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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DA 1" (PRIMEIRA)
SÉRIE DA 14" (DÉCIMA QUARTA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS DO
AGRONEGÓCIODA GAlA AGRO SECURITIZADORAS.A.

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas:

GAlA AGRO SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o n. °
14.876.090/0001-93, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na
Rua do Rocio, 288, conjunto 16 (parte), 1° andar, neste ato representada na forma de seu
Estatuto Social ("Emissora" ou "Securitizadora"); e

PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição
financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10° andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o
67.030.395/0001-46, neste ato representada na forma de seu contrato social ("Agente
Fiduciário").

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

Celebram o presente "Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1a
(primeira) Série da 14a (décima quarta) Emissão de Certificados de Recebiveis do
Agronegócio da Gaia Agro Securitizadora S.A." ("Termo" ou ''Termo de Securitização"), que
prevê a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio pela Emissora ("CRA"), nos
termos da Lei n. ° 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada ("Lei 11.076"), e da
Instrução n.o 414, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), de 30 de dezembro de 2004,
conforme alterada ("Instrução CVM414"), o qual será regido pelas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA I - DEFINiÇÕES, PRAZOSEAUTORIZAÇÃO

1.1. Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas, não
definidas neste Termo, terão o significado previsto abaixo; e (ii) o masculino incluirá o
feminino e o singular incluirá o plural.

"Agência de Classificação de
Risco":

"Agente Escriturador" ou
"Custodiante":

MOODY'SAMÉRICALATINALTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o
n.o 02.101.919/0001-05, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.°
12.551, 16° andar, conjunto 1601;

PLANNERCORRETORADEVALORESS.A., instituição financeir.
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Pa~o,
localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900,/10°
andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n. °

~DA~B17'~



"Agente Fiduciário":

"Amortização Programada":

"ANBIMA":

"Anexos":

"Anúncio de Encerramento":

"Anúncio de Inicio":

"Aplicações Financeiras
Permitidas":
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00.806.535/0001-54;

PlANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORADE TíTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOSLTDA., instituição financeira com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10° andar, CEP04538-
132, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 67.030.395/0001-46;

a amortização programada dos CRA nos termos da Cláusula
6.1 deste Termo de Securitização;

a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais - ANBIMA, pessoa jurídica de
direito privado com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile,
230, 13° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o
34.271.171/0001-77;

os anexos ao presente Termo de Securitização, cujos
termos são parte integrante e complementar deste Termo
de Securitização, para todos os fins e efeitos de direito;

o anúncio de encerramento da Oferta a ser divulgado na
página da rede mundial de computadores da Emissora, dos
Coordenadores, da CVM, da BM&FBOVESPAe da CETIP, na
forma do artigo 29 da Instrução CVM 400;

o anúncio de inicio da Oferta a ser divulgado na página da
rede mundial de computadores da Emissora, dos
Coordenadores, da CVM, da BM&FBOVESPAe da CETIP na
forma do artigo 52 da Instrução CVM 400;

os recursos oriundos dos direitos creditórios do Patrimônio
Separado que estejam depositados em contas correntes de
titularidade da Emissora deverão ser exclusivamente
aplicados em: (i) fundos de investimentos de renda fixa de
baixo risco, com liquidez diária, que tenham seu
patrimônio representado por títulos ou ativos financeiros
de renda fixa, pré ou pós-fixados, emitidos pelo Tesouro
Nacional ou pelo Banco Central do Brasil; (ii) certificadO~
de depósito bancário emitidos pelas institUições financeiras
Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A., Itaú Unibanco
S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. ou Banco Citibank S.A!
e (iii) ou ainda em títulos públicos federais. Qualquer
aplicação em instrumento diferente será vedada; !



"Assembleia Geral" ou
"Assembleia":

"Avalista" ou "Raízen
Combustíveis" :

"Aviso ao Mercado":

"Aviso de Recebimento":

"BACEN":

"Banco Liquidante":

"BB-BI":

"BM&FBOVESPA":
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a Assembleia Geral de titulares de CRA, na forma da
Cláusula XII deste Termo de Securitização;

RAíZENCOMBUSTíVEISS.A., sociedade anônima, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. ° 33.453.598/0001-23, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida das Américas, n. ° 4.200, Bloco 5, andares 1 a 3,
Barra da Tijuca, CEP22640-102;

o aviso ao mercado publicado pela Emissora e pelos
Coordenadores no jornal "O Estado de São Paulo", e
divulgado na página da rede mundial de computadores da
Emissora, dos Coordenadores, da CVM, da BM&FBOVESPAe
da CETIP, informando os termos e condições da Oferta, nos
termos do artigo 53 da Instrução CVM 400;

o comprovante escrito, emitido pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, relativo ao recebimento de
quaisquer notificações, com a assinatura da pessoa que
recebeu e a data da entrega do documento, que possui
validade jurídica para a demonstração do recebimento do
objeto postal ao qual se vincula;

o Banco Central do Brasil;

o BANCOBRADESCOS.A., instituição financeira inscrita no
CNPJ/MF sob o n.o 60.746.948/0001-12, com sede na
Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo
Administrativo denominado "Cidade de Deus", s/n°, Vila
Vara, contratado pela Emissora para operacionalizar o
pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos
pela Emissora aos Titulares de CRA, executados por meio
do sistema da BM&FBOVESPA ou da CETIP, conforme o
caso, nos termos aqui previstos;

o BB BANCODEINVESTIMENTOS.A., instituição integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
Senador Dantas, 105, 36° andar, Centro, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 24.933.830/0001-30;

a BM&FBOVESPA S.A. - BOLSADE VALORES,MERCADORIASE;1
FUTUROS,sociedade anônima de capital aberto, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. ° 09.346.601/0001-25, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praçâ
Antônio Prado, n° 48, T andar, Centro;



"Boletim de Subscrição":

"Brasil" ou "Pais":

"Cedente":

"CETIP":

"CETIP21":

"Citi":

"CMN":

"CNPJ/MF":

"Código Civil":

"Código de Processo Civil":

"COFINS":

"Conta da Emissão":
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o boletim de subscrição por meio do qual os Investidores
subscreverão os CRA;

a República Federativa do Brasil;

AGRíCOLAPONTEALTA LTDA., sociedade empresária limitada
com sede na Cidade de Barra Bonita, Estado de São Paulo,
na Fazenda Ponte Alta, s/n, prédio I, CEP 17340-000,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.005.495.024/0001-82;

a CETIP S.A. - MERCADOSORGANIZADOS,sociedade por ações
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida República do Chile, n. 0230, T (parte),
10° e 110 andares, CEP20031-170, inscrita no CNPJ/MF sob
o n. 009.358.105/0001-91;

o módulo de distribuição primária e negociação secundária
de titulos e valores mobiliários administrado e
operacionalizado pela CETIP ou o MDA - Módulo de
Distribuição de Ativos, caso venha a suceder o CETIP21
como módulo de distribuição primária;

BANCOCITIBANKS.A., instituição financeira integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. o 33.479.023/0001-80, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Paulista, 1.111, 20 andar (parte);

o Conselho Monetário Nacional;

o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda;

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

a Lei n. o 5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme
alterada;

a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social;

a conta corrente de titularidade da Emissora mantida junto
ao Bradesco S.A. (237), sob o n. o 2621-2, agência 3391-0
na qual serão depositados os recursos decorrentes d~

/
integralização dos CRA e demais recursos relativos aos



"Contrato(s) de Adesão":

"Contrato de Cessão":

"Contrato de Custódia e
Escrituração":

"Contrato de Distribuição":

"Coordenador líder":

"Coordenadores" :

"Cosan":

"CPR-F":

"CRA":

"CRAem Circulação":
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Direitos Creditórios do Agronegócio;

o(s) contrato(s) de adesão ao Contrato de Distribuição,
celebrado(s) entre os Participantes Especiais e/ou os
Coordenadores Contratados e o Coordenador líder;

"Instrumento Particular de Cessão de D;re;tos Credjtór;os
do Agronegódo e Outras Avenças", celebrado em 27 de
maio de 2015 entre a Cedente, a Emissora, a Devedora e a
Avalista;

"Contrato Prestação de Serv;ços de Agente Escr;turador,
Agente Reg;strador, Agente D;gjtador, Custod;ante e
Outras Avenças", celebrado em 14 de maio de 2015 entre o
Custodiante e a Securitizadora;

"Contrato de Coordenação, Colocação e o;str;bu;ção
PúbUca de CerUticados de Recebive;s do Agronegódo, em
Reg;me de GaranUa F;rme de Colocação, da 1a (Pr;me;ra)
Sér;e da 14a (Dédma Quarta) Em;ssão da Ga;a Agro
SecurWzadora S.A.", celebrado em 13 de maio de 2015,
entre a Emissora, os Coordenadores, a Devedora, a Avalista
e a Cedente.

BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira integrante
do sistema de distribuição de valores mobiliários, com
estabelecimento em São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Paulista, 1.450, 8° andar, Bela Vista, CEP 01310-
917, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.271.464/0073-93;

em conjunto, o Coordenador Líder, o Citi, o BB-BI e o Itaú
BBA;

COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, sociedade anônima,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 50.746.577/0001-15, com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.327, 4° andar,
sala 01, CEP04543-011 ;

Cédula de Produto Rural - Financeira n. ° 003, emitida pela
Devedora em favor da Cedente em 12 de junho de 2015;

os certificados de recebíveis do agronegócio da 1a Série da -
14a emissão da Emissora;

a totalidade dos CRA em circulação no mercado, excluídos

5FCC2 _5
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"CSLL":

"CVM":

"Data de Amortização
Programada":

"Data de Emissão":

"Datas de Vencimento":

"Data de Vencimento dos CRA":

"DDA":

"Despesas":

"Devedora" ou "Raizen":

"Dia Útil" ou "Dias Úteis":
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aqueles de titularidade da Devedora, da Avalista, da
Cedente e os que a Emissora possuir em tesouraria, ou que
sejam de propriedade de seus respectivos controladores ou
de qualquer de suas respectivas controladas ou coligadas,
dos fundos de investimento administrados por sociedades
integrantes do grupo econômico da Emissora, da Devedora,
da Avalista e/ou da Cedente ou que tenham suas carteiras
geridas por sociedades integrantes do grupo econômico da
Emissora, da Devedora, da Avalista e/ou da Cedente, bem
como dos respectivos diretores, conselheiros e respectivos
cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e
colaterais até o segundo grau das pessoas acima
mencionadas para fins de apuração de quórum de
Assembleia;

a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido;

a Comissão de Valores Mobiliários;

a data em que está prevista para ocorrer a Amortização
Programada dos CRA, qual seja, 14 de junho de 2021,
conforme indicada no Anexo 11 deste Termo;

a data de emissão dos CRA, qual seja, 12 de junho de 2015;

a data de Amortização Programada e as datas de
pagamento da Remuneração dos CRA previstas no Anexo 11
deste Termo;

a data de vencimento efetiva dos CRA, qual seja, 14 de
junho de 2021;

o sistema de distribuição de ativos operacionalizado e
administrado pela BM&FBOVESPA;

todas e quaisquer despesas descritas na Cláusula 14.1 deste
Termo de Securitização;

RAíZEN ENERGIAS.A., sociedade anomma, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. o 08.070.508/0001-78, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenid~ Á
Presidente Juscelino Kubitschek 1327, 5" andar, sala 1; / j
(i) no caso da CETIP, todo dia que não seja sábad9'
domingo ou feriado declarado nacional; e (ii) no caso da

J
BM&FBOVESPA, qualquer dia que não seja sábado,

~DM97 jl



"Direitos Creditórios do
Agronegócio" :

"Documentos Comprobatórios":

"Documentos da Operação":

"Emissão":

"Emissora" ou "Securitizadora":

"Eventos de Liquidação do
Patrimônio Separado":

"Eventos de Vencimento
Antecipado dos CRA":

"Fiança":

"Garantia" ou "Aval":

"Grupo Econômico":
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domingo, feriado nacional, ou data que, por qualquer
motivo, não haja expediente na BM&FBOVESPA;

os direitos de crédito oriundos da CPR-F, os quais totalizam
R$1.219.317.079,86 (um bilhão duzentos e dezenove
milhões, trezentos e dezessete mil e setenta e nove reais e
oitenta e seis centavos), na data de emissão, incluindo a
totalidade dos respectivos acessórios, tais como fluxo de
pagamento, encargos moratórios, multas, penalidades,
indenizações, despesas, custas, honorários, garantias e
demais encargos contratuais e legais previstos na CPR-F;

em conjunto, a via negociável da CPR-F e uma cópia
simples dos demais Documentos da Operação;

os documentos relativos à Emissão e à Oferta, quais sejam:
(i) a CPR-F, (ii) o Contrato de Distribuição, (iii) este Termo
de Securitização; (iv) o Contrato de Cessão; (v) os
prospectos de distribuição pública dos CRA; e (vi) os
boletins de subscrição dos CRA;

a presente emissão dos CRA;

GAlA AGRO SECURITIZADORA S.A., acima qualificada;

os eventos descritos na Cláusula 13.1, abaixo, que
ensejarão a liquidação do Patrimônio Separado;

os eventos indicados na Cláusula 7.9 abaixo;

garantia fidejussória na modalidade fiança prestada pela
Devedora e pela Avalista, nos termos dos artigos 818 e
seguintes do Código Civil e da Cláusula 3.4 do Contrato de
Cessão;

a garantia fidejussória prestada pela Avalista no âmbito da
CPR-F, por meio da qual a Avalista se obriga como avalista
e principal pagadora, solidariamente e sem beneficio de
ordem, com a Devedora, dos Direitos Creditórios do

Agronegócio; 0
o conjunto formado por: (i) Devedora; (ii) Avalista; (iii)
Cosan; (iv) Shell; e (v) sociedades controladas, direta o
indiretamente, por qualquer das sociedades indicadas n6s

I

itens anteriores, ou com elas coligadas;



"IGP-M":

"Informações Financeiras
Consolidadas Combinadas":

"Instrução CVM 28":

"Instrução CVM 400":

"Instrução CVM414":

"Investidores":

"'OF ICâmbio":

"IOFITítulos":

"'RRF":

"Itaú BBA":
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o índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, calculado e
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas;

as informações financeiras (compostas por balanços
patrimoniais, demonstrações de resultado e fluxos de caixa
combinados) consolidadas combinadas da Devedora e da
Avalista (auditadas, caso venham a ser auditadas, por um
dos Auditores Independentes), relativas ao respectivo
exercicio social, preparadas a partir das Demonstrações
Financeiras Consolidadas Auditadas da Devedora e das
Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas da
Avalista;

o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,
calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística;

a Instrução da CVM n.o 28, de 23 de novembro de 1983,
conforme alterada;

a Instrução da CVM n. ° 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada;

a Instrução da CVM n. ° 414, de 30 de dezembro de 2004,
conforme alterada;

investidores qualificados, assim definidos nos termos do
artigo 109 da Instrução da CVM n.o 409, de 18 de agosto de
2004, conforme alterada;

o Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio;

o Imposto sobre Operações Financeiras com Títulos e
Valores Mobiliários;

o Imposto de Renda Retido na Fonte;

o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;

BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante d~
sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no .
CNPJ/MF sob o n.o 17.298.092/0001-30, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenid
Brigadeiro Faria Lima, n.o 3.500, 1°,2° e 3° (parte), 4° e l°
andares; /

4PêC. ::5D_;~5j



"Lei 8.929":

"Lei 9.514":

"Lei 10.931":

"Lei 11.076":

"Lei das Sociedades por Ações":

"Obrigação Financeira":

"Oferta":
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a Lei n. o 8.929, de 22 de agosto de 1994, conforme
alterada;

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

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

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

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

qualquer valor devido em decorrência de (a) empréstimos,
mútuos, financiamentos e outras dívidas financeiras
onerosas, incluindo, sem limitação, debêntures, letras de
câmbio, notas promissórias ou instrumentos similares no
Brasil ou no exterior; (b) aquisições a pagar; (c) saldo
líquido das operações ativas e passivas com derivativos em
que a Raízen e/ou a Raízen Combustíveis, ainda que na
condição de garantidora, seja parte (sendo que o referido
saldo será líquido do que já estiver classificado no passivo
circulante e exigível de longo prazo da Raízen e/ou da
Raízen Combustíveis); (d) cartas de crédito, avais, fianças,
coobrigações e demais garantias prestadas em beneficio de
empresas não consolidadas nas Informações Financeiras
Consolidadas da Raízen e/ou da Raízen Combustíveis; e (e)
obrigações decorrentes de resgate de ações e pagamento
de dividendos fixos, se aplicável.

a oferta pública dos CRA, realizada nos termos da Instrução
CVM 400 e da Instrução CVM 414, a qual (i) é destinada aos
Investidores; (ii) será intermediada pelos Coordenadores; e
(iii) dependerá de prévio registro perante a CVM, da
divulgação do Anúncio de Inicio e da disponibilização do
prospecto definitivo de distribuição dos CRA ao público
investidor;

significa qualquer hipoteca, penhor, alienação fiduciária, j
cessão fiduciária, usufruto, fideicomisso, promessa di J
venda, opção de compra, direito de preferência, encargcl, .
gravame ou ônus, arresto, sequestro ou penhora, judicIal
ou extrajudicial, voluntário ou involuntário, ou outro~to



"Opção de Lote Adicional":

"Opção de Lote Suplementar":

"Oferta de Resgate Antecipado":

"Pagamento Residual Cedente":

"Pagamento Residual
Securitizadora":

"Participantes Especiais" ou
"Coordenadores Contratados":

"Patrimônio Separado":

"Pessoas Vinculadas":
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que tenha o efeito prático similar a qualquer das
expressões acima;

conforme definido na Cláusula 4.10 deste Termo;

conforme definido na Cláusula 4.11 deste Termo;

significa a oferta de resgate antecipado nos termos da
Cláusula 7.1 abaixo;

pagamentos que a Cedente fará à Emissora, a título de
ajuste do Valor da Cessão recebido, de acordo com a
fórmula prevista nas Cláusulas 2.3 e seguintes do Contrato
de Cessão;

pagamentos que a Emissora fará à Cedente, a título de
ajuste do Valor da Cessão pago, de acordo com a fórmula
prevista nas Cláusulas 2.3 e seguintes do Contrato de
Cessão;

instituições financeiras autorizadas a atuar no mercado de
capitais brasileiro, convidadas pelos Coordenadores para
participar da Oferta apenas para o recebimento de ordens,
nos termos do Contrato de Adesão;

o patrimônio constituído após a instituição do Regime
Fiduciário pela Emissora, composto pelos (i) Direitos
Creditórios do Agronegócio e (li) valores que venham a ser
depositados na Conta da Emissão. O Patrimônio Separado
não se confunde com o patrimônio comum da Emissora e se
destina exclusivamente à liquidação dos CRA, bem como ao
pagamento dos custos de administração e obrigações fiscais
incluindo, mas não se limitando, às Despesas;

quaisquer das seguintes pessoas: (i) dos controladores ou
administradores dos Coordenadores, dos Participantes
Especiais, dos Coordenadores Contratados, da Emissora, da
Devedora, da Avalista, da Cedente ou outras pessoas
vinculadas à Oferta, bem como (ii) seus cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais
até o segundo grau. Como foi verificado excesso d0
demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de CRA
objeto da Oferta, não foi permitida a colocação de CRA
investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadat,
sendo as intenções de investimento realizadas tor
investidores da Oferta que sejam Pessoas VinculJdas



