de 23 de novembro de 1983,
conforme atterada.

a lnstruçáo da CVM n" 414, de 30 de dezembro de 2004,
conÍorme atterada.

a lnstruÇão da CVM n" 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme atterada.

investidores profissionais, assim definidos nos termos do
artigo 9-Â da lnstrução da CVM n" 539, de 13 de agosto de
201 3, conforme alterada.

investidores quatificados, assim definidos nos termos do
artigo 9-B da lnstrução da CVM no 539, de í3 de agosto de
201 3, conforme atterada.

o lmposto sobre Operaçóes Financeiras de Câmbio.

o lmposto sobre Operações Financeiras com Títutos e
Vatores Mobi[iários.

o lmposto de Renda Retido na Fonte.

o lmposto de Renda da Pessoa Juridica.

a Lei n.o 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme
atterada.

a Lei n.o 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme
atterada.

\t
\

)-



"Obrieações Afiançadas";

"Obriqacáo Financeira":

"Oferta"

''Ôrug" 
" 

o verbo correlato
"Onerar"

a Lei n.o 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme
atterada.

a Lei n.o 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
atterada.

significa o Moduto de DistribuiÇáo de Ativos, ambiente de
distribuição de ativos de renda fixa em mercado primário,
administrado e operacionalizado peta CETIP.

são as obrigaçôes de (i) pagamento de Mutta lndenizatória
(conforme definida no Contrato de Cessão); (ii) Restituição
ParciaI do Vator da Cessão (conforme definida no Contrato
de Cessão), e (iii) recomposição do Fundo de Despesas,
conforme cláusulas quinta, segunda e sétima,
respectivamente, do Contrato de Cessão, quando referidas
em conjunto, conforme definição constante da Ctáusula
ó.í do próprio Contrato de Cessão.

significa quatquer vator devido em decorrência de
(i) emprestimos, mútuos, financiamentos e outras dívidas
financeiras onerosas, incluindo, sem [imitaçáo,
debêntures, letras de câmbio, notas promissórias ou
instrumentos simitares no BrasiI ou no exterior; (ii)
aquisiçóes a pagar; (iii) satdo tíquido das operações ativas
e passivas com derivativos em que a Devedora e/ou
quatquer dos Garantidores, ainda que na condição de
garantidores, seja parte (sendo que o referido satdo será
tíquido do que já estiver ctassificado no passivo circutante
e exigível de longo prazo da Emitente e/ou da Primeira
Garantidora); (iv) cartas de crájito, avais, fianças,
coobrigações e demais garantias prestadas em benefício
de empresas náo consolidadas nas lnformaçóes Financeiras
Consotidadas Combinadas; e (v) obrigaçoes decorrentes de
resgate de ações e pagamento de dividendos fixos, se
apticávet.

signiíica a distribuição pública com esforços restritos dos
CRÂ, que seráo ofertados, com dispensa automática de
registro na CVM, nos termos da lnstrução CVM 47ó e da
lnstrução CVM 414.

significa (i) quatquer garantia (reaI ou fidejussória), cessáo
ou alienação fiduciária, penhora, arrotamento, arresto,
sequestro, penhor, hipoteca, usufruto, arrendamento,
vinculação de bens, direitos e opções, assunçáo de
compromisso, concessão de privitégio, preferência ou
prioridade, ou (ii) quatquer outro ônus, real ou não,
gravame, ou (iii) quatquer um dos atos, contratos ou
instrumentos acima, com o mesmo efeito ou efeitos
semethantes, se e quando reatizados no âmbito de

\
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''Lei 
1 1.076":

"Lei das Sociedades por
Acóes":

..MDÁ":



"Patrimônio Seoarado":

"Preco de lnteqralizaÇão":

"Produto"

"Reeime Fiduciário":

"Resqate Antecipado"

' 8ernuqaçê.e-d9§lB{" :

"Taxa de Administracão":

"Taxa Dl":

'Telrn-q" ou'TerES_dC
Securitizacáo":

jurisdiçóes internacionais e/ou com relaçáo a ativos
localizados no exterior.

o patrimônio constituído aÉs a instituição do Regime
Fiduciário peta Emissora, composto pelos (i) Direitos
Creditórios do Agronegócio e (ii) valores que venham a ser
depositados na Conta Centratizadora. O Patrimônio
Separado náo se confunde com o patrimônio comum da
Emissora e se destina exclusivamente à [iquidação dos
CRA, bem como ao pagamento dos custos de administração
e obrigaçóes fÍscais inctuindo, mas não se limitando, às
Despesas.

o Vator Nominat Unitário para os CRÂ na Data de
lntegratização.

as toras de eucalipto urograndis com casca, medindo 6
(seis) metros de comprimento, com 7 (sete) anos de idade
e umidade média máxima de 40% (quarenta por cento).

o regime fiduciário sobre os Direitos Creditórios do
Âgronegocio, o Ava[ concedido no âmbito do CDCA e os
vatores que venham a ser depositados na Conta
Centratizadora, a ser instituído pela Emissora na forma do
artigo 90 da Lei 9.514 para constituição do Patrimônio
Separado. O Regime Fiduciário segrega os Direitos
Creditórios do Agronegocio e os vatores que venham a ser
depositados na Conta Centralizadora do patrimônio da
Emissora até o integral cumprimento de todas as
obrigaçoes retativas aos CRA, incluindo, sem [imitação, o
pagamento integral do Vator Nominal Unitário e o vator
correspondente à Remuneraçáo dos CRÂ.

conforme indicado na Ctáusuta Vll deste Termo de
Securitização.

tem o significado previsto na Ctáusuta 6.2, abaixo.

a taxa de administração do Patrimônio Separado no vator
de RS 3.000,00 (três miI reais) mensais, líquida de todos e
quaisquer tributos, atualizada anuatmente peto IGP-M
desde a Data de Emissáo, catcutada pro rotd díe se
necessário, a que a Emissora faz jus.

a variaçáo acumulada das taxas médias diárias dos
Depósitos lnterfinanceiros - Dl de um dia, "extra grupo",
expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos
e cinquenta e dois) Dias Uteis, calcutada ê divulgada peta
CETIP, no informativo diário disponível em sua página na
internet (http: / /www.cetip.com.br).

o presente Termo de Securitizaçáo de Direitos Creditórios
do Agronegocio 1' (primeira) Série da 19' (décima nona)
Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da

P
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'TllslêrcsiclBA":

"Valor da Cessão":

'Yelsr-delqdeie
DesDesas":

"Valor Mínimo do Fundo de
DesDesas":

"Valor NominaI Unitário":

Gaia Àgro Securitizadora S.4..

os titulares dos CRA, em conjunto.

o vator de RS30.000.000,00 (trinta milhões de reais) a ser
pago peta Emissora como contrapartida à cesÉo do CDCA
pela Cedente, nos termos da Cláusuta 3.2 do Contrato de
Cessão.

conforme Ctáusu[a 9.7. í , abaixo.

o vator mínimo para composiçáo do Fundo de Despesas,
equivatente a R520.000,00 (vinte mit reais).

na Data de Emissáo, o vator correspondente a
RSl.000.000,00 (um milhão de reais).

1,2, Todos os prazos aqui estiputados serão contados em dias corridos, exceto se
expressamente indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista
náo ser Dia Utit, haverá prorrogação para o primeiro Dia UtiI subsequente, sem quatquer
penaIidade.

í.3. A Emissora está autorizada a reatizar a Emissão e a Oferta com base na
detiberação tomada em reunião de diretoria da Emissora, realizada em 30 de abril de
201ó ('8gU!É9_dê_8ÍC!q.!ê" ), cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de
São Pauto ("JUCESP"), em 24 de maio de 2016, sob o n" 0.4#.409/16.0.

1,3.í. Na ata da Reunião da Diretoria foi aprovada a emissáo de séries de CRÂ
em montante de ate Rsl0.000.000.000,00 (dez bithões de reais).

1.4. A emissão do CDCA e a assinatura dos demais documentos relacionados à
Emissão foram aprovados em Reunião de Consetho de Administração da Devedora
realizada em 22 de agosto de 20íó, e em Assembteia Geral Extraordinária reatizada em
23 de agosto de 20í6, cujas atas se encontram em processo de arquivamento na
JUCESP.

í.5. A cessáo dos Direitos Creditórios do Agronegocio e a assinatura dos demais
documentos retacionados à Emissão e realizada por representantes da Cedente com
poderes para tanto.

CLÁUSULA II . REGIsTRos E DECLAMçÔES

2.1. Os CRA serão ofertados pubticamente com esforços restritos de distribuição,
sem registro da Oferta na CVM, em regime de melhores esforços de colocaçáo, nos
termos do artigo óo, da lnstrução CvM 476, e das demais disposições legais e
reguIamentares pertinentes.

2.2. A Oferta, por se realizar no âmbito da lnstÍuçáo CVM476 e sem a utitização de
prospecto, poderá ser registrada perante a ANBII'IÂ exctusivamente para fins de
composição da base de dados da ANBIMA, nos termos do parágrafo ío, inciso l, e do
parágrafo 2', ambos do artigo í'do Código ANBltr^Â de Regutaçáo e Melhores Práticas
para as Oíertas Púbticas de Distribuição e Aquisiçáo de Valores Mobitiários,
condicionado à expedição de diretrizes específicas nesse sentido.

i\
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2,3. Este Termo de Securitizaçáo e eventuais aditamentos seráo registrados e
custodiados junto ao Custodiante, que assinará uma dectaração na forma prevista no
Anexo Vl ao presente.

2.4. Sem prejuízo da dispensa de registro da Oferta perante a CVM, prevista na
ctáusuta 2.1, acima, em atendimento ao item í5 do anexo lll da lnstrução CVM 414,
são apresentadas, nos Anexos lll, lV, V e Vl ao presente Termo, as dectarações emitidas
peto Coordenador Líder, pela Securitizadora, pelo Agente Fiduciário e pelo
Custodiante, respectivamente.

2.5. Os CRA serão depositados:

(i) para distribuição no mercado primário por meio do MDA; e

(ii) para negociaçáo no mercado secundário, por meio do CETIP2í, sendo a
tiquidaçáo financeira dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica
dos CRÂ reatÍzada por meio do sistema de compensação e liquidaçáo da
CETIP.

2.6. Não obstante o descrito na ctáusuta 2.5 acima, os CRA somente poderão ser
negociados em mercado secundário (i) depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada
subscrição ou aquisição petos lnvestidores Profissionais, nos termos do artigo í3 da
lnstrução CYM 476; (ii) entre quaisquer lnvestidores Quatificados, nos termos do artigo
15 da lnstrução CYM 476; e (iii) desde que cumpridas, pela Securitizadora, as
obrigações estabelecidas no artigo 17 da lnstrução CVM 47ó.

CLÁUSULA lll - CÀRÂcrERÍsncÁs Dos DtREtros CREDróRtos Do AGRoNEGócto

3. í. Os Direitos Creditórios do Agronegocio vinculados à presente Emissão têm vator
totat de RS30.000.000,00 (trinra mithões de reais), em 28 de setembro de 2016.

3.2. De acordo com a Lei 11.076, os CRÂ emitidos no âmbito da Emissão são
lastreados no CDCA emitido peta Devedora, com aval dos Garantidores, em favor da
Cedente.

3.3. O CDCA, nos termos e para os efeitos dos artigos ó27 e seguintes do Código Civit
Brasileiro, ficará sob a guarda e custódia do Custodiante, ate a data de tiquidação
integral dos CRÂ. A Emissora ficará com a guarda da í (uma) via do presente Termo de
Securitizaçáo e 1 (uma) via do Contrato de Cessão.

3.3.í. As condiçóes precedentes para o pagamento do Vator da Cessão peta
aquisição dos Direitos Creditórios do Agronegócio peta Emissora sâo aquelas
previstas na Cláusuta 4.3 do Contrato de Cessão.

3.4. As características dos Direitos Creditórios do Agronegócio ora vinculados à
presente Emissão, inctuindo sua amortização e respectiva data de vencimento,
encontram-se descritas no CDCA, cuja cópia consta do Anexo I a este Termo de
SecuritizaÇào.

\
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CLÁUSULA IV - CARÂCTERíÍICAS Dos CTIA E DA OFERTA

4.1. Os CRÂ da presente Emissáo, cujo lastro se constitui pelos Direitos Creditórios
do Agronegócio, possuem as seguintes características:

Emissão: í9" (decima nona) Emissão;

Garantia: Não serão constÍtuídas garantias específicas, reais ou pessoais,
sobre os CRÁ, que gozarão da garantia que integra os Direitos Creditórios
do Agronegócio, quat seja, o aval dos Garantidores no CDCA, e garantia
que integra o Contrato de Cessão, qual seja, a fiança dos Garantidores
exclusivamente sobre as Obrigaçóes Áfiançadas;

Série: Os CRA serão emitídos em serie única;

Quantidade de CRA: 30 (trinta) no âmbito da Oferta;

Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão e de RS30.000.000,00
(trinta mithões de reais), na Data de Emissão;

Valor Nominal Unitário dos CRA: RSí.000.000,00 (um mithão de reais),
na Data de Emissão;

Prazo de Viqência: 84 (oitenta e quatro) meses, a contar da Data de
Emissáo para os CRA;

Remuneracão: Os CRÁ farão jus a juros remuneratórios catculados nos
termos da Cláusuta ó.2 abaixo;

i) Amortizacão dos CRÂ: O satdo do Vator Nominal Unitário dos CRA será
amortizado na forma e nas datas previstas no Anexo ll deste Termo de
Securitização;

j) Periodicidade de Paqamento: O Vator Nominal Unitário e a Remuneração
dos CRA serão devidos nas datas previstas no Anexo ll deste Termo de
Securitização, sendo o primeiro pagamento reatizado em 30 de
dezembro de 20í ó;

Data de Vencimento dos CRA: 29 de setembro de 2023;

Forma: Os CRÂ serão emitidos de forma nominativa e escritural em
sistema de registro e seráo mantidos em custodia etetrônica na CETIP,
tendo como base (i) as informações prestadas peta CETIP, conforme o
caso ou (ii) o extrato emitido pelo Escriturador, com base nas
informações prestadas peta CETIP;

Reeime Fiduciário: Sim;

Garantia Ftutuante: Não há, ou seja, não existe nenhum tipo de regresso
contra o patrimônio da Emissora;

Sistema de Distribuicáo. Custfuia Etetrônica. Neqociacão e Liquidacáo
Financeira: CETIP;

a)

b)

c)

d)

e)

Í)

c)

h)

k)

r)
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p)

q)

r)

Data de Emissão: 28 de setembro de 20í6;

Local de Emissáo: São Pauto - SP;

Mutta e Juros Moratórios: Na hipótese de atraso no pagamento de
quatquer quantia devida aos Titulares de CRA, incidiráo, a partir do
vencimento até a data de seu efetivo pagamento, (i) juros de mora de
í% (um por cento) ao mês, catculados pro rato temporis, desde a data
de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; (ii) correçáo
monetária, catcutada peta variaçáo do índice Gerat de Preços do
Mercado (|GP-M), divutgado peta Fundação Getútio Vargas, desde que
respeitada a menor periodicidade definida por [ei; e (iii) multa náo
compensatória de 2% (dois por cento) sobre o saldo das obrigaçóes.

LocaI de Paqamento: Os pagamentos dos CRÁ serão eíetuados utitizando-
se os procedimentos adotados peta CETIP. Caso por quatquer razão, a
quatquer tempo, os CRA não estejam custodiados na CETIP nas Datas de
Vencimento, a Emissora deixará, em sua sede, o respectivo pagamento
à disposição do respectivo Titular de CRÁ. Nesta hipotese, a partir da
referida Data de Vencimento, não haverá nenhum tipo de atualizaçáo
ou remuneraçáo sobre o valor cotocado à disposição do Titutar dos CRA
na sede da Emissora;

Atraso no Recebimento dos Paqamentos: O náo comparecimento do
Titutar dos CRA para receber o vator correspondente a quatquer das
obrigaçóes pecuniárias devidas peta Emissora, nas datas previstas neste
Termo ou em comunicado pubticado peta Emissora, não lhe dará direito
ao recebimento de quatquer acrescimo retativo ao atraso no
recebimento, sendo-the, todavia, assegurados os direitos adquiridos até
a data do respectivo vencimento, desde que os recursos tenham sido
disponibilizados pontuatmente;

ProrroqaÇão dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos
referentes ao pagamento de qualquer obrigação pecuniária retativa aos
CRÁ, sem que haja quatquer acréscimo aos vatores a serem pagos, até o
primeiro Dia UtiI subsequente, caso a respectiva data de vencimento não
seja Dia UtiI na CETIP;

Reeistro para Distribuicão, Neeociacão e Custódia Etetrônica: Os CRÁ
serão depositados para distribuiçáo no mercado primário por meio (à)
do MDA, como móduto de distribuição primária e, para negociação no
mercado secundário, no CETlP2l e distribuídos com a intermediação do
Coordenador Líder, sendo a Iiquidação financeira e a custódia etetrônica
de acordo com os procedimentos da CETIP;

w) Paqamentos: Os pagamentos dos Direitos Creditórios do Agronegocio
serão depositados diretamente na Conta Centratizadora, conforme o
caso;

s)

t)

u)

v)
p
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x) Ordem de Alocacão dos Paqamentos: Caso, em qualquer data, o valor
recebido peta Emissora a títuto de pagamento dos Direitos Creditórios
do Âgronegócio não seja suficiente para quitação integrat dos vatores
devidos aos Titutares de CM, tais montantes serão atocados observada
a seguinte ordem de preferência: (i) despesas do Patrimônio Separado,
(ii) Remuneraçáo dos CRA, pro roto; e (iii) amortizaçáo do Vator Nominal
Unitário.

y) Ctassificacáo de Risco: Não haverá ctassificaçáo de risco para os CRA
objeto desta Oferta.

4. í.'l. Ate a quitaçáo integral de quaisquer obrigações, principais ou acessórias
previstas no Contrato de Cessão e no CDCA, a Emissora obriga-se a manter os
Direitos Creditórios do Agronegocio vincutados aos CRA e agrupados no
Patrimônio Separado, constituido especialmente para esta finatidade, nos
termos da Cláusuta lX abaixo.

Reqistro e distribuicão dos CRÂ

4.2, Os CRA serão objeto de oferta restrita, sob o regime de melhores esforços de
colocação, nos termos do Contrato de Distribuição e da regulamentaçáo apticávet.

4.3. Conforme a lnstrução CYM 476: (i) será permitida a procura de, no máximo, 75
(setenta e cinco) lnvestidores Profissionais; e (ii) os CM deverão ser subscritos por, no
máximo, 50 (vinte) lnvestidores Profissionais.

4,4. Nos termos do artigo 7'-A da lnstrução CVM 476, o início da Oferta deverá ser
informado peto Coordenador Líder à CVM, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contado da
primeira procura a potenciais lnvestidores Profissionais. O prazo máximo de colocaçáo
dos CRA e de até 6 (seis) meses contados da data de envio peto Coordenador Líder da
comunicação prevista nesta cláusuta, observado o disposto na regutamentação
aplicávet.

4.5. Nos termos do artigo 8" da lnstruçáo CVM 476, o encerramento da Oferta deverá
ser informado peto Coordenador Líder à CVM, no prazo de 5 (cinco) dias, contado de
seu encerramento. Caso o prazo para cotocação seja prorrogado, o Coordenador Líder
deverá reatizar a comunicação referida no artigo 8'da lnstrução CVM 476 com os dados
então disponíveis, comptementando-os semestraImente até o encerramento, conforme
o caso.

4,6, A Oferta é destinada exctusivamente a lnvestidores Profissionais, sendo certo
que a negociação dos CRA, no mercado secundário, poderá ser realizada entre
lnvestidores Quatificados, observado o disposto no item 2.ó, acima.

4.7. Tendo em vista tratar-se de oferta púbtica distribuida com esforços restritos de
distribuição, a oferta restrita está automaticamente dispensada de registro perante a
CVM, nos termos do artigo 6' da lnstruçáo CVM 476. Náo obstante, o Coordenador Líder
enviará à CVM (i) comunicaçâo de início da oferta restrita, nos termos do artigo 7-A da
lnstrução CYM 476; e (ii) comunicação de encerramento da oferta restrita, nos termos
do artigo 8" da lnstrução CVM 476.
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Destinacão de Recursos

4,8. Os recursos obtidos com a subscriçáo dos CRA seráo utilizados exctusivamente
pela Emissora para pagamento do Vator da Cessão, conforme estabe[ecido no Contrato
de Cessão, e para formação do Fundo de Despesas, disciptinados nas Cláusulas 9.7 e
seguintes deste Termo de Securitização. Os recursos obtidos peta Cedente no contexto
do Contrato de Cessão serão utilizados exclusivamente peta Cedente para desembolso
de recursos no âmbito do CDCA.