"PIS":

"Prazo Máximo de Colocação":

"Preço de Integralização":

"Procedimento de Bookbuilding":

"PUMA":

"Regime Fiduciário":

"Remuneração dos CRA":

"Shell":

"Taxa de Administração":
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automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400;

o Contribuição ao Programa de Integração Social;

conforme indicado na Cláusula 4.9 deste Termo;

o Valor Nominal Unitário para os CRA na Data de Emissão,
acrescido da Remuneração devida nos termos do presente
Termo de Securitização, calculados de forma cumulativa,
pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data da
efetiva integralização dos CRA;

o procedimento de coleta de intenções de investimento
conduzido pelos Coordenadores, nos termos dos parágrafos
1° e 2° do artigo 23 e do artigo 44 da Instrução CVM 400,
por meio do qual os Coordenadores verificaram a demanda
do mercado pelos CRA, bem como definiram a taxa da
Remuneração aplicável a cada uma das Séries dos CRA;

a plataforma eletrônica de negociação de multiativos,
administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA;

o regime fiduciário sobre os Direitos Creditórios do
Agronegócio, o Aval concedido no âmbito da CPR-F e os
valores que venham a ser depositados na Conta da Emissão,
a ser instituído pela Emissora na forma do artigo 9° da Lei
9.514 para constituição do Patrimônio Separado. O Regime
Fiduciário segrega os Direitos Creditórios do Agronegócio e
os valores que venham a ser depositados na Conta da
Emissão do patrimônio da Emissora até o integral
cumprimento de todas as obrigações relativas aos CRA,
incluindo, sem limitação, o pagamento integral do Valor
Nominal Unitário e o valor correspondente à Remuneração
dos CRA;

tem o significado previsto na Cláusula 6.2 abaixo;

SHELL BRAZIL HOLDING BV, holding de instituições não
financeiras, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.717.887/0001-

57, com sede na Holanda, cidade de Haia, na Carel vaj1
Bylandtlaan 30, 2596HR's, Gravenhage;

a taxa mensal de administração do Patrimônio Separado ~.
valor de R$3.000,00 (três mil reais) mensais, líquida de
todos e quaisquer tributos, atualizada anualmente pelo

~3/DA~B7/sJ
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IGP-M desde a Data de Emissão, calculada pro rata d;e se
necessário, a que a Emissora faz jus;

a variação acumulada das taxas médias diárias dos
Depósitos Interfinanceiros - DI de um dia, "extra grupo",
expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada pela
CETIP, no informativo diário disponivel em sua página na
internet (http://www.cetip.com.br);

o presente Termo de Securitização de Direitos Creditórios
do Agronegócio da 1a (primeira) Série da 143 (Décima
Quarta) Emissão de Certificados de Recebiveis do
Agronegócio da Gaia Agro Securitizadora S.A.;

os titulares dos CRA, em conjunto;

o valor de R$675.000.000,00 (seiscentos e setenta e cinco
milhões) acrescidos da Remuneração dos CRA, calculada
pro rata tempods, desde 12 de junho de 2015, até a data
de integralização dos CRA, a ser pago pela Emissora como
contrapartida à cessão da CPR-F pela Cedente, nos termos
da Cláusula 2.2 do Contrato de Cessão;

na Data de Emissão, correspondente a R$1.000,00 (um mil
reais);

na Data da Emissão, o valor correspondente a
R$675.000.000,00 (seiscentos e setenta cinco milhões de
reàis). A quantidade de CRA foi aumentada mediante
exercicio da Opção de Lote Adicional e foi aumentada
mediante exercicio da Opção de Lote Suplementar;

1.2. Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se
expressamente indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista não ser
Dia Útil, haverá prorrogação para o primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer penalidade.

1.3. A Emissora está autorizada a realizar a Emissão e a Oferta com base na deliberação
tomada em reunião de diretoria da Emissora, realizada em 2 de janeiro de 2013 ("Reunião da
Diretoria"), cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP"), em
21 de janeiro de 2013, sob o n° 31.623/13-0.

1.3.1. Na ata da Reunião da Diretoria foi aprovada a emissão de séries de CRA em
montante de até R$10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais), sendo que até a presente
data, a Emissora emitiu certificados de recebiveis do agronegócio no valor total ~
R$1.802.060.878,75 (um bilhão, oitocentos e dois milhões, sessenta mil, oitocentos' e

http://www.cetip.com.br;
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3.2. De acordo com a Lei n. o 11.076, os CRA emitidos no âmbito da Emissão são lastreados
na CPR-F emitida pela Devedora, com Aval da Avalista, em favor da Cedente.

3.3. Os Documentos Comprobatórios, bem como quaisquer novos direitos creditórios e/ou
garantias, nos termos e para os efeitos dos artigos 627 e seguintes do Código Civil Brasileiro,
ficarão sob a guarda e custódia do Custodiante, até a data de liquidação integral dos CRA.

3.3.1. As condições precedentes para a aquisição dos Direitos Creditórios do
Agronegócio pela Emissora são aquelas previstas na Cláusula 3.3 do Contrato de
Cessão.

3.4. O valor do Pagamento Residual Securitizadora será obtido pela aplicação da fórmula
prevista nas Cláusulas 2.3.2 e seguintes do Contrato de Cessão e o valor do Pagamento
Residual Cedente será obtido pela aplicação da fórmula prevista nas Cláusulas 2.3.2.3 e
seguintes do Contrato de Cessão.

3.5. As características dos Direitos Creditórios do Agronegócio ora vinculados à presente
Emissão, incluindo sua amortização e respectiva data de vencimento, encontram-se descritas
na CPR-F, cuja cópia consta do Anexo I a este Termo de Securitização.

CLÁUSULA IV - CARACTERíSTICASDOSCRA E DA OFERTA

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

a) Emissão: 14a (décima quarta);

b) Garantia: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA,
que gozarão da garantia que integra os Direitos Creditórios do Agronegócio, qual seja o
Aval da Avalista. Adicionalmente, todas as obrigações, presentes e futuras, principais e
acessórias, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Cedente no Contrato de
Cessão e suas posteriores alterações, incluindo, mas não se limitando o Pagamento
Residual Cedente, contarão com a Fiança da Avalista e da Devedora;

c) Série: Os CRA serão emitidos em série única;

d) Quantidade de CRA: 675.000 (seiscentos e setenta e cinco mil) no âmbito da Oferta. A
quantidade de CRA inicialmente ofertada de 500.000 (quinhentos mil) CRA foi
aumentada, de comum acordo entre os Coordenadores e a Devedora, em decorrência da
demanda dos Investidores, em 20% (vinte por cento), ou seja, em 100.000 (cem mil)
CRA, mediante exercício total da Opção de Lote Adicional, nos termos do artigo 14,
parágrafo 20 da Instrução CVM 400 e, adicionalmente, em 15% (quinze por cento), ou
seja 75.000 (setenta e cinco mil) CRA, mediante exercício total da Opção de Lote \.
Suplementar, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM400;
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e) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão ("Valor Total da Emissão") é de
R$675.000.000,00 (seiscentos e setenta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão. O
Valor Total da Emissão é equivalente ao valor inicialmente ofertado de
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), acrescido, de comum acordo entre os
Coordenadores e a Devedora, em 20% (vinte por cento), ou seja, R$100.000.000,00 (cem
milhões de reais), mediante o exercicio total da Opção de Lote Adicional, nos termos do
artigo 14, parágrafo 2°, e em 15%(quinze por cento), ou seja, R$75.000.000,00 (setenta
e cinco milhões de reais), mediante exercicio total da Opção de Lote Suplementar, nos
termos do artigo 24 da Instrução CVM400;

f) Valor Nominal Unitário dos CRA: R$1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão;

g) Prazo de Vigência: 2.194 (dois mil cento e noventa e quatro) dias corridos, a contar da
Data de Emissão para os CRA;

h) Remuneração: Os CRA farão jus a juros remuneratórios calculados nos termos da
Cláusula 6.2 abaixo;

i) Amortização dos CRA: O Valor Nominal Unitário dos CRA será amortizado integralmente
na Data de Vencimento ("Data de Amortização Programada");

j) Periodicidade de Pagamento: O Valor Nominal Unitário e a Remuneração dos CRA serão
devidos nas datas previstas no Anexo 1/ deste Termo;

k) Data de Vencimento: 14 de junho de 2021;

l) Forma: Os CRA serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será
comprovada por extrato emitido pela CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA, conforme o caso
e considerando a custodia eletrônica dos ativos na CETIP e/ou na BM&FBOVESPA. Será
reconhecido como comprovante de titularidade dos CRA o extrato em nome do Titular
de CRA emitido pela CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA, enquanto estiverem
eletronicamente custodiados na CETIP e/ou na BM&FBOVESPA, conforme o caso.
Adicionalmente, caso aplicável, será considerado comprovante, extrato emitido pelo
Agente Escriturador;

m) Regime Fiduciário: Sim;

n) Garantia Flutuante: Não há, ou seja, não existe qualquer tipo de regresso contra o
patrimônio da Emissora;

o) Sistema de Distribuição, Custódia Eletrônica, Negociação e Liquidação Financeira: CETIP
e/ou BM&FBOVESPA;

p) Data de Emissão: 12 de junho de 2015;

q) Local de Emissão: São Paulo - SP;
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r) Multa e Juros Moratórios: Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer quantia
devida aos Titulares de CRA, incidirão, a partir do vencimento até a data de seu efetivo
pagamento, (i) multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o montante
inadimplido; e (ii) juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao mês,
calculados dia a dia, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial;

s) Local de Pagamento: Os pagamentos dos CRA serão efetuados utilizando-se os
procedimentos adotados pela CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA, conforme o caso. Caso
por qualquer razão, a qualquer tempo, os CRA não estejam custodiados na CETIP e/ou
na BM&FBOVESPA nas Datas de Vencimento, a Emissora deixará, em sua sede, o
respectivo pagamento à disposição do respectivo Titular de CRA. Nesta hipótese, a
partir da referida Data de Vencimento, não haverá qualquer tipo de atualização ou
remuneração sobre o valor colocado à disposição do Titular dos CRA na sede da
Emissora;

t) Atraso no Recebimento dos Pagamentos: Sem prejuízo no disposto no item (y) abaixo, o
não comparecimento do Titular dos CRA para receber o valor correspondente a qualquer
das obrigações pecuniárias devidas pela Emissora, nas datas previstas neste Termo ou
em comunicado publicado pela Emissora, não lhe dará direito ao recebimento de
qualquer acréscimo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados
os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento, desde que os recursos
tenham sido disponibilizados pontualmente;

u) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao
pagamento de qualquer obrigação pecuniária relativa aos CRA, sem que haja qualquer
acréscimo aos valores a serem pagos, até o primeiro Dia Útil subsequente, caso a
respectiva data de vencimento não seja Dia Útil na CETIP e/ou na BM&FBOVESPA;

v) Registro para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: Os CRA serão registrados
para distribuição no mercado primário por meio (a) do CETIP21 ou do MDA, caso este
venha a suceder o CETIP21 como módulo de distribuição primária.L e/ou (b) DDA e, para
negociação no mercado secundário, no (a) CETIP21 e/ou (b) no PUMA e distribuídos com
a intermediação dos Coordenadores, dos Coordenadores Contratados ou dos
Participantes Especiais, caso aplicável, sendo a liquidação financeira e a custódia
eletrônica de acordo com os procedimentos da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA,conforme
o caso;

w) Pagamentos: Os pagamentos dos Direitos Creditórios do Agronegócio serão depositados
diretamente na Conta da Emissão, conforme o caso;

x) Ordem de Alocação dos Pagamentos: Caso, em qualquer data, o valor recebido pela
Emissora a título de pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio não sejam
suficientes para quitação integral dos valores devidos aos Titulares de CRA, tais valore
serão alocados observada a seguinte ordem de preferência: (i) despesas do Patrimônj~

:":I~::J:/
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Separado, (ii) Remuneração dos CRA, pro rata; e (iii) amortização do Valor Nominal
Unitário; e

y) Classificação de Risco: A Emissão dos CRA foi submetida à apreciação da Agência de
Classificação de Risco. A classificação de risco da Emissão deverá existir durante toda a
vigência dos CRA, devendo tal classificação de risco ser atualizada trimestralmente, de
acordo com o disposto no artigo 7, 57° da Instrução CVM 414. A Agência de Classificação
de Risco poderá ser substituída por qualquer uma das seguintes empresas, pela
Devedora, sem necessidade de Assembleia Geral: (i) a STANDARD& POOR'SRATING
SERVICES,agência de classificação de risco com sede na cidade de São Paulo, estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. ° 201, 18° andar, CEP 05.426-100,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 02.295.585/0001-40, ou (ii) a FITCHRATINGSBRASILLTDA.,
agência de classificação de risco com sede na Cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio
de Janeiro, na Praça XV de Novembro, n. ° 20, sala 401 B, CEP 20.010-010, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.O01.813.375/0001-33.

4.1.1. Até a quitação integral das Obrigações Garantidas, a Emissora obriga-se a manter
os Direitos Creditórios do Agronegócio vinculados aos CRA e agrupado no Patrimônio
Separado, constituído especialmente para esta finalidade, nos termos da Cláusula IX
abaixo.

Distribuição dos CRA

4.2. Os CRA serão objeto de distribuição pública em conformidade com a Instrução CVM
414 e Instrução CVM400, nos termos do Contrato de Distribuição.

4.3. De acordo com o plano de distribuição, os CRA serão distribuídos sob regime de
garantia firme de colocação. A distribuição pública dos CRA contará com a garantIa firme de
colocação dos Coordenadores na proporção de 1/4 (um quarto) para cada Coordenador. A
oferta dos CRA oriundos do eventual exercício de Opção de Lote Adicional e de Opção de Lote
Suplementar será conduzida sob o regime de melhores esforços.

4.4. A Emissora e os Coordenadores iniciarão a Oferta após (i) a concessão do registro da
Oferta pela CVM, (ii) a divulgação do Anúncio de Início, e (iii) a disponibilização do prospecto
definitivo ao público investidor, devidamente aprovado pela CVM. A colocação dos CRA junto
ao público investidor será realizada de acordo com os procedimentos (i) da CETIP, para
distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário, para os CRA
eletronicamente custodiados na CETIP; ou (ii) da BM&FBOVESPA, para distribuição no
mercado primário e negociação no mercado secundário, para os CRA eletronicamente
custodiados na BM&FBOVESPA.

4.5. Os CRA serão objeto de distribuição pública aos Investidores, não existindo reservas
antecipadas, nem fixação de lotes máximos ou mínimos. Os Coordenadores, com anuência da
Devedora, organizarão a colocação dos CRA perante os Investidores interessados, podendo
levar em conta suas relações com clientes e outras considerações de natureza comercial o
estratégica. ~

~~ /"1
DA#923~p
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4.5.1. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, não foi aceita a participação de
investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuild;ng, sem possibilidade de reservas antecipadas e sem limite máximo de tal
participação em relação ao volume da Oferta. Para fins da Oferta, "Pessoas
Vinculadas" são qualquer (i) dos controladores ou administradores dos Coordenadores,
dos Participantes Especiais, dos Coordenadores Contratados, da Emissora, da
Devedora, da Avalista, da Cedente ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como
(ii) seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o
segundo grau.

4.5.2. Como foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à
quantidade de CRA objeto da Oferta, não foi permitida a colocação de CRA a
investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de
investimento realizadas por investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM400.

4.6. O exercicio pelos Coordenadores da garantia firme de colocação dos CRA está
condicionado ao atendimento integral das condições precedentes estabelecidas na Cláusula
3.1 do Contrato de Distribuição.

4.7. Caso a garantia firme de colocação seja exercida pelos Coordenadores, os CRA
adquiridos poderão ser revendidos no mercado secundário através do CETIP21 e/ou PUMA, por
valor acima ou abaixo do seu Valor Nominal Unitário sem qualquer restrição, portanto, à sua
negociação. O prazo máximo de colocação dos CRA será até o 5° (quinto) Dia Útil contado a
partir da data de divulgação do Anúncio de Inicio.

4.8. A Oferta terá inicio a partir da (i) obtenção de registro perante a CVM; (ii) divulgação
do Anúncio de Início; e (iii) disponibilização do prospecto ao público, no formato definitivo,
devidamente aprovado pela CVM.

4.9. O prazo máximo de colocação dos CRA será de até 5 (cinco) Dias Úteis da data
seguinte à divulgação do Anúncio de Inicio ("Prazo Máximo de Colocação").

4.10. Os Coordenadores, após consulta e concordância prévia da Devedora, optaram por
aumentar a quantidade dos CRA originalmente ofertados, em 20% (vinte por cento), ou seja,
em 100.000 (cem mil) CRA, mediante o exercicio total da opção de lote adicional, nos termos
do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM400] ("Opção de Lote Adicional").

4.11. Os Coordenadores, após consulta e concordância prévia da Devedora, optaram por
aumentar a,quantidade dos CRA originalmente ofertados, em 15%(quinze por cento), ou seja~
em 75.000 (setenta e cinco mil) CRA, mediante o exercicio total da opção de lote
suplementar de CRA à quantidade dos CRA originalmente ofertados ("Opção de Lot
Suplementar"), nos termos do artigo 24 da Instrução CVM n. o 400. /

c:e&%? -=-os
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4.12. Aplicar-se-ão aos CRA oriundos do exercício de Opção de Lote Adicional e de Opção de
Lote Suplementar as mesmas condições e preço dos CRA inicialmente ofertados, conforme o
caso e sua colocação será conduzida sob o regime de melhores esforços.

4.13. Durante todo o Prazo Máximo de Colocação, o preço de integralização dos CRA será o
correspondente ao Preço de Integralização, sendo a integralização dos CRA realizada em
moeda corrente nacional, à vista, no ato da subscrição.

Destinação de Recursos

4.14. Os recursos obtidos com a subscrição dos CRA serão utilizados exclusivamente pela
Emissora para pagamento do Valor da Cessão, conforme estabelecido no Contrato de Cessão,
e para formação do Fundo de Despesas, disciplinados nas Cláusulas 9.7 e seguintes deste
Termo de Securitização. Os recursos obtidos pela Cedente no contexto do Contrato de Cessão
serão utilizados exclusivamente pela Cedente para desembolso de recursos no âmbito da CPR-
F.

4.15. Os recursos obtidos pela Devedora em razão do desembolso da CPR-F serão por ela
utilizados integralmente em suas atividades relacionadas exclusivamente ao agronegócio, no
curso ordinário dos seus negócios, assim entendidas as operações, investimentos e
necessidades de financiamento relacionadas com a produção, comercialização,
beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e
implementos utilizados na atividade agropecuária, nos termos do parágrafo único do artigo 23
da Lei 11.076.

Escrituração

4.16. Os CRA serão registrados pela Emissora, para fins de custódia eletrônica e de
liquidação financeira de eventos de pagamentos na CETIP e/ou na BM&FBOVESPA,conforme o
caso, para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário na
BM&FBOVESPAou na CETIP, conforme o caso, nos termos da Cláusula 2.5 acima.

4.17. Os CRA serão emitidos sob a forma nominativa e escritural. Serão reconhecidos como
comprovante de titularidade do CRA: (i) o extrato de posição de custódia expedido pela CETIP
e/ou pela BMF&BOVESPA,conforme o caso, em nome do respectivo Titular de CRA; ou (ii) o
extrato emitido pelo Agente Escriturador, a partir de informações que lhe forem prestadas
com base na posição de custódia eletrônica constante da CETIP e/ou da BMF&BOVESPA,
considerando que a custódia eletrônica do CRAesteja na BM&FBOVESPAe/ou na CETIP.

Banco Liquidante

4.18. O Banco Liquidante foi contratado pela Emissora para operacionalizar o pagamento e1
liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares de CRA, executados p' r
meio do sistema da BM&FBOVESPAe/ou da CETIP.
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CLÁUSULA V - SUBSCRiÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRA

5.1. Os CRA serão subscritos no mercado pnmano e integralizados pelo Preço de
Integralização, o qual será pago à vista em moeda corrente nacional, por intermédio dos
procedimentos estabelecidos pela CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA, conforme o caso: (i) nos
termos do respectivo Boletim de Subscrição; e (ii) para prover recursos a serem destinados
pela Emissora conforme Cláusula 4.14 acima.

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

CLÁUSULA VI - CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR, REMUNERAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DOS CRA

6.1. Amortização Programada dos CRA: O Valor Nominal Unitário dos CRA será amortizado
integralmente na Data de Vencimento.

6.2. Remuneração dos CRA: A partir da Data de Emissão, sobre o Valor Nominal Unitário dos
CRA, incidirão juros remuneratórios, correspondentes a 100%da variação acumulada da Taxa
DI, ano base 252 dias, definidos em Procedimento de Bookbuilding ("Remuneração dos CRA") e
calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos. A
Remuneração dos CRAserá calculada conforme fórmula abaixo:

onde:

"l' = valor da Remuneração acumulada no período, devida no Período de
Capitalização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

"VNe" = Valor Nominal Unitário de cada CRA, informado/calculado com 8 (oito)
casas decimais, sem arredondamento;

"Fator Juros" = fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido
de spread, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,
apurado da seguinte forma:

onde:

"Fator D'" = produtório das Taxas DI-Over, de 3 (três) Dias Úteis antes da datad
de início de capitalização dos CRA, exclusive, até 3 (três) Dias Úteis antes da
data de cálculo dos CRA, inclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:

n

Fator DI = rr (1+ TDIk)
k=l
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data de cálculo dos CRA, inclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:

n

Fator DI = fI (1+ TDIk)
k=l

onde:

".!$." corresponde ao número de ordem das Taxas DI-Over, sendo 'k' um número
inteiro;

"n" corresponde ao número total de Taxas DI-Over consideradas no Periodo de
Capitalização, sendo 'n° um número inteiro;

TDlk = Taxa DI-Over expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais,
com arredondamento, da seguinte forma:

r 1 1
i (DI )252 i

I.

TDl
k
= __ k +1 -li

100 I

------------------------.-------------------------------------------------------------------------------'

onde:

"DI~" = Taxa DI-Over, divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia (overnight),
utilizada com 2 (duas) casas decimais;

"Fator Spread" = Sobretaxa de juros fixo, calculada com 9 (nove) casas
decimais, com arredondamento, da seguinte forma:

onde:

"spread" = sobretaxa de juros para os CRA, definida por meio do Procedimento
de Bookbuilding, correspondente a O (zero), e

".o." = é o número de Dias Úteis entre 3 (três) Dias Úteis da Data de Emissão dos
CRA ou 3 (três) Dias Úteis antes da data de pagamento dos CRA indicada na
tabela constante do Anexo 11 (em conjunto, "Datas de Vencimento") e a data de
cálculo ou Data de Vencimento dos CRA, sendo "DP" um número inteiro.

Observações:
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Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDlk), sendo que a cada fator
diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais,
aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último
considerado.

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "Fator
DI" com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento.

o fator resultante da expressão (Fator DI x FatorSpread) deve ser considerado
com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento.

Considera-se a data de aniversário dos CRA as datas de pagamentos constante
no Anexo 11.

Os valores relativos a Juros Remuneratórios deverão ser pagos conforme
planilha no Anexo 11, a partir da Data de Emissão (cada uma dessas datas, uma
("Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios")

O Valor Nominal Unitário dos CRA será amortizado integralmente na Data de
Vencimento.

Os prazos de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRA, devidas
no mês em questão, serão prorrogados pelo número de dias necessários para
assegurar que entre a data de recebimento dos Direitos Creditórios do
Agronegócio pela Emissora e a data de pagamento de suas obrigações
referentes aos CRAsempre decorra 2 (dois) Dias Úteis.

A prorrogação prevista acima se justifica em virtude da necessidade de haver
um intervalo de pelo menos 2 (dois) Dias Úteis entre o recebimento dos Direitos
Creditórios do Agronegócio e o repasse dos recursos aos Titulares de CRA.

6.2.1. Na hipótese de o Patrimônio Separado dispor de recursos, terem sido
respeitados os procedimentos operacionais de recebimento de recursos dispostos neste
Termo de Securitização e haver atraso no pagamento de qualquer quantia devida aos
Titulares de CRA exclusivamente imputado à Emissora, serão devidos pela Emissora, a
partir do vencimento até a data de seu efetivo pagamento, multa moratória não
compensatória de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
pro rata tempor;s, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial, ambos incidentes sobre o valor devido e não pago.

6.2.2. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento d~
qualquer obrigação por quaisquer das Partes, até o 1° (pri~eiro) Dia Útil subsequente
se o vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Util, sem nenhum acréSC7'
aos valores a serem pagos.

~81;''/}
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6.2.3. Deverá haver um intervalo de, no mmlmo, 2 (dois) Dias Úteis entre o
recebimento dos pagamentos referentes aos Direitos Creditórios do Agronegócio pela
Emissora e respectivo pagamento de suas obrigações referentes aos CRA.

6.3 Após a Data de Emissão, cada CRA terá seu valor de amortização ou resgate, nas
hipóteses definidas neste Termo de Securitização, calculado pela Emissora e confirmado pelo
Agente Fiduciário, com base na Remuneração dos CRA.

6.4 Na Data de Vencimento dos CRA, a Emissora deverá proceder à liquidação total dos
CRA, conforme o caso, em circulação pelo Valor Nominal Unitário em aberto, acrescido da
Remuneração aplicável, conforme o caso.

6.5 Na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa DI por mais de
10 (dez) dias consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou no
caso de impossibilidade de aplicação da Taxa DI como Remuneração dos CRA por proibição
legal ou judicial, a Devedora deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias contados da data de
término do prazo de 10 (dez) dias mencionado acima ou da data de extinção da Taxa DI, ou
de impossibilidade de aplicação da Taxa DI por proibição legal ou judicial, conforme o caso,
convocar a Emissora para definir de comum acordo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
observada a regulamentação aplicável, o novo parâmetro de Remuneração dos CRA a ser
aplicado, que deverá ser aquele que melhor reflita as condições do mercado vigentes à época
("índice Substitutivo"). Até a deliberação desse parâmetro, ou na hipótese de não haver
acordo, será utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer obrigações pecuniárias previstas
neste Termo de Securitização a mesma taxa diária produzida pela última Taxa DI divulgada.

CLÁUSULA VII - RESGATEANTECIPADO, REDUÇÃO DE CAPITAL E VENCIMENTO ANTECIPADO
DOS CRA

Resgate Antecipado

7.1. A Emissora poderá realizar, a critério exclusivo da Devedora, nos termos da Cláusula
10.1 da CPR-F, a qualquer momento a partir da Data de Emissão e até a Data de Vencimento,
oferta irrevogável de resgate antecipado dos CRA, sendo assegurada a seus titulares igualdade
de condições para aceitar a oferta ("Oferta de Resgate Antecipado" e "Resgate Antecipado",
respectivamente). A Oferta de Resgate Antecipado e o Resgate Antecipado serão
operacionalizados da seguinte forma:

7.1.1. A Emissora realizará a Oferta de Resgate Antecipado, por meio de publicação
de anúncio a ser publicado no jornal "O Estado de São Paulo", ou de envio de carta a
todos os Titulares de CRA ("Edital de Resgate Antecipado"), devendo em quaisquer das
hipóteses, notificar o Agente Fiduciário, e que deverá descrever os termos e condições
do Resgate Antecipado, incluindo: (a) data efetiva para o resgate dos CRA~
pagamento aos Titulares de CRA que aceitarem a Oferta de Resgate Antecipado; (b)
data limite para os Titulares de CRA manifestarem à Emissora a intençã~ de aderire
a Oferta de Resgate Antecipado, o qual deverá ser de até 10 (dez) Dias Uteis a con r
da data da publicação ou envio do Edital de Resgate Antecipado, e o procedimE1hto

~~nM923;;? T
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para tal manifestação junto a Emissora; (c) demais informações relevantes aos
Titulares de CRA;

7.1.2. A Emissora deverá realizar o Resgate Antecipado de todos os Titulares de CRA
que manifestaram sua aceitação à Oferta de Resgate Antecipado na data indicada no
Edital de Resgate Antecipado; e

7.1.3. O valor a ser pago aos Titulares de CRA em decorrência do Resgate Antecipado
será equivalente ao Valor Nominal Unitário, ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, se
for o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata tempor;s, desde a Data de
Emissão, ou do último pagamento, conforme o caso, até a data do Resgate
Antecipado.

7.1.4. Os CRA resgatados antecipadamente serão obrigatoriamente cancelados
pela Emissora.

Redução de Capital

7.2. Caso a Devedora decida reduzir seu capital, na forma do caput do artigo 174 da Lei das
Sociedades por Ações, o procedimento para oposição de credores, a que se refere o artigo
174, ~1°, da Lei das Sociedades por Ações, será implementado por meio de notificação da
Devedora, direcionada à Emissora ("Notificação de Redução de Capital"), enviando a ata de
assembleia geral extraordinária que deliberou sobre a redução de capital e sua publicação
("AGE de Redução"), e solicitando a manifestação da Emissora sobre o exercício, ou não, de
seu direito de oposição à redução de capital, na forma do artigo 174, da Lei das Sociedades
por Ações ("Oposição à Redução de Capital").

7.3. O envio da Notificação de Redução de Capital, nos termos aqui previstos, deverá
ocorrer em até 2 (dois) dias a contar da data de publicação da AGE de Redução.

7.4. A Emissora terá 7 (sete) dias, a contar da data de publicação da AGE de Redução,
para, por meio de notific"ação, comunicar os Titulares de CRA sobre a Redução de Capital e
solicitar sua manifestação, por escrito, dirigida à Emissora, em até 48 (quarenta e oito) dias,
a contar da data de publicação da AGE de Redução, para que cada Titular de CRA informe se
se opõe, ou não, à Redução de Capital, na forma do artigo 174, da Lei das Sociedades por
Ações e em até 4 (quatro) dias após o termino do prazo de 48 (quarenta e oito) dias referido
acima, a Emissora deverá apresentar à Junta Comercial competente notificação da Oposição à
Redução de Capital, caso haja.

7.5. A Emissora terá 55 (cinquenta e cinco) dias, a contar da data de publicação da AGE de
Redução ("Prazo de Resposta à Redução de Capital"), para responder, por escrito, à Devedora~
se se oporá, ou não, à Redução de Capital, na forma do artigo 174, da Lei das Sociedades por
Ações, com indicação da quantidade de Titulares de CRA que houver manifestado su
Oposição à Redução de Capital, no prazo estipulado pela Emissora na notificação a que ~ '
refere a Cláusula 7.2 acima ("Resposta à Redução de Capital"). Caso a Emissora não l:.e
manifeste dentro do Prazo de Resposta da Redução, ou se manifeste sem indicar a quantidáde

.~---ADA":;? ;.
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de titulares de CRA que houver manifestado sua Oposição à Redução de Capital, considerar-
se-á, para todos os fins de direito, e de forma definitiva, não exercido o direito de Oposição à
Redução de Capital, operando-se a decadência, na forma do artigo 174, 510 (in fine), da Lei
das Sociedades por Ações.

7.6. Exercida a Oposição à Redução de Capital, por meio do envio da Resposta à Redução
de Capital, na forma e no prazo aqui estipulados, a Devedora estará obrigada a desembolsar,
em favor da Emissora, via pagamento da CPR-F, o montante para que ela resgate os CRA de
todos os titulares que tenham apresentado oposição para a Emissora, na forma da Cláusula
7.2 acima, de acordo com as condições estabelecidas nos itens abaixo.

7.7. O valor devido pela Emissora aos Titulares de CRA que tiverem exercido a Oposição à
Redução de Capital deverá ser equivalente ao saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA
detidos pelos mesmos na data do efetivo pagamento pela Emissora, acrescido da
Remuneração dos CRAdevida e ainda não paga até a respectiva data de pagamento.

7.8. O valor de resgate calculado na forma da Cláusula 7.7 acima ("Valor de Resgate por
Redução de Capital") será pago pela Emissora aos Titulares de CRA que tiverem exercido a
Oposição à Redução de Capital no prazo de 2 (dois) Dias Úteis a contar do pagamento dos
valores necessários para tanto pela Devedora e/ou pela Avalista, no âmbito da CPR-F e/ou
pela Cedente no âmbito da Cláusula 2.3 e seguintes do Contrato de Cessão. Conforme previsto
na Cláusula 10.10 da CPR-F, os pagamentos devidos pela Devedora e/ou pela Avalista em
virtude da amortização da CPR-F em decorrência da Oposição à Redução de Capital deverão
ser efetivados pela Devedora e/ou pela Avalista à Emissora dentro de até 60 (sessenta) dias, a
contar da data de publicação da AGE de Redução, observado que a Devedora não poderá
efetuar qualquer pagamento a seus acionistas a título de distribuição de valores com base na
redução de capital deliberada na AGE de Redução até que o Valor de Resgate por Redução de
Capital tenha sido integralmente pago à Emissora.

Vencimento Antecipado

7.9. Será considerado como um evento de vencimento antecipado dos CRA a declaração de
vencimento antecipado da CPR-F, conforme as hipóteses previstas na Cláusula 9 da CPR-F
("Evento de Vencimento Antecipado"), a seguir descritas:

a)

b)

inadimplemento, pela Raízen e/ou pela Avalista, de qualquer obrigação
pecuniária relativa à CPR-F e/ou ao Contrato de Cessão, na respectiva data
de pagamento, não sanado no prazo de 1 (um) Dia Útil contado da data do
respectivo inadimplemento;

inadimplemento, pela Raízen e/ou pela Raízen Combustíveis, de qualqueVi
obrigação não pecuniária a elas atribuídas, prevista na CPR-F e/ou no
Contrato de Cessão, não sanado no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data que ocorrer o primeiro entre os seguintes eventos (i) a data em que ..
Raízen e/ou a Raízen Combustíveis comunicar a Emissora sobre o respecti/o
inadimplemento, nos termos da CPR-F e/ou do Contrato de Cessão; ou (it) a

0;;:17:;1



28

data em que a Emissora comunicar a Raízen e/ou a Raízen Combustíveis
sobre o respectivo inadimplemento, sendo que o prazo previsto nas alíneas
(i) e (ii) deste inciso não se aplica às obrigações para as quais tenha sido
estipulado prazo de cura específico ou para qualquer dos demais Eventos de
Vencimento Antecipado;

c) se a Raízen não utilizar os recursos líquidos obtidos com a emissão da CPR-F
estritamente, conforme previsto na Cláusula 4.5 da CPR-F;

d) (i) se for verificada a invalidade, nulidade ou inexequibilidade da CPR-F;
e/ou (ii) se for verificada a invalidade, nulidade ou inexequibilidade do
Contrato de Cessão (e/ou de qualquer de suas disposições relevantes);

e) se a Raízen, Raízen Combustíveis, a Cedente e/ou qualquer Controladora
questionar judicialmente a CPR-F, o Aval, a Fiança e/ou o Contrato de
Cessão;

f) cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência ou
promessa de transferência a terceiros, no todo ou em parte, pela Raízen,
pela Raízen Combustíveis e/ou pela Cedente, de qualquer de suas
obrigações nos termos da CPR-F e/ou do Contrato de Cessão, exceto: (i) se
previamente autorizado pela Emissora ou previsto no Contrato de Cessão;
(ii) em caso de Reorganização Societária da Raízen, da Raízen Combustíveis
e/ou da Cedente: (1) na qual a estrutura final não resulte em um Evento de
Vencimento Antecipado nos termos dos itens "j" e "k" abaixo; e/ou (2) no
âmbito do Grupo Econômico; e/ou (iii) a cessão, promessa de cessão ou
qualquer forma de transferência ou promessa de transferência, no todo ou
em parte, pela Cedente, em favor do Grupo Econômico e/ou em favor da
Gaia Agro Securitizadora S.A., de todos e quaisquer direitos creditórios do
agronegócio decorrentes da CPR-F;

g) liquidação, dissolução ou extinção da Raízen, da Raízen Combustíveis e/ou
da Cedente, exceto se: (1) a liquidação, dissolução e/ou extinção decorrer
de uma operação que não constitua um Evento de Vencimento Antecipado,
nos termos permitidos pelos itens "j" e "k" abaixo; e/ou (2) decorrente de
Reorganização Societária realizada no âmbito do Grupo Econômico;

h) (i) decretação de falência da Raízen e/ou da Raízen Combustíveis; (ii)
pedido de autofalência formulado pela Raízen e/ou pela Raízen
Combustíveis; (iii) pedido de falência da Raízen e/ou da Raízen
Combustíveis, formulado por terceiros, não elidido no prazo legal, o~,
ainda, não contestado de boa-fé no prazo legal, desde que, nessa hipótes,
seja devidamente comprovado ao Agente Fiduciário o pagamento da dí18
que serviu de fundamento ao pedido de falência; ou (iv) pedidcy de
recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial da Raízen e/qu da



i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
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Raizen Combustiveis, independentemente do deferimento do respectivo
pedido;

se houver transformação da Raizen de sociedade por ações para sociedade
limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações;

cisão, fusão ou incorporação da Raizen e/ou da Raizen Combustiveis,
exceto: (i) se previamente autorizado pela Emissora e por assembleia geral
de Titulares de CRA, a ser convocada no máximo em até 5 (cinco) Dias Úteis
do recebimento do comunicado pela Raizen e/ou pela Raizen Combustiveis
neste sentido; (ii) se tiver sido assegurado à Emissora, durante o prazo
minimo de 6 (seis) meses contados da data de publicação das atas dos atos
societários relativos à operação, o pagamento do Saldo Devedor bem como
de todos os demais valores devidos no âmbito da CPR-F e/ou do Contrato de
Cessão; e/ou (iii) se tal cisão, fusão ou incorporação seja realizada com
sociedades do Grupo Econômico;

cisão, fusão ou incorporação da Cedente, exceto: (i) se tal cisão, fusão ou
incorporação seja realizada com sociedades do Grupo Econômico; ou (ii) se
previamente autorizado pela Emissora e por assembleia geral de Titulares
de CRA, a ser convocada no máximo em até 5 (cinco) Dias Úteis do
recebimento do comunicado pela Raizen e/ou pela Raizen Combustiveis
neste sentido;