4.8,í, A Emissora poderá realizar o pagamento diretamente à Devedora, por
conta e ordem da Cedente, mediante crédito na Conta de Livre Movimentaçáo. O
desembotso do Vator de Cessão somente será reatizado mediante a integralizaçáo dos
CRA, conforme estabelecido neste Termo de Securitização.

4.8.2. O Vator de Cessão deverá ser desembolsado peta Emissora no prazo de
até 2 (dois) Dias Úteis contados da integratização dos CRÂ, por meio de traniferência
eletrônica disponível - TED ou por quatquer outra forma de transferência de recursos
imediatamente disponíveis que venha a ser instÍtuido peto Banco Central do Brasit, na
Conta de Livre Movimentação.

4.8.3. Na hipótese da subscrição e integratizaçáo da totatidade dos CRA
vincutados aos Direitos Creditórios do Agronegócio decorrentes do CDCA náo ocorrer,
por quatquer motivo, até 28 de março de 2017 ("Data Limite"), haverá o implemento
de condição resotutiva em relação ao Vator de Cessão do CDCÁ, nos termos dos artigos
121,122, 127 e 178 do Codigo Civit ("Condição Resotutiva"), sendo que, para todos os
fins e efeitos, o Valor de Cessão do CDCA deverá ser ajustado de forma a manter a
retação direta e proporcional ao montante de CRÂ efetivamente subscrito e
integratizado até a Data Limite, por meio da cetebração, pela.Devedora e peta
Emissora, de termo de aditamento ao CDCA em até 2 (dois) Dias úteis contados da
Data Limite.

4.8,4. A Condição Resotutiva e estabetecida única e exctusivamente em
relação ao Vator de Cessão do CDCA vinculado aos CRA que náo foram subscritos e
integralizados até a Data Limite, de modo que todas as demais disposições do CDCA
não estão abrangidas pela Condição Resotutiva estabetecida e permanecerão em pteno
vigor e efeito.

4,9, Os recursos obtidos pela Devedora em razão do desembotso do CDCA serão por
eta utitizados integratmente em suas atividades retacionadas exctusivamente ao
agronegócio, no curso ordinário dos seus negocios, especificamente para a compra de
madeira, capital de giro e investimentos, nos termos do parágrafo único do artigo 23
da Lei 11.07ó.

Escrituracão

4.í0. Os CRA serão depositados peta Emissora, para fins de custódia etetrônica e de
tiquidação financeira de eventos de pagamentos na CETIP, conforme o caso, para
distribuição no mercado primário e negociaçáo no mercado secundário na CETIP, nos
termos da Ctáusuta 2.5 acima.

^

16

Si

!,
I



4,í í. Os CM serão emitidos sob a forma nominativa e escritural. Serão reconhecidos
como comprovante de titularidade do CRA: (i) o extrato de posição de custódia
expedido peta CETIP, em nome do respectivo Titutar de CRÂ; ou (ii) o extrato emitido
peto Escriturador, a partir de informaçóes que Ihe forem prestadas com base na posição
de custódia eletrônica constante da CETIP, considerando que a custódia etetrônica do
CRA esteja na CETIP.

CúUSULA v - SuBscRtçÁo E INTEGRÂLtzÀçÃo Dos CRA

5.í. Os CRA serão subscritos no mercado primário e integralizados peto Preço de
lntegralização, o qual será pago à vista em moeda corrente nacionat, por intermedio
dos procedimentos estabelecidos peta CETIP: (i) nos termos do respectivo Boletim de
Subscrição; e (ii) para prover recursos a serem destinados pela Emissora conforme
Ctáusuta 4. 14 acima.

5.2. Cada CRÁ deverá ser integratizado, na mesma data, à vista, no mesmo ato de
sua subscrição.

CúUSULA Vl - CÁLcuLo Do SaLDo DEVEDoR, REÀ uNEMçÃo E Â oRlzÂçÃo Dos CFlÂ

6.1. Amortizacão Proqramada dos CRÁ: O Vator Nominal Unitário dos CRÂ será
amortizado conforme ptanilha no Anexo ll, a partir da Data de Emissão e até a Data de
Vencimento dos CRÁ, e será catcutado de acordo com a fórmula abaÍxo:

AMi=VnxxTAx

em que:

AMi = Vator unitário da i-ésima parceta de amortização. Vator em reais, catculado com
8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNx = conforme definido acima;

TAx = Taxa de Amortização da respectiva serie, expressa em percentuat, com 4
(quatro) casas decimais de acordo com a tabeta constante no Anexo l.

6.7. Remuneracão dos CRA: Sobre o Vator Nominal dos CRA, incidirão juros
remuneratórios incidentes (i) de forma trimestrat, a partir da Data da lntegratizaçáo
até o 24" (vigésimo quarto) mês, inctusive, e (ii) de forma mensal, a partir do 25o
(vigésimo quinto) mês, inclusive, até a Data de Vencimento, apurados sobre o Vator
Nominal, ou seu satdo, equivatentes a í00% (cem por cento) da variaçáo acumu[ada da
Taxa Dl. A Remuneração dos CRA será calcutada de forma exponencial e cumutativa
pro rato temporis por Dias Uteis decorridos, incidentes sobre o satdo do Vator Nominal
dos CRA desde a Data de lntegratização (inctusive) até a data de efetivo pagamento da
Remuneração dos CRA. A Remuneração dos CRA será calcutada conforme fórmula
abaixo:

lx = VNx x (Fator DI - 1)

lx: Valor unitário de juros, catcutado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;
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vNx: Vator Nominal de Emissão ou data da úttima amortizaçáo ou incorporação, se
houver, da sua respectiva série catcutado/informado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento.

Fator Dl = Produtório das taxas Dl Over, entre a Data de lntegralização, incorporação
ou úttimo pagamento, se houver, inclusive, até a data de atuatizaçáo, pagamento ou
vencimento, exctusive, da sua respectiva série catcutado com I (oito) casas decimais
com arredondamento, apurado da seguinte forma:

Fator Dr = fl,, +rDty xp)

em que:

n = número de Taxas Dl-Over utilizadas;

p = percentuat apticado sobre a Taxa Dl, informado com 2 (duas) casas
decimais;

TDI;, = 1u*t Dl-Over expressa ao dia, calcutada com 8 (oito) casas
decimais, com arredondamento, da seguinte forma:

-l
, em que:

Dlk = Taxa Dl Over divutgada pela CETIP, utitizada com 2 (duas) casas decimais.

f[[l * (fOf* x P)] catcuuao com 16 (dezesseis) casas decimais sem

arredondamento, assim como cada produtório;

Observaçóes:

Para efeito do Dl, será sempre considerado o índice de 4 (quatro) Dias Úteis antes da
data de pagamento do CRÁ. Exemptificativamente, supondo que o pagamento do CRÂ
ocorra no dia í de novembro de 20íó, o Dl utilizado como referência será o de 4
(quatro) Dias Úteis anteriores à esse pagamento, ou seja, será utitizado o Dl divutgado
no dia 26 de outubro de 201ó, pressupondo-se que tanto os dias 77 , 28 e 31 de outubro
de 2016 sáo Dias Úteis, e que os dias 29 e 30 não são Dias Úteis.

A Taxa Dl Over deverá ser utitizada considerando idêntico número de casas decimais
divutgado peta entidade responsável peto seu cá[cuto.

O fator resultante da expressáo (1 + TDlk) deve ser considerado com 1ó (dezesseis)
casas decimais, sem arredondamento, assim como seu produtório.

I
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Efetua-se o produtório dos fatores diários (í + TDlk), sendo que a cada fator diário
acumutado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, apticando-se o
próximo fator diário, e assim por diante até o úttimo fator diário considerado.

uma vez os fatores estando acumutados, considera-se o fator resultante "Fator Dl"
com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento.

6.2.4, Os vatores re[ativos a titulo de Remuneração dos CRA deverão ser pagos

conforme ptanilha no Anexo ll, a partir da Data de Emissão.

ó.2.5. Periodo de capitatização significa o intervalo de tempo que se inicia na

Data de Emissáo, e termina na primeira data de pagamento da Remuneração
dos CRA, no caso do primeiro período de capitalizaçáo. Para os demais períodos

de capitatizaçáo signiÍica o intervalo de tempo que se inicia da data de
pagamento da Remuneração dos CRA imediatamente anterior, e termina da
data de pagamento da Remuneração dos CRÂ correspondente ao período em
questão. Cada período de capitalização sucede o anterior sem solução de
continuidade, até a Data de Vencimento dos CRA.

6.2.6. Na hipótese de, cumulativamente, (i) o Patrimônio Separado dispor
de recursos, tendo sido respeitados os procedimentos operacionais de
recebimento de recursos dispostos neste Termo de Securitização, e (ii) haver
atraso no pagamento de quatquer quantia devida aos Titulares de CRA

exctusivamente imputado à Emissora, serão devidos pe[a Emissora, a partir do
vencimento até a data de seu efetivo pagamento, (i) juros de mora de í% (um
por cento) ao mês, calcu[ados pro rota temporis, desde a data de
inadimplemento até a data do efetivo pagamento; (ii) correçáo monetária,
catcutada pela variação do índice Gerat de Preços do Mercado (IGP-M),

divutgado peta Fundaçáo Getútio Vargas, desde que respeitada a menor
periodicidade definida por lei; e (iii) mutta não compensatória de 2% (dois por
cento) sobre o saldo das obrigações.

6,2,8. Considerar-se-áo prorrogados os prazos referentes ao pagamento.de
quatquer obrigação por quaisquei das Partes, até o 1" (primeiro).Dia Útit
subsequente, se o vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Uti[, sem
nenhum acréscimo aos vatores a serem pagos.

6.2.9. Deverá haver um intervalo de, no minimo, 2 (dois) Dias Úteis entre o
recebimento dos pagamentos referentes aos Direitos Creditórios do
Âgronegócio peta Emíssora e respectivo pagamento de suas obrigações
referentes aos CRA.

6.3 Após a Data de Emissão, cada CRA terá seu vator de amortização ou resgate,
nas hipóteses definidas neste Termo de Securitizaçáo, calculado Pe[a Emissora e
confirmado peto Âgente Fiduciário, com base na Remuneração dos CRA.

6,4 Na Data de Vencimento dos CRA, a Emissora deverá proceder à tiquidação total
dos CRÂ em circulação peto Vator Nominal Unitário, acrescido da Remuneraçáo dos

CRA, conforme o caso.

ó.5 Na hipótese de extinçáo, timitação e/ou náo divutgaçáo da Taxa Dl por mais de
5 (cinco) dias consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação,
ou no caso de Ímpossibitidade de apticação da Taxa Dl como Remuneração dos CRÂ por
proibição tegat ou judiciat, a Devedora deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias contados

{.--,
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da data de término do prazo de 5 (cinco) dias mencionado acima ou da data de extinção
da Taxa Dl, ou de impossibitidade de apticação da Taxa Dl por proibição [ega[ ou
judiciat, conforme o caso, convocar a Emissora para definir de comum acordo, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, observada a regutamentaçâo apticável, o novo parâmetro
de Remuneração dos CM a ser apticado, que deverá seÍ aquete que melhor reftita as
condiçóes do mercado vigentes à epoca. Até a detiberaçáo desse parâmetro, ou na
hipótese de náo haver acordo, será utilizada, para o cátcuto do vator de quaisquer
obrigaçôes pecuniárias previstas neste Termo de Securitizaçáo a mesma taxa diária
produzida peta úttima Taxa Dl divulgada.

CLÁUSULA VII - RESGATE ANTECIPADo E VENCI^^ENTo ANTECIPADo Dos CRÂ

Resqate AnteciDado

7.1 Â Devedora poderá notificar por escrito à Emissora informando que deseja
reatizar o pagamento antecipado deste CDCA ("Paqamento AnteciDado"), condicionado
à oferta de resgate antecipado dos CRÁ, informando o vator do Pagamento Antecipado,
que deverá ser reatizado em.íO (dez) Dias Úteis contados de referida notificação, sendo
que em até 2 (dois) Dias Uteis a Emissora fará o pagamento referente ao CtlÁ. Á
apresentação de proposta de Pagamento Antecipado, nos termos aqui previstos,
poderá ser reatizada pela Devedora a partir da Data de lntegralização, a qualquer
momento durante a vigência do CDCA.

7,2 O pagamento antecipado parcial do CDCA resultará na amortização
extraordinária computsória dos CRA e o pagamento antecipado totaI do CDCA resuttará
no resgate antecipado dos CRÂ. A ocorrência de qualquer evento que resutte na
incidência da Mutta lndenizatória, conforme definida no Contrato de Cessão, ensejará
também o resgate antecipado computsório dos CRA.

Vencimento AnteciDado

7,3 Será considerada como um evento de resgate antecipado dos CRÁ a dectaraçáo
de vencimento antecipado do CDCA, conforme as hipóteses previstas na Ctáusuta Nona
do CDCÁ ("Evento de Vencimento Antecipado"), a seguir descrÍtas:

(i) rescisáo, resilição ou qua[quer outra forma de extinçáo do Contrato de
Fornecimento de Biomassa em momento anterior à Data de Vencimento,
sem consentimento previo, expresso e por escrito da Emissora;

descumprimento, peta Devedora e/ou petos Garantidores, de qualquer
obrigação pecuniária, principal ou acessória, relacionada com o CDCA
não sanada no prazo de ate 3 (três) Dias Úteis, ou ainda que imptique o
descumprimento de obrigaçóes pecuniárias constantes deste Termo de
Securitizaçáo, estabetecidas no CDCA;

descumprimento, pela Devedora, de quatquer obrigação não-pecuniária,
principat ou acessória, retacionada com o CDCA, ou ainda que imptique
o descumprimento de obrigaçóes não pecuniárias dos termos e condições
constantes deste Termo de Securitizaçáo, estabelecidas no CDCÂ, desde
que não sanada no prazo previsto no CDCA, ou, em caso de omissão, no
prazo de até 3 (três) Dias Üteis, a contar da comunicação do referido
descumprimento: (a) peta Devedora à Emissora; ou (b) peta Emissora à
Devedora, conforme o caso, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que

(ii)

(iii) V
.N)
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esse prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha sido
estipulado prazo específico no CDCA e/ou neste Termo de Securitização;

(iv) atteração do Contrato de Fornecimento de Biomassa, sem o
consentimento previo, expresso e por escrito da Emissora;

(v) provarem-se insuficientes, falsas, incorretas ou enganosas, quaisquer
das dectarações ou garantias prestadas peta Devedora e/ou petos
Garantidores no CDCA;

(ü) pedido de recuperação judicial ou submissáo a qualquer credor ou classe
de credores de pedido de negociação de plano de recuperação
extrajudicial, formutado pela Devedora ou qualquer de suas
Controladoras ou Controtadas e/ou cotigadas;

(üi) extinção, liquidação, dissoluçáo, dectaração de insotvência, pedido de
autofalência, pedido de fatência formutado por terceiros, não etidido no
prazo [ega[ ou decretação de falência da Devedora, quatquer de suas
Controtadoras ou Contro[adas, e/ou cotigadas;

(viii) descumprimento, peta Devedora e/ou Garantidores, de quatquer
decisáo ou sentença judiciat, arbitrat ou administrativa, transitada em
julgado ou com laudo arbitral definitivo, conforme apticávet, contra os
quais não caiba quatquer tipo de manifestação, em vator unitário ou
agregado superior a RSl0.000.000,00 (dez mithões de reais), ou seu
equivalente em outras moedas, no prazo estipulado na respectiva
decisão;

(ix) protesto de títulos contra a Devedora e/ou a Garantidores, em valor
individual ou agregado superior a R5í.000.000,00 (um milhão de reais),
ou seu equivalente em outras moedas, satvo se, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados do referido protesto, (a) seja vatidamente comprovado
pela Devedora e/ou pela Garantidores, que o protesto ou a inserção foi
efetuado por erro ou má-fé de terceiro; (b) o protesto ou a inserção for
cancêtado, ou ainda, (c) forem prestadas garantias em juízo;

(a) inadimptemento peta Devedora e/ou peta Garantidores de quaisquer
obrigações pecuniárias, em vator individuat ou agregado superior a
RSí.000.000,00 (um mitháo de reais), ou (b) vencimento antecipado, em
quatquer vator (cross defoult ou cross accelerotion), de qualquer dívida
bancária ou de mercado de capitais [oca[ ou internacionat, ou quatquer
acordo do qual a Devedora e/ou os Garantidores seja(m) parte(s);

pagamento, pela Devedora, de lucros, dividendos e/ou de juros sobre
capital próprio, exceto os dividendos obrigatórios e os juros sobre
capitat próprio imputados aos dividendos obrigatórios nos termos da Lei
das Sociedades por Ações, caso a Devedora esteja em mora
relativamente ao cumprimento de quaisquer de suas obrigaçóes
pecuniárias aqui previstas;

tiquidaçáo, dissolução, cisão, fusão, incorporaçáo ou quatquer forma de
Reorganização Societária que envolva a alteração do Controte da
Devedora, suas Controladas e/ou cotigadas, bem como qualquer ato que

(x)

(xi)

I

(xil)
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resutte em atteração de acordo de acionistas de referidas sociedades,
exceto mediante aprovação prévia e por escrito da Emissora;

(xiii) reduçáo do capitat social da Devedora, sem anuência prévia e por escrito
da Emissora, ou ainda, alteração ou modificaçáo do objeto social da
Devedora, de forma a atterar as atuais atividades principais da Devedora
ou a agregar a essas atividades novos negócios que tenham prevatência
ou possam representar desvios em retação às atividades atualmente
desenvotvidas peta Devedora, ou que a impeça de emitir o CDCA;

(xiv) desapropriação, confisco ou qualquer outro ato de quatquer entidade
governamentaI brasileira que afete todos ou substancialmente os ativos
retevantes da Devedora e/ou de quatquer dos Garantidores;

(xv) inobservância das obrigações estabetecidas peta tegistação
socioambiental e criminal apticávet, bem como pelos Princípios do
Equador, se apticável, desde que constatado por meio de sentença
condenatória transitada em jutgado, bem como a náo-renovaçáo,
cancetamento, revogação ou suspensão das autorizações, concessôes,
subvençôes, atvarás ou licenças, inctusive as ambientais, exigidas para
o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Devedora que
afete de forma significativa o regular exercício das atividades
desenvotvidas, exceto se, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar
da data de tal não renovaçáo, cancetamento, revogação ou suspensão,
a Devedora comprove a existência de provimento jurisdicionat
autorizando a regutar continuidade das suas atividades ate a renovaçáo
ou obtenção da referida licença ou autorizaçáo;

(xvi) existência de sentença condenatória transitada em jutgado ou arbitral
definitiva retativamente à prática de atos peta Devedora, que importem
em infringência à tegislação que trata do combate ao trabalho infantit e
ao trabalho escravo, bem como ao crime contra o meio ambiente;

(xvii ) na hipótese de a Devedora e/ou os Garantidores, direta ou
indiretamente, tentar ou praticar quatquer ato visando anutar,
questionar, revisar, cancetar ou repudiar, por meio judicial ou
extrajudiciat, o CDCA, o Contrato de Fornecimento de Biomassa ou
quatquer das ctáusutas de documentos retativos à emissão dos CRÂ;

(xüii) interrupção das atividades da Devedora por prazo superior a 30 (trinta)
dias corridos, determinada por ordem judiciat ou qualquer outra
autoridade competente; 

í t(xix) caso a Devedora não reatize a recomposição dos Direitos Creditórios do \ \
Agronegocio vincutados ao CDCA, nos termos da Cláusuta 2.7 de referido \ IcDcA; \..-

(xx) caso quatquer dos documentos comprobatórios dos Direitos Creditórios
não esteja devidamente formatizado, na forma exigida por tei apticávet;
e

(xxi) caso quatquer dos documentos comprobatórios do CDCÂ ou da emissão
dos CRA seja, por quatquer motivo ou por qualquer pessoa, resitido,
rescindido ou por qualquer outra forma extinto.

\
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7 ,3,1. Na ocorrência de quatquer Evento de Vencimento Antecipado, desde
que não sanado no prazo de cura ati estabelecido, a Emissora convocará uma
Assembteia Gerat de Titutares de CRA no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis da data
em que a Emissora tomaÍ ciência da ocorrência do evento de vencimento
antecipado do CDCA, para que seja detiberada a orientaçáo da manifestação da
Emissora em retação a tais eventos. Caso os Titulares de CRA que representem
peto menos 2/3 (dois terços) dos CRÂ em Circutação votem por orientar a
Emissora a se manifestar contrariamente ao vencimento antecipado do CDCÁ,
em quatquer convocação, a Emissora deverá assim se manifestar; caso
contrário, o vencimento antecipado do CDCA deverá ser declarado. A não
realização da referida Assembleia Geral no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data de sua convocação, em decorrência da não obtenção dos quóruns de
instatação previstos na Ctáusula 12.6 deste Termo, será interpretada como
manifestaçáo favoráveI ao vencimento antecipado do CDCÂ.