a redução do capital social pela Raizen, na forma do artigo 174 da Lei das
Sociedades por Ações, sem a observância a qualquer das obrigações,
impostas à Raizen, previstas nas Cláusulas 7.2, 7.3, 7.6, 7.7 e 7.8 acima;

alteração do objeto social da Raizen e/ou da Raizen Combustiveis,
conforme disposto em seus respectivos estatutos sociais vigentes na Data de
Emissão, que resulte em alteração relevante da atividade principal da
Raizen e/ou Raizen Combustiveis, conforme o caso, e que comprometa a
CPR-F, desde que não sanada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
em que a Emissora for comunicada sobre o respectivo inadimplemento;

comprovação de que qualquer das declarações prestadas pela Raizen ou
pela Raizen Combustiveis na CPR-F e/ou no Contrato de Cessão eram falsas
ou incorretas, nas datas em que foram prestadas, em qualquer aspecto
relevante, desde que não sanada no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data em que ocorrer o primeiro entre os seguintes eventos (i) a data em que
a Raizen ou a Raizen Combustiveis comunicar a Emissora sobre a respectiva
comprovação, ou (ii) a data em que a Emissora comunicar a Raizen ou a
Raizen Combustiveis sobre a respectiva comprovação;

comprovação de que qualquer das declarações prestadas pela Cedente r O

Contrato de Cessão, relativas à existência dos direitos creditórios Ido
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agronegócio objeto de tal contrato, eram falsas ou incorretas, nas datas em
que foram prestadas, em qualquer aspecto relevante, desde que não sanada
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que ocorrer o primeiro
entre os seguintes eventos (i) a data em que a Cedente comunicar a
Emissora sobre a respectiva comprovação, ou (ii) a data em que a Emissora
comunicar a Cedente sobre a respectiva comprovação;

inadimplemento, pela Raizen e/ou pela Raizen Combustiveis de qualquer
Obrigação Financeira em valor, individual ou agregado, igualou superior a
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), ou seu equivalente em outras
moedas, exceto se sanado no prazo previsto no respectivo contrato, ou, em
sua falta, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do respectivo
inadimplemento;

vencimento antecipado de qualquer Obrigação Financeira da Raizen, Raizen
Combustiveis e/ou Agricola Ponte Alta em valor, individual ou agregado,
igualou superior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), ou seu
equivalente em outras moedas, exceto se, no prazo previsto no respectivo
contrato, ou, em sua falta, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da
data de sua ocorrência, for comprovado à Emissora que a Obrigação
Financeira foi integralmente quitada, renovada ou renegociada de modo a
impedir sua exigibilidade, nos termos acordados com o credor;

se for protestado qualquer titulo de crédito contra a Raizen, a Raizen
Combustiveis e/ou a Cedente em valor individual ou agregado igualou
superior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) ou seu equivalente em
outras moedas, exceto se, no prazo legal, tiver sido validamente
comprovado à Emissora que o(s) protesto(s) foi(ram): (i) cancelado(s) ou
suspenso(s); (ii) efetuado(s) por erro ou má-fé de terceiros; ou (iii)
garantido(s) por garantia(s) aceita(s) em juizo;

inadimplemento, pela Raizen, pela Raizen Combustiveis e/ou pela Cedente,
de qualquer decisão judicial transitada em julgado e/ou de qualquer
decisão arbitral não sujeita a recurso, contra a Raizen e/ou a Raizen
Combustiveis, em valor, individual ou agregado, igualou superior a
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), ou seu equivalente em outras
moedas, exceto se tal decisão judicial ou decisão arbitral for extinta ou
tiver sua eficácia suspensa no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de
referida decisão arbitral ou do trânsito em julgado;

alienação, venda e/ou qualquer forma de transferência, pela Raizen e/ou
pela Raizen Combustiveis, por qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa0
de todos ou substancialmente todos os seus respectivos ativos, sem que,
previamente a tal alienação, venda e/ou qualquer forma de transferência,
Raizen e/ou a Raizen Combustiveis realize(m) o pagamento do Saldo

Devedor; ~i _
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u) constituição de qualquer Ônus sobre ativo(s) da Raízen e/ou da Raízen
Combustíveis, exceto: (i) por Ônus existentes na Data de Emissão; (ii) por
Ônus constituídos em decorrência de renovações ou substituições ou
repactuações, totais ou parciais, de dívidas existentes na Data de Emissão,
desde que o Ônus seja constituído exclusivamente (1) sobre todo ou parte
do ativo que garante a dívida renovada, substituída ou repactuada; ou (2)
no âmbito da substituição de Ônus existentes sobre ativos da Cosan ou de
sociedades do seu grupo econômico por ativos da Raízen e/ou da Raízen
Combustíveis; (iii) por Ônus existentes sobre qualquer ativo de qualquer
sociedade no momento em que tal sociedade se torne uma Controlada; (iv)
por Ônus constituídos para financiar todo ou parte do preço (ou custo de
construção ou reforma, incluindo comissões e despesas relacionados com a
transação) de aquisição, construção ou reforma, pela Raízen e/ou pela
Raízen Combustíveis, após a Data de Emissão, de qualquer ativo (incluindo
capital social de sociedades), desde que o Ônus seja constituído
exclusivamente sobre o ativo adquirido, construído ou reformado; (v) por
Ônus constituídos no âmbito de processos judiciais ou administrativos; (vi)
por Ônus involuntários ou necessários constituídos por força de lei no curso
normal dos negócios, incluindo usucapião e desapropriação (exceto pelo
disposto no item "v" abaixo), direitos de passagem, servidões, restrições de
zoneamento, ou outros Ônus involuntários ou necessários que recaiam sobre
bens imóveis no curso normal dos negócios, desde que (1) não afetem de
forma substancial o valor ou a destinação do bem imóvel nas operações da
Raízen e/ou da Raízen Combustíveis; ou (2) seja contestado de boa-fé na
esfera judicial com o objetivo de obstar a excussão ou venda do ativo; (vii)
por Ônus constituídos em decorrência de exigência do licitante em
concorrências públicas ou privadas (performance bond), até o limite e prazo
determinados nos documentos relativos à respectiva concorrência; (viii) por
Ônus constituídos sobre estoque ou recebíveis da Raízen e/ou da Raízen
Combustíveis para garantir linhas de crédito de capital de giro, de
financiamento à importação ou de exportação, desde que o valor total da
dívida garantida por tal estoque ou por tais recebíveis em determinado
período de 12 (doze) meses não exceda 80% (oitenta por cento) da receita
bruta de vendas no mesmo período, com base nas então mais recentes
Informações Financeiras Consolidadas Combinadas, observado que as
operações de "ACC - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio", "ACE -
Adiantamento sobre Contrato de Exportação" ou "Pré-Pagamento de
Exportação" não são consideradas operações garantidas por estoque ou
recebíveis para os fins do cálculo acima; (ix) por Ônus constituídos em
garantia de Obrigações Financeiras com recursos provenientes, direta ou1
indiretamente, de entidades multilaterais de crédito ou bancos de
desenvolvimento, locais ou internacionais (Banco Nacional de:
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,BNDESParticipações S.A.;"
BNDESPAR,FINAME, FINEM, SUDAM, SUDENE,ou entidades assemelhadas),
ou de bancos comerciais privados atuando como credores, em conju~to
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com, ou como agentes de repasse de entidades multilaterais de crédito ou
bancos de desenvolvimento, no âmbito de tais Obrigações Financeiras; (x)
por Ônus, que não recaiam nas hipóteses das alíneas (i) a (ix) acima,
constituídos sobre ativos que não excedam, em valor individual ou
agregado, 20% (vinte por cento) dos ativos totais combinados da Raízen e da
Raízen Combustíveis, com base nas então mais recentes Informações
Financeiras Consolidadas Combinadas;

v) desapropriação, confisco ou qualquer outro ato de qualquer entidade
governamental brasileira que afete todos ou substancialmente todos os
ativos da Raízen e/ou da Raízen Combustíveis;

w) distribuição e/ou pagamento, pela Raízen, de dividendos, juros sobre o
capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da
Raízen, caso a Raízen e/ou a Raízen Combustíveis esteja(m) em mora com
qualquer de suas obrigações pecuniárias estabelecidas na CPR-F, exceto
pelos dividendos obrigatórios previstos no artigo 202 da Lei das Sociedades
por Ações, nos termos do estatuto social da Raízen vigente na Data de
Emissão;

x) alteração na composição acionária direta ou indireta da Raízen, que resulte
na perda de Controle da Raízen por ambos os seus Controladores atuais, ou
seja, SheLLe Cosan; sendo que, para fins de esclarecimento, as Partes
concordam expressamente que as seguintes hipóteses, dentre outras, não
caracterizarão o Evento de Vencimento Antecipado previsto neste inciso: (i)
a Raízen for Controlada pela SheLL e/ou pela Cosan, individual ou
conjuntamente, independentemente da participação societária detida; (ii)
se a SheLLou a Cosan alienar sua respectiva participação societária na
Raízen e o acionista remanescente (Cosan ou SheLL, conforme o caso)
mantiver ou aumentar seu percentual de participação no capital votante da
Raízen (considerando a participação na Data de Emissão); ou (iii) na
hipótese de oferta pública de distribuição de ações de emissão da Raízen,
se a SheLLou a Cosan permanecerem no bloco de Controle da Raízen;

y) alteração na composlçao acionária direta ou indireta da Raízen
Combustíveis, que resulte na perda de Controle da Raízen Combustíveis por
ambos os seus controladores atuais, ou seja, SheLLe Cosan; sendo que, para
fins de esclarecimento, as Partes concordam expressamente que as
seguintes hipóteses, dentre outras, não caracterizarão o Evento de
Vencimento Antecipado previsto neste inciso: (i) a Raízen Combustíveis for
Controlada pela SheLL e/ou pela Cosan, individual ou conjuntamente,
independentemente da participação societária detida; (ii) se a SheLLou aj
Cosan alienar sua respectiva participação societária na Raízen combustíveis.
e o acionista remanescente (Cosan ou SheLL,conforme o caso) mantiver ou
aumentar seu percentual de participação no capital votante da RaízeÁ
Combustíveis (considerando a participação na Data de Emissão); ou (iii) ~a
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hipótese de oferta pública de distribuição de ações de emissão da Raizen
Combustiveis, se a Shell ou a Cosan permanecerem no bloco de Controle da
Raizen Combustiveis; ou

z) vencimento antecipado da CPR-F.

7.9.1. A CPR-F e os CRA vencerão antecipadamente de forma automática,
independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, caso seja
verificado um evento descrito em qualquer dos itens (a), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l),
(p), (q), (s) e (w) da Cláusula 7.9 acima ("Eventos de Vencimento Antecipado
Automático").

7.9.2. Na ocorrência de qualquer evento de vencimento antecipado não
automático da CPR-F, desde que não sanado no prazo de cura ali estabelecido, a
Emissora convocará uma Assembleia Geral de Titulares de CRA no prazo de 5 (cinco)
Dias Úteis da data em que a Emissora tomar ciência da ocorrência do evento de
vencimento antecipado não automático da CPR-F, para que seja deliberada a
orientação da manifestação da Emissora em relação a tais eventos. Caso os Titulares
de CRA que representem pelo menos 2/3 (dois terços) dos CRA em Circulação votem
por orientar a Emissora a se manifestar contrariamente ao vencimento antecipado da
CPR-F, em qualquer convocação, a Emissora deverá assim se manifestar, caso
contrário, o vencimento antecipado da CPR-F 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 instalação previstos na
Cláusula 12.6 deste Termo, será interpretada como manifestação favorável ao
vencimento antecipado da CPR-F.

7.10. Caso venha a ocorrer um Evento de Vencimento Antecipado (sendo necessário, nos
casos de eventos de vencimento antecipado não automáticos da CPR-F, a declaração do
efetivo vencimento antecipado da CPR-F na forma prevista na Cláusula 7.9.1 acima), a
Emissora deverá efetuar o pagamento necessário para a liquidação integral dos CRA no prazo
de 2 (dois) Dias Úteis contados da data do recebimento dos recursos pagos pela Raizen em
decorrência do vencimento antecipado da CPR-F. Caso a Emissora não realize o referido
pagamento no prazo acima estipulado mesmo tendo recebido os recursos decorrentes dos
Direitos Creditórios do Agronegócio tempestivamente, o Agente Fiduciário deverá promover a
liquidação do Patrimônio Separado nos termos da Cláusula 13.6 deste Termo.

7.11. Os pagamentos referentes à Amortização Programada e à Remuneração, ou quaisquer
outros valores a que fazem jus os Titulares de CRA, incluindo os decorrentes de antecipação
de pagamento por Evento de Vencimento Antecipado, serão efetuados pela Emissora, em
moeda corrente nacional, por meio do sistema de liquidação e compensação eletrônico
administrado pela CETIP e/ou por meio de procedimentos da BM&.FBOVESPA,conforme os CRA
estejam custodiados eletronicamente.

CLÁUSULA VIII - GARANTIAS
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8.1. Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, que
gozarão das garantias que integrarem os Direitos Creditórios do Agronegócio. Os CRA não
contarão com garantia flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito
integrante de seu patrimônio, que não componha o Patrimônio Separado, não será utilizado
para satisfazer as obrigações assumidas no âmbito do presente Termo de Securitização.

8.2. Os Direitos Creditórios do Agronegócio contarão com o Aval.

8.3. Adicionalmente, todas as obrigações, presentes e futuras, principais e acessórias,
assumidas ou que venham a ser assumidas pela Cedente previstas no Contrato de Cessão e
suas posteriores alterações contarão com a Fiança da Avalista e da Devedora.

CLÁUSULA IX - REGIMEFIDUCIÁRIO EADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

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 vinculadas, bem como
sobre quaisquer valores depositados na Conta da Emissão ("Regime Fiduciário").

9.2. Os Direitos Creditórios do Agronegócio, objeto do Patrimônio Separado, sujeitos ao
Regime Fiduciário ora instituído, são 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 relativas ao Patrimônio
Separado, e manter-se-ão apartados entre si. e do patrimônio da Emissora até que se
complete o resgate de todos os CRA a que estejam afetados, nos termos do artigo 11 da Lei
9.514.

9.2.1. O Patrimônio Separado será composto pelos Direitos Creditórios do
Agronegócio e pela CPR-F.

9.2.2. Exceto nos casos previstos em legislação específica, em nenhuma hipótese
os Titulares de CRA terão o direito de haverem seus créditos contra o patrimônio da
Emissora, sendo sua realização limitada à liquidação do Patrimônio Separado.

9.2.3. A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado em razão dos eventos
descritos na Cláusula 7.9, acima, não dará causa à declaração de sua quebra,
cabendo, nessa hipótese, ao Agente Fiduciário convocar Assembleia Geral dos
Titulares de CRA para deliberar sobre as normas de administração ou liquidação do
Patrimônio Separado.

9.3. Os créditos do Patrimônio Separado: (i) responderão pelas obrigações inerentes aos
CRA e pelo pagamento das despesas de administração do Patrimônio Separado e respectivos
custos e obrigações fiscais, conforme previsto neste Termo de Securitização; (ii) estão isento~
de qualquer ação ou execução de outros credores da Emissora que não sejam os titulares de
CRA; e (iii) não são passíveis de constituição de outras garantias ou excussão, por mai
privilegiadas que sejam, exceto conforme previsto neste Termo de Securitização. ~
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9.4. Todos os recursos oriundos dos créditos do Patrimônio Separado que estejam
depositados em contas correntes de titularidade da Emissora deverão ser aplicados em
Aplicações Financeiras Permitidas.

9.5. O presente Termo de Securitização, seus respectivos anexos e eventuais aditamentos
serão registrados para custódia no Custodiante em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data
de sua celebração, devendo a Emissora, portanto, entregar ao Custodiante 1 (uma) via
original do Termo de Securitização observado o Contrato de Custódia e Escrituração.

Administração do Patrimônio Separado

9.6. Observado o disposto nesta Cláusula IX, a Emissora, em conformidade com as Leis
9.514 e 11.076: (i) administrará o Patrimônio Separado instituído para os fins desta Emissão;
(H) promoverá as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade; (iii) manterá o
registro contábil independente do restante de seu patrimônio; e (iv) elaborará e publicará as
respectivas demonstrações financeiras.

9.6.1. A Emissora somente responderá pelos prejuízos que causar por culpa, dolo,
descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência, imprudência,
imperícia ou administração temerária ou, ainda, por desvio de finalidade do
Patrimônio Separado.

9.6.2. A Emissora fará jus ao recebimento da Taxa de Administração, calculada
pro rata die se necessário.

9.6.3. A Taxa de Administração será custeada diretamente pela Devedora, e será
paga mensalmente, no mesmo dia da Data de Emissão dos CRA dos meses
subsequentes. Caso a Devedora não efetue os pagamentos devidos, os Titulares de CRA
arcarão com a Taxa de Administração.

9.6.4. A Taxa de Administração continuará sendo devida, mesmo após o
vencimento dos CRA, caso a Emissora ainda esteja atuando em nome dos Titulares de
CRA, remuneração esta que será devida proporcionalmente aos meses de atuação da
Emissora. Caso a Devedora não efetue o pagamento da Taxa de Administração, os
Titulares de CRA, conforme o caso, arcarão com a Taxa de Administração, ressalvado
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)
ISS, (ii) PIS; e (iH) COFINS, excetuando-se o imposto de renda de responsabilidade da
fonte pagadora, bem como outros tributos que venham a incidir sobre a Taxa de
Administração, sendo certo que serão acrescidos aos pagamentos valores adicionais,
de modo que a Emissora receba os mesmos valores que seriam recebidos caso nenhum
dos impostos elencados nesta Cláusula fosse incidente.
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9.6.6. O Patrimônio Separado ressarcirá a Emissora de todas as despesas
incorridas com relação ao exercicio de suas funções, tais como, notificações, extração
de certidões, contratação de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, ou
assessoria legal aos Titulares de CRA, publicações em geral, transportes, alimentação,
viagens e estadias, voltadas à proteção dos direitos e interesses dos Titulares de CRA
ou para realizar os Direitos Creditórios do Agronegócio. O ressarcimento a que se
refere esta cláusula será efetuado em até 5 (cinco) Dias Úteis após a efetivação da
despesa em questão.

9.6.7. Adicionalmente, em caso de inadimplemento dos CRA ou reestruturação de
suas características após a Emissão, será devido à Securitizadora, pela Devedora, caso
a demanda seja originada por esta, ou pelo Patrimônio Separado, caso a demanda seja
originada pelos Titulares de CRA, remuneração adicional no valor de R$600,OO
(seiscentos reais) por homem-hora de trabalho dedicado à (i) execução de garantias
dos CRA, e/ou (ii) participação em Assembleias Gerais e a consequente implementação
das decisões nelas tomadas, paga em 5 (cinco) dias após a comprovação da entrega,
pela Securitizadora, de "relatório de horas" à parte que originou a demanda adicional.

9.6.7.1. Entende-se por "reestruturação" a alteração de condições
relacionadas (i) às garantias, (ii) às condições essenciais dos CRA, tais como
datas de pagamento, remuneração e índice de atualização, Data de
Vencimento, fluxos operacionais de pagamento ou recebimento de valores,
carência ou covenants operacionais ou financeiros, e (iii) ao vencimento ou
resgate antecipado dos CRA.

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

Fundo de Despesas

9.7. As despesas abaixo listadas na Cláusula XIV deste Termo ("Despesas"), se incorridas,
serão arcadas exclusivamente, diretamente e/ou indiretamente, pela Devedora e/ou pela
Avalista, solidariamente, sendo que os pagamentos serão efetivados pela Emissora (por conta
e ordem da Devedora), exclusivamente mediante utilização dos recursos do fundo de despesas
("Fundo de Despesas") a ser constituído conforme previsto nesta Cláusula, com recursos a
serem transferidos pela Devedora e/ou pela Avalista para a Emissora na forma da Cláusula
9.7.1 e seguintes abaixo.

9.7.1. Na data de subscrição e integralização dos CRA, para os fins de
pagamento das Despesas, a Emissora reterá na Conta da Emissão parcela dos recurs00
recebidos em virtude da integralização dos CRA no valor de R$120.000,OO (cento e
vinte mil reais) ("Valor Inicial do Fundo de Despesas"). Os valores que compuserem o
Fundo de Despesas serão contabilizados em subconta segregada do resto dos recurso
em depósito na Conta da Emissão. d.

nA~2318~
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9.7.1.1. Toda vez que, por qualquer motivo, os recursos do Fundo de
Despesas venham a ser inferiores a R$15.000,OO (quinze mil reais) na Conta da
Emissão ("Valor Minimo do Fundo de Despesas"), a Devedora e/ou a Avalista,
solidariamente, aplicarão a parcela dos valores em depósito na Conta da
Emissão para recompor o respectivo Valor Inicial do Fundo de Despesas.

9.7.1.2. Todavia, caso a qualquer momento os valores existentes no
Fundo de Despesas sejam superiores a R$120.000,OO (cento e vinte mil reais),
os valores excedentes deverão ser devolvidos à Devedora no prazo de 5 (cinco)
dias a contar da verificação da existência de recursos adicionais ao Valor Inicial
do Fundo de Despesas, mediante transferência para conta de livre movimento a
ser oportunamente indicada pela Devedora.

9.7.1.3. Caso os valores em depósito na Conta da Emissão não sej am
suficientes para a recomposição do Valor Inicial do Fundo de Despesas, a
Devedora e a Avalista estarão solidariamente obrigadas a recompor o Fundo de
Despesas no montante necessário para que o Valor Inicial do Fundo de Despesas
seja observado, mediante transferência dos valores necessários à sua
recomposição diretamente para a Conta da Emissão.

9.7.1.4. A recomposição prevista na Cláusula 9.7.1.3 acima deverá
ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento de notificação
enviada pela Emissora à Devedora e à Avalista nesse sentido.

9.7.1.5. Os recursos do Fundo de Despesas poderão ser aplicados, pela
Emissora, em (i) fundos de investimentos de renda fixa de baixo risco, com
liquidez diária, que tenham seu patrimônio representado por titulos ou ativos
financeiros de renda fixa, pré ou pós-fixados, emitidos pelo Tesouro Nacional
ou pelo Banco Central do Brasil; (ii) certificados de depósito bancário emitidos
pelas instituições financeiras Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A., Itaú
Unibanco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. ou Banco Citibank S.A.; (iii) ou
ainda em titulos públicos federais. Qualquer aplicação em instrumento
diferente será vedada.

9.7.1.6. Caso, quando da quitação integral de todas as obrigações
existentes no âmbito dos CRA e após a quitação de todas as Despesas
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 minima de 2 (dois) Dias Úteis, no
prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após a data de liquidação dos CRA, ou no prazo de
2 (dois) Dias Úteis após a data em que forem liquidadas as obrigações da
Cessionária perante prestadores de serviço do patrimônio separado dos CRA, '
que ocorrer por último.
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9.7.1.7. A Emissora está autorizada pela Cedente, no âmbito do Contrato
de Cessão, a pagar à Devedora os valores previstos nos itens 9.7.1.2 e 9.7.1.6
acima.

Custódia e Cobrança

9.8. Para fins do disposto no item 9 do Anexo 111 à Instrução CVM 414, a Emissora declara
que:

a) a custódia da CPR-F será realizada pelo Custodiante, cabendo-lhe a guarda e
conservação da CPR-Fque deram origem aos Direitos Creditórios do Agronegócio; e

b) a arrecadação, o controle e a cobrança ordinária dos Direitos Creditórios do
Agronegócio são atividades que serão efetuadas pela Emissora.

9.9. Com relação à administração dos Direitos Creditórios do Agronegócio, compete à
Emissora:

a) controlar a evolução da dívida de responsabilidade da Devedora e/ou da Avalista,
observadas as condições estabelecidas na CPR-F;

b) apurar e informar à Devedora, à Avalista e à Cedente o valor das parcelas dos Direitos
Creditórios do Agronegócio devidas, bem como o valor dos eventuais Pagamentos
Residuais Cedente; e

c) diligenciar para que sejam tomadas todas as providências extrajudiciais e judiciais que
se tornarem necessárias à cobrança dos Direitos Creditórios do Agronegócio
inadimplidos.

CLÁUSULA X - DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

10.1. Sem prejuízo das demais declarações expressamente previstas na regulamentação
aplicável, neste Termo de Securitização, nos demais Documentos da Operação e nos
Documentos Comprobatórios, a Emissora, neste ato declara e garante que:

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

(ii) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessanas à
celebração deste Termo de Securitização, dos demais Documentos da Operação
de que é parte, à Emissão e ao cumprimento de suas obrigações aqui e lá
previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários
necessários para tanto;
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(iii) os representantes legais que assinam este Termo de Securitização têm poderes
estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora
estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente
outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

(iv) não há qualquer ligação entre a Emissora 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 legal, válida e vinculativa
da Emissora, exequível de acordo com os seus termos e condições;

(vi) não há qualquer ação judicial, procedimento administrativo ou arbitral,
inquérito ou outro tipo de investigação governamental que possa afetar a
capacidade da Emissora de cumprir com as obrigações assumidas neste Termo de
Securitização e nos demais Documentos da Operação;

(vii) é a legítima e única titular dos Direitos Creditórios do Agronegócio; e

(viii) os Direitos Creditórios do Agronegócio encontram-se livres e desembaraçados de
quaisquer ônus, gravames ou restrições de natureza pessoal, real, ou arbitral,
não sendo do conhecimento da Emissora a existência de qualquer fato que
impeça ou restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo.

10.2. Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste Termo de Securitização, a
Emissora obriga-se, adicionalmente, a:

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

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

(iii) fornecer ao Agente Fiduciário os seguintes documentos e informações, sempre
que solicitado:

(a) dentro de 10 (dez) Dias Úteis, copIas de todos os seus demonstrativos
financeiros e/ou contábeis, auditados ou não, inclusive dos demonstrativos
do Patrimônio Separado, assim como de todas as informações periódicas e
eventuais exigidas pelos normativos da CVM, nos prazos ali previstos,
relatórios, comunicados ou demais documentos que devam ser entregues à
CVM, na data em que tiverem sido encaminhados, por qualquer meio
àquela autarquia;
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(b) dentro de 10 (dez) Dias Úteis, copIas de todos os documentos e
informações, inclusive financeiras e contábeis, fornecidos pelo(s)
devedor(es) dos Direitos Creditórios do Agronegócio e desde que por eles
entregues, nos termos da legislação vigente;

(c) dentro de 10 (dez) Dias Úteis, qualquer informação ou cópia de quaisquer
documentos que lhe sejam razoavelmente solicitados, permitindo que o
Agente Fiduciário, por meio de seus representantes legalmente constituídos
e previamente indicados, tenham acesso aos seus livros e registros
contábeis, bem como aos respectivos registros e relatórios de gestão e
posição financeira referentes ao Patrimônio Separado;

(d) dentro de 10 (dez) Dias Úteis da data em que forem publicados, cópias dos
avisos de fatos relevantes e atas de assembleias gerais, reuniões do
conselho de administração e da diretoria da Emissora que, de alguma
forma, envolvam o interesse dos Titulares de CRA; e

(e) cópia de qualquer notificação judicial, extrajudicial ou administrativa
recebida pela Emissora em até 10 (dez) Dias Úteis contados da data de seu
recebimento ou prazo inferior se assim exigido pelas circunstâncias.

(iv) submeter, na forma da lei, suas contas e demonstrações contábeis, inclusive
aquelas relacionadas ao Patrimônio Separado, a exame por empresa de
auditoria;

(v) informar ao Agente Fiduciário, em até 5 (cinco) Dias Úteis de seu conhecimento,
qualquer descumprimento pelos devedores dos Direitos Creditórios do
Agronegócio, seus eventuais garantidores e/ou por eventuais prestadores de
serviços contratados em razão da Emissão de obrigação constante deste Termo
de Securitização e dos demais Documentos da Operação;

(vi) efetuar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da apresentação de cobrança pelo
Agente Fiduciário, com recursos do Patrimônio Separado o pagamento de todas
as despesas razoavelmente incorridas e comprovadas pelo Agente Fiduciário que
sejam necessárias para proteger os direitos, garantias e prerrogativas dos
Titulares de CRA ou para a realização de seus créditos. As despesas a que se
refere esta alínea compreenderão, inclusive, as despesas relacionadas com:

(a) publicação de relatórios, avisos e notificações previstos neste Termo de
Securitização, e outras exigidas, ou que vierem a ser exigidas por lei;

(b) extração de certidões;

(c) despesas com viagens, incluindo custos com transporte, hospedagem e
alimentação, quando necessárias ao desempenho das funções; e
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(d) eventuais auditorias ou levantamentos penclals que venham a ser
imprescindíveis em caso de omissões e/ou obscuridades nas informações
devidas pela Emissora, pelos prestadores de serviço contratados em razão
da Emissão, e/ou da legislação aplicável.

(vii) manter sempre atualizado seu registro de companhia aberta na CVM;

(viii) manter contratada, durante a vigência deste Termo de Securitização, instituição
financeira habilitada para a prestação do serviço de banco liquidante;

(ix) não realizar negócios e/ou operações (a) alheios ao objeto social definido em seu
estatuto social; (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 procedimentos estabelecidos em seu estatuto social, sem
prejuízo do cumprimento das demais disposições estatutárias, legais e
regulamentares aplicáveis;

(x) não praticar qualquer 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 indiretamente, comprometer o pontual e
integral cumprimento das obrigações assumidas neste Termo de Securitização;

(xi) comunicar, em até 3 (três) Dias Úteis, ao Agente Fiduciário, por meio de
notificação, a ocorrência de quaisquer eventos e/ou situações que possam, no
juízo razoável do homem ativo e probo, colocar em risco o exercício, pela
Emissora, de seus direitos, garantias e prerrogativas, vinculados aos bens e
direitos integrantes do Patrimônio Separado e que possam, direta ou
indiretamente, afetar negativamente os interesses da comunhão dos Titulares de
CRA conforme disposto no presente Termo de Securitização;

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

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

(xiv) manter:

(a) válidos e regulares todos os alvarás, licenças, autorizações ou aprovações
necessárias ao regular funcionamento da Emissora, efetuando todo e
qualquer pagamento necessário para tanto;
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(b) seus livros contábeis e societários regularmente abertos e registrados na
Junta Comercial de sua respectiva sede social, na forma exigida pela Lei
das Sociedades por Ações, pela legislação tributária e pelas demais normas
regulamentares, em local adequado e em perfeita ordem;

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

(d) atualizados os registros de titularidade referentes aos CRA que
eventualmente não estejam vinculados aos sistemas administrados pela
CETIPe/ou BM&FBOVESPA;

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

(xvi) fornecer aos Titulares de CRA, no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contados do
recebimento da solicitação respectiva, informações relativas aos Direitos
Creditórios do Agronegócio;

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

(xviii) informar e enviar todos os dados financeiros e atos societários necessários à
realização do relatório anual, conforme Instrução CVM 28, que venham a ser
solicitados pelo Agente Fiduciário e que não possa ser por ele obtidos de forma
independente, os quais deverão ser devidamente encaminhados pela Emissora
em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilização na
CVM;

(xix) calcular diariamente, em conjunto com o Agente Fiduciário, o valor unitário dos
CRA;

(xx) informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do
Patrimônio Separado, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis a contar de sua ciência;

(xxi) contratar instituição financeira habilitada para a prestação dos serviços di}
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 Tituljll'S
de CRA; e
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(xxiii) fazer constar, nos contratos celebrados com os auditores independentes, que o
Patrimônio Separado não responderá pelo pagamento de quaisquer verbas
devidas nos termos de tais contratos.

10.3. Sem prejuízo das demais obrigações legais da Emissora, é obrigatória:

(i) a elaboração de balanço refletindo a situação do Patrimônio Separado;

(ii) relatório de descrição das despesas incorridas no respectivo período;

(iii) relatório de custos referentes à defesa dos direitos, garantias e prerrogativas dos
Titulares de CRA, inclusive a titulo de reembolso ao Agente Fiduciário; e

(iv) elaboração de relatório contábil a valor de mercado dos ativos integrantes do
Patrimônio Separado, segregados por tipo e natureza de ativo, observados os
termos e as condições deste Termo de Securitização.

1004. A Emissora se responsabiliza pela exatidão das informações e declarações ora
prestadas ao Agente Fiduciário e aos participantes do mercado de capitais, incluindo, sem
limitação, os Titulares de CRA, ressaltando que analisou diligentemente os documentos
relacionados com os CRA, tendo contratado assessor legal para a elaboração de opinião legal
para verificação de sua legalidade, legitimidade, existência, exigibilidade, validade,
veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das informações
disponibilizadas aos investidores e ao Agente Fiduciário, declarando que os mesmos
encontram-se perfeitamente constituídos e na estrita e fiel forma e substância descritos pela
Emissora neste Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação.

CLÁUSULA XI - DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO

11.1. A Emissora nomeia e constitui, como Agente Fiduciário, a PlANNER TRUSTEE
DISTRIBUIDORADETíTULOSEVALORESMOBILIÁRIOSLTDA., acima qualificada, que, neste ato, aceita
a nomeação para, nos termos da Lei 9.514, da Lei 11.076, da Instrução CVM 414 e do presente
Termo de Securitização, representar, perante a Emissora e quaisquer terceiros, os interesses
da comunhão dos Titulares de CRA.

11.2. O Agente Fiduciário declara que:

(i) aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e
atribuições previstas na legislação específica e neste Termo de Securitização;

(ii) aceita integralmente este Termo de Securitização, todas as suas cláusulas e
condições;
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(iii) está devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a cumprir
com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos
legais e estatutários necessários para tanto;

(iv) a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas obrigações
aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo
Agente Fiduciário;

(v) verificou a legalidade e a ausência de vicios da operação objeto do presente
Termo de Securitização, incluindo a aquisição dos Direitos Creditórios do
Agronegócio;

(vi) não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo 66,
da Lei das Sociedades por Ações, por analogia;

(vii) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no
artigo 10 da Instrução da CVM 28, por analogia;

(viii) não possui qualquer relação com a Emissora ou com o(s) devedor(es) dos Direitos
Creditórios do Agronegócio que o impeça de exercer suas funções de forma
diligente;

(ix) assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1° do artigo 10 da Instrução CVM
28, tratamento equitativo a todos os titulares de certificados de recebiveis do
agronegócio de eventuais emissões realizadas pela Emissora, sociedade coligada,
controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, em que
venha atuar na qualidade de agente fiduciário; e

(x) a verificação pelo Agente Fiduciário a respeito da veracidade das declarações e
informações prestadas pela Emissora, pela Devedora, pela Avalista e pela
Cedente, se deu por meio das informações fornecidas pelas partes, sendo certo
que o Agente Fiduciário não conduziu nenhum procedimento de verificação
independente ou adicional da veracidade das declarações ora apresentadas, com
o que os Titulares de CRA ao subscreverem ou adquirirem os CRA declaram-se
cientes e de acordo.

11.3. O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura deste Termo
de Securitização ou de aditamento relativo à sua nomeação, devendo permanecer no cargo
até (i) a Data de Vencimento; ou (ii) sua efetiva substituição pela Assembleia Geral.

11.4. Constituem deveres do Agente Fiduciário, dentre aqueles estabelecidos na Instrução
CVM 28, por analogia:

(i) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRA, empregando, no exercicio
da função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costum
empregar na administração de seus próprios bens;
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(ii) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares de CRA,
acompanhando a atuação da Emissora na gestão do Patrimônio Separado;

(iii) renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de
qualquer outra modalidade de impedimento;

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

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

(vi) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações
obrigatórias pela Emissora, alertando os Titulares de CRA acerca de eventuais
omissões ou inverdades constantes de tais informações;

(vii) emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das propostas de
modificações nas condições dos CRA;

(viii) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções,
certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública,
cartórios de protesto, Procuradoria da Fazenda Pública ou outros órgãos
pertinentes, onde se localiza a sede do estabelecimento principal da Emissora
e/ou da Devedora;

(ix) solicitar, quando considerar necessário e desde que autorizado por Assembleia
Geral, auditoria extraordinária na Emissora, a custo do Patrimônio Separado ou
dos próprios Titulares de CRA;

(x) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titulares de CRA, na forma
da Cláusula XII, abaixo;

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

(xii) elaborar relatório destinado aos Titulares de CRA, nos termos do artigo 68, !31°,
b da Lei das Sociedades por Ações, o qual deverá conter, ao menos, as seguintes
informações referentes à Emissora e/ou à Devedora, conforme o caso:

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

(b) alterações estatutárias ocorridas no período;
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(c) comentários sobre as demonstrações financeiras, enfocando os indicadores
econômicos, financeiros e de estrutura de capital;

(d) posição da distribuição ou colocação dos CRA no mercado;

(e) resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento da
Remuneração dos CRA realizados no período, bem como aquisições e
vendas de CRA efetuadas pela Emissora ou pela Devedora;

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

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

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

(i) cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora neste Termo de
Securitização;

(j) declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias dos CRA; e

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

(xiii) colocar o relatório de que trata o inciso anterior à disposição dos titulares de
CRA no prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do encerramento do
exercicio social da Emissora, ao menos nos seguintes locais:

(a) na sede da Emissora;

(b) no seu escritório ou no local por ela indicado;

(c) na CVM;

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

(e) na instituição que liderou a colocação dos CRA;

(xiv) publicar, nos órgãos da imprensa onde a Emissora deva efetuar suas publicações,
anúncio comunicando aos titulares de CRA que o relatório se encontra à su
disposição nos locais indicados no inciso "(xvi)", acima;
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(xv) manter atualizada a relação dos titulares de CRA e seus endereços, mediante,
inclusive, gestões junto à Emissora;

(xvi) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo de Securitização,
especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

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

(a) à CVM;

(b) às câmaras de liquidação onde os CRA estejam registrados; e

(c) ao Banco Central do Brasil, 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, vinculados ao Patrimônio
Separado caso a Emissora não o faça;

(xix) exercer, na ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio
Separado, a administração do Patrimônio Separado;

(xx) promover, na forma prevista neste Termo de Securitização, a liquidação, total
ou parcial, do Patrimônio Separado, conforme aprovado em Assembleia Geral;

(xxi) manter os Titulares de CRA informados acerca de toda e qualquer informação
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;

(xxii) convocar Assembleia Geral nos casos previstos neste Termo de Securitização,
incluindo, sem limitação, na hipótese de insuficiência dos bens do Patrimônio
Separado, para deliberar sobre a forma de administração ou liquidação do
Patrimônio Separado, bem como a nomeação do liquidante, caso aplicável;

(xxiii) confirmar o valor unitário de cada CRA a ser calculado, diariamente, pela
Emissora, , disponibilizando-o aos titulares de CRA e à Emissora, por meio
eletrônico, tanto através de comunicação direta, quanto do websit _
www.fiduciario.com.br; e
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(xxiv)fornecer, uma vez satisfeitos os créditos dos Titulares de CRA e extinto o Regime
Fiduciário, à Emissora termo de quitação de suas obrigações de administração do
Patrimônio Separado, no prazo de 3 (três) Dias Úteis.