7.4 Caso venha a ocorrer um Evento de Vencimento Antecipado, a Emissora deverá
efetuar o pagamento necessário para a liquidaçáo integrat dos CRÂ no prazo de 2 (dois)
Dias Uteis contados da data do recebimento dos recursos pagos peta Devedora em
decorrência do vencimento antecipado do CDCA. Caso a Emissora não realize o referido
pagamento no prazo acima estiputado mesmo tendo recebido os recursos decorrentes
dos Direitos Creditórios do Agronegócio tempestivamente, o Agente Fiduciário deverá
promover a tiquÍdaçáo do Patrimônio Separado nos termos da Ctáusuta í3.ó deste
Termo.

7.5 Os pagamentos referentes à Amortização Programada e à Remuneração dos
CRÂ, ou quaisquer outros valores a que fazem jus os Titutares de CRÂ, incluindo os
decorrentes de antecipação de pagamento por Evento de Vencimento Ântecipado,
seráo efetuados pela Emissora, em moeda corrente nacional, por meio do sistema de
tiquidaçáo e compensação etetrônico administrado peta CETIP, conforme os CRÂ
estejam custodiados etetronicamente.

CLÁUSULA VIII - GARAMflAS

8.1. Não seráo constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRÂ,
que gozarão das garantias que integrarem os Direitos Creditórios do Agronegocio, quat
seja, o Ava[ concedido no CDCA, assim como a Fiança, que diz respeito estritamente
às Obrigações Afiançadas. Os CRÂ não contarão com garantia flutuante da Emissora,
razão peta qual quatquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que não
componha o Patrimônio Separado, não será utitizado para satisfazer as obrigaÇões
assumidas no âmbito do presente Termo de Securitização.

8.2. Os Direitos Creditórios do Agronegócio contaráo com o aval concedido petos
Garantidores, nos termos do CDCA, bem como as Obrigações Afiançadas contarão com
a Fiança dos Garantidores.

CLÁUSULA lX - REGu E FtDUctÁRto E ADr tNtsrRAÇÃo Do pATR[rôNto SEpaRÂDo

9,1. Nos termos previstos pelas Leis 9.514 e 11.076, a Emissora institui regime
fiduciário sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio, sobre as garantias a eles
vincutadas, bem como sobre quaisquer vatores depositados na Conta Centratizadora
("ReeÍme Fiduciário").

'\
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9.2. Os Direitos Creditórios do Agronegocio, as garantias a etes vincutadas e
quaisquer valores depositados na Conta Centratizadora, objeto do Patrimônio
Separado, sujeitos ao Regime Fiduciário ora instituído, sáo destacados do patrimônio
da Emissora e passam a constituir patrimônio distinto, que não se confunde com o da
Emissora, destinando-se especificamente ao pagamento dos CRA e das demais
obrigações retativas ao Patrimônio Separado, e manter-se-ão apartados entre si e do
patrimônio da Emissora até que se comptete o resgate de todos os CRA a que estejam
afetados, nos termos do artigo 11 da Lei 9.5í4.

9.2.1. O Patrimônio Separado será composto petos Direitos Creditórios do
Agronegócio e peto CDCA, bem como garantias a etes vincutadas e quaisquer
vatores depositados na Conta Centralizadora.

9.2.2, Exceto nos casos previstos em legistação específica, em nenhuma
hipótese os Titutares de CRÁ terão o direito de haverem seus creditos contra o
patrimônio da Emissora, sendo sua reatização timitada à tiquidação do
Patrimônio Separado.

9.2.3, A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado em razão dos
eventos descritos na Ctáusula 7.9, acima, náo dará causa à dectaração de sua
quebra, cabendo, nessa hipótese, ao Agente Fiduciário convocar Assembleia
Geral dos Titutares de CRA para detiberar sobre as normas de administraçáo ou
tiquidação do Patrimônio Separado.

9.3. Os créditos oriundos dos Direitos Creditórios do Agronegocio, as garantias a etes
vincutadas e os valores depositados na Conta Centratizadora integrantes do patrimônio
Separado: (i) responderão petas obrigações inerentes aos CRA e peto pagamento das
despesas de administração do Patrimônio Separado e respectivos custos e obrigações
fiscais, conforme previsto neste Termo de Securitizaçáo; (ii) estáo isentos de quatquer
açáo ou exerução de outros credores da Emissora que não sejam os Titutares de CRA;
e (iii) não são passíveis de constituiçâo de outras garantias ou excussão, por mais
privitegiadas que sejam, exceto conforme previsto neste Termo de Securitização.

9,4, Todos os recursos oriundos dos créditos do Patrimônio Separado que estejam
depositados em contas correntes de titutaridade da Emissora deverão ser apticados em
Apticaçôes Financeiras Permitidas.

9.5. O presente Termo de Securitização, seus respectivos anexos e eventuais
aditamêntos seráo registrados para custódia no Custodiante em até í (um) Dia Útit
contado da data de sua cetebração, devendo a Emissora, portanto, entregar ao
Custodiante í (uma) via origina[ do Termo de Securitização

Administracáo do Patrimônio Separado

9.ó. Observado o disposto nesta Ctáusuta lX, a Emissora, em conformidade com as
Leis 9.514 e 1 1 .076: (i) administrará o Patrimônio Separado instituído para os fins desta
Emissão; (ii) promoverá as ditigências necessárias à manutenção de sua regutaridade;
(iii) manterá o registro contábil independente do restante de seu patrimônio; e (iy)
etaborará e pub[icará as respectivas demonstrações financeiras.

9,6,1, A Emissora somente responderá petos prejuízos que causar por
cutpa, doto, descumprimento de disposição legaI ou regutamentar, negtigência,
imprudência, imperícia ou administraçáo temerária ou, ainda, por desvio de
finalidade do Patrimônio Separado.
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9.6.2, A Emissora ou terceiro que venha realizar a administração do
Patrimônio Separado fará jus ao recebimento da Taxa de Administração,
catcutada pro rata die se necessário.

9.6.3. A Taxa de Âdministração será custeada diretamente peta Devedora,
e será paga mensatmente, no mesmo dia da Data de Emissão dos CRA dos meses
subsequentes. Caso a Devedora não efetue os pagamentos devidos, os Titutares
de CRÂ arcaráo com a Taxa de Administraçáo, ressalvado seu direito de em um
segundo momento se reembolsarem com a Devedora.

9.6.4. Â Taxa de Administração continuará sendo devida, mesmo após o
vencimento dos CM, caso a Emissora ou terceiro que venha reatizar a
administração do Patrimônio Separado ainda esteja atuando em nome dos
Titulares de CRÁ, remuneração esta que será devida proporcionatmente aos
meses de atuação da Emissora. Caso a Devedora não efetue o pagamento da
Taxa de Administração, os Titutares de CRA, conforme o caso, arcarão com a
Taxa de Administração, ressatvado seu direito de em um segundo momento se
reembolsarem com a Devedora.

9,6,5. A Taxa de Administração será acrescida dos valores dos tributos que
incidem sobre a prestação desses serviços (pagamento com gross up), tais
como: (i) lSS, (ii) PIS; e (iii) COFINS, excetuando-se o imposto de renda de
responsabitidade da fonte pagadora, bem como outros tributos que venham a
incidir sobre a Taxa de Administraçáo, sendo certo que seráo acrescidos aos
pagamentos vatores adicionais, de modo que a Emissora receba os mesmos
valores que seriam recebidos caso nenhum dos impostos etencados nesta
C[áusu[a fosse incidente.

9.6.6, O Patrimônio Separado ressarcirá a Emissora ou terceiro que venha
reatizar a administração do Patrimônio Separado de todas as despesas incorridas
com retaçáo ao exercício de suas funções, tais como, notificaçóes, extração de
certidões, contratação de especiatistas, tais como auditoria e/ou fiscalização,
ou assessoria [ega[ aos Titutares de CRA, pubticaçóes em geral, transportes,
atimentação, viagens e estadias, vottadas à proteção dos direitos e interesses
dos Titulares de CM ou para realizar os Direitos Creditórios do Agronegocio. O
ressarcimento a que se refere esta cláusuta será efetuado em até 5 (cinco) Dias
Uteis após a eíetivaçáo da despesa em questáo.

9.6.7. Adicionatmente, em caso de inadimptemento dos CRA ou
reestruturação de suas características após a Emissão, será devido à
Securitizadora, peta Devedora, caso a demanda seja originada por esta, ou pelo
Patrimônio Separado, caso a demanda seja originada petos Titulares de CRÂ,
remuneração adicionaI no valor de R5600,00 (seiÍentos reais) por homem-hora
de trabatho dedicada à (i) execução de garantias dos CRÁ, e/ou (ii) participaçáo
em Assembteias Gerais e a consequente imptementação das decisões netas
tomadas, paga em 5 (cinco) dias após a comprovaÇão da entrega, peta
Securitizadora, de "retatório de horas" à parte que originou a demanda
adicionat.

9.6.7 ,1 , Entende-se por "reestruturaçáo" a alteração de condiçóes
retacionadas (i) às garantias, (ii) às condiçóes essenciais dos CRÂ,
tais como datas de pagamento, remuneração e índice de
atuatizaçáo, Data de Vencimento, ftuxos operacionais de pagamento
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ou recebimento de valores, carência ou covenonts operacionais ou
financeiros, e (iii) ao vencimento ou resgate antecipado dos CM.

9.6,7.2. O pagamento da remuneração prevista nesta Cláusula
ocorrerá sem prejuizo da remuneração devida a terceiros
eventualmente contratados para a prestação de serviços acessórios
àqueles prestados pela Securitizadora.

Fundo de DesDesas

9.7. As despesas abaixo [istadas na Ctáusuta XIV deste Termo ("Despesas"), se
incorridas, serão arcadas exctusivamente, diretamente e/ou indiretamente, peta
Devedora e/ou pelos Garantidores, sotidariamente, sendo que os pagamentos serão
efetivados peta Emissora (por conta e ordem da Devedora), exclusivamente mediante
utitização dos recursos do fundo de despesas ("Fundo de DesDesas") a ser constituído
conforme previsto nesta Ctáusula, com recursos a serem transferidos peta Devedora
e/ou petos Garantidores para a Emissora na forma da Ctáusuta 9.7.1 e seguintes abaixo.

9.7,1. Na data de subscriçáo e integratização dos CRA, para os fins de
pagamento das Despesas, a Emissora reterá na Conta Centratizadora parcela
dos recursos recebidos em virtude da integralização dos CRA no vator de
R5100.000,00 (cem mil reais) (' Valqldo_EunÍloie_-gespCse§"). Os vatores que
compuserem o Fundo de Despesas seráo contabilizados em subconta segregada
do resto dos recursos em depósito na conta centratizadora.

9.7.1.1. Toda vez que, após a verificaçáo mensal pela Emissora a
ser realizada no 5'(quinto) Dia Utit de cada mês, os recursos do Fundo
de Despesas venham a ser inferiores ao Valor Mínimo do Fundo de
Despesas, a Devedora e os Garantidores, solidariamente, aplicarão a
parcela dos valores em depósito na Conta Centratizadora para recompor
o respectivo Valor do Fundo de Despesas. ReaIizada a verificaçáo mensaI
e constatada a inobservância do Vator Mínimo do Fundo de Despesas, a
Emissora notificará a Devedora, no 5" (quinto) Dia Útit de cada mês,
informando o valor neressário para recomposição do Fundo de Despesas
previsto nesta cláusuta.

9,7.'1.2. Caso os vatores em depósito na Conta Centratizadora não
sejam suficientes para a recomposição do Vator do Fundo de Despesas,
a Devedora e os Garantidores estarão solidariamente obrigados a
recompor o Fúndo de Despesas no montante necessário para que o Vator
do Fundo de Despesas seja observado, mediante transferência dos
valores necessários à sua recomposição diretamente para a Conta
Centratizadora.

9.7.1.1. Â recomposição prevista na Ctáusu\a9.7.1.2 acima deverá
ocorrer no prazo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento de
notificação enviada peta Emissora à Devedora e aos Garantidores nesse
sentido.

9.7,1.4. Os recursos do Fundo de Despesas poderão ser aplicados,
pela Emissora, em Apticaçóes Financeiras Permitidas.

9,7,1,5. Caso, quando da quitação integra[ de todas as obrigações
existentes no âmbito dos CM e apos a quitaçáo de todas as Despesas
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incorridas, ainda existam recursos remanescentes no Fundo de Despesas,

a Emissora deverá transferir o montante excedente para uma conta
corrente da Devedora a ser indicada com antecedência mínima de 2
(dois) Dias Úteis, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após a data de
[lquiáação dos cRA, ou no prazo de 2 (dois) Dias Úteis após a data em
que forem tiquidadas as obrigaçóes da Emissora perante prestadores de
serviço do patrimônio separado dos CRA, o que ocorrer por úttimo.

9.7.1.6. A Emissora está autorizada pela Cêdente, no âmbito do
Contrato de Cessão, a pagar à Devedora os valores previstos no item
9.7.1.6 acima.

Custódia e Cobranca

9,E. Para fins do disposto no item 9 do Anexo lll à lnstrução CVM 414, a Emissora
dectara que:

(i) a custódia do CDCÂ será realizada peto Custodiante, cabendo-lhe a guarda
e conservação do CDCÂ que deram origem aos Direitos Creditórios do
Agronegócio, fazendo jus à remuneração conforme estabetecido no
Contrato de Custódia, a ser paga peta Emissora, com recursos do Fundo
de Despesas, sendo a primeira parceta na data de integralização dos CRÂ

e as demais nos mesmo dias dos anos subsequentes; e

(ii) a arrecadação, o controte e a cobrança ordinária dos Direitos Creditórios
do Agronegócio são atividades que serão efetuadas peta Emissora.

9,9. Com retação à administração dos Direitos Creditórios do Agronegócio, compete à
Emissora:

(i) controlar a evoluçáo da dívida de responsabilidade da Devedora e/ou dos
Garantidores, observadas as condiçóes estabetecidas no CDCA;

(ii) apurar e informar à Devedora, aos Garantidores e à Cedente o vator das
parcelas dos Direitos Creditórios do Agronegócio devidas; e

(iii) ditigenciar para que sejam tomadas todas as providências extrajudiciais e
judiciais que se tornarem necessárias à cobrança dos Direitos Creditórios
do Ágronegócio inadimp[idos.

Reqistro do CDCA

9.í0. O Custodíante, agindo na qualidade de agente registrador, efetuará o registro
do CDCA perante a BM&FBOVESPA até a data de tiquidação dos CRA, fazendo jus à
remuneraçáo fixa de RSí0.000,00 (dez mit reais), a ser paga pela Emissora, com
recursos do Fundo de Despesas, na data do efetivo registro do CDCA.

9,10.í. Caso o registro do CDCA não seja realizado dentro do prazo
indicado na Ctáusuta 9.10, acima, ressalvada apenas hipótese em que o atraso
seja justificado e não decorra de fatos imputáveis ao Custodiante, o
Custodiante poderá ser substituído.

P
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OUANTIDADE DE TITULOS VALOR MENSAL

De 0í a 50 titutos Rs 1.200,00
De 51 a 100 títutos Rs 2.000,00
De 10í a Í50 títutos R5 2.s00,00
De 151 a 200 títulos R5 3.000,00

Acima de 200 títutos
O valor de RS 3.000,00 e RS 4,50 por
título, do que exceder os 200 títulos.

9,1 1, Adicionatmente, o Custodiante fará jus a uma remuneração mensat, a ser paga

peta Emissora, com recursos do Fundo de Despesas, considerando a quantidade de

títulos a serem custodiados, conforme definido no quadro abaixo:

9,11.1, Todas as parcetas mencionadas no Presente item 9.11 serão
atuatizadas, na menor periodicidade admitida em Lei, peto IPCÂ, ou, na sua

fatta, peto índice que vier a substituí-to, a serem corrigidos anua[mente desde
a data de pagamento da primeira parcela até a data de pagamento de cada
parceta, calculados pro-rata dia se necessário.

CLÁUSULA X - DECLAMçÔES E OBRIGÂçÓES DA EMISSORÂ

í0.í. Sem prejuízo das demais dectaraçóes exPressamente prevÍstas na

regutamentação apticávet, neste Termo de Securitização, nos demais Documentos da
Operação e nos Documentos Comprobatórios, a Emissora, neste ato dectara e garante
que:

(i) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a
forma de sociedade por açóes com registro de companhia aberta perante
a CVM de acordo com as leis brasileiras;

(ii) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizaçóes necessárias
à cetebração deste Termo de Securitizaçáo, dos demais Documentos da
Operação de que é parte, à Emissão e ao cumprimento de suas

obrigações aqui e tá previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos
tegais e estatutários necessários para tanto;

os representantes tegais que assinam este Termo de Securitização têm
poderes estatutários e/ou detegados para assumir, em seu nome, as

obrigações ora estabetecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes
tegitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pteno
vigor;

não há qualquer tigação entre a Emíssora e o Agente Fiduciário que
impeça o Agente Fiduciário ou a Emissora de exercer plenamente suas

funções;

(v) este Termo de Securitização constitui uma obrigação [ega[, válida e
vincutativa da Emissora, exequíve[ de acordo com os seus termos e
condições;

não há quatquer açáo judiciat, procedimento administrativo ou arbitra[,
inquérito ou outro tipo de investigação governamentat que possa afetar
a capacidade da Emissora de cumprir com as obrigaçóes assumidas neste
Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operaçáo;

(iii)

(iv)
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(üi) é a tegítima e única titutar dos Direitos Creditórios do Agronegocio; e

(viii) os Direitos Creditórios do Agronegócio encontram-se [ivres e
desembaraçados de quaisquer Ônus, gravames ou restrições de natureza
pessoal, rea[, ou arbitrat, náo sendo do conhecimento da Emissora a
existência de quatquer fato que impeça ou restrinja o direito da
Emissora de cetebrar este Termo.

í0.2. Sem prejuízo das demais obrigaçóes assumidas neste Termo de Securitizaçáo,
a Emissora obriga-se, adicionaImente, a:

(i) administrar o Patrimônio Separado, mantendo para o mesmo registro
contábiI próprio e independente de suas demonstraçôes financeiras;

(ii) inÍormar todos os fatos retevantes acerca da Emissão e da própria
Emissora diretamente ao Agente Fiduciário, por meio de comunicaçáo
por escrito, bem como aos participantes do mercado, conforme
aplicávet, observadas as regras da CVM;

(iii) íornecer ao Agente FiduciárÍo os seguintes documentos e informações,
sempre que soticitado:

(a) dentro de í0 (dez) Dias Úteis, cópias de todos os seus
demonstrativos financeiros e/ou contábeis, auditados ou não,
inctusive dos demonstrativos do Patrimônio Separado, assim como
de todas as iníormaçóes periódicas e eventuais exigidas petos
normativos da CVM, nos prazos a[i previstos, retatórios,
comunicados ou demais documentos que devam ser entregues à
CVM, na data em que tiverem sido encaminhados, por quatquer
meio, àqueta autarquia;

(b) dentro de 10 (dez) Dias Úteis, cópias de todos os documentos e
informações, inc[usive financeiras e contábeis, fornecidos peto(s)
devedor(es) dos Direitos CreditórÍos do AgronegocÍo e desde que
por eles entregues, nos termos da legistação vigente;

dentro de í0 (dez) Dias Úteis, quatquer informação ou cópia de
quaisquer documentos que the sejam razoavetmente soticitados,
permitindo que o Agente Fiduciário, por meio de seus
representantes Iegatmente constituídos e previamente indicados,
tenham acesso aos seus livros e registros contábeis, bem como aos
respectivos registros e retatórios de gestão e posiçáo financeira
referentes ao Patrimônio Separado;

dentro de íO (dez) Dias Úteis da data em que forem pubticados,
cópias dos avisos de fatos retevantes e atas de assembteias gerais,
reunióes do conselho de administração e da diretoria da Emissora
que, de atguma íorma, envotvam o interesse dos Titutares de CRÁ;
e

cópia de quatquer notificaçáo iudiciat, extrajudiciat ou
administrativa recebida pela Emissora em até 10 (dez) Dias Úteis

(c)

§

(d)

\(e)
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(ü)

contados da data de seu recebimento ou prazo inferior se assim

exigido pelas circunstâncias.