11.5. O Agente Fiduciário receberá da Emissora, com recursos do Fundo de Despesas, nas
mesmas datas dos períodos subsequentes até o resgate total dos CRA. Serão parcelas anuais
de R$26.000,OO (vinte e seis mil reais), sendo a primeira parcela devida 5 (cinco) Dias Úteis
após a assinatura deste Termo de Securitização e as demais parcelas devidas na mesma data
dos anos subsequentes até a Data de Vencimento dos CRA.

11.5.1. A remuneração definida na cláusula acima continuará sendo devida, mesmo
após o vencimento dos CRA, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando em nome
dos Titulares de CRA, remuneração esta que será devida proporcionalmente aos meses
de atuação do Agente Fiduciário. Caso a Emissora, com recursos do Fundo de Despesas
não efetue os pagamentos devidos, os Titulares de CRA arcarão com sua remuneração,
ressalvado seu direito de num segundo momento se reembolsarem com a Emissora.

11.5.2. As parcelas de remuneração do Agente Fiduciário serão atualizadas, se for
o caso, anualmente, de acordo com a variação acumulada do IGP-M ou, na sua falta ou
impossibilidade de aplicação, pelo índice oficial que vier a substituí-lo, a partir da
data de pagamento da primeira parcela da remuneração devida ao Agente Fiduciário,
até as datas de pagamento de cada parcela da mencionada remuneração, calculadas
pro rata die se necessário.

11.5.3. Os valores referidos acima serão acrescidos dos valores dos tributos que
incidem sobre a prestação desses serviços (pagamento com gross up), tais como: (i)
ISS, (li) PIS; (iii) COFINS; e(iv) quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a
remuneração do Agente Fiduciário, excetuando-se o IR nas alíquotas vigentes nas
datas de cada pagamento.

11.6. No caso de inadimplemento no pagamento dos CRA ou de reestruturação das condições
dos CRA após a emissão, serão devidas ao Agente Fiduciário, adicionalmente, o valor de
R$250,OO (duzentos e cinquenta reais) por hora-homem de trabalho dedicado à (i) execução
das garantias, (ii) comparecimento em reuniões formais com a Emissora e/ou com os Titulares
de CRA; (iii) implementação das consequentes decisões tomadas em tais eventos; e (iv)
assessoria aos Titulares de CRA, pagas 5 (cinco) Dias Úteis após comprovação da entrega, pelo
Agente Fiduciário, de "relatório de horas" à Emissora. Entende-se por reestruturação das
condições dos CRA os eventos relacionados à alteração (i) das garantias, (ii) prazos de
pagamento e remuneração e (iii) condições relacionadas ao vencimento antecipado. Os
eventos relacionados à amortização dos CRA não são considerados reestruturação dos CRA.

11.7. Os impostos incidentes sobre a remuneração serão acrescidos as parcelas nas datas de
pagamento bem como as parcelas constantes nesta proposta serão atualizadas pelo IGP-M, a
partir da Data de Emissão.
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11.8. As remunerações incluem os serviços a serem prestados pela equipe técnica do Agente
Fiduciário, bem como, a participação em Assembleias e reuniões de credores.

11.9. As remunerações do Agente Fiduciário não incluem as despesas com viagens, estadias,
transporte e publicação necessárias ao exercicio da função de agente fiduciário, durante ou
após a implantação do serviço, a serem cobertas pela Emissora, após prévia aprovação. Não
estão incluídas igualmente, e serão arcadas pela Emissora, com recursos do Fundo de
Despesas, despesas com especialistas, tais como auditoria nas garantias concedidas no âmbito
dos CRA e assessoria legal ao Agente Fiduciário em caso de inadimplemento dos CRA. As
eventuais despesas, depósitos e custas judiciais, bem como indenizações, decorrentes de
ações intentadas contra o Agente Fiduciário decorrente do exercicio de sua função ou da sua
atuação em defesa da estrutura da operação, serão igualmente suportadas pelos Titulares de
CRA. Tais despesas incluem honorários advocatícios para defesa do Agente Fiduciário e
deverão ser igualmente adiantadas pelos Titulares de CRA e ressarcidas pela Emissora, com
recursos do Fundo de Despesas.

11.10. No caso de inadimplemento 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 Titulares de CRA, e posteriormente, ressarcidas pela Emissora.
Tais despesas incluem os gastos com honorários advocatícios, inclusive de terceiros,
depósitos, indenizações, custas e taxas judiciárias de ações propostas pelo Agente Fiduciário,
desde que relacionadas à solução da inadimplência, enquanto representante dos Titulares de
CRA. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em
ações judiciais serão igualmente suportadas pelos Titulares de CRA, bem como a remuneração
e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a Emissora permanecer em
inadimplência com relação ao pagamento destas por um período superior a 10 (dez) dias
corridos;

11.11. 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, liquidação, falência, ou qualquer outro caso de vacância,
devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência de qualquer desses
eventos, uma Assembleia Geral, para que seja eleito o novo Agente Fiduciário.

11.11.1 A Assembleia a que se refere a Cláusula anterior poderá ser convocada pelo
Agente Fiduciário a ser substituído, pela Emissora, por Titulares de CRA que
representem 10% (dez por cento), no mínimo, dos CRA em Circulação, ou pela CVM. Se
a convocação não ocorrer até 8 (oito) dias antes do termo final do prazo referido na
Cláusula 11.11 acima, caberá à Emissora efetuá-la.

11.11.2 A substituição do Agente Fiduciário fica sujeita à comunicação prevIa à
CVM e à sua manifestação acerca do atendimento aos requisitos prescritos na Instrução
CVM 28.

11.12. O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído, mediante a imediata contratação, e
seu substituto a qualquer tempo, pelo voto favorável de Titulares de CRA que representJm,
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no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação, reunidos em
Assembleia Geral convocada na forma prevista pela Cláusula XII abaixo.

11.13. O Agente Fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os deveres,
atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo de
Securitização.

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

11.15. Nos casos em que o Agente Fiduciário vier a assumir a administração do Patrimônio
Separado, incluindo, mas não se limitando a, casos de Eventos de Liquidação do Patrimônio
Separado, o Agente Fiduciário deverá usar de toda e qualquer ação para proteger direitos ou
defender interesses dos Titulares de CRA, devendo para tanto:

(i) declarar, observadas as condições do Termo de Securitização, antecipadamente
vencidos os CRAe cobrar seu principal e acessórios;

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

(iH) tomar qualquer providência necessária para que os Titulares de CRA realizem
seus créditos; e

(iv) representar os Titulares de CRA em processos de liquidação, declaração de
insolvência, pedido de autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial e
pedido de falência formulado por terceiros em relação à Emissora.

11.15.1 O Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade pela não
adoção das medidas contempladas nos incisos acima se, convocada a Assembleia
Geral, esta assim o autorizar por deliberação da unanimidade dos Titulares de CRA em
Circulação. Na hipótese do inciso "(iv)", será suficiente a deliberação da maioria dos
Titulares de CRA em Circulação.

11.16. O Agente Fiduciário responde perante os Titulares de CRA e a Emissora pelos prej uízos
que lhes causar por culpa, dolo, descumprimento de disposição legal, regulamentar ou deste
Termo de Securitização, negligência, imprudência, imperícia ou administração temerária.

CLÁUSULA XII - ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRA

12.1. Os Titulares de CRA poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral, a fim
de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de CRA, observado o
procedimentos previstos nesta cláusula.

12.2. A Assembleia Geral poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora, ela
CVM ou por Titulares de CRA que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CR em
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Circulação, conforme o caso, mediante publicação de edital em jornal de grande circulação
utilizado pela Emissora para a divulgação de suas informações societárias, por 3 (três) vezes,
com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, sendo que a segunda convocação de tal
Assembleia Geral poderá ser realizada em conjunto com a primeira convocação.

12.2.1. A convocação também poderá ser feita mediante correspondência escrita
enviada, por meio eletrônico ou postagem, a cada Titular de CRA, podendo, para esse
fim, ser utilizado qualquer 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-símile e correio eletrônico (e-mail).

12.3. Independentemente da convocação prevista nesta cláusula, será considerada regular a
Assembleia Geral às quais comparecerem todos os Titulares de CRA, nos termos do 54° do
artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações.

12.4. A Assembleia Geral realizar-se-á no local onde a Emissora tiver a sede; quando houver
necessidade de efetuar-se em outro lugar, as correspondências de convocação indicarão, com
clareza, o lugar da reunião. É permitido aos Titulares de CRA participar da Assembleia Geral
por meio de conferência eletrônica e/ou videoconferência, entretanto deverão manifestar o
voto em Assembleia Geral por comunicação escrita ou eletrônica.

12.5. Aplicar-se-á à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei 11.076, na Lei 9.514
e na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias de acionistas, salvo no que se
refere aos representantes dos Titulares de CRA, que poderão ser quaisquer procuradores,
Titulares de CRA ou não, devidamente constituídos há menos de 1 (um) ano por meio de
instrumento de mandato válido e eficaz. Cada CRA em Circulação corresponderá a um voto
nas Assembleias Gerais.

12.6. A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de
Titulares de CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos
CRAem Circulação, conforme o caso, e, em segunda convocação, com qualquer número.

12.7. O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral e prestar aos Titulares de
CRA as informações que lhe forem solicitadas. De igual maneira, a Emissora poderá convocar
quaisquer terceiros para participar das Assembleias Gerais, sempre que a presença de
qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberação da ordem do dia.

12.8. A presidência da Assembleia Geral caberá, de acordo com quem a convocou:

(i) ao Diretor Presidente ou Diretor de Relações com Investidores da Emissora;

(ii) ao representante do Agente Fiduciário;

(iii) ao Titular de CRAeleito pelos demais; ou

(iv) àquele que for designado pela CVM.
~='=~r-:=J' :>
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12.8.1. As deliberações em Assembleias Gerais serão tomadas pelos votos
favoráveis de Titulares de CRA em Circulação, respectivamente, que representem a
maioria dos presentes na Assembleia, exceto:

a) a não declaração de vencimento antecipado dos CRA dependerá de aprovação de,
no mínimo, 2/3 (dois terços) dos votos favoráveis de Titulares de CRA em
Circulação;

b) a renúncia de direitos ou perdão temporário, dependerá de aprovação de, no
mínimo, a maioria dos votos favoráveis dos Titulares de CRAem Circulação;

c) as deliberações em Assembleias Gerais que impliquem (i) na alteração da
remuneração ou amortização dos CRA, ou de suas datas de pagamento, observada
a Cláusula VI acima, (ii) na alteração da Data de Vencimento dos CRA, (iii) em
desoneração, substituição ou modificação dos termos e condições das garantias da
Emissão, (iv) alterações nas características dos Eventos de Liquidação do
Patrimônio Separado, nos Eventos de Vencimento Antecipado ou eventos de
Resgate Antecipado, (v) em alterações desta Cláusula 12.8.1, que dependerão de
aprovação de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos votos favoráveis de
Titulares de CRA em Circulação;

d) nas deliberações em Assembleias Gerais relativas ao item "f" da Cláusula 9.1 da
CPR-F, que dependerão de aprovação de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) dos votos favoráveis dos Titulares de CRAem Circulação; e

e) nas deliberações em Assembleias Gerais relativas aos itens "j" e "k" da Cláusula 9.1
da CPR-F, que dependerão de aprovação de, no mínimo, maioria dos votos
favoráveis dos Titulares de CRAem Circulação.

12.9. Observada a Cláusula 6.5, este Termo de Securitização e os demais Documentos da
Operação poderão ser alterados, independentemente de deliberação de Assembleia Geral ou
de consulta aos Titulares de CRA, sempre que tal alteração decorra exclusivamente da
necessidade de atendimento de exigências da CVM ou das câmaras de liquidação onde os CRA
estejam registrados para negociação, ou em consequência de normas legais regulamentares,
ou da correção de erros materiais, e/ou ajustes ou correções de procedimentos operacionais
refletidos 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.

12.10. As deliberações tomadas em Assembleias Gerais, observados o respectivo quórum de
instalação e de deliberação estabelecido neste Termo de Securitização, serão consideradas
válidas e eficazes e obrigarão os Titulares de CRA, quer tenham comparecido ou não à
Assembleia Geral, e, ainda que, nela tenham se abstido de votar, ou votado contra, devendo
ser divulgado o resultado da deliberação aos Titulares de CRA, na forma da regulamentação
da CVM, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contado da realização da Assembleia e ,
referência.
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12.11. A Emissora e o Agente Fiduciário não prestarão qualquer tipo de 0plnlaO ou fará
qualquer juízo sobre a orientação definida pelos Titulares de CRA, comprometendo-se tão
somente a manifestar-se conforme instrução recebida dos Titulares de CRA, a menos que a
orientação recebida resulte em manifesta ilegalidade. Neste sentido, a Emissora e o Agente
Fiduciário não possuem qualquer responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurídicos
decorrentes da orientação dos Titulares de CRA, independentemente destes causarem
prejuízos aos Titulares de CRAou à Devedora.

12.12. Sem prejuízo do disposto nesta Cláusula XII, deverá ser convocada Assembleia Geral
dos Titulares de CRA toda vez que a Emissora tiver de exercer ativamente seus direitos
estabelecidos nos Documentos da Operação, para que os Titulares de CRA deliberem sobre
como a Emissora deverá exercer seu direito no âmbito dos mesmos.

12.12.1. A Assembleia Geral de Titulares de CRAmencionada na Cláusula 12.12
acima, deverá ser realizada com no mínimo 1 (um) Dia Útil de antecedência da data
em que se encerra o prazo para a Securitizadora manifestar-se frente à Devedora e/ou
à Avalista, conforme previsto nos Documentos da Operação.

12.12.2. Somente após receber a orientação definida pelos Titulares de CRA, a
Emissora deverá exercer seu direito e manifestar-se conforme lhe for orientado. Caso
os Titulares de CRA não compareçam à Assembleia Geral, ou não cheguem a uma
definição sobre a orientação de voto, a Emissora poderá, sem prejuízo de seus deveres
legais, permanecer silente frente à Devedora e/ou à Avalista, sendo certo que, seu
silêncio, neste caso, não será interpretado como negligência em relação aos direitos
dos Investidores, não podendo ser imputada à Emissora qualquer responsabilização
decorrente de ausência de manifestação.

CLÁUSULA XIII- LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

13.1. A ocorrência de qualquer 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 até 2 (dois) Dias
Úteis uma Assembleia Geral para deliberar sobre a forma de administração e/ou eventual
liquidação, total ou parcial, do Patrimônio Separado:

(i) pedido ou requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial pela Emissora,
independentemente de aprovação do plano de recuperação por seus credores ou
deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz
competente;

(ii) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não
devidamente elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo
legal;
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(iii) decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela
Emissora;

(iv) não observância pela Emissora dos deveres e das obrigações previstas nos
instrumentos celebrados com os prestadores de serviço da Emissão, tais como
Agente Fiduciário, Banco Liquidante, Custodiante e Escriturador, desde que,
comunicada para sanar ou justificar o descumprimento, não o faça nos prazos
previstos no respectivo instrumento aplicável;

(v) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não
pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, sendo que, nesta hipótese, a
liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento
perdure por mais de 15 (quinze) dias, contados da notificação formal e
comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário à Emissora; e

(vi) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações pecuniárias
previstas neste Termo de Securitização que dure por mais de 1 (um) Dia Útil,
caso haja recursos suficientes no Patrimônio Separado e desde que
exclusivamente a ela imputado. O prazo ora estipulado será contado de
notificação formal e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário à
Emissora.

13.2. A Assembleia Geral mencionada a Cláusula 13.1 acima, instalar-se-á, em primeira
convocação, com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 2/3 (dois
terços) dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número.

13.2.1. Caso a Assembleia Geral a que se refere a Cláusula 13.2 acima não seja
instalada, o Agente Fiduciário deverá liquidar o Patrimônio Separado.

13.3. A Assembleia Geral convocada para deliberar sobre qualquer Evento de Liquidação do
Patrimônio Separado decidirá, pela maioria absoluta dos votos dos Titulares de CRA em
Circulação, sobre a forma de administração e/ou eventual liquidação, total ou parcial, do
Patrimônio Separado.

13.4. A Assembleia Geral prevista na Cláusula 13.1 acima, deverá ser realizada no prazo de 5
(cinco) Dias Úteis, contados da data de publicação do edital relativo à primeira convocação,
sendo que a segunda convocação da Assembleia Geral poderá ser realizada em conjunto com
a primeira convocação. Ambas as publicações previstas nesta cláusula serão realizadas na
forma prevista pela Cláusula XII acima.

13.5. Em referida Assembleia Geral, os Titulares de CRA deverão deliberar: (i) pel~
liquidação, total ou parcial, do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser nomeado o
liquidante e as formas de liquidação; ou (li) pela não liquidação do Patrimônio Separado,
hipótese na qual deverá ser deliberada a administração do Patrimônio Separado pelo Agent
Fiduciário ou nomeação de outra instituição administradora, fixando, em ambos os casos, as
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condições e termos para sua administração, bem como sua remuneração. O liquidante será a
Emissora, caso esta não tenha sido destituída da administração do Patrimônio Separado.

13.6. A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência, em dação
em pagamento, dos Direitos Creditórios do Agronegócio ao Agente Fiduciário (ou à instituição
administradora cuja contratação seja aprovada pelos Titulares de CRA, na Assembleia Geral
prevista na Cláusula acima), na qualidade de representante dos Titulares de CRA, para fins de
extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora decorrente dos CRA.

13.6.1. Na hipótese do item (v) da Cláusula 13.1, 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 realização dos Direitos Creditórios do Agronegócio, bem como de
suas garantias, caso aplicável, (iii) ratear os recursos obtidos entre os Titulares de CRA
na proporção de CRA detidos, observado o disposto neste Termo de Securitização, e
(iv) transferir os créditos oriundos dos Direitos Creditórios do Agronegócio e garantias
eventualmente não realizados aos Titulares de CRA, na proporção de CRA detidos por
cada um.

13.7. A realização dos direitos dos Titulares de CRA estará limitada ao Patrimônio Separado,
nos termos do parágrafo 3° do artigo 11 da Lei 9.514, não havendo qualquer outra garantia
prestada por terceiros ou pela própria Emissora.

CLÁUSULA XIV - DESPESASDO PATRIMÔNIO SEPARADO

14.1. Serão de responsabilidade da Securitizadora, com os recursos do Patrimônio Separado,
em adição aos pagamentos de Amortização Programada, Remuneração e demais previstos
neste Termo ("Despesas"):

(i) as despesas com a gestão, realização e administração do Patrimônio Separado e
na hipótese de liquidação do Patrimônio Separado, incluindo, sem limitação, o
pagamento da Taxa de Administração;

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

(iii) os honorários, despesas e custos de terceiros especialistas, advogados, auditores
ou fiscais relacionados com procedimentos legais incorridos para resguardar o
interesses dos Titulares de CRA e realização do Patrimônio Separado;
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(iv) as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência
em ações judiciais ajuizadas com a finalidade de resguardar os interesses dos
Titulares de CRA e a realização dos créditos do Patrimônio Separado;

(v) honorários e demais verbas e despesas ao Agente Fiduciário, bem como demais
prestadores de serviços eventualmente contratados mediante aprovação prévia

• em Assembleia Geral, em razão do exercicio de suas funções nos termos deste
Termo de Securitização;

(vi) remuneração e todas as verbas devidas às instituições financeiras onde se
encontrem abertas as contas correntes integrantes do Patrimônio Separado;

(vii) despesas com registros e movimentação perante a CVM, CETIP, BMftFBOVESPA,
Juntas Comerciais e Cartórios de Registro de Titulos e Documentos, conforme o
caso, da documentação societária da Emissora relacionada aos CRA, a este
Termo de Securitização e aos demais Documentos da Operação, bem como de
eventuais aditamentos aos mesmos;

(viii) despesas com a publicação de atos societários da Emissora e necessanas à
realização de Assembleias Gerais, na forma da regulamentação aplicável;

(ix) honorários de advogados, custas e despesas correlatas (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 obrigações assumidas neste Termo de
Securitização; e

(xii) quaisquer outros horários, custos e despesas previstos neste Termo de
Securitização.

14.2. Constituirão despesas de responsabilidade dos Titulares de CRA, que não incidem no
Patrimônio Separado, os tributos previstos na Cláusula XVI abaixo.

CLÁUSULA XV - COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE

15.1. Quaisquer notificações, cartas e informações entre as
encaminhadas, da seguinte forma:



Para a Emissora:

GAlA AGRO SECURITIZAOORA S.A.

At.: Sr. João Paulo dos Santos Pacifico
Rua do Rocio, n. ° 288, conjunto 16
(parte), 1° andar, São Paulo/SP
Telefone: (11) 3047-1010
Fax: (11) 3054-2545
E-mail: gestaocra@grupogaia.com.br
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Para o Agente Fiduciário:

PlANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE

TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTOA.
At.: Sra. Viviane Rodrigues
Avenida Brigadeiro Faria Lima n. °
3.900, 10°, São Paulo/SP
Telefone: 2172-2628
Fax: 3078-7264
E-mail: vrodrigues@planner.com.br

15.1.1. As comunicações (i) serão consideradas entregues quando recebidas sob
protocolo ou com "Aviso de Recebimento" expedido pelo correio ou ainda por
telegrama enviado aos endereços acima; e (ii) por fax ou correio eletrônico serão
consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja
confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo
remetente). Os originais serão 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 ela comunicada
por escrito à outra Parte.

15.2. Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a
envolver interesses dos titulares de CRA, com exceção do Anúncio de Inicio, do Anúncio de
Encerramento e do Anúncio de Retificação, deverão ser veiculados, na forma de aviso, no
jornal de grande circulação geralmente utilizado pela Emissora para publicação de seus atos
societários, qual seja o "O Estado de São Paulo" ("Jornal"), devendo a Emissora avisar o Agente
Fiduciário da realização de qualquer publicação em até 2 (dois) dias antes da sua ocorrência.

15.3. A Emissora poderá deixar de realizar as publicações acima previstas se notificar todos
os titulares de CRA e o Agente Fiduciário, obtendo deles declaração de ciência dos atos e
decisões, desde que comprovados ao Agente Fiduciário. O disposto nesta Cláusula não inclui
"atos e fatos relevantes", que deverão ser divulgados na forma prevista na Instrução da CVM
n. ° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada.

15.4. O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Inicio e o Anúncio de Encerramento serão divulgados
nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM, da
BM&FBOVESPAe da CETIP, sendo que, destes, somente o Aviso ao Mercado será publicado no
Jornal, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM400.

15.5. As demais informações periódicas da Emissora serão disponibilizadas ao mercado, nos
prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema da CVM de envio de Informaçõe
Periódicas e Eventuais - IPE, ou de outras formas exigidas pela legislação aplicável.

CLÁUSULA XVI - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES

DA#9231~
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16.1. Os titulares de CRA não devem considerar unicamente as informações contidas neste
Termo de Securitização para fins de avaliar o tratamento tributário de seu investimento em
CRA, devendo consultar seus próprios assessores quanto à tributação especifica à qual estarão
sujeitos, inclusive quanto a outros tributos que não o imposto de renda eventualmente
aplicáveis a esse investimento, ou a ganhos porventura auferidos em transações com CRA.

Pessoas Fisicas e Juridicas Residentes no Brasil

Como regra geral, os rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras
estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (UIRRF"), a ser calculado
com base na aplicação de alíquotas regressivas, aplicadas em função do prazo do
investimento gerador dos rendimentos tributáveis: (i) até 180 (cento e oitenta) dias: alíquota
de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento); (ii) de 181 (cento e oitenta e um) a
360 (trezentos e sessenta) dias: alíquota de 20% (vinte por cento); (iii) de 361 (trezentos e
sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 17,5% (dezessete inteiros e cinco
décimos por cento) e (iv) acima de 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 15% (quinze por
cento).

Não obstante, há regras especificas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua
qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, instituições financeiras,
fundos de investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada, sociedades de
capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de
arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.

O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda
devido, gerando o direito à restituição ou compensação com o IRPJ apurado em cada período
de apuração. O rendimento também deverá ser computado na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% (quinze por cento) e adicional de 10%, (dez
por cento) sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro tributável que exceder o
equivalente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano; a alíquota da CSLL, para
pessoas jurídicas não-financeiras, corresponde a 9% (nove por cento).

Até 30 de junho de 2015, os rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas não-
financeiras tributadas de acordo com a sistemática não-cumulativa da Contribuição para o
COFINSe da Contribuição ao PIS, estão sujeitos à alíquota zero de tais contribuições aplicável
às receitas financeiras (como o seriam as receitas reconhecidas por conta dos rendimentos em
CRA). A partir de 1° de julho de 2015, tais rendimentos em CRA auferidos por não-financeiras
sujeitas ao regime não cumulativo passarão a se sujeitar à Contribuição ao PIS e à COFINSàs
alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4%, respectivamente (Decreto n°
8.426, de 1° de abril de 2015).

Com relação aos investimentos em CRA realizados por instituições financeiras, fundos d0
investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada fechadas, entidades de
previdência complementar abertas, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidora
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de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de
retenção do IRRF.

Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em
CRA por essas entidades, via de regra, e à exceção dos fundos de investimento, serão
tributados pelo IRPJ, à alíquota de 15% (quinze por cento) e adicional de 10%(dez por cento);
pela CSLL, à alíquota de 15% (quinze por cento). As carteiras de fundos de investimentos
(exceto fundos imobiliários) estão, em regra, isentas de imposto de renda. Ademais, no caso
das instituições financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento em CRA estão
potencialmente sujeitos à Contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% (sessenta e
cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, podendo haver
exceções.

Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em CRA estão isentos de
imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do artigo 3°, inciso IV,
da Lei 11.033. De acordo com a posição da Receita Federal do Brasil, tal isenção abrange
rendimentos, mas não se aplica ao ganho de capital auferido na alienação ou cessão dos CRA,
que deverá ser tributado pelo IRRF de acordo com as alíquotas regressivas acima indicadas,
conforme o prazo da aplicação.

Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na
fonte, ou seja, o imposto não é compensável (artigo 76, li, 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° 8.981, com a redação dada pela Lei n° 9.065, de 20 de junho de
1995).

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior

Em relação aos Investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem
em CRA no País de acordo com as normas previstas na Resolução CMN n°. 4.373" os
rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15% (quinze por
cento). Exceção é feita para o caso de Investidor domiciliado em país ou jurisdição
considerados como de tributação favorecida, assim entendidos aqueles que não tributam a
renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% (vinte por cento), ("Jurisdição de Tributação
Favorecida" - "JTF"). A despeito deste conceito legal, no entender das autoridades fiscais,
são consideradas JTF os lugares listados no artigo 1° da Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil ("IN RFB") n° 1.037, de 04 de junho de 2010. Vale notar que para os países
ou dependências que estejam alinhados com os padrões internacionais de transparência
fiscal, a Portaria n° 488, de 28 de novembro de 2014, reduziu de 20% para 17% a alíquota
máxima, para fins de classificação de uma JTF.

Imposto sobre Operações Financeiras - IOF

Imposto sobre Operações de Câmbio ("IOF/Câmbio")
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Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados
nos mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições do Conselho
Monetário Nacional (Resolução CMN n°. 4.373), inclusive por meio de operações simultâneas,
incluindo as operações de câmbio relacionadas aos investimentos em CRA, estão sujeitas à
incidência do IOF/Câmbio à alíquota zero no ingresso e à alíquota zero no retorno dos
recursos, conforme Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alterações posteriores.
Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do
Poder Executivo, até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a
transações ocorridas após este eventual aumento.

Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários ("IOF/Títulos")

As operações com CRA estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto 6.306.
Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do
Poder Executivo, até o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao
dia, relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento.

CLÁUSULA XVII - DISPOSiÇÕESGERAIS

17.1. Os direitos de cada Parte previstos neste Termo de Securitização e seus anexos (i) são
cumulativos com outros direitos previstos em lei, 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 obrigação ou
renúncia ao respectivo direito por seu titular nem qualquer alteração aos termos deste
Termo.

17.2. A tolerância e as concessões recíprocas (i) terão caráter eventual e transitório; e (ii)
não configurarão, em qualquer hipótese, renúncia, transigência, remição, perda,
modificação, redução, novação ou ampliação de qualquer poder, faculdade, pretensão ou
imunidade de qualquer das Partes.

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

17.4. Todas as alterações do presente Termo de Securitização somente serão válidas se
realizadas por escrito e aprovadas cumulativamente: (i) por Assembleia Geral, observados os
quóruns previstos neste Termo de Securitização; e (ii) pela Emissora, exceto as decorrentes
de leis, da regulação, erros materiais e exigências da CVM.

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

17.6. Caso qualquer das disposições venha a ser julgada inválida ou ineficaz, prevalecer-o
todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as PartJs,
em boa-fé, a.substituírem a disposição afetada por outra que, na medida do possível, PJrod.~za
o mesmo efelto. .
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17.7. O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de veracidade
nas deliberações 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 decisões. Não será ainda, sob
qualquer hipótese, responsável pela elaboração destes documentos, que permanecerão sob
obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

17.8. As palavras e as expressões sem definição neste instrumento deverão ser
compreendidas e interpretadas em consonância com os usos, costumes e práticas do mercado
de capitais brasileiro.

17.9. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer
obrigação, até o primeiro Dia Útil subsequente, caso o vencimento coincida com um dia que
não seja considerado um Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem
pagos.

CLÁUSULA XVIII - FORO

18.1. As Partes elegem o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como
competente para dirimir toda e qualquer disputa decorrente do presente Termo, renunciando
a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.
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[Página de Assinatura do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para
Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1a (Primeira) Série da 14a (Décima
Quarta) Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A. ceLebrado em 27 de maio de 2015]

São Paulo, 27 de maio de 2015

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.

Nome:
Cargo:

GAlA AGRO SECURITIZADORA S.A. ~~.-

.. g;d.
Nome: Fernando F. L. de Freitas

RG: 32.941.882-SSP/SP
Cargo: CPF' 329.718.108.79

Cesário B. Passos
Procurador

PlANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS lTDA.

Nome:
Cargo:

Testemunhas:

/L"o'; ~2. U r \J..JIJ./'

Nome: ~ ~

RG: L..tb. G3.e . c20 3 -:}-
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ANEXO I
CÓPIA DA CPR-F



CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA

N°. 003
Produto: Cana-de-açúcar, conforme Cláusula 2.1

Valor Nominal:
R$ 1.219.317.079,86

Vencimento Final: 10 de junho de 2021

A RAíZENENERGIAS.A., sociedade anônima, inscrita no Cadastro Nacion~C1e do
Ministério da Fazenda ("CNPJ/MP') sob o n° 08.070.508/0001-78, com sede-Ila. cid de ~ao Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1. 6° a. dar, 04543-011,
doravante denominada "Emitente", emite a presente cédula \te produt financeira ("CPR-
Financeira") em favor da AGRíCOLAPONTEALTA LTDA., sociedade li . da, inscrita o CNPJ/MF sob o
n° 05.495.024/0001-82, com sede na cidade de Barra Bonita, stad e aulo, na Fazenda Ponte
Alta, sem número, prédio 1, CEP 17340-000, doravante e "Cr ora", ou à sua ordem,
obrigando-se a liquidar financeiramente esta CPR-Fi n ira da corrente nacional, nos
termos das cláusulas abaixo, na forma da Lei n° 8.929 de 22 de f Fde 1994, conforme em vigor,
e demais disposições vigentes, nas formas e datas c s neste nstrumento. .

Definição

significa o termo definido na Cláusula 10.4 abaixo.

significa a PLANNERTRUSTEEDISTRIBUIDORADETíTULOSE VALORES
MOBILIÁRIOSLTDA., instituição financeira com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10° andar, CEP 04538-132, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 67.030.395/0001-46.

significa auditor independente registrado na CVM, dentre
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Ernst &.
Young Terco Auditores Independentes, KPMG Auditores
Independentes e PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes.

significa a garantia prestada pela Avalista, conforme descrito na

Palavra ou expressão

"AGE de Redu o o

1.1. Para os fins desta CPR-Fina~i
significado previsto na tab

'. "Aval"

1. DEFINIÇÕESEPRAZOS

SP. 13910663vl
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"Avalista"

"BM&FBOVESPA"

"Cedente"

"CETIP"

"Código ANBIMA"

"Código Civil"

"Condições Precedentes"

"Controlada"

2

Cláusula 6.1 abaixo.

significa a RAíZENCOMBUSTíVEISS.A., sociedade anônima, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 33.453.598/0001-23, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, 4.200, bloco 5, andares 1 a 3, Barra da Tijuca, CEP
22640-102.

BM&FBOVESPA S.A. - BOLSADEVALORES,MERCADORIASE FUTUROS,
a qual disponibiliza sistema de registro e de liquidação
financeira de ativos financeiros autorizado a funcionar pelo
Banco Central do Brasil e pela CVM.

significa a AGRíCOLAPONTEALTA LTOA., sociedade limitada,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.495.024/0001-82, com sede na
cidade de Barra Bonita, Estado de São Paulo, na Fazenda Ponte
Alta, sem número, prédio 1, CEP 17340-000.

CETIP S.A. - MERCADOSORGANIZADOS,a qual disponibiliza sistema
de registro e de liquidação financeira de ativos financeiros
autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pela CVM.

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários em
vigor.

Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.

corresponde às condições necessárias para o desembolso do
crédito pela Credora em favor da Emitente, nos termos
previstos na Cláusula 4.2 abaixo.

significa a conta corrente n° 142.900-0, na agência 2002-8 no
Banco Bradesco S.A., de titularidade da Emitente, em que será
realizado o desembolso, pela Credora, do valor de emissão da
CPR-Financeira.

significa o "Instrumento Particular de Cessão de Direitos
Creditórios do Agronegódo e Outras Avenças" celebrado entre a
Cedente, a Gaia Agro Securitizadora S.A., a Emitente e a
Avalista.

significa qualquer sociedade controlada (conforme definição de
"controle" prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por

SP - 13910663vl
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"Controladora"

"Coordenadores"

Ações) individualmente pela Emitente e/ou pela Avalista, sendo
que tal definição pode se referir apenas à Controlada da
Emitente ou apenas à Controlada da Avalista se assim
expressamente previsto. Ficam excluídas da definição de
"Controlada" as sociedades em relação às quais a Emitente ou a
Avalista, conforme o caso, não seja titular, individualmente, de
direitos de sócio que lhe assegurem, de mod rmanente, a
maioria dos votos nas deliberações da as.s~mb . g e o p der
de eleger a maioria dos administradores . oci ade, não
use efetivamente e individualmente ~ p .~par !!. igir as
atividades sociais e orientar o ~\ent o órgãos da
administração de tal SOCied~e. ~

significa qualquer control~ (conforme definição de
"controle" prevista no~g~,,,,,~i das Sociedades por
Ações) da Emitentr ~li~

significa, quando referidos em conjunto, (i) BANCO BRADESCO BBI

S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição
de valores mobiliários, com estabelecimento em São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.450, 8° andar, Bela
Vista, CEP 01310-100, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 06.271.464/0073-93; (li) BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.,
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
24.933.830/0001-30, com sede na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, n° 105, 36°
andar; (iii) BANCO CITIBANK S.A., instituição financeira integrante
do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 33.479.023/0001-80, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.111, 2°
andar, parte; e (iv) BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários,
inscrito no CNPJ/MF sob o nO17.298.092/0001-30, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Páulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, n.O3.500, 1°, 2° e 3° (parte), 4° e 5° andares.

significa a COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, sociedade anônima,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 50.746.577/0001-15, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.327, 4° andar, sala 01, CEP
04543-011.

"CPR-Financeira" significa esta Cédula de Produto Rural Financeira emitida pela
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"CRA"

"CRA em Circulacão"

"Credora"

"CVM"

"Data de Vencimento Final"

4

Emitente, nos termos da Lei 8.929, em favor da Credora.

significa os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1a
(primeira) série da 14a. (décima quarta) emissão da Gaia Agro
Securitizadora S.A., os quais serão objeto da Oferta Pública, a
serem emitidos com lastro nos direitos creditórios do
agronegócio oriundos da presente CPR-Financeira.

significa a totalidade dos CRA em circulação no mercado,
excluídos aqueles de titularidade da Emitente, da Avalista, da
Cedente e os que a Gaia Agro Securitizadora S.A. possuir em
tesouraria, ou que sejam de propriedade de seus respectivos
controladores ou de qualquer de suas respectivas controladas ou
coligadas, dos fundos de investimento administrados por
sociedades integrantes do grupo econômico da Gaia Agro
Securitizadora S.A., da Emitente, da Avalista e/ou da Cedente
ou que tenham suas carteiras geridas por sociedades integrantes
do grupo econômico da Gaia Agro Securitizadora S.A., da
Emitente, da Avalista e/ou da Cedente, bem como dos
respectivos diretores, conselheiros e respectivos cônjuges ou
companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o
segundo grau das pessoas acima mencionadas.

significa a Cedente ou qualquer endossatário desta CPR-
Financeira ou cessionário dos direitos creditórios dela
decorrentes.