(iv) submeter, na forma da [ei, suas contas e demonstraçóes contábeis,
inctusive aquelas relacionadas ao Patrimônio Separado, a exame por

empresa de auditoria;

(v) informar ao Àgente Fiduciário, em até 5 (cinco) Dias Úteis de seu

conhecimento, quatquer descumprimento petos devedores dos Direitos
Creditórios do Agronegócio, seus eventuais garantidores e/ou por

eventuais prestadores de serviços contratados em razão da Emissão de
obrigaçáo constante deste Termo de Securitizaçáo e dos demais
Documentos da Operação;

efetuar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da apresentação de
cobrança peto Agente Fiduciário, com recursos do Patrimônio Separado
o pagamento de todas as despesas razoavelmente incorridas ê
comprovadas peto Agente Fiduciário que sejam necessárias para
proteger os direitos, garantias e prerrogativas dos Titulares de CRÂ ou
para a realização de seus crálitos. Âs despesas a que se refere esta
a[ínea compreenderão, inc[usive, as despesas retacionadas com:

(a) pub[icação de retatórios, avisos e notificações Previstos neste
Termo de Securitízação, e outras exigidas, ou que vierem a ser
exigidas por tei;

(b) extração de certidões;

(c) despesas com viagens, inctuindo custos com transporte,
hospedagem e atimentação, quando necessárias ao desempenho
das funçóes; e

(d) eventuais auditorias ou [evantamentos periciais que venham a ser
imprescindíveis em caso de omissões e/ou obscuridades nas

informaçóes devidas pela Emissora, pelos prestadores de serviço
contratados em razão da Emissão, e/ou da legislação aplicável.

(üi) manter sempre atualizado seu registro de companhia abêrta na CVM;

manter contratada, durante a vigência deste Termo de Securitização,
instituiçáo financeira habititada para a prestação do serviço de banco
Iiquidante;

náo realizar negócios e/ou operaçóes (a) atheios ao objeto social
definido em seu estatuto sociat; (b) que não estejam expressamente
previstos e autorizados em seu estatuto social; ou (c) que não tenham '

sido previamente autorizados com a estrita observância dos \ t
procedimentos estabelecidos em seu estatuto social, sem prejuízo do \ \,
cumprimento das demais disposiçóes estatutárias, legais e Y
reguIamentares apticáveis;

não pratícar nenhum ato em desacordo com seu estatuto social, com
este Termo de Securitização e/ou com os demais Documentos da
Operação, em especial os que possam, direta ou Índiretamente,

(üii)

(ix)

-X
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comprometer o pontual e integral cumprimento das obrigaçóes
assumidas neste Termo de Securitização;

(xi) comunicar, em até 3 (três) Dias Úteis, ao Agente FiduciárÍo, por meio de
notificaçáo, a ocorrência de quaisquer eventos e/ou situaçóes que
possam, no juizo razoável do homem ativo e probo, cotocar em risco o
exercício, pela Emissora, de seus direitos, garantias e prerrogativas,
vincutados aos bens e direitos integrantes do Patrimônio Separado e que
possam, direta ou indiretamente, afetar negativamente os interessês da
comunhão dos Titutares de CRA conforme disposto no presente Termo
de Securitização;

(xii) náo pagar dividendos com os recursos vinculados ao Patrimônio
Separado;

(xiii) manter em estrita ordem a sua contabilidade, através da contratação
de prestador de sewiço especializado, a fim de atender as exigências
contábeis impostas peta CVM às companhias abertas, bem como efetuar
os respectivos registros de acordo com os Princípios Fundamentais da
Contabitidade do Brasi[, permitindo ao Agente Fiduciário o acesso
irrestrito aos livros e demais registros contábeis da Emissora;

(xiv) manter:

(a) válÍdos e regulares todos os atvarás, licenças, autorizações ou
aprovações necessárias ao regular funcionamento da Emissora,
efetuando todo e qualquer pagamento necessário para tanto;

(b) seus livros contábeis e societários regutarmente abertos e
registrados na Junta Comercial de sua respectiva sede sociat, na

forma exigida peta Lei das Sociedades por Ações, pela legistaçáo
tributária e petas demais normas regutamentares, em local
adequado e em peíeita ordem;

(c) em dia o pagamento de todos os tributos devidos às Fazendas
Federal, Estadual ou Municipal; e

(d) atuatizados os registros de titularidade referentes aos CRA que
eventua[mente náo estejam vincutados aos sistemas administrados
peta CETIP;

(xv) manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento,
diretamente ou por meio de seus agentes, serviço de atendimento aos
Titutares de CRA;

(xvi) fornecer aos Titutares de CRÂ, no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis
contados do recebimento da soticitação respectiva, informações
relativas aos Direitos Creditórios do Agronegocio;

(xvii) caso entenda necessário e a seu exctusivo critério, substituir durante a
vigência dos CRA um ou mais prestadores de serviço envotvidos na
presente Emissáo, independentemente da anuência dos investidores por
meio de Assembteia Geral ou outro ato equivalente, desde que não
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prejudique no pagamento da remuneração do CRÁ, por outro prestador
devidamente habilitado para tanto, a quatquer momento;

(xviii) informar. e. enviar todos os dados financeiros e atos societários
necessários à reatização do relatório anuat, conforme lnstrução CVM 28,
que venham a ser soticitados pelo Agente Fiduciário e que náo possam

ser por ele obtidos de forma independente, os quais deveráo ser
devidamente encaminhados peta Emissora em até 30 (trinta) dias antes
do encerramento do prazo para disponibitização na CVM;

(xix) calcular diariamente o valor unitário dos CRA;

(xx) informar ao Âgente Fiduciário a ocorrência de quatquer Evento de
Liquidaçáo do Patrimônio Separado, no prazo de até 2 (dois) Dias Uteis
a contar de sua ciência;

(xxi) contratar instituiÇáo financeira habititada Para a prestação dos serviços
de escriturador e liquidante dos CRA;

(xxii) manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento,
diretamente ou por meio de seus agentes, serviço de atendimento aos

Titutares de CRÂ; e

(xxiii) fazer constar, nos contratos celebrados com os auditores
independentes, que o Patrimônio Separado não responderá peto
pagamento de quaisquer verbas devidas nos termos de tais contratos.

í0,3. Sem prejuízo das demais obrigaçóes legais da Emissora, é obrigatória:

(i) a etaboração de batanço reftetindo a situação do Patrimônio Separado;

(ii) retatório de descriçáo das despesas incorridas no respectivo período;

(iii) retatório de custos referentes à defesa dos direítos, garantias e
prerrogativas dos Titutares de CRA, inctusive a título de reembolso ao
Agente Fiduciário; e

(iv) elaboraçáo de retatório contábiI a valor de mercado dos ativos
integrantes do Patrimônio Separado, segregados por tipo e natureza de
ativo, observados os termos e as condiçóes deste Termo de
Securitização.

í0.4. A Emissora se responsabitiza peta exatidão das informações e declaraçóes ora
prestadas ao Agente Fiduciário e aos participantes do mercado de capitais, inctuindo,
sem limitaçáo, os TÍtutares de CRÁ, ressaltando que analisou diligentemente os

documentos retacionados com os CRÂ, tendo contratado assessor legat para a
elaboraçáo de opinião legat para verificação de sua legalidade, tegitimidade,
existência, exigibilidade, validade, veracidade, ausência de vícios, consistência,
correção e suficiência das informações disponibitizadas aos investidores e ao Agente
Fiduciário, dec[arando que tais documentos encontram-se perfeitamente constituídos
e na estrita e fiel forma e substância descritos pela Emissora neste Termo de
Securitização e nos demais Documentos da Operaçáo.

B
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CLÁUSULA XI - DECLAMçÓES E OBRIGÀÇÔES DO AGENTE FIDUCIÁRIO

íí,í. A Emissora nomeia e constitui, como Agente Fiduciário, o OLIVEIRA TRUÍ
DtsTRrBUrDoR^ DE TÍTULos E VÀLoREs MoBlLlÁRlos S.4., acima qua[ificada, que, neste ato,
aceita a nomeação para, nos termos da Lei 9.5í4, da Lei í í.076, da lnstrução CVM 4í4
e do presente Termo de Securitização, representar, Perante a Emissora e quaisquer

terceiros, os interesses da comunháo dos Titulares de CRÂ.

í í.2. O Agente Fiduciário declara que:

(i) aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integratmente os

deveres e atribuições previstas na legislação específica e neste Termo
de Securitização;

(ii) aceita integra[mente este Termo de Securitização, todas as suas

c[áusutas e condições;

(iii) está devidamente autorizado a cetebrar este Termo de Securitização e
a cumprir com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos
todos os requisitos tegais e estatutários necessários para tanto;

(iv) a celebraçáo deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas

obrigaçóes aqui previstas não infringem quatquer obrigação
anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;

(v) verificou a legalidade e a ausência de vícios da operação objeto do
presente Termo de Securitização, inctuindo a aquisiçáo dos Direitos
Creditórios do Agronegócio;

(ü) não tem qualquer impedimento legat, conforme parágrafo terceiro do
artigo 66, da Lei das Sociedades por Açóes, por analogia;

(vii) não se encontra em nenhuma das situações de conftito de interesse
previstas no artigo í0 da lnstruÇáo da CVM 28, por anatogia;

(viii) não possui quatquer relação com a Emissora ou com o(s) devedor(es) dos
Direitos Creditórios do Agronegócio que o ímpeça de exercer suas
funçóes de forma ditigente;

(ix) assegura e assegurará, nos termos do parágrafo í' do artigo í0 da
lnstrução CVM 28, tratamento êquitativo a todos os titulares de
certificados de recebíveis do agronegocio de eventuais emissóes
reatizadas peta Emissora, sociedade cotigada, controtada, controladora
ou integrante do mesmo grupo da Emissora, em que venha atuar na
quatidade de agente fiduciário;

verificou a legalÍdade e ausência de vícios da Emissão, além da
veracidade, consistência, correção e suficiência das informações
constantes no presente Termo de Securitização, sendo certo que
verificará a constituiÇão e exequibitidade do Ava[ e da Fiança tão [ogo
sejam efetivados os registros pertinentes; e

(x)

ü
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(xi) a verificação peto Agente Fiduciário a respeito da veracidade das
dectarações e informações prestadas pela Emissora, pela Devedora,
petos Garantidores e pela Cedente, se deu por meio das informações
Íornecidas petas partes, sendo certo que o Agente Fiduciário não
conduziu nenhum procedimento de verificaçáo independente ou
adiciona[ da veracidade das dec[araçóes ora apresentadas, com o que os

Titulares de CRA ao subscreverem ou adquirirem os CRA dectaram'se
cientes e de acordo.

í í .3. O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura deste
Termo de Securitizaçáo ou de aditamento relativo à sua nomeação, devendo
permanecer no cargo até (i) a Data de Vencimento dos CRA ou até o resgate total e
tiquidação integral dos CRA, inclusive em caso de declaração de vencimento
antecipado dos CRÂ; ou (ii) sua efetiva substituição pela Assembteia Gerat.

íí.4. Constituem deveres do Agente Fiduciário, dentre aqueles estabelecidos na
lnstrução CVM 28, por analogia:

(i) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRA, empregando, no
exercício da ÍunÇão, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administraçáo de szus próprios bens;

(ii) zetar peta proteção dos direitos e interesses dos Titulares de CRÂ,

acompanhando a atuação da Emissora na gestáo do Patrimônio
Separado;

(iii) renunciar à função na hipótese de superveniência de conftitos de
interesse ou de qualquer outra moda[idade de impedimento;

(iv) conservar em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e
demais papéis relacionados com o exercício de suas funçóes;

(v) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das
informações contidas neste Termo de Securitização, diligenciando para
que sejam sanadas eventuais omissóes, fathas ou defeitos de que tenha
conhecimento;

(vi) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das
informaçóes obrigatórias peta Emissora, atertando os Titulares de CRÁ

acerca de eventuais omissões ou inverdades constantes de tais
informações;

(üi) emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das
propostas de modiíicações nas condiçóes dos CRÂ;

(viii) soticitar, quando jutgar necessário para o fie[ desempenho de suas
funÇões, certidõês atuatizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de
Fazenda Pública, cartórios de protesto, Procuradoria da Fazenda Púbtica
ou outros órgáos pertinentes, onde se [ocatiza a sede do
estab€tecimento principal da Emissora e/ou da Devedora;

?
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(ix) solicitar, quando considerar necessário e desde que autorizado por

Âssembteia Geral, auditoria extraordinária na Emissora, a custo do
Patrimônio Separado ou dos próprios Titulares de CRA;

(x) convocar, quando necessário, a Ássembteia Geral de Titulares de CRÂ,

na forma da Cláusu[a Xll, abaixo;

(xi) comparecer às Assembteias Gerais a fim de prestar as informaçóes que
lhe forem solicitadas;

(xii) elaborar retatório destinado aos Titulares de CRA, nos termos do artigo
68, S 1', b da Lei das Sociedades por AÇóes, o qual deverá conter, ao
menos, as seguintes informações referentes à Emissora e/ou à Devedora,
conforme o caso:

(a) eventuat omissáo ou inverdade, de que tenha conhecimento,
contida nas informações divulgadas ou, ainda, o inadimplemento
ou atraso na obrigatória prestação de informaçóes;

(b) alteraçôes estatutárias ocorridas no período;

(c) comentários sobre as demonstraÇões financeiras, enfocando os
indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capitat;

(d) posição da distribuiçáo ou cotocação dos CRA no mercado;

(e) resgate, amortizaÇão, conversão, repactuaÇão e pagamento da
Remuneração dos CRA reatizados no período, bem como aquisições
e vendas de CRA efetuadas pela Emissora ou peta Devedora;

(f) constituiÇáo e apticações de fundos para amortização dos CRA,
quando for o caso;

(g) acompanhamento da destinação dos recursos captados por meio
da emissáo de CRÂ, de acordo com os dados obtidos junto aos
administradores da Emissora e/ou Devedora;

(h) retaçáo dos bens e valores entregues à sua administração;

(i) cumprimento de outras obrigações assumidas pe[a Emissora neste
Termo de Securitização;

0) declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias
dos CRÂ; e

(k) dectaraçáo sobre sua aptidão para continuar exercendo a função
de agente fiduciário;

(xiii) colocar o relatório de que trata o inciso anterior à disposição dos
Titutares de CRA no prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do
encerramento do exercício sociat da Emissoia, ao menos nos seguintes \'tt,

locais: 'J

(a) na sede da Emissora;
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(b) no seu escritório ou no locat por eta indicado;

(c) na CVM;

(d) nas câmaras de tiquidação em que os CRA estiverem registrados
para negociação; e

(e) na instÍtuição que liderou a cotocação dos CRA;

(xiv) pubticar, nos órgãos da imprensa onde a Emissora deva efetuar suas
pubticações, anúncio comunicando aos titu[ares de CRA que o relatório
se encontra à sua disposição nos locais indicados no inciso "(xiii)", acima;

(xv) manter atuatizada a retação dos titulares de CRA e seus endereços,
mediante, inctusÍve, gestões junto à Emissora;

(xvi) fiscatizar o cumprimento das ctáusutas constantes deste Termo de
Securitizaçáo, especiatmente daquelas impositivas de obrigaçóes de
fazer e de não fazer;

(xvii) notificar os titulares de CRA, se possíve[ individuatmente, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, de qualquer inadimplemento, pela
Emissora e/ou pela Devedora, de obrigações assumidas nos Documentos
da Operaçáo, indicando o [oca[ em que fornecerá aos interessados
maiores esclarecimentos. Comunicaçáo de igual teor deve ser enviada:

(a) à CVM;

(b) às câmaras de tiquidação onde os CRÂ estejam registrados; e

(c) ao Banco Centrat do Brasi[, quando se tratar de instituição por
ele autorizada a funcionar.

(xviii) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos
interesses dos Titulares de CRA, bem como à realização dos Direitos
Creditórios do Agronegócio, bem como suas respectivas garantias,
vincutados ao Patrimônio Separado caso a Emissora não o faça;

(xix) exercer, na ocorrência de quatquer Evento de Liquidação do Patrimônio
Separado, a administraçáo do Patrimônio Separado;

(xx) promover, na forma prevista neste Termo de Securitização, a
liquidaçáo, total ou parcial, do Patrimônio Separado, conforme
aprovado em Assembleia Gera|

(xxi) manter os Titutares de CRA informados acerca de toda e quatquer
Ínformação que possa vir a ser de seu interesse, inclusive, sem
limitação, com relação a ocorrência de um Evento de Vencimento
Antecipado e/ou Evento de Liquidação do Patrimônio Separado;

t\
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(xxii) convocar Assembteia Gerat nos casos previstos neste Termo de
Securitização, inc[uindo, sem [imitaçáo, na hipótese de insuficiência dos

bens do Patrimônio Separado, para deliberar sobre a forma de
administração ou tiquidação do Patrimônio Separado, bem como a
nomeaçáo do Iiquidante, caso aplicável;

(xxiii) confirmar o valor unitário de cada CRA a ser catcutado, diaríamente,
peta Emissora, disponibilizando-o aos titutare§ de CRA e à Emissora, por
meio eletrônico, tanto através de comunicaçáo direta, quanto do
website www.otiveiratrust.com.br; e

(xxiv) fornecer, uma vez satisfeitos os crálitos dos Titulares de CRA e extinto
o Regime Fiduciário, à Emissora declaração de encerramento de suas

obrigaçóes de administração do Patrimônio Separado, no prazo de 3

(três) Dias Úteis.

í í ,5. O Agente Fiduciário receberá da Emissora, com recursos do Fundo de Despesas,
nas mesmas datas dos períodos subsequentes até o resgate totat e tiquidaÇão integral
dos CRA. Seráo parcelas semestrais de RS 9.000,00 (nove mi[), sendo a primeira parceta
devida 5 (cinco) Dias Üteis após a assinatura deste Termo de Securitização e as demais
parcetas devidas na mesma data dos semestres subsequentes até a Data de Vencimento
dos CRÁ.

1 í.5.1. A remuneração definida na ctáusuta acima continuará sendo devida,
mesmo após o vencimento dos CM, caso o Agente Fiduciário ainda esteja
atuando em nome dos Titutares de CRA, remuneração esta que será devida
proporcionatmente aos meses de atuação do Agente Fiduciário. Caso a
Emissora, com recursos do Fundo de Despesas náo efetue os pagamentos
devidos, os Titutares de CRA arcarão com sua remuneração, ressatvado seu
direito de num segundo momento se reembolsarem com a Emissora.

11.5.2. As parcetas de remuneraçáo do Agente Fiduciário mencionadas na
Clausula 9.8(i) serão atuatízadas anuatmente de acordo com a variação
acumulada do IGP-M ou, na sua falta ou impossibitidade de apticação, peto
índice oficial que vier a substituí-to, a partir da data de pagamento da primeira
parceta da remuneraçáo devida ao Agente Fiduciário, até as datas de
pagamento de cada parceta da mencionada remuneraçáo, calculadas pro rota
die se necessário.

1í.5.3. Os vatores referidos acima serão acrescidos dos vatores dos tributos
que incidem sobre a prestaçáo desses serviços (pagamento com gross up), tais
como: (i) lSS, (ii) PIS; (iii) COFINS; e (iv) IRRF e quaisquer outros tributos que
venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário, nas alíquotas
vigentes nas datas de cada pagamento.

11.6. No caso de inadimptemento no pagamento dos CRÂ ou de reestrutuÍação das
condiçóes dos CRA após a emissáo, bem como participação em reunióes ou
conferências telefônicas, assembteias gerais presenciais ou virtuais será devido ao
Agente Fiduciário, adicionatmente, o vator de R5500,00 (quinhentos reais) por hora-
homem de trabatho dedicado à (i) execução das garantias e/ou dos Direitos Creditórios
do Agronegocio, (ii) comparecimento em reuniôes formais com a Emissora e/ou com
os Titulares de CRÂ e/ou virtuais ou conferências telefônicas; (iii) imptementação das
consequentes decisões tomadas em tais eventos; e (iv) assessoria aos Titulares de CRA,
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pagas 5 (cinco) Dias Úteis após comprovação da entÍega, pelo Agente Fiduciário, de
;'relatório de horas" à Emissora. Entende'se Por reestruturação das condições dos CRA

os eventos relacionados à atteração (i) das garantias e dos Direitos Creditórios do

Agronegócio, (ii) de prazos de pagamento e remuneraçáo, (iii) de condições
retacionadas ao vencimento antecipado e (iv) de vatidação de assembleias gerais

presenciais e/ou virtuais e aditamentos aos documentos da operação. Os eventos
relacionados à amortizaçáo dos CRA não sáo considerados reestruturação dos CRÁ. No

caso de celebração de aditamentos ao Termo de Securitização, serão devidas ao
Agente Fiduciário, adiciona[mente, o valor de RS 500,00 (quinhentos reais) Por hora-

homem de trabatho dedicado a tais a[teraçóes.

1í.7. Os impostos incidentes sobre a remuneração serão acrescidos às parcetas nas

datas de pagamento, bem como as parcetas constantes nesta proPosta serão
atuatizadas peto IGP-M, a partir da Data de Emissão.

í í ,8. As remuneraçóes inctuem os serviços a serem prestados peta equipe técnica do
Agente Fiduciário, bem como, a participação em Assembleias e reuniões de credores.

1í.9. Às remuneraçóes do Agente Fiduciário não inctuem as despesas com viagens,
estadias, transporte e publicação necessárias ao exercício da função de agente
fiduciário, durante ou após a implantaçáo do serviço, a serem cobertas pela Emissora,
após prévia aprovação. Não estão incluídas iguatmente, e serão arcadas peta Emissora,

com recursos do Fundo de Despesas, despesas com especialistas, tais como auditoria
nas garantias concedidas no âmbito dos CRÂ e assessoria legaI ao Agente Fiduciário em
caso de inadimptemento dos CRA. Âs eventuais despesas, depósitos e custas judiciais,
bem como indenizações, decorrentes de açóes intentadas contra o Agente Fiduciário
decorrente do exercício de sua função ou da sua atuação em defesa da estrutura da
operação, serão iguatmente suportadas pelos Titulares de CRA. Tais despesas incluem
honorários advocatícios para defesa do Agente Fiduciário e deverão ser iguatmente
adiantadas petos Titutares de CRA e ressarcidas peta Emissora, com recursos do Fundo
de Despesas.

1í.10. No caso de inadimptemento da Emissora, todas as despesas em que o Agente
Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares de CRA deverão
ser previamente aprovadas e adiantadas pelos Titutares de CM e, posteriormente,
ressarcidas pela Emissora. Tais despesas inctuem os gastos com honorários
advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas judiciárias
de ações propostas peto Agente Fiduciário, desde que re[acionadas à solução da
inadimplência, enquanto representante dos Titulares de CRÂ. As eventuais despesas,
depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais seráo
igualmente suportadas petos Titu[ares de CRA, bem como a remuneração e as despesas
reembotsáveis do Agente FiducÍário, na hipótese de a Emissora Permanecer em
inadimptência com relação ao pagamento destas por um periodo superior a 10 (dez)
dias corridos;

1 1.1 1. O Agente Fiduciário poderá ser substituído e continuará exercendo suas funções
até que um novo Agente Fiduciário assuma, nas hipóteses de ausência ou impedimento
temporário, renúncia, intervenção, tiquidaçáo, fa[ência, ou quatquer outro caso de
vacância, devendo ser reatizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência
de quatquer desses eventos, uma Assembleia Gerat, para que seja eteito o novo Agente
FiducÍário.

11.1'1,,1 Â Assembteia a que se refere a Ctáusuta anterior poderá ser
convocada pe[o Âgente Fiduciário a ser substituído, pela Emissora, Por Titutares
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de CRA que rêpresentem 10% (dez por cento), no mínimo, dos CRÂ em
Circulação, ou peta CVM. Se a convocação náo ocorrer até 8 (oito) dias antes
do termo final do prazo referido na Cláusula 11.11 acima, caberá à Emissora
efetuá-ta.

11.11.2 A substituição do Agente Fiduciário fica sujeita à comunicaçáo
prévia à CVM e à sua manifestação acerca do atendimento aos re{uisitos
prescrÍtos na lnstruçáo CVM 28.

11.12.O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído, mediante a imediata
contratação de seu substítuto a quatquer tempo, peto voto Íavorável de Titutares de
CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais í (um) dos CRA em
Circutaçáo, reunidos em Assembteia Geral convocada na forma Prevista Peta Ctáusula
Xll abaixo.

í í. í 3. O Âgente Fiduciário eteito em substituÍção assumirá integratmente os deveres,
atribuições e responsabilidades constantes da tegistação apticável e deste Termo de
Securitização.

11.14. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deve ser objeto de
aditamento ao presente Termo de Securitizaçáo.

1í.í5.Nos casos em que o Agente Fiduciário vier a assumir a administração do
Patrimônio Separado, incluindo, mas náo se limitando a, casos de Eventos de
Liquidação do Patrimônio Separado, o Agente Fiduciário deverá usar de toda e quatquer
ação para proteger direitos ou defender interesses dos Titutares de CRÂ, devendo para
tanto:

(i) dectarar, observadas as condiçóes do Termo de Securitização,
antecipadamente vencidos os CRA e cobrar seu principal e acessórios;

(ii) executar garantias, apticando o produto no pagamento, integral ou
proporcional, dos Titulares de CRA;

(iii) tomar qualquer providência necessária para que os Titulares de CRÂ
reatizem seus crálitos; e

(iv) representar os Titutares de CM em processos de tiquidação, dectaração
de insolvência, pedido de autofatência, recuperaçáo judicial ou
extrajudicial e pedido de falência formutado por terceiros em retação à
Emissora.

11,15.1 O Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade peta
não adoção das medidas contempladas nos incisos acima se, convocada a
Âssembleia Geral, esta assim o autorizar por detiberação da unanimidade dos
Titutares de CRÁ em Circulação. Na hipótese do inciso "(iv)", será suficiente a

detiberação da maioria dos Titulares de CRA em Circulaçáo.

í í . Í 6. O Agente Fiduciário responde perante os Titulares de CRÂ e a Emissora Petos
prejuízos que [hes causar por cu[pa, dolo, descumprimento de disposição tegat,
regu[amentar ou deste Termo de Securitização, neg[igência, imprudência, imperícia
ou administração temerária.

\}l
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CLÁUSULA XII . AS5EIiIBLEIA GERAL DE TITULARES DE CFlÂ

í 2. Í. Os Titutares de CRA poderão, a qualquer temPo, reunir'se em Assembteia Geral,
a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titutares de CRA,

observados os procedimentos previstos nesta ctáusula.

12.2. A Assembteia Gerat poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, peta

Emissora, peta CVM ou por Titulares de CRA que representem, no mínimo, í0% (dez por

cento) dos CRA em Circulação, conforme o caso, mediante pubticação de edital em
jornat de grande circutação utitizado pe[a Emissora para a divulgação de suas

informações societárias, por 3 (três) vezes, com antecedência mínima de 20 (vinte)
dias, para primeira convocação e 8 (oito) dias em segunda convocaçáo após a data da
pubticação do edita[ da respectiva convocação, caso náo tenha sido instatada a
primeira convocação.

12.2.1, A convocação também poderá ser feita mediante correspondência
escrita enviada, por meio eletrônico ou postagem, a cada Titutar de CRÁ,
podendo, para esse fim, ser utilizado quatquer meio de comunicação cuja
comprovação de recebimento seja possível, e desde que o fim Pretendido seja
atingido, tais como envio de correspondência com Aviso de Recebimento, fac-
sími[e e correio etetrônico (e-mait).

í2.3. lndependentemente da convocação prevista nesta cláusu[a, será considerada
regular a Assembleia Geral às quais comparecerem todos os Titulares de CM, nos

termos do §4" do artigo 124 da Lei das Sociedades por Açóes.

12,4. A Assembleia Geral realizar-se-á no tocal onde a Emissora tiver a sede; quando
houver necessidade de efetuar-se em outro,[ugar, as correspondências de convocação
indicarão, com clareza, o [ugar da reunião. E permitido aos Titutares de CRA particiPar
da Assembteia Gerat por meio de conferência etetrônica e/ou videoconferência,
entretanto deverão manifestar o voto em Assembleia Geral por comunicaÇáo escrita
ou etetrônica.

í2.5. Aplicar-se-á à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei 11.076, na
Lei 9.514 e na Lei das SocÍedades por Açóes, a respeito das assembleias de acionistas,
satvo no que se refere aos representantes dos Titulares de CRA, que poderão ser
quaisquer procuradores, Titu[ares de CRA ou não, devidamente constituídos há menos
de 1 (um) ano por meio de instrumento de mandato vátido e eficaz. Cada CRÂ em
Circulação corresponderá a um voto nas Assembteias Gerais.

í2,6, A Assembleia Geral instatar-se-á, em primeira convocação, com a presença de
Titutares de CRÂ que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais í (um)
dos CRA em Circu[ação, conforme o caso, e, em segunda convocaçáo, com qualquer
número.

12,7, O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembteia Geral e prestar aos

Titutares de CRA as informações que the forem solicitadas. De igual maneira, a
Emissora poderá convocar quaisquer terceiros para participar das Assembteias Gerais,
sempre que a presença de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberação da
ordem do dia.
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í2,8, A presidência da Assembleia Geral caberá, de acordo com quem a convocou:

ao Diretor Presidente ou Diretor de Retações com lnvestidores da
Emissora;

ao representante do Agente Fiduciário;

ao Titutar de CRÂ eteito petos demais; ou

àquete que for designado peta CVM.

12.8,1, As detiberações em Assembteias Gerais serão tomadas pelos votos
favoráveis de Titulares de CRA em Circutação, resPectivamente, que
representem a maioria dos presentes na Assembleia, exceto:

a não dectaração de vencimento antecipado dos CRÁ nas

hipóteses previstas na cláusula 7.3 dependerá de aprovaçáo de,
no mínimo, 2/3 (dois terços) dos votos favoráveis de Titutares
de CRÂ em Circutaçáo;

a renúncia de direitos ou perdáo temporário, dependerá de
aprovaçáo de, no mínimo, a maioria dos votos favoráveis dos
Titulares de CRA em Circutaçáo; e

as detiberaçóes em Assembteias Gerais que imptiquem (i) na

atteraçâo da remuneraçáo ou amortizaçáo dos CRÁ, ou de suas
datas de pagamento, observada a Ctáusuta Vl acima, (ii) na
alteração da Data de Vencimento dos CM, (iii) em desoneraÇão,
substituiçáo ou modificação dos termos e condições das
garantias da Emissáo, (iv) atterações nas características dos
Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, nos Eventos de
Vencimento Antecipado ou eventos de Resgate Antecipado, (v)
em a[terações desta Ctáusula 12.8.í, dependerão de aprovação
de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos votos favoráveis de
Titulares de CRA em Circulação.

í 2.9. Observada a Cláusula ó.5, este Termo de Securitização e os demais Documentos
da Operação poderáo ser alterados, independentemente de detiberação de Assembteia
Geral ou de consutta aos Titutares de CRA, sempre que tal alteração decorra
exctusivamente da necessidade de atendimento de exigências da CVM ou das câmaras
de tiquidação onde os CRÁ estejam registrados para negociaçáo, ou em consequência
de normas legais regulamentares, ou da correção de erros materiais, e/ou ajustes ou
correções de procedimentos operacionais reftetidos em qualquer dos Documentos da
Operação que não afetem os direitos dos Titulares de CRA, devendo ser, nesses casos,
providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias corridos.

í2.í0.4s deliberaçóes tomadas em Assembteias Gerais, observados o respectivo
quórum de instalação e de deliberação estabetecido neste Termo de Securitização,
seráo consideradas válidas e eficazes e obrigarão os Titutares de CRA, quer tenham
comparecido ou não à Assemb[eia Gerat, e, ainda que, nela tenham se abstido de votar,
ou votado contra, devendo ser divutgado o resultado da detiberaçáo aos Titu[ares de
CRA, na forma da regutamentação da CVM, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contado
da realizaçáo da Assembteia em referência.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

a)

b)

c)
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17.11. A Emissora e o Agente Fiduciário não prestarão quatquer tipo de opinião ou
farão quatquer juízo sobre a orientação definida petos Titutares de CRÂ,
comprometendo-se táo somente a manifestar-se conforme instrução recebida dos
Titutares de CRÁ, a menos que a orientaçáo recebida resutte em manifesta itegatidade.
Neste sentido, a Emissora e o Agente Fiduciário náo possuem nenhuma
responsabilidade sobre o resultado e efeitos juridicos decorrentes da orientaçáo dos
Titutares de CRÂ, ainda que esta cause prejuízos aos Titutares de CM ou à Devedora.

í 2. í 2. Sem prejuízo do disposto nesta Ctáusuta Xll, deverá ser convocada Assembteia
Geral dos Titutares de CRÂ toda vez que a Emissora tiver de exercer ativamente seus
direitos estabetecidos nos Documentos da Operação, para que os Titulares de CRÁ
detiberem sobre como a Emissora deverá exercer seu direito no âmbito de tais
instrumentos.

12.12.1. Â Ássembteia Geral de Titutares de CRÁ mencionada na Ctáusuta
12.12 acima, deverá ser realizada com no mínimo I (um) Dia útit de
antecedência da data em que se encerra o prazo para a Securitizadora
manifestar-se frente à Devedora e/ou Garantidores, conforme previsto nos
Documentos da Operaçáo.

12.12.2. Somente após receber a orientaçáo definida pelos Titutares de
CRÂ, a Emissora deverá exercer seu direito e manifestar-se conforme the for
orientado. Caso os Titulares de CRÂ não compareçam à Assembleia Gerat, ou
náo cheguem a uma definiçáo sobre a orientação de voto, a Emissora poderá,
sem prejuízo de seus deveres legais, permanecer sitente frente à Devedora e/ou
aos Garantidores, sendo certo que, seu sitêncio, neste caso, náo será
interpretado como negligência em relação aos direitos dos investidores, não
podendo ser imputada à Emissora quatquer responsabitização decorrente de
ausência de manifestação.

cLÁusuLA xlll - L|QU|DAÇÂO DO PATR TÔN|O SEpaRADo

1 3, 1 . A ocorrência de quatquer um dos seguintes Eventos de Liquidação do patrimônio
Separado poderá ensejar a assunção imediata da administração do patrimônio
Separado, sendo certo que, nesta hipótese, o Agente Fiduciário deverá convocar em
ate 2 (dois) Dias Úteis uma Assembteia Geral para detiberar sobre a forma de
administração e/ou eventuat [iquidação, totaI ou parciat, do Patrimônio Separado:

pedido ou requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial peta
Emissora, independentemente de aprovação do ptano de recuperação
por seus credores ou deferimento do processamento da recuperação ou
de sua concessáo peto juiz competente;

pedido de falência formutado por terceiros em face da Emissora e não
devidamente etidido ou cancetado pela Emissora, conforme o caso, no
prazo legat;

decretação de fatência ou apresentaçáo de pedido de autofalência pela
Emissora;

não observância peta Emissora dos deveres e das obrigaçôes previstos
nos instrumentos cetebrados com os prestadores de servÍço da Emissáo,
tais como Agente Fiduciário, banco liquidante, Custodiante e

(i)

(ii)

(iii)

^

(iv)
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Escriturador, desde que, comunicada para sanar ou justificar o
descumprimento, não o faça nos prazos previstos no respectivo
instrumento apticável;

(v) inadimptemento ou mora, pela Emissora, de quatquer das obrigações não
pecuniárias previstas neste Termo de Securitizaçáo, sendo que, nesta
hipótese, a tiquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que
tat inadimptemento perdure por mais de'15 (quinze) dias, contados da
notificação formaI e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário
à Emissora; e

(vi) inadimplemento ou mora, peta Emissora, de qualquer das obrigaçóes
pecuniárias previstas neste Termo de Securitização que dure por mais
de 3 (três) Dias Úteis, caso haja recursos suficientes no Patrimônio
Separado e desde que exclusivamente a eta imputado. O prazo ora
estiputado será contado de notificaçáo formal e comprovadamente
reatizada peto Agente Fiduciário à Emissora.

í3,2. A Assembteia Geral mencionada na Cláusula 13.1 acima, instatar'se-á, em
primeira convocaçáo, com a presença de Titutares de CRA que representem, no
mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, com
qualquer número.

í3.2.í. Caso a Assembteia Geral a que se refere a Ctáusuta 13.2 acima não
seja instatada, o Ágente Fiduciário deverá [iquidar o Patrimônio Separado.

í3.3. Â Assembteia Geral convocada para de[iberar sobre qualquer Evento de
Liquidação do Patrimônio Separado decidirá, pela maioria abso[uta dos votos dos
Titutares de CRA em CÍrcutaçáo, sobre a forma de administração e/ou eventua[
tiquidação, total ou parciat, do Patrimônio Separado.

13.4. A Assembteia Geral prevista na Cláusuta 13.í acima, deverá ser reatizada no
prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data de pubticação do editat retativo à
primeira convocação, sendo que a segunda convocaçáo da Assembleia Gerat poderá ser
realizada em conjunto com a primeira convocaçáo. Ambas as publicaçóes previstas
nesta ctáusula serão realizadas na forma prevista pela Ctáusuta xll acima.

í3.5. Em referida Assembteia Geral, os Titutares de CRÁ deveráo detiberar: (i) peta
tiquidação, total ou parciat, do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser
nomeado o liquidante e as formas de tiquidação; ou (ii) peta não tiquidação do
Patrimônio Separado, hipótese na qua[ deverá ser detiberada a administração do
Patrimônio Separado pelo Agente FiducÍário ou nomeaçáo de outra instituição
administradora, fixando, em ambos os casos, as condições e termos Para sua

administração, bem como sua remuneração. O tiquidante será a Emissora, caso esta
não tenha sido destituída da administração do Patrimônio Separado.

í 3.6. A tiquidaçáo do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência, em
daçáo em pagamento, dos Direitos Creditórios do AgronegócÍo ao Agente Fiduciário (ou

à instÍtuição administradora cuja contratação seja aprovada petos Titulares de CRÂ,

na Assemb[eia Geral prevista na Cláusuta acima), na quatidade de representante dos
Titulares de CRÂ, para fins de extinçáo de toda e quatquer obrigação da Emissora
decorrente dos CRA.

\
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í3.ó.í. Na hipótese do item (v) da Ctáusuta í3.1, acima, e destituída a

Emissora, caberá ao Agente Fiduciário ou à referida instituição administradora
(i) administrar os créditos do Patrimônio Separado, (ii) esgotar todos os recursos
judiciais e extrajudiciais para a reatização dos Direitos Creditórios do
Agronegócio, bem como de suas garantias, caso apticável, (iii) ratear os

recursos obtidos entre os Titutares de CRA na Proporçáo de CM detidos,
observado o disposto neste Termo de Securitização, e (iv) transíerir os créditos
oriundos dos Direitos Creditórios do Agronegócio e garantias eventuatmente náo
realizados aos Titutares de CRÁ, na proporção de CRA detidos por cada um.

13.7. 
^ 

realizaçáo dos direitos dos Titulares de CRÂ estará limitada ao Patrimônio
Separado, nos termos do parágrafo 3" do artigo 1'Í da Lei 9.514, não havendo nenhuma
outra garantia prestada por terceÍros ou pela própria Emissora.

CLÁUSULA XIV . DEsPEsAs Do PÀTRI,IÔNIo SEPAMDo

14.í. Seráo de responsabitidade da Securitizadora, com os recursos do Patrimônio
Separado, em adição aos pagamentos de Amortização Programada, Remuneraçáo dos
CRA e demais previstos neste Termo ("Desoesas"):

(i) as despesas com a gestão, realização e administração do Patrimônio
Separado e na hipótese de tiquidação do Patrimônio Separado,
inctuindo, sem [imitação, o pagamento da Taxa de Administraçáo;

(ii) as despesas com prestadores de serviços contratados para a Emissão
(exceto despesas incorridas com os assessores legais da Emissão até o
momento da tiquidação dos CRA), tais como instituição custodiante e
registrador dos documentos que representem os Direitos Creditórios do
Ágronegócio, Escriturador, banco liquidante, câmaras de tiquidaçáo
onde os CRA estejam registrados para negociação;

(iii) os honorários, despesas e custos de terceiros especiatistas, advogados,
auditores ou fiscais retacionados com procedimentos legais incorridos
para resguardar os interesses dos Titutares de CM e reatizaçáo do
Patrimônio Separado;

(iv) as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da
sucumbência em açóes judiciais ajuizadas com a finatidade de
resguardar os interesses dos Titulares de CRÂ e a reatização dos cráiitos
do Patrimônio Separado;

honorários e demais verbas e despesas ao Agente Fiduciário, bem como
demais prestadores de serviços eventua[mente contratados mediante
aprovação prévia em Assembteia Gera[, em razáo do exercício de suas
funções nos termos deste Termo de Securitização;

remuneração e todas as verbas devidas às instituiçóes financeiras onde
se encontrem abertas as contas correntes integrantes do Patrimônio
Separado;

(üi) despesas com registros e movimentação perante a CVM, CETIP, Juntas
Comerciais e Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, conforme
o caso, da documentação societária da Emissora relacionada aos CRA, a

(Y)

(ü)
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este Termo de Securitizaçáo e aos demais Documentos da Operação,
bem como de eventuais aditamentos aos mesmos;

(viii) despesas com a publicação de atos societários da Emissora e necessárias
à reatização de Assembteias Gerais, na forma da regutamentação
apticávet;

(ix) honorários de advogados, custas e despesas corretatas (incluindo verbas
de sucumbência) incorridas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário
na defesa de eventuais processos administrativos, arbitrais e/ou
judiciais propostos contra o Patrimônio Separado;

(x) honorários e despesas incorridas na contratação de serviços para
procedimentos extraordinários especificamente previstos nos
Documentos da Operação e que sejam atribuídos à Emissora;

(xi) quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que sejam
imputados por lei à Emissora e/ou ao Patrimônio Separado e que possam
afetar adversamente o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigaçóes
assumidas neste Termo de Securitizaçáo; e

(xii) quaisquer outros honorános, custos e despesas previstos neste Termo de
Securitizaçáo.