Comissão de Valores Mobiliários.

significa a data de emissão da CPR-Financeira, qual seja, 12 de
junho de 2015.

significa a data de subscrição e integralização dos CRA.

significa cada uma das datas previstas no Anexo I desta CPR-
Financeira, nas quais serão devidos à Credora os pagamentos
decorrentes desta CPR-Financeira, referentes às parcelas do
Valor Nominal.

significa a data de vencimento final da CPR-Financeira, qual
seja, 10 de junho de 2021.
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"Demonstrações Finançeiras
Consolidadas Auditadas da
Emitente"

significam as demonstrações financeiras consolidadas da
Emitente auditadas pelo Auditor Independente, relativas ao
respectivo exercício social, preparadas de acordo com a Lei das
Sociedades por Ações e com as regras emitidas pela CVM.

"Demonstrações Financeiras
Consolidadas Auditadas da
Avalista"

significam as demonstrações financeiras consolidadas da
Avalista auditadas pelo Auditor Independente, relativas ao
respectivo exercício social, preparadas de acordo com a Lei das
Sociedades por Ações e com as regras emitidas pela CVM.

significa o formulário de referência, elaborado pela Emitente
em conformidade com a Instrução CVM480.

significam os eventos descritos na Cláusula 9.1 abaixo, que
poderão configurar o vencimento antecipado das obrigações
impostas à Emitente no âmbito desta CPR-Financeira.

Em conjunto, i e
(iii) o Con ato
(v) os bol ins deOfrw~ e (vii

significa qualquer evento ou situação que possa causar qualquer
efeito adverso na capacidade da Emitente e/ou da Avalista de
cumprir qualquer de suas obrigações pecuniárias nos termos
desta CPR-Financeira.y
significa a RAíZEN ENERGIA S.A., sociedade anônima, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 08.070.508/0001-78, com sede em São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1.327, 6° andar, CEP04543-011.

"Destinação dos Recursos"

"Dia Útil"

"Documentos da Operação"

"Efeito Adverso Relevante"

"Emitente"

'Y
"Formulário de Referência"

"Grupo Econômico"
significa o conjunto formado por: (i) a Emitente; (ii) a Avalista;
(iii) Cosan; (iv) Shell; e (v) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, por qualquer das sociedades indicadas nos itens
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"Informações Financeiras
Consolidadas Combinadas"

"Instrucão CVM400"

"Instrução CVM414"

"Instrucão CVM480"

"Lei das Sociedades por Ações"

"Lei 8.929"

"Lei 11.076"

"Notifica ão de Redu -
Capital"

6

anteriores, ou com elas coligadas.

significam as informações financeiras (compostas por balanços
patrimoniais, demonstrações de resultado e fluxos de caixa
combinados) consolidadas combinadas da Emitente e da Avalista
(auditadas, caso venham a ser auditadas, por um dos Auditores
Independentes), relativas ao respectivo exerdcio social,
preparadas a partir das Demonstrações Financeiras Consolidadas
Auditadas da Emitente e das Demonstrações Financeiras
Consolidadas Auditadas da Avalista.

Instrução da CVM nO400; de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada.

Instrução da CVM nO414, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada.

Instrução da CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada.

Lei nO6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Lei n° 8.929, de 22 de agosto de 1994, conforme alterada.

Lei nO11.076 de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada.

significa o termo definido na Cláusula 10.4 abaixo.,

significa qualquer valor devido em decorrência de (a)
empréstimos, mútuos, financiamentos e outras dividas
financeiras onerosas, incluindo, sem limitação, debêntures,
letras de câmbio, notas promissórias ou instrumentos similares
no Brasil ou no exterior; (b) aquisições a pagar; (c) saldo liquido
das operações ativas e passivas com derivativos em que a
Emitente e/ou a Avalista, ainda que na condição de
garantidora, seja parte (sendo que o referido saldo será liquido
do que já estiver classificado no passivo circulante e exigivel de
longo prazo da Emitente e/ou da Avalista); (d) cartas de
crédito, avais, fianças, coobrigações e demais garantias
prestadas em beneficio de empresas não consolidadas nas
Informações Financeiras Consolidadas Combinadas; e (e)
obrigações decorrentes de resgate de ações e pagamento de
dividendos fixos, se aplicável.

~.
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"Oferta Pública"

"Ônus" e o verbo correlato
"Onerar"

"Oposição à Redução de Capital"

"Pagamento Antecipado"

"Prazo de Resposta à Redução de
Capital"

"Produto"

"Termo de Securitização"

7

a distribuição pública dos CRArealizada nos termos da Instrução
CVM400 e da Instrução CVM414, a qual (i) é destinada a
investidores qualificados; (ii) será intermediada pelos
Coordenadores; e (iii) dependerá de prévio registro perante a
CVM, da publicação do anúncio de início e da disponibilização
do prospecto definitivo de distribuição dos CRA ao público
investidor.

significa qualquer hipoteca, penhor, alienação fiduciária, cessão
fiduciária, usufruto, fideicomisso, promessa de venda, opção de
compra, direito de preferência, encargo, gravame ou ônus,
arresto, sequestro ou penhora, judicial ou extrajudicial,
voluntário ou involuntário, ou outro ato que tenha o efeito
prático similar a qualquer das expressões acima.

significa o termo definido na Cláusula 10.4 abaixo.

significa o termo definido na Cláusula 10.1 abaixo.

significa o termo definido na Cláusula 10.7 abaixo.r-~~
significa cana-de-açúcar, com as especificações indicadas na
Cláusula 2a abaixo.

~r transformação, cisão, fusão, incorporação (de
;;~d;des ou ações), integralização de capital (drop down) ou
qualquer outra forma de combinação de negócios, conforme
definido na Deliberação CVM n° 665, de 2011, conforme
alterada, ou outra norma que venha a substitui-la.

significa o termo definido na Cláusula 10.7 abaixo.

significa o termo definido na Cláusula 3.3 abaixo.

significa a SHELL BRAZIL HOLDING BV, holding de instituições não
financeiras, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.717.887/0001-57,
com sede na Holanda, cidade de Haia, na Carel van Bylandtlaan
30, 2596HR's, Gravenhage.

significa o 'Termo de SecurWzação de Direitos Creditórios do
Agronegódo para Emissão de Certificados de Recebiveis do
Agronegódo da 1° (primeira) Série da 14° (décima quarta)
Emissão da Gaia Agro SecurWzadora S.A.", a ser celebrado
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entre a Gaia Agro Securitizadora S.A. e o Agente Fiduciário,
referente à emissão dos CRA.

"Valor de Resgate por Redução de significa o termo definido na Cláusula 10.10 abaixo.
Capital"

mil e setenta e sete

e centavos) por tonelada.

trezentas

significa o termo definido na Cláusula 3.1 abaixo.

1.219.317.079,86 (um bilhão, duzentos e dezenove
il, se nta e nove reais e oitenta e seis centavos) na Data de

tip ao da quantidade de Produto prevista na Cláusula 2.2, pelo
dla 2.3 ("Valor Nominal").

l do édito a ser desembolsado pela Credora em favor da Emitente, na
Cláus 4.3 abaixo, equivale a RS675.000.000,00 (seiscentos e setenta e cinco
reais na Data de Emissão e será acrescido de valor equivalente à remuneração
c lada pro rata temporis, a partir da Data de Emissão, até a data de
o dos CRA, observado o disposto no item 4.3. abaixo.

or Nominal previsto nesta CPR.Financeira será devido pela Emitente à Credora, em 12
(doze) parcelas nos valores e datas previstos no Anexo I destaCPR-Financeira ("Datas de
agamento").

"Valor Nominal"

3.1. O valor nominal desta CP
milhões, trezentos e d
Emissão, correspon
preço do Produto prev o

2.1. Produto: Cana-de-açúcar da safra 2015/2016, 201612017, J0171
2020/2021. ,

3. VALOR NOMINAL E DATAS DE PAGAMENTO

2. PRODUTO - QUANTIDADE, PREÇO E CARACTERíSTICAS

3.1.3. Não obstante esta CPR.Financeira seja registrada para negociação na BMftFBOVESPA ou
CETIP, os pagamentos a que a Credora faz jus serão realizados fora do âmbito da CETIP ou
BMftFBOVESPA, mediante depósito em conta corrente a ser informada pela Credora desta
CPR-Financeira.
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ediante crédito na Conta de

3.3.0 pagamento antecipado do Valor Nominal, ou seu saldo, como for de
antecipadamente, poderá ser feito pela Emitente, observado o dis osto a C
("Saldo Devedor").

3.2.0briga-se a Emitente, em caráter irrevogável e irretratável, a efetuar o pagamento, nas Datas de
Pagamento previstas no cronograma de pagamentos do Anexo I, mediante Transferência
Eletrônica Disponível - TED a ser realizada na conta corrente nO2621-2, agência 3391-0, do
Bradesco S.A. (237), de titularidade da Gaia Agro Securitizadora S.A. ou em qualquer outra conta
de titularidade de eventual endossatário ou cessionário dos direitos creditórios oriundos desta
CPR-Financeira que venha a ser informada para a Emitente, por escrito, com antecedência
mínima de 2 (dois) Dias Úteis da próxima Data de Pagamento prevista no An " I desta CPR-
Financeira, valendo seu comprovante de transferência como comprovante de aç

4.1.0 desembolso objeto desta CPR-Financeira será p
Liberação dos Recursos.

4. DESEMBOLSO DOS RECURSOS

4.2.0 Valor Nominal somente será desembolsa , m favor da Emitente, após o integral
cumprimento das seguintes Condições re entes: i) apresentação da via negociável original
desta CPR-Financeira; (ii) recolhim to, p e, de quaisquer taxas ou tributos incidentes
sobre os registros necessários ar a emi desta CPR-Financeira; (iii) registro desta CPR-
Financeira nos termos da Cl' ula 12. aix do Contrato de Cessãoconforme lá indicado; (iv)
inocorrência de qualquer os eVlstos na Cláusula 98 abaixo.

4.3. Por meio desta C itente autoriza que do valor a ser desembolsado pela
Credora sejam descon os ores referentes a: (i) todas e quaisquer despesas decorrentes
da emissão istro de a CPR-Financeira, desde que sejam devidamente comprovadas; (ii)
despesas r oáve com ovadas em razão da emissão dos CRA, desde que os valores acima
s~ prev ente rovados, com, no mínimo, 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência da Data de
1~ê1i lizaçã "mi. das ao valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), exceto conforme
prov a Documentos da Operação; e (iii) constituição de fundo de despesas a ser
nstit '. o no mbito dos CRA.

l uer das Condições Precedentes não seja cumprida em até 180 (cento e oitenta) dias da
ublicação do anúncio de inicio da Oferta Pública, a presente CPR-Financeira será

au maticamente cancelada e não produzirá qualquer efeito, hipótese em que a Emitente e a
Credora ficarão automaticamente livres e desobrigadas de qualquer obrigação estipulada neste
instrumento.

4.5. A Emitente: (i) obriga-se a utilizar os recursos decorrentes desta CPR-Financeira exclusiva e
integralmente em suas atividades relacionadas ao agronegócio, no curso ordinário dos seus
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negócios, assim entendidas as operações, investimentos e necessidades de financiamento
relacionadas com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos
ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária,
nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei 11.076 ("Destinação dos Recursos"); e (ii)
declara, neste ato, que exerce atividades relacionadas ao agronegócio, nas quais empregará os
recursos desta CPR-Financeira, na exploração agricola de terra própria da Emitente ou de
terceiros para fins de: (a) produção, venda e comercialização de açúcar de cana-~çúcar e seus
subprodutos; e (b). produção, venda e comercialização de etanol de c ~~~ar ~ de
subprodutos do etanol. \y

4.5.1. A Emitente declara que os recursos obtidos com a emi - o d res\nte CPR-
Financeira não são superiores à capacidã'ie p . a e s s atividades
relacionadas ao agronegócio e que não emitirá\ vas Cédula roduto Rural além
da capacidade produtiva de suas atividades relaci s ao agronegócio.

5. VINCULAÇÃO DESTACPR-FINANCEIRA A CERTIFICADOS DE RECEBíVE D

5.1.

6. GARANTIA

6.1.

A lista assina a presente CPR-Financeira na condição de garantidora solidária e
incipal pagadora, e declara aceitar todos os termos, condições e responsabilidades

decorrentes da presente garantia.

6.3. O presente Aval vigorará enquanto subsistirem quaisquer obrigações ou responsabilidades
da Emitente para com a Credora e/ou sucessores, cessionários ou terceiros sub-rogados em
lugar da Credora, em decorrência desta CPR-Financeira, extinguindo-se imediata e
automaticamente mediante seu integral cumprimento.
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. ente ou a
nto) sobre o

por cento) ao

ta' missão da presente CPR-Financeira, e explora tal
ato Grosso do Sul;

6.4. A Avalista, desde já, concorda e se obriga a, enquanto a Emitente estiver em mora com o
cumprimento de quaisquer obrigações pecuniárias desta CPR-Financeira, (i) não exigir
e/ou demandar a Emitente (inclusive por meio de compensação) em decorrência de
qualquer valor que tiver honrado nos termos desta CPR-Financeira; e (ii) caso receba
qualquer valor da Emitente em decorrência de qualquer valor que tiver honrado nos
termos desta CPR-Financeira antes da integral quitação de todos os valores devidos nos
termos do Contrato de Cessão e/ou desta CPR-Financeira, repassar, no pr " e 1 (um) Dia
Útil contado da data de seu recebimento, tal valor à Credora.

a) a Emitente é produtora rur
atividade no Estado de S-

7.2.

8.1. A Emitente e a Avalista de fo

7. INADIMPLEMENTO ~
7.1. No caso de inadimplemento das obrigações previstas na CPR- inan eira,

Avalista pagará à Credora (i) multa não compensatóJlia de " do por
montante inadimplido; e (ii) juros moratórios à tax~efetiva de, (um
mês, calculados dia a dia.

8. DECLARAÇÃO

b) estão cientes de te a presente CPR-Financeira em favor da Credora e que
esta CPR-Financeira,..... s direitos creditórios decorrentes do presente titulo, serão
endossados o cedidos p Credora, conforme o caso, em favor da Gaia Agro Securitizadora S.A.
para constj'tuiça . lastro e operação de securitização que envolverá a emissão de CRA pela
Gaia Agro iecuritiz ra S.A., a ser disciplinada pelo Termo de Securitização, nos termos da Lei

trução CVM414 e que será objeto de Oferta Pública;

a ncia da forma e condições de negociação desta CPR-Financeira, inclusive com a
cálculo do valor devido;

êm ciência da forma e condições dos CRA, do Termo de Securitização e do Contrato de Cessão,
i, sive com a forma de cálculo do valor devido e da Cláusula 2.3. do Contrato de Cessão;

e) a celebração desta CPR-Financeira, bem como o cumprimento das obrigações aqui previstas, não
infringe qualquer obrigação anteriormente assumida pela Emitente e/ou pela Avalista;
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f) são sociedades devidamente organizadas, constituídas e existentes sob a forma de sociedades
por ações, de acordo com as leis brasileiras;

ções licitas, válidas,
o com os seus termos e

cumprimento das obrigações aqui
o estatuto social da Emitente e da

Efeito Adverso Relevante, não infringem

r ações prestadas por ocasião do registro da Oferta Pública pela CVMe constantes do
rospecto preliminar da Oferta Pública ("Prospecto Preliminar") relativas à Emitente e/ou à

Ii.. ista, conforme o caso, que inclui o Formulário de Referência, e do prospecto definitivo da
Oferta Pública ("Prospecto Definitivo", sendo o Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo,
em conjunto, "Prospectos"), são verdadeiras, consistentes, precisas, completas, corretas e
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta Pública;

g) estão devidamente autorizadas e obtiveram todas as autorizações, inclusive, conforme aplicável,
legais, societárias, regulatórias e de terceiros, necessárias à celebração desta CPR-Financeira e
ao cumprimento de todas as obrigações aqui previstas e à realização da Oferta Pública, tendo
sido plenamente satisfeitos todos os requisitos legais, societários, regulatório de terceiros
necessários para tanto;

h) os representantes legais da Emitente e da Avalista que assinam a
conforme o caso, poderes societários e/ou delegados para assumir, m n
Avalista, conforme o caso, as obrigações aqui previstas e send at
legitimamente outorgados, estando os respectivos mandato m pleno vi

i) esta CPR-Financeira e as obrigações aqui previstas onstit
vinculantes e eficazes da Emitente e da Avalista, e q
condições;

j)
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os, no as administrativas e determinações dos órgãos
diciais aplicáveis ao exercicio de suas atividades,

oa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial ou cujo
feito Adverso Relevante;

amento de todas as obrigações de natureza tributária (municipal,
trab sta, previdenciária, ambiental e de quaisquer outras obrigações
eto por aquelas questionadas de boa-fé nas esferas administrativa e/ou
mprimento não possa causar um Efeito Adverso Relevante;

eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor todas as licenças, concessões,
ões, permissões e alvarás, inclusive ambientais, aplicáveis ao exercicio de suas
exceto por aquelas cuja ausência não possa causar um Efeito Adverso Relevante; e

e iste (i) descumprimento de qualquer disposição contratual relevante, legal ou de qualquer
o é1emjudicial, administrativa ou arbitral; ou (li) qualquer processo, judicial, administrativo ou
arbitral, inquérito ou qualquer outro tipo de investigação governamental, em qualquer dos casos
deste inciso, (i) que possa causar um Efeito Adverso Relevante; ou (ii) visando a anular, alterar,
invalidar, questionar ou de qualquer forma afetar esta CPR-Financeira.

m) os Prospectos (a) contêm e conterão, nas suas respectivas datas, todas as informações
relevantes necessárias ao conhecimento, pelos investidores, da Oferta Pública, dos CRA, da
Emitente, da Avalista e de suas respectivas atividades, situação econômico-financeira, os riscos
inerentes às atividades da Emitente e da Avalista e quaisquer outras informações relevantes;
(b) contêm e conterão, nas suas respectivas datas, informações verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta Pública; (c) não contêm e não conterão, nas suas respectiva tas, omissões
de fatos relevantes; e (d) foram elaborados de acordo com as normas perti cluin~ as
normas da CVM e as do Código ANBIMA;

o) as Demonstrações Financeiras Consolidadas Audit da
Financeiras Consolidadas Auditadas da Avalista re
de março de 2012, 2013 e 2014, e as Informa
período encerrado em 31 de dezembro de
e financeira consolidada da Emitente e
foram devidamente elaboradas em co
regras emitidas pela CVM;

n) os documentos e informações fornecidos à Credora e/ou aos titulares d CRA
consistentes, precisos, completos, corretos e suficientes, jstão "ad
foram fornecidos e incluem os documentos e informações ~ evantes pa
de investimento sobre os CRA;

q)

p) estão cumprindo as leis, r
governamentais, autarqui
exceto por aqueles q ion
descumprimento não ossa
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9. VENCIMENTO ANTECIPADO

com a emissão desta CPR-Financeira

de ou inexequibilidade desta CPR-Financeira; e/ou (ii) se
ou inexequibilidade do Contrato de Cessão (e/ou de

v ntes);

b)

a)

9.1. Sujeito ao disposto na Cláusula 9.2 e seguintes abaixo, esta CPR-Financeira será declarada
antecipadamente vencida, podendo a Credora exigir o imediato pagamento, pela Emitente e/ou
pela Avalista, do Saldo Devedor e demais valores devidos no âmbito desta CPR