í4.2. Constituirão despesas de responsabitidade dos Titulares de CRÂ, que náo
incidem no Patrimônio Separado, os tributos previstos na Ctáusuta XVI abaixo.

cLÁusuLA xv - cor uNtcAçoEs E PUBL|C|DADE

í5.í. Quaisquer notificações, cartas e informaçôes entre as Partes deveráo ser
encaminhadas, da seguinte forma:

Para a Emissora:

GAIA AGRo SEcURrrIzÀDoM S.A.
At.: Sr. João Pauto dos Santos Pacifico
Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8'
andar, São Pauto/SP
Telefone: (í1 ) 3047-1010
Fax: (í1) 3054-2545
E-mai[: qestaocra@qruDoqaia.com.br

Para o Aqente Fiduciário:

OLIVEIM TRUÍ DISTRIBUIDORÁ DE TíTULOS E

VALORES MoBILIÁRIos S.A.
At.: Antonio Amaro / Monique Garcia
Avenida das Américas, 500, btoco í3,
grupo 205, Rio de Janeiro/RJ
Tetefone: (21) 3514-0000

Fax: (2í ) 35í4-0099
E-mait: gerl .agente@oliveiratrust.com. br

í 5. í. í. As comunicações (i) serão consideradas entregues quando recebidas
sob protocoto ou com "Aviso de Recebimento" expedido peto correio ou ainda
por tetegramâ enviado aos endereços acima; e (ii) por fax ou correio etetrônico
serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento
seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada
pe[o remetente). Os originais seráo encaminhados para os endereços acima em
até 5 (cinco) dias após o envio da mensagem.

15,1.2. A mudança, por uma Parte, de seus dados deverá ser por eta
comunicada por escrito à outra Parte.

À
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í5.2. Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissáo que, de qualquer forma,
vierem a envo[ver interesses dos titulares de CRÂ, com exceção do Comunicado de
lnício e do Comunicado de Encerramento, deverão ser veicutados, na forma de aviso,
no jornaI de grande circulação geratmente utitizado peta Emissora para pub[icaçáo de
seus atos societários, qual seja o "0 Dia", devendo a Emissora avisar o Agente Fiduciário
da reatização de quatquer pubticação em até 2 (dois) dias antes da sua ocorrência.

1 5.3. A Emissora poderá deixar de realizar as pubticaçóes acima previstas se notificar
todos os titutares de CM e o Âgente Fiduciário, obtendo detes dectaração de ciência
dos atos e decisóes, desde que comprovados ao Âgente Fiduciário. O disposto nesta
Ctáusula não inctui "atos e fatos retevantes", que deverão ser divulgados na forma
prevista na lnstrução da CVM n.'358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada.

15.4. As demais informaçôes periodicas da Emissora serão disponibitizadas ao
mercado, nos prazos legais e/ou regutamentares, através do sistema da CVM de envio
de lnformações Periódicas e Eventuais - lPE, ou de outras formas exigidas peta
tegistação apIicávet.

CLÁUSULA XVI - TMTAÀIEIÍo TRIBUTÁRIo APLICÂVEL Aos IWEsTIDoREs

í 6. í. Os titutares de CRÂ não devem considerar unicamente as iníormações contidas
neste Termo de Securitização para fins de avaliar o tratamento tributário de seu
investÍmento em C[tA, devendo consuttar seus próprios assessores quanto à tributação
específica à qual estaráo sujeítos, inctusive quanto a outros tributos que não o imposto
de renda eventuatmente aplicáveis a esse investimento, ou a ganhos porventura
auferidos em transaçôes com CRÂ.

Pessoos Fisicos e Jurídícas Residentes no Brosil

Como regra gerat, os rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas não-
financeiras estão sujeitos à incidência do lmposto de Renda Retido na Fonte ("IBBE ),
a ser catcutado com base na apticação de atíquotas regressivas, apticadas em íunçáo
do prazo do investimento gerador dos rendimentos tributáveis: (i) até í80 (cento e
oitenta) dias: atiquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento); (ii)
de í81 (cento e oitenta e um) a 3ó0 (trezentos e sessenta) dias: alíquota de 20% (vinte
por cento); (iii) de 3ó1 (trezentos e sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias:
atíquota de 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) e (iv) acima de 720
(setecentos e vinte) dias: atíquota de 15% (quinze por cento).

Não obstante, há regras específicas apticáveis a cada tipo de investidor, conforme sua
qua[ificaçáo como pessoa física, pessoa jurídica, inctusive isenta, instituições
financeiras, fundos de investimento, seguradoras, por entidades de previdência
privada, sociedades de capitatizaçáo, corretoras e distribuidoras de títulos e vatores
mobitiários e sociedades de arrendamento mercantiI ou investidor estrangeiro.

O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras
tributadas com base no [ucro rea[, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação
do imposto de renda devido, gerando o direito à restituiçáo ou compensação com o
IRPJ apurado em cada período de apuração. O rendimento também deverá ser
computado na base de cá[culo do IRPJ e da CSLL. As atíquotas do IRPJ correspondem a
15% (quinze por cento) e adicional de í0% (dez por cento) sendo o adiciona[ calcutado
sobre a parceta do lucro tributável que exceder o equivalente a R5240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) por ano; a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas
náo-financeiras, corresponde a 9% (nove por cento).

t^) ,'r
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Ate 30 de junho de 20í5, os rendimentos em CRA auferidos por pes$as jurídicas não-
financeiras tributadas de acordo com a sistemática náo-cumutativa da Contribuiçáo
para o COFINS e da Contribuiçáo ao PlS, estão sujeitos à atíquota zero de tais
contribuições apticável às receitas financeiras (como o seriam as receitas reconhecidas
por conta dos rendimentos em CRÁ). A partir de 1' de jutho de 2015, tais rendimentos
em CRA auferidos por não-financeÍras sujeitas ao regime não cumutativo passarão a se
sujeitar à Contribuição ao PIS e à COFINS às atíquotas de 0,ó5% (sessenta e cinco
centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente (Decreto no 8.42ó, de
1" de abril de 20í5).

Com retaçáo aos investimentos em CRA reatizados por instituiçóes financeiras, fundos
de investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada fechadas,
entidades de previdência complementar abertas, sociedades de capitatização,
corretoras e distribuidoras de títutos e valores mobitiários e sociedades de
arrendamento mercanti[, há dispensa de retenção do IRRF.

Não obstante a isenção de retençáo na fonte, os rendimentos decorrentes de
investimento em CRA por essas entidades, via de regra, e à exceção dos fundos de
investimento, seráo tributados peto IRPJ, à atíquota de í5% (quinze por cento) e
adicional de 'Í0% (dez por cento); peta CSLL, à atíquota de 15% (quinze por cento). As
carteiras de fundos de investimentos (exceto fundos imobiliários) estáo, em regra,
isentas de imposto de renda. Ademais, no caso das instituições financeiras, os
rendimentos decorrentes de investimento em CRA estão potencialmente sujeitos à
Contribuíção ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,ó5% (sessenta e cinco centésimos por
cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, podendo haver exceçóes.

Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em CRÂ estão isentos de
imposto de renda (na fonte e na declaraçáo de ajuste anual), por força do artigo 3',
inciso lV, da Lei 11.033. De acordo com a posição da Receita Federal do Brasit, tat
isençáo abrange rendimentos, mas não se aptica ao ganho de capital auferido na
atienaçáo ou cessão dos CRÂ, que deverá ser tributado peto IRRF de acordo com as
atíquotas regressivas acima indicadas, conforme o prazo da apticação.

Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente
na fonte, ou seja, o imposto não é compensável (artigo 76, ll, da Lei 8.981). As
entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que
declarem sua condição à fonte pagadora (artigo 71 da Lei n' 8.98í, com a redaçáo
dada peta Lei n'9.0ó5, de 20 de junho de 1995).

lnvestidores Residentes ou Domíciliodos no Exterior

Em relaçáo aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior quê
investirem em CRÁ no País de acordo com as normas previstas na Resotução CMN n'.
4.373, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IRRF à atíquota de 15%
(quinze por cento). Exceção e feita para o caso de investidor domiciliado em país ou
jurisdição considerados como de tributação favorecida, assim entendidos aquetes que
náo tributam a renda ou que a tributam à atíquota infêrior a 20% (vinte por cento). A
despeito deste conceito legal, no entender das autoridades fiscais, são consideradas
jurisdições de tributação favorecida os lugares listados no artigo 1' da lnstrução
Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.037, de M de junho de 2010. Vale notar
que para os países ou dependências que estejam alinhados com os padrões
internacionais de transparência fiscat, a Portaria n' 488, de 28 de novembro de 2014,
reduziu de 20% para 17% a alíquota máxima, para fins de ctassificação de uma JTF.
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lmposto sobre Operações Financeiras - IOF

lmposto sobre Operoções de Cômbio ("IOF lCômbío")

Regra gerat, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros
rea[izados nos mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições
do Consetho Monetário Nacional (Resotução CMN n'. 4.373), inclusive por meio de
operações simuttâneas, inctuindo as operaçôes de câmbio relacionadas aos

investimentos em CRA, estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à atíquota zero no

ingresso e à atíquota zero no retorno dos recursos, conforme Decreto no ó.30ó, de í4
de dezembro de 2007, e alteraçóes posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do
IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o
percentuaI de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a transações ocorridas após

este eventuaI aumento.

lmposto sobre Operoções com Títulos e Valores iÁobiliórios ("lOFlTítulos")

As operações com CRA estáo sujeitas à alíquota zero do IOF/Títutos, conforme Decreto
ó.306. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títu[os pode ser majorada a quatquer
tempo por ato do Poder Executivo, até o percentual de í,50% (um inteiro e cinquenta
centésimos por cento) ao dia, retatívamente a transaçóes ocorridas após este eventual
aumento.

CLÁUSULA XVII - FAToRES DE Rlsco

Riscos da Operoçõo

í7.í. Recente desenvolvimento da securitizacão de direitos creditórios do
aeroneqócio: A securitizaçáo de direitos creditórios do agronegocio é uma operaçáo
recente no Brasi[. A Lei 1 1 .07ó, que criou os certificados de recebíveis do agronegócio,
foi editada em 2004.

17.2. Não existe iurisprudência firmada acerca da securÍtizacáo: Toda a arquitetura
do modeto financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de
rigores e obrÍgaçóes de parte a parte estiputadas por meio de contratos e títutos de
crédito, tendo por diretrizes a legislação em vigor. Em razão da pouca maturidade e
da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasiteiro no que tange a

este tipo de operação financeira, em situaçóes de stress poderá haver perdas por parte
dos titulares de CRA em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia da
estrutura adotada para os CRA, na eventualidade de necessidade de reconhecimento
ou exigibilidade por meios judiciais de quaisquer de seus termos e condições
específicos.

í7.3. Náo existe requtamentacão esDecífica acerca das emissóes de certificados de
recebíveis do aqroneqócio: A atividade de securitizaçáo de créditos do agronegocio
está sujeita à Lei 11 .076 e à regulamentação da CVM, no que se refere a distribuições
púbticas de certificados de recebiveis do agronegócio. Como ainda náo existe
regulamentação específica para estes valores mobiliários e suas respectivas ofertas ao
púbtico investidor, a CVM, por meio do comunicado definido na reunião do Colegiado
realizada em 18 de novembro de 2008, entendeu que os dispositivos da lnstruÇão CVM

4í4, norma apticávet aos certÍficados de recebíveis imobitiários, seriam apticáveis, no
que coubessem, às ofertas púbticas de certificados de recebiveis do agronegócio e seus

respectivos emissores. Assim, enquanto a CVM não tratar da matéria em norma

---,f
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específica, será apticada às ofertas de certificados de recebiveis do agronegocio a
lnstruçáo CYM 414, interpretada na forma da Lei 'l í .076, com as devidas adaptaçóes a

fim de acomodar as possíveis incompatibilidades entre a regutamentação dos

certificados de recebíveis imobitiários e as características das operaçóes de
certificados de recebíveis do agronegócio, sem prejuízo de eventuat edição posterior
de norma específica peta CVM apticávet a operações de certificados de recebíveis do
agronegócio.

Riscos dos CRA e da Oferto

17.4. Riscos qerais: Os riscos a quê estáo sujeitos os titulares de CRÀ podem variar
significativamente, e podem incluir, sem timitação, perdas em decorrência de
condições ctimáticas desfavoráveis, pragas ou outros fatores naturais que afetem
negativamente o Produto, redução de preços de commodities do setor agricola nos

mercados nacional e internacionat, atterações em políticas de concessão de crájito
que possam afetar a renda da Devedora, da Cedente e dos Garantidores,
consequentemente, a sua capacidade de pagamento, bem como outras crises
econômicas que possam afetar o setor agropecuário em gera[.

í7.5. Dispensa de Reqistro: A distribuição dos CRÁ nos termos da lnstrução CYM476
está automaticamente dispensada de regístro perante a CVM, de forma que as

informações prestadas pela EmÍssora e peto Coordenador Líder não foram objeto de
análise pela referida autarquia federat.

'17.6. lnexistência de Reqistro de Determinados Documentos da Operacão: Atguns dos
Documentos da Operaçáo e atos de deliberação da Devedora foram apenas
protocolados, mas ainda náo registrados, arquivados ou averbados, conforme o caso,
perante as entidades competentes, razão pela qual existe o risco de atrasos ou
impossibitidade de registro, em razão de exigências cartoriais.

í7.7. Alteracões na leeis[acáo tributária aolicável - Pessoas Físicas: Os rendimentos
gerados por aplicação em CRA por pessoas fisicas estáo atuatmente isentos de imposto
de renda, por força do artigo 3', inciso lV, da Lei 1 1 .033, isençáo essa que pode sofrer
atterações ao longo do tempo. Eventuais atterações na legistação tributária eliminando
a isençáo acima mencionada, criando ou etevando atíquotas do imposto de renda
incidentes sobre os CRÂ ou seu lastro, a criação de novos tributos ou, ainda, mudanças
na interpretaçáo ou apticaçáo da tegistação tributária por parte dos tribunais ou
autoridades governamentais poderáo afetar negativamente o rendimento tíquido dos
CRÂ para seus titutares. A Securitizadora recomenda que os interessados na subscrição
dos CRa consuttem seus assessores tributários e financeiros antes de se decidir peto
investimento nos CRÁ.

17.8. lnterpretacão da teeislaÇão tributária apticáve[ 'Mercado Secundário: Náo há

unidade de entendimento quanto à tributação apticávet sobre os ganhos decorrentes
de atienação dos CRA no mercado secundário. Existem pe[o menos duas interpretaçóes
correntes a respeito do imposto de renda incidente sobre a diferença positiva entre o
vator de atienação e o vator de apticaçáo dos CRÂ, quais sejam (i) a de que os ganhos

decorrentes da atienação dos CRÂ estáo sujeitos ao imposto de renda na fonte (lRF),

tais como os rendimentos de renda fixa, em conformidade com as atíquotas regressivas
previstas no artigo í" da Lei 11.033; e (ii) a dequeos ganhos decorrentes da atienação
dos CRA são tributados como ganhos tíquidos nos termos do artigo 52, parágrafo 2" da
Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, conforme alterada, com a redação dada pelo
artigo 2'da Lei 8.850, de 28 de janeiro de 1994, conforme atterada, sujeitos, poÍtanto,
ao imposto de renda a ser recothido pelo vendedor até o úttimo Dia Útit do mê§
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subsequente ao da apuraçáo do ganho, à atíquota de 15% (quinze por cento)
estabetecida pelo artigo 2o, inciso ll da Lei íí.033. Vate ressattar que não há
jurisprudência consotidada sobre o assunto. Divergências no recolhimento do imposto
de renda devido podem ser passíveis de sanção peta Receita Federal do Brasil.

17.9. lnterpretacão da leqistacão tributária aplicável - lnvestidores lnstitucionais: Há
dispensa de retençáo do IRF aos investimentos em CRÂ e em CDCA reatizados por
instituições financeiras, fundos de investimento, seguradoras, por entidades de
previdência privada fechadas, entidades de previdência complementar abertas,
sociedades de capitatização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobitiários
e socÍedades de arrendamento mercantit. Não obstante a isenÇáo de retenção na fonte,
os rendimentos decorrentes de investimento em CRA e CDCA por essas entidades, via
de regra, e à exceção dos fundos de investimento, seráo tributados pelo IRPJ, à
atiquota de í5% (quinze por cento) e adicionat de 10% (dez por cento); peta CSLL, à
atíquota de 15% (quinze por cento). As carteiras de fundos de investimentos (exceto
fundos imobitiários) estão, em regra, isentas de imposto de renda. Ademais, no caso
das instituições financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento em CRA e
CDCA estáo potenciatmente sujeitos à Contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de
0,65% (sessenta e cinco centesimos por cento) e 4% (quatro por cento),
respectivamente. As entidades imunes estão dispensadas da retençáo do imposto na
íonte desde que dectarem sua condiçáo à fonte pagadora (artigo 71 da Lei n" 8.9Eí,
com a redação dada pela Lei n" 9.065, de 20 de junho de 1995). Âdicionatmente, outros
tributos podem vir a ser apticáveis aos pagamentos decorrentes do CDCA. Nesse
sentido, a incidência dos tributos acima descritos ou outros tributos que venham a ser
impostos peto Governo pode resuttar na diminuição dos recursos disponíveis para
pagamento das Obrigaçóes Garantidas e afetar negativamente o ftuxo financeiro
decorrente do investimento em CRA.

í 7. í 0. Fatta de tiquidez dos CRÂ: Não está em operação no Brasil o mercado secundário
de CRA de íorma ativa e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um
mercado para negociação dos CRÂ que permita sua atienação pelos subscritores desses
valores mobitiários, caso decidam peto desinvestimento. Dessa forma, o investidor que
subscrever ou adquirir os CRÂ poderá encontrar dificutdades para negociá-tos com
terceiros no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento
nos CRA ate a Data de Vencimento dos CRA.

17,Í1.Restrição de neeociacão dos CM: Nos termos da lnstruçáo CVM 476, os CRÂ
somente poderáo ser negociados em mercado secundário (i) depois de decorridos 90
(noventa) dias da subscriçáo pelos lnvestidores Profissionais; (ii) entre lnvestidores
Quatificados; e (iii) desde que cumpridas, pela Securitizadora, as obrigaçôes
estabelecidas no artigo í 7 da lnstrução CYM 476.

í 7. í 2, Quórum de detiberacão em Assembteia Geral dos detentores de CRA: As
detiberaçóes a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por maioria dos
presentes na respectiva assembteia, e, em certos casos, exigem quórum mínimo ou
quatificado, conforme estabetecido neste Termo de Securitizaçáo. O titular de
pequena quantidade de CRÂ pode ser obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que
manifeste voto desfavorávet. Não há mecanismos de venda computsória no caso de
dissidência do titular do CRA em determinadas matérias submetidas à deliberaçâo em
assembleia gera[.

'\
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17. í 3. Condicóes de Liouidacáo da Oferta e Desembolso do Vator Nominal do Cráiito
ç[o CDCA: Até a data de assinatura do presente Termo de Securitízaçáo, as condiçôes
precedentes ao desembolso do Valor Nominal do Crédito do CDCA e,

consequentemente, à integratização dos CRÁ, encontram-se em fase de cumprimento.
Nesse sentido, a tiquidação dos CRÁ, bem como o desembolso no âmbito do CDCA,

estão sujeitos ao integraI cumprimento de referidas condições Precedentes, conforme
previstas nos Documentos Comprobatórios e nos Documentos da Operação.

Riscos do CDCA e dos Direitos Creditórios do Agronegócio

í 7. í 4. Riscos Retacionados ao CDCA: A capacidade do Patrimônio Separado de suportar
as obrigações decorrentes da emissão de CRÂ depende (i) da vatidade, exequibilidade
e eficácia do CDCA, inctusive da validade da estiputação da Taxa Dl como sua

remuneração; e (ii) do adimptemento, peta Devedora e/ou Petos Garantidores, dos
pagamentos devidos pela emissão do CDCÀ. O Patrimônio Separado, constituído em
favor dos titutares de CRÁ, náo conta com qualquer garantia ou coobrigação da
SecurÍtizadora. Assim, o recebimento integra[ e tempestivo pelos titulares de CRA dos
montantes devidos dependerá da validade, exequibitidade e eficácia do CDCA,

inclusive da vatidade da estiputação da Taxa Dl como sua remuneração, bem como do
adimplemento do CDCA, peta Devedora e/ou pelos Garantidores, e do Contrato de
Cessáo, peta Cedente, pelo Devedor e/ou pelos Garantidores, em temPo hábil para o
pagamento dos valores devidos aos titutares de CRÂ. Ademais, é importante salientar
que não há garantias de que os procedimentos de cobrança judicial ou extrajudicial
dos DireÍtos Creditórios do Agronegócio, inclusive da vatidade da estiPu[ação da Taxa
Dl como remuneração do CDCA, e/ou excussáo das garantias a eles vincutadas serão

bem sucedidos, e mesmo no caso dos procedimentos de cobrança judicial ou
extrajudiciat terem um resuttado positivo, náo há garantia de que a excussão do aval
concedido pelos Garantidores será suficiente para a integral quitação dos valores
devidos peta Devedora sob e de acordo com os Direitos Creditórios do Agronegócio.
Portanto, a ocorrência de eventos que afetem a validade, exequibitidade e eficácia do
CDCA, bem como a situação econômico-financeira da Devedora, da Cedente e/ou dos
Garantidores, poderão afetar negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de
suportar suas obrigações, conforme estabelecidas neste Termo de Securitização.

í7.í5.Risco de Ausência de Garantias Reais e Concentracáo das Garantias
Fideiussórias: Não foram constituídas garantias reais específicas Para a presente
Emissáo. De outra sorte, as garantias constituídas são da espécie fidejussória, na forma
de Ava[ e para determinadas obrigações específicas, na forma de Fiança para as

Obrigações Afiançadas. Ocorre que tanto a Devedora como os Garantidores pertencem
ao mesmo grupo econômico, de forma que, na superveniência de um cenário em que
quatquer um deles se torne incapaz de adimp[ir as obrigaçóes aqui assumidas, os outros
podem acabar impactados peto mesmo fato, o que pode acarretar dificuldades na

execução de quatquer uma das garantias fidejussórias e, consequentemente, impticar
em prejuízo aos Titulares dos CRA.

17.16.Risco da Oriqinacão e Forma[izacão do Lastro dos CRÂ: A Devedora somente
pode emitir certificados de direitos creditórios do agronegócio em valor agregado
compatíve[ com sua capacidade de produção, devendo tal títuto atender aos critérios
tegais e regutamentares estabelecidos para sua regular emissão e formalização. Não é
possível assegurar que não haverá fraudes, erros ou falhas no processo de análise da
Devedora sobre a sua capacidade de produçáo e timitaçáo de emissão do certificado
de direitos creditórios do agronegócio, sendo que tais situaçóes podem ensejar o
inadimptemento dos Direitos Creditórios do Agronegocio, a contestação de sua regu[ar
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constituiçáo por terceiros ou pela própria Devedora, causando prejuízos aos Titutares
do CRÂ.

CRÂ: A quatquer momento a partir da Data de Emissão e até a Data de Vencimento dos
CRA, observados os intervalos previstos no CDCÂ, a Devedora poderá notificar por
escrito a Securitizadora informando que deseja reatizar o pagamento antecipado do
CDCA. Nesta hipótese, o pre-pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegocio
representados peto GDCA não deverá afetar, de imediato, a rentabilidade dos cRA, na
medida em que cada titular de CRA resgatado deverá receber, no mínimo, o Vator
Nomina[ Unitário, ou seu satdo, devidamente corrigido peta Taxa Dl, acrescido da
Remuneração dos CRA devida e não paga, apurada pro rato temporis. Por outro [ado,
na ocorrência de quatquer (i) dos Eventos de Liquidaçáo do Patrimônio Separado; ou
(ii) dos Eventos de Vencimento Antecipado, poderá não haver recursos suficientes no
Patrimônio Separado para que a Securitizadora proceda ao pagamênto antecipado dos
CRA. Na hipótese de a Securitizadora ser destituída da administraçáo do patrimônío
Separado, o Agente Fiduciário deverá assumir a custódia e administração dos creditos
do Patrimônio Separado. Em fusembteia Gerat, os titutares de CRÂ deverão detiberar
sobre as novas normas de administração do Patrimônio Separado, inctusÍve para os fins
de receber os Direitos Creditórios do Agronegócio, bem como suas respectivas
garantias, ou optar pela liquidação do Patrimônio Separado, que poderá ser
insuficiente para a quitação das obrigações perante os titulares de CRÂ.
Consequentemente, os adquirentes dos CRA poderáo sofrer prejuízos financeiros em
decorrência de tais eventos, pois (i) não há quatquer garantia de que existirão, no
momento do Evento de Vencimento Antecipado, outros ativos no mercado com risco e
retorno semethante aos CRÁ; e (ii) a atuat tegistaçáo tributáría referente ao imposto
de renda determina atíquotas diferenciadas em decorrência do prazo de apticação, o
que poderá resuttar na apticação efetiva de uma alíquota superior à que seria apticada
caso os CRA íossem tiquidados apenas quando de seu vencimento programado.

í7.í8. Descasamento da Taxa Dl a ser utitizada para o Daeamento da Remuneracão:
Todos os pagamentos de Remuneração dos CRÁ serão feitos com base na Taxa Dl
referente ao período iniciado 3 (três) Dias Úteis antes do início de cada período de
acúmuto da Remuneração dos CRÁ (timitada à data de emissáo do CDCA) e encerrado
3 (três) Dias Uteis anteriores à respectiva Data de Pagamento da Remuneração dos
CRÂ. Nesse sentido, o va[or da Remuneraçáo dos CRA a ser paga ao titutar de CRA
poderá ser maior ou menor que o valor catcutado com base no período compreendido
exatamente no intervato entre a data de início de cada período de acúmuto de
remuneração e a respectiva Data de Pagamento.

17. í 9. Descasamento entre a remuneracáo do CDCA e a atualizaÇáo monetária do
Contrato de Fornecimento de Biomassa: A remuneração prevista no CDCA é baseada
na Taxa Dl, enquanto o Contrato de Fornecimento de Biomassa possui atuatização
monetária de seu vator mediante aplicação de uma composiçáo de índices de preço,
quais sejam: IPCA, IGPM/FGV e o vator do ôteo Dieset divutgado peta Agência Nacional
do Petróteo, Gás Natural e Biocombustiveis para o município de ltapeva/SP. Neste
sentido, e possível que haja o descasamento entre a Taxa Dl e a taxa prevista no
Contrato de Fornecimento de Biomassa, de modo que a Devedora deverá, neste caso
e de acordo com os termos do CDCA, reforçar o lastro do CDCA mediante a substituição
ou comptementação do Contrato de Fornecimento de Biomassa por novo(s) contrato(s)
de fornecimento de biomassa com vator iguat ou superior ao vator nominal do CDCA ou
seu saldo. Caso a Devedora náo reatize a recomposição do lastro do CDCA, os CRÂ
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venceráo antecipadamente e os investidores não farão jus ao recebimento da
totalidade da Remuneração prevista até o término da OÍerta.

í 7.20. Risco Retacionado à Ausência de CtassificaÇão de Risco: Os CRÂ, bem como a
presente Oferta não foram objeto de ctassificação de risco de modo que os titu[ares
de CRA não contarão com uma análise de risco independente realizada por uma
empresa de c[assificação de risco (empresa de rotingl. Desta forma, caberá aos
potenciais investidores, antes de subscrever e integralizar os CRA, analisar todos os

riscos envolvidos na presente Oferta e na aquisição dos CRÁ, incluindo, sem [imitação,
os riscos descritos neste Termo de Securitização.

17.2í. Risco de Adocáo da Taxa Dl para cá[cuto da Remuneração: A Súmula n" 176,
editada peto Superior Tribunal de Justiça, enuncia que é nula a ctáusuta que sujeita o
devedor ao pagamento de juros de acordo com a Taxa Dl divutgada peta CETIP. A
referida súmula não vincula as decisões do Poder Judiciário e decorreu do julgamento
de ações judiciais em que se discutia a validade da apticação da Taxa Dl divulgada peta
CETIP em contratos utilizados em operações bancárias ativas. Há a possibilidade de,
em uma eventual disputa judiciat, a Súmula no í76 vir a ser apticada pelo Poder
Judiciário para considerar que a Taxa Dl não é vátida como fator de remuneração dos
CRÂ e/ou do CDCA. Adicionalmente, ainda que a Súmuta n'17ó náo seja aplicada pelo
Poder Judiciário, a adoçáo da Taxa Dl no âmbito da remuneração do CDCÂ pode ser
objeto de discussáo ou questionamento judiciat. Em se concretizando qualquer uma
dessas hipóteses, o índice que vier a ser indicado pelo Poder Judiciário para substituir
a Taxa Dl, seja no âmbito do CDCA e/ou dos CRA, poderá (i) amptiar o descasamento
entre a remuneração do CDCA e a Remuneração dos CRA; e/ou (ii) conceder aos

titu[ares de CM juros remuneratórios inferiores à atual Remuneração dos CRA, bem
como limitar a aplicaçáo de fator de juros limitado a í% (um por cento) ao mês, nos

termos da tegistação brasileira aplicável à fixação de juros remuneratórios.

17.22. Ditieência Jurídica de Escooo Restrito: Não houve processe de auditoria [ega[
conduzido perante a Cedente, a Devedora e os Garantidores para os fins da Oferta,
não tendo sido, portanto, reatizada a aferição da capacidade de pagamento quanto
aos créditos do agronegocio, de forma que náo é possível exctuir a existência de
contingêncías náo detectadas pelo processo de auditoria Iegat.

17.23. Vencimento e não substituicão do Contrato de Fornecimento de Biomassa: O

Contrato de Fornecimento de Biomassa, que servirá de lastro para o CDCA, possui data
de vencimento inferior ao prazo da Emissão. Neste sentido, caberá à Devedora indicar
novo(s) contrato(s) de fornecimento de biomassa nos prazos indicados no CDCA e no
Contrato de Cessão. Caso a Devedora (i) não apresente novo(s) contrato(s) de
fornecimento de biomassa, ou (ii) apresente novo(s) contrato(s) de fornecimento de
biomassa que não preencha(m) os requisitos para formação do lastro do CDCA,

conforme previsto no CDCA, os CRA vencerão antecipadamente e os investidores não
farão jus ao recebimento da totalidade da Remuneração prevista até o término da
Oferta.

í 7.24. Substituicão do Contrato de Fornecimento de Biomassa por novo(s) contrato(s)
de fornecimento de biomassa: A substituição do Contrato de Fornecimento de Biomassa
por novo(s) contrato(s) de Íornecimento de biomassa dependerá exctusivamente de
avaliação de requisitos a ser reatizada pela Emissora, dispensando a realizaçáo de
assembteia geral de titutares de CRA para referida aprovação. Adicionalmente, esta
substituição dependerá (i) de formalização de aditamento ao CDCA neste sentido, e
(ii) do registro do(s) novo(s) contrato(s) de fornecimento de biomassa e do aditamento
do CDCA na BM&FEOVESPÂ, peto Custodiante.
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Riscos do Regime Fíduciorio

í7.25. Decisões iudiciais sobre a Medida Provisória n" 2.158-35 Dodem comprometer o
reeime fiduciário sobre os créditos de certificados de recebíveis do aeroneeocio: A
Medida Provisória n" 2.158-35, de 24 de agosto de 200í, ainda em vigor, estabelece,
em seu artigo 7ó, que "os norrnos que estobeleçam a oÍetaçõo ou a separoçõo, a
quolquer titulo, de patrimônio de pessoo físico ou jurídica nõo produzem eÍeitos em
reloçõo oos débitos de notureza fiscal, previdencíário ou trobalhista, em especial
quanto às gorantios e oos privilégios que lhes sõo otríbuídos". Adiciona[mente, o
parágrafo único deste mesmo artigo prevê que "desto forma permanecem respondendo
pelos débitos ali referidos o totolidode dos bens e dos rendos do sujeito possivo, seu
espólio ou suo masso folido, inclusíve os que tenham sido objeto de seporoção ou
oÍetaçõo" (griÍo nosso). Nesse sentido, o CDCA e os recursos e títulos de créditos dele
decorrentes, inctusive em função da execução de suas garantias, não obstante
comporem o Patrimônio Separado, poderão ser atcançados por credores fiscais,
trabathistas e previdenciários da Securitizadora e, em alguns casos, por credores
trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e juridicas pertencentes ao mesmo
grupo econômico da Securitizadora, tendo em vista as normas de responsabilidade
sotidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico
existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorreráo os titulares destes créditos com
os titulares de CRA de forma privitegiada sobre o produto de realizaçáo dos Créditos
do Patrimônio Separado. Nesta hipótese, é possível que Créditos do Patrimônio
Separado náo venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRA após o
cumprimento das obrÍgaçóes da Securitizadora perante aquetes credores.

Riscos Relacíonodos à Devedora e aos Garontidores

í7,26, Efeitos adversos na Remuneraeão e Amortizacáo: Uma vez que os pagamentos
de Remuneração dos CRÂ e Amortização Programada dependem do pagamento integral
e tempestivo, peta Devedora, dos valores devidos no âmbito do CDCA, a capacidade de
adimptemento da Devedora poderá ser afetada em função de sua situação econômico-
financeira, em decorrência de fatores internos e/ou externos, o que poderá afetar o
fluxo de pagamentos dos CRÂ.

í 7.27. Capacidade creditícia e oDeracional da Devedora: O pagamento dos CRA está
sujeito ao desempenho da capacidade creditícia e operacional da Devedora, sujeitos
aos riscos normaImente associados à concessão de empréstimos e ao aumento de custos
de outros recursos que venham a ser captados peta Devedora e que possam afetar o
seu respectivo fluxo de caixa, bem como riscos decorrentes da ausência de garantia
quanto ao pagamento pontua[ ou total do principal e juros do CDCA peta Devedora,
além do rÍsco de a Cedente, a Devedora e/ou os Garantidores não cumprirem com o
pagamento de eventual Restituição Parciat do Valor da Cessão. Adicionatmente, os

recursos decorrentes da excussão do CDCA e do aval concedido petos Garantidores
podem não ser suíicientes para satisfazer a integralidade das dívidas constantes dos
instrumentos que lastreiam os CRA. Portanto, a inadimplência da Devedora pode ter
um efeito material adverso no pagamento dos CRÂ.

í 7,28, Requtamentacão das atividades desenvolvidas Dela Devedora: A Devedora está
sujeita a extensa regu[amentação federat, estadua[ e munÍcipaI relacionada à Proteção
do meio ambiente, à saúde e segurança dos trabalhadores, conforme apticável,
podendo se expor a contingências resu[tantes do manuseio de materiais perigosos e
potenciais custos para cumprimento da regulamentaÇáo ambientat.
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17.29. Autorizacões e licencas: A Devedora é obrigada a obter licenças especificas,
emitidas por autoridades governamentais, com relaçáo a determinados asPectos das
suas operações. Referidas [eis, regulamentos e [icenças podem, com frequência, exigir
a compra e instalaçáo de equipamentos de custo mais etevado para o controle da
potuiçáo ou a execuçáo de mudanças operacíonais a fim de limitar impactos ou
potenciais impactos ao meio ambiente e/ou à saúde dos funcionários da Devedora. A

viotação de tais leis e regutamentos ou licenças pode resuttar em muttas e[evadas,
sanções criminais, revogação de licenças de operação e/ou na proibição de exercício
das atividades pela Devedora.

í7.30. Penalidades ambientais: As penatidades administrativas e criminais imPostas
contra aqueles que viotarem a tegistação ambiental seráo aplicadas
independentemente da obrigação de reparar a degradaçáo causada ao meio ambiente.
Na esfera civil, os danos ambientais implicam responsabitidade sotidária e objetiva,
direta e indireta. lsto significa que a obrigaçáo de reparar a degradação causada
poderá aÍetar a todos os direta ou indiretamente envotvidos, independentemente da
comprovação de cutpa dos agentes. Como consequência, quando a Devedora contrata
terceiros para proceder a qua[quer intervenção nas suas operações, como a disposição
final de resíduos, não está isenta de responsabilidade por eventuais danos ambientais
causados por estes terceiros contratados. A Devedora pode ser considerada responsável
por todas e quaisquer consequências provenientes da exposição de pessoas a
substâncias nocivas ou outros danos ambientais. Os custos para cumprir com a

tegistaçáo atuaI e futura relacionada à proteção do meio ambiente, saúde e segurança,
e às contingências provenientes de danos ambientais e a terceiros afetados poderáo
ter um efeÍto adverso sobre os negocios da Devedora, os seus resuttados operacionais
ou sobre a sua situaçáo financeira, o que poderá afetar negativamente o valor dos
Direitos Creditórios do Agronegocio.

17.31. Contineências trabathistas e Drevidenciárias: A[ém das contingências
trabathistas e previdenciárias oriundas de disputas com os empregados contratados
diretamente peta Devedora, esta pode contratar prestadores de serviços que tenham
trabalhadores a etes vincutados. Embora esses trabalhadores náo possuam vínculo
empregatício com a Devedora, esta poderá ser responsabilizada por eventuais
contingências de caráter trabalhista e previdenciário dos empregados das empresas
prestadoras de serviços, quando estas deixarem de cumprir com seus encargos sociais.
Essa responsabilização poderá afetar adversamente o resultado da Devedora e,
portanto, o ftuxo de pagamentos decorrente dos Direitos Creditórios do Agronegócio.

í7,32, Políticas e requtamentacóes eovernamentais para o setor âqrícota: Potíticas e
regulamentos governamentais exercem grande influência sobre a produção e a
demanda agrícola e os ftuxos comerciais. As potíticas governamentais que afetam o
setor agrícota, tais como potíticas retacionadas a impostos, tarifas, encargos, subsídios,
estoques regutares e restrições sobre a importaçáo e exportação de produtos agrícotas
e commodítíes, podem inftuenciar a Iucrat'ividade do setor, o ptantio de determinadas
safras em comparaçáo a diferentes usos dos recursos agricolas, a locatização e o
tamanho das safras, a negociaÇão de commoditíes processadas ou não processadas, e
o volume e tipos das importações e exportaÇóes. Futuras políticas governamentais no
Brasil e no exterior podem causar efeito adverso sobre a oferta, demanda e preço dos
produtos da Devedora, restringir sua capacidade de fechar negocios no mercado em
que atuam e em mercados que pretendem atingir, podendo ter efeito adverso nos seus

resultados operacionais e, consequentemente, podendo afetar a capacidade de
pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio. Quaisquer a[terações nas políticas
e regulamentaçôes governamentais em retação à madeira, à produção de energia e aos

seus derivados poderão afetar adversamente a Devedora. Náo é possível garantir que
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náo haverá, no futuro, a imposição de regulamentações de controle de preços ou

timitação na venda de energia e/ou de madeira.

Riscos Relocíonodos à Securitizadoro

17.33. Securitizadora deDendente de reqistro de comDanhia aberta: A Securitizadora
Íoi constituída com o escopo de atuar como se<uritizadora de cráíitos do agronegócio,
por meio da emissáo de certificados de recebíveis do agronegócio. Para tanto, depende
da manutençáo de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas
autorizações societárias. Caso a Securitizadora não atenda aos requisitos exigidos peta

CVM em relação às companhias abertas, seu registro poderá ser susPenso ou mesmo

cancelado, afetando assim as suas emissóes de certificados de recebíveis do
agronegócio.

17.34.Não realizaçáo do Patrimônio Separado: A Securitizadora é uma companhia
destinada exclusivamente à aquisiçáo e posterior securitizaçáo de créditos do
agronegócio, nos termos da Lei 9.514 e da Lei 11.076, po( meio da emissão de
certificados de recebíveis do agronegócio. O Patrimônio Separado da presente Emissáo
tem como única fonte de recursos os respectivos Direitos Creditórios do Agronegócio,
bem como todos os recursos detes decorrentes e as respectivas garantias vinculadas,
na forma prevista neste Termo de Securitizaçáo. Dessa forma, quatquer atraso ou
inadimptência por parte da Devedora poderá afetar negativamente a capacidade da
Securitizadora de honrar os pagamentos devidos aos titulares de CRÂ.

í7,35.Náo aouisiÇão de créditos do aqroneqocio: A Securitizadora não possui a

capacidade de originar créditos para securitização, sendo suas emissões rea[izadas com
créditos originados por terceiros. Portanto, o sucesso na identificação e realização de
parcerias para aquisiçáo de créditos é fundamental para o desenvolvimento de suas

atividades. A Securitizadora pode ter dificutdades em identificar oportunidades
atraentes ou pode não ser capaz de efetuar os investimentos desejados em termos
economicamente favoráveis. A falta de acesso a capital adicional em condiçoes
satisfatórias pode restringir o crescimento e desenvotvimento futuros das atividades
da Securitizadora, o que pode prejudicar sua sítuação financeira, assim como seus
resultados operacionais, o que terminaria por impactar suas atividades de
administraçáo e gestáo do Patrimônio Separado.

17.36. Riscos associados aos Drestadores de servicos da Emissáo: A Securitizadora
contrata prestadores de serviços têrceÍrizados para a reatizaçáo de atividades, como
auditores, agente fiduciário, agente de cobrança, dentre outros. Caso, conforme
apticável, atguns destes prestadores de serviços aumentem significantemente seus
preços ou náo prestem serviços com a qualidade e agitidade esperada pela
SecurÍtizadora, poderá ser necessária a substituiçáo do prestador de serviço. Esta

substituição, no entanto, poderá não ser bem sucedida e afetar adversamente os

resuttados da Securitizadora, bem como criar Ônus adicionais ao Patrimônio Separado.

í7.37. Riscos associados à quarda física dos Documentos ComDrobatórios: A
Securitizadora contratará o Custodiante, que será responsável pela guarda da via física
do CDCÀ que evidencia a existência dos Direitos Creditórios do Agronegócio. A perda
e/ou extravio do CDCÂ poderá resultar em perdas para os Titutares de CRÁ.
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Riscos Relocíonodos oo Agronegócio e oo Produto

í7.38. Desenvotvimento do aeroneqócio: Não há como assegurar que, no futuro, o
agronegócio brasileiro (i) manterá a taxa de crescimento e desenvolvimento que se
vem observando nos úttimos anos, e (ii) náo apresentará perdas em decorrência de
condições climáticas desfavoráveis, reduçáo de preços de commodities do setor
agríco[a nos mercados nacionaI e internacionat, alterações em políticas de concessáo
de crájito para produtores nacionais, tanto da parte de órgãos governamentais como
de entidades privadas, que possam afetar a renda da Devedora e, consequentemente,
sua capacidade de pagamento, bem como outras crises econômicas e políticas que
possam afetar o setor agrícota em gerat. A redução da capacidade de pagamento da
Devedora poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRA.

í7.39.Riscos climáticos: As alterações climáticas extremas podem ocasionar
mudanças bruscas nos cictos produtivos de commodíties agricolas, por vezes gerando
choques de oferta, quebras de safra, votatitidade de preços, alteraçáo da qualidade e
interrupção no abastecimento dos produtos por etas afetados. Nesse contexto, a
capacidade de produÇão e entrega do Produto pode ser adversamente afetada, gerando
dificutdade ou impedimento do cumprimento das obrigações da Devedora, o que pode
afetar a capacidade de pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegocio.

17.40. Baixa produtividade: A fatha ou impossibiIidade no controte de pragas e doenças
pode afetar negativamente a produtividade do cultivo do Produto. A fornecedora do
Produto, conforme Contrato de Fornecimento de Biomassa, pode não obter sucesso no
controle de pragas e doenças de sua produçáo, seja por náo aplicar corretamente os
insumos adequados - defensivos agrícolas - seja por uma nova praga ou doença ainda
sem diagnóstico. A produtividade pode ser afetada também pela não utitização da
mínima quantidade necessária de fertilizantes devido à flutuação do preço desses
insumos, especiatmente em países que experimentaram recentemente convulsões
potíticas e sociais ou pela fatta de crédito. Esses impactos podem afetar negativamente
a produtividade e qualidade do Produto. Adicionalmente, a falha, imperícia ou
ineficiência na efetiva aplicação de tais insumos no cultivo do Produto pode afetar
negativamente a produtividade do Produto. Nesse caso, a capacidade de produçáo do
Produto poderá estar comprometida, impactando a capacidade de pagamento dos
Direitos Creditórios do Agronegócio e, portanto, na obtençáo de recursos para
cumprimento das obrigações perante os Titutares de CRÂ.

17.4í. Votatitidade de preco: A variação do preço do Produto pode exercer um grande
impacto nos resuttados da Devedora. Tat como ocorre com outros produtos agrícolas,
o Produto está sujeito a flutuações em seu preço em função da demanda interna e
externa, do volume de produção e dos estoques mundiais (conforme apticávet). A
flutuação do preço do Produto pode ocasionar um grande impacto na rentabitidade da
Devedora se a sua despesa com a compra do Produto aumentar demasiadamente seu
custo de produção e, consequentemente, comprometer a capacidade de pagamento
dos Direitos Creditórios do Agronegócio.

í7,42. lnstabitidade Cambiat: Em decorrência de diversas pressóes, a moeda brasileira
tem sofrido desvalorizaçóes recorrentes com retação ao Dó[ar e outras moedas fortes
ao longo das últimas quatro décadas. Náo se pode garantir que o Rea[ não sofrerá
depreciação ou não será desvatorizado em relação ao Dó[ar novamente. Não se pode
assegurar que a desvatorização ou a valorização do Rea[ frente ao Dótar e outras
moedas não terá um efeito adverso nas atividades da Securitizadora, da Devedora e da
Cedente.
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í7,43,Riscos comerciais: O Produto é importante no mercado internacional e seu
preço pode sofrer variação no comércio internacional em função da imposição de
barreiras atfandegárias ou não tarifárias, tais como embargos, restriÇóes sanitárias,
potiticas de cotas comerciais, sobretaxas, contencioso comerciaI internaciona[, dentre
outros. Quatquer ftutuação de seu preço em funçáo de medidas de comércio
internacionaI pode afetar a capacidade de produção ou comerciatização da Devedora,
bem como a capacidade de produçáo e exportação por parte da Devedora, conforme
aptÍcávet, e, consequentemente, os pagamentos no âmbito do CDCÀ.

Riscos Relocíonodos a Fatores lÁacroeconômicos

17.44. lnterferência do Governo Brasiteiro na economia: O Governo Brasileiro tem
poderes para intervir na economia e, ocasionatmente, modificar sua politica
econômica, podendo adotar medidas que envo[vam controte de satários, preços,
câmbio, remessas de capital e limites à importação, entre outros, que podem causar
efeito adverso retevante nas atividades da Securitizadora e da Devedora. fu atividades,
situaçáo financeira e resultados operacionais da Securitizadora e da Devedora poderão
ser prejudicados de maneira retevante devido a modificaçóes nas potíticas ou normas
que envotvam ou afetem fatores, tais como (i) taxas de juros; (ii) controtes cambiais
e restrições a remessas para o exterior, como aquetes que Íoram impostos em 1989 e
no início de í990; (iii) ftutuaçóes cambiais; (iv) inftaçáo; (v) tiquidez dos mercados
financeiros e de capitais domésticos; (vi) potítica fiscat; (üi) potítica de
abastecimento, inctusive criação de estoques regutadores de commodítíes; e (úii)
outros acontecimentos potíticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil
ou que o afetem. A incerteza quanto à implementaçáo de mudanças por parte do
Governo Federa[ nas politicas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores
no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a
votati[idade do mercado de valores mobitiários brasileiro, sendo assim, tais incertezas
e outros acontecimentos futuros na economia brasiteira poderão prejudicar as

atividades e resuttados operacionais da Securitizadora e da Devedora.

17.45. EÍeitos dos mercados internacionais: O vator de mercado de vatores mobitiários
de emissão de companhias brasileiras é inftuenciado, em diferentes graus, petas
condições econômicas e de mercado de outros países, inctusive economias
desenvotvidas e emergentes. Embora a conjuntura econômica desses países seja
significativamente díferente da conjuntura econômica do Brasit, a reaçáo dos
investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso
sobre o valor de mercado dos vatores mobitiários das companhias brasiteiras. Crises em
outros países de economia emergente ou potíticas econômicas diferenciadas podem
reduzir o interesse dos investidores nos valores mobitiários das companhias brasiteiras,
incluindo os CRA, o que poderia prejudicar seu preço de mercado.

cLÁusuLA xvlll - DrsposrçÕEs cERArs

í 8. 1 . Os direitos de cada Parte previstos neste Termo de Securitização e seus anexos
(i) são cumutativos com outros direitos previstos em [ei, a menos que expressamente
os excluam; e (ii) só admitem renúncia por escrito e específica. O não exercício, total
ou parcial, de qualquer direito decorrente do presente Termo não implicará novação
da obrÍgação ou renúncia ao respectivo direito por seu titular nem quatquer atteração
aos termos deste Termo. v
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18.2, A toterância e as concessões recíprocas (i) terão caráter eventual e transitório;
e (ii) não configuraráo, em qualquer hipótese, renúncia, transigência, remição, perda,
modificação, redução, novação ou ampliaçáo de quatquer poder, facutdade, pretensão
ou imunidade de qualquer das Partes.

í8.3. Este Termo de Securitização é celebrado em caráter irrevogável e irretratável,
obrigando as Partes e seus sucessores ou cessionários.

í8.4. Todas as alteraçóes do presente Termo de Securitização somente serão vátidas
se realizadas por escrito e aprovadas cumulativamente: (i) por Assembteia Gerat,
observados os quóruns previstos neste Termo de Securitização; e (ii) peta Emissora,
exceto as decorrentes de teis, da regutaçáo, erros materiais e exigências da CVM.

18.5, É vedada a promessa ou cessão, por qualquer das Partes, dos direitos e
obrigaçóes aqui previstos, sem expressa e prévia concordância da outra Parte.

í8.ó, Caso quatquer das disposições venha a ser jutgada invátida ou ineficaz,
prevalecerão todas as demais disposiçóes não afetadas por tal julgamento,
comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a substituírem a disposição afetada por outra
que, na medida do possívet, produza o mesmo efeito.

18.7. O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de
veracidade nas detiberações sociais e em atos da administração da Emissora ou ainda
em qualquer documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido
encaminhado pela Emissora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas

decisóes. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração destes
documentos, que permanecerão sob obrigação tega[ e regulamentar da Emissora
etaborá-los, nos termos da legistaçáo apticávet.

18.8, As patavras e as expressões sem definiçáo neste instrumento deverão ser
compreendidas e interpretadas em consonância com os usos, costumes e práticas do
mercado de capitais brasiteiro.

í8.9, Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de quatquer
obrigação, até o primeiro Dia Util subsequente, caso o vencimento coincida com um
dia que não seja considerado um Dia Utit, sem que haja quatquer acréscimo aos vatores
a serem pagos.

CLÁUSULA XIX - FoRo

19.1. As Partes elegem o foro da Cidade de São Paulo, Estado de Sáo Paulo, como
competente para dirimir toda e qualquer disputa decorrente do presente Termo,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente Termo em 3

(três) vias de igual forma e teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Sáo Paulo, 28 de setembro de 2016.
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ANEXO II

DATAS DE PAGA"IENTO DE REÀAUNERAÇÃO E AÀAORTIZAçÃO PROGRÂAAADA

Pagamento CRA

30/t212076

3uo1/20L7
o7lo3l20t7
37103120t7

02/osl2017

3tlosl20L7
30/06l2Ot7

37107 /20L7
37/08/2017

29109/20L7

371t0/2017

0uL2l2o77
02l07/20t8
37/01/20t8
02103/2oL8

02/04/2018

02/os/2078

01106/2078

29/06/2018

3Ll07 /2078
37/O8/2O78

07/70/2078

3t/10/2018
3017t/2018

02/0u20t9
3L/0L/20L9

0t/03/20L9
29/03/2Ot9

02los/2ot9
3t/0s/20L9
0L/07 /20L9
3L/07 /20t9
30108120t9

oLltol20t9
3L/rOl20L9

29/LLl20t9
02loL/2O2O

Pgtê AMi
Juros % AMT

s 0,0000%

N 0,0000%

N 0,0000%

s 0,0000%

N 0,0000%

N 0,0000%

s 0,0000%

N 0,0000%

N 0,0000%

s 0,0000%

N 0,0000%

N 0,0000%

s 0,0000%

N 0,0000%

N 0,0000%

s 0,0000%

N 0,0000%

N 0,0000%

s 0,0000%

N 0,0000%

N 0,0000%

s 0,0000%

s L,6667%

s t,6949%

s t,724LoÁ

5 L,75M%

s t,78570Á

s L,8].82%

s 1,8519%

s 1,8868%

s t,923toÁ

s 1,9608%

s 2,0000%

s 2,04080Á

s 2,0833%

s 2,t2770Á

5 2,t1390Á

tL,,
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3u01/2020
03/03/2020

3L10312020

04los/2o2o

29/Os/2020

ouo7l2o20
37/07/2020

3L10812020

0L/70/2O2o

30/7012020

0t/72/2020
04l0u202t
29/Orl2O2t
03/03/202L

37/03l20ZL

30/0412027

37/05/2O2r

07/o712027

30/0712027

37/08/2027

01./10/202t

29/tOl2O27

0t/7212027

3t/72/2027
3t/0L/?022
0710312022

31/03/2022

29/04/2022

3u0s12022

0t/07 /2022
29/07 /2022
3tl08l2022
30/09/2022

3tltol2022
01172/2022

30/].212022

3t/otl2023
03/0312073

37103/2023

02/osl2023

3!Osl2O23

30106/2023

311O7 /2023
3t/08/2023
29/09/2023

2,2222%

2,2727%

2,3256%

2,38t0%

2,4390%

2,5000%

2,564t%

2,63t6%

2,7027%

2,77780Á

2,8571%

2,94120Á

3,0303%

3,L250%

3,2258%

3,3333%

3,M83%

3,57L4%

3,7037%

3,8462%

4,OO000/o

4,1667%

4,3478%

4,54550Á

4,7 6t90/o

5,0000%

s,2632%

5,55560Á

s,8824%

6,2500%

6,6667%

7 ,74290Á

7,6923%

8,33330Á

9,0909%

to,oú00/o

tl,ttllo/o
72,5000%

t4,2857%

L6,6667%

20,0400%

25,0000%

33,33330Á

50,0000%

100,0000%

P-/

!- ,tl
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ANExo lll

DECLARÂÇÂO DO COORDENADOR LíDER

SLW CoRREToRA DE VaLoREs E CÂ^ Bro Lror., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF
sob o no 50.657.67510001-86, com sede na Rua Dr. Renato Paes de Bârros, 717,10"
andar, na Cidade de São Pauto, Estado São Pauto, CEP 04530-00í, neste ato
representado na forma de seu contrato social ("Coordenador Líder"), para fins de
atendimento ao previsto pelo item í5 do anexo lll da lnstruçáo da Comissão de Valores
Mobitiários ("CVM"1 n" 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme atterada, na
quatidade de instituiçáo intermediária líder da distribuição púbtica de certificados de
recebíveis do agronegócio da í" (primeira) série da 19'(décima nona) emissão ("eM")
da GÂtÀ AGRo SEcuRlrlzaDoRÂ S.A., com registro de companhia aberta perante a CVM,

com sede em São Pauto, Estado de 5ão Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8'
andar, CEP 04552-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 14.876.090/000í -93 ("Emissão" e
"Securitizadora", respectivamente), DECLÀRÁ, para todos os fins e efeitos, que
verificou, em conjunto com a Securitizadora, o agente fiduciário da Emissão e os

respectivos assessores legais contratados no âmbito da Emissão, a legatidade e
ausência de vicios da Emissão, em todos os seus aspectos relevantes, além de ter agido,
dentro de suas [imitações, com diligência para assegurar a veracidade, consistência,
correção e suíiciência das informaçóes prestadas pela Securitizadora no âmbito da
distribuição púbtica dos CRA e no termo de securitização de direitos creditórios do
agronegócio que reguta os CRÁ e a Emissão.

5ão Paulo, 28 de setembro de 2016.

SLW CoRREToRÂ DE VÀLoREs E CÂ}ABIO LTDA,

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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ANEXO IV

DECLAMçÃO DA ETAISSORÂ

Â GatA AGRo SEcuRtIzADoM S,4., com registro de companhia aberta perante a Comissáo
de Valores Mobitiários ("ÇYM"), inscrita no CNPJ/MF sob o n' 14.876.09010001-93, com
sede na Rua Ministro Jesuino Cardoso, 633, 8" andar, na cidade de São Pauto, Estado
de São Paulo, CEP 04552-000, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
('59ç!XüZêd9Iê" ), para fins de atendimento ao previsto peto item 15 do anexo lll da
lnstrução da CVM n'4í4, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, na qualidade
de Securitizadora de certificados de recebíveis do agronegocio da 1' (primeira) série
da 19" (décima nona) emissão ("Emissão" e'eBA", respectivamente), DECLÀM, para
todos os fins e efeitos, que verifÍcou, a legalidade e ausência de vícios da Emissão,
além de assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações
prestadas no âmbito da distribuiçáo pública dos CRA e no termo de securitizaçáo de
direitos creditórios do agronegócio que reguta os CRÂ e a Emissão.

São Pauto, 28 de setembro de 2016.

GAIA AGRo SEcURInzÂDoRÂ S.A.

Aline

\

enato S. BârÍB FrasciÍlo
r.,'RG: 27.75ô.8@ SSP/SP

cPF. 274.390,808{0 CPF:368.111 278'99
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ANE(O V

DECLAMçÃO DO AGENTE FIDUCÉR|o

oLrvErRÂ TRUST D|STRTBUTDORÀ DE TíTULOS E VALORES ÀtOBtLtÁRrOS S.4., instituição
financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o no 36.í13.876/000í-91, com sede Avenida das
Américas, 500, btoco 13, grupo 205, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, neste ato representada na forma de seu Estatuto Sociat ("Aeente Fiduciário"),
para fins de atendimento ao previsto pelo item í 5 do anexo lll da lnstrução da Comissão
de Valores Mobitiários ("Ç!M") n" 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme atterada,
na qualidade de agente fiduciário do Patrimônio Separado constituído em âmbito da
emissáo de certificados de rerebiveis do agronegocio da í" (primeira) série da 19'
(décima nona) emissão ("C&\") da GÂrA AGRo SEcuRrrtzÂDoRÂ S.4., com registro de
companhia aberta perante a CVM, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Ministro Jesuíno Cardoso, ó33, 8" andar, CEP 04552-000, inscrita no CNPJ/MF sob
o n" 1 4.87ó.090/0001 -93 (-Emissáo" e "Securitizadora", respectivamente), DECLARA,

para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Securitizadora, o
coordenador líder da distribuição púbtica dos CRA e os respectivos assessores legais
contratados no âmbito da Emissão, a tegatidade e ausência de vícios da Emissão, atém
de ter agido com ditigência para assegurar a veracidade, consistência, correção e
suíiciência das informaçóes prestadas no âmbito da distribuição púbtica dos CRÂ e no
termo de securitizaçáo de direitos creditórios do agronegócio que reguta os CRÂ e a
Emissão.

São Pauto, 28 de setembro de 20íó.

OLIVEIRÂ TRUsT DIÍRIBUIDoRA DE TíTULos E VALoRES MoBILIÁRIOS S.A.
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ANExo Vl

DECLARAÇÃO DO CUSTODIANTE

SLW CoRREToM DE VÂLoREs E CÂr,rBro LTDA., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o no

50.657.67510001-86, com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717, 10" andar,
Cidade de São Pauto, Estado de São Pauto, CEP 04530-001 ("Custodiante"), na quatidade
de custodiante do Certificado de DÍreitos Creditórios do Agronegocio n'0í ("CDCA"),

no vator totat de RS30.000.000,00 (trinta mithõ€s de reais), na data de emissão, que
servirão de lastro aos certificados de recebíveis do agronegocio da í'(primeira) série
da í9" (décima nona) emissão da GalÂ AGRo SEcuRrflz.aDoM S.4., com registro de
companhia aberta perante a CVM, com sede em Sáo Pauto, Estado de São Pauto, na
Rua Minrstro Jesuíno Cardoso, 633, 8" andar, CEP 04552-000, inscrita no CNPJ/MF sob
o n" 14.876.090/0001-93 ("CBA" e em conjunto com o CDCA, "Documentos

Comprobatórios dos Direitos Creditórios do Aeroneeócio"), DECLÀR à Gaia Agro
Securitizadora S.4., na quatidade de emissora, para os fins de instituição do regime
fiducÍário ao CM, nos termos do artigo 39 da Lei 11 .07612004, que foi entregue a esta
instituição custodiante, para custódia, (o) uma via original do CDCA; e (b, uma via
original do Termo de Securitizaçáo, que se encontra devidamente registrado neste
Custodiante, sendo nesta hipótese tal registro considerado para fins do artigo 39 da
Lei 11.07612004, na forma do regime fiduciário instituído peta Gaia Agro Securitizadora
S.4., conforme declarado no Termo de Securitização.

São Paulo, 28 de setembro de 20í6.

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂA.IBIO LTDA.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo: E-
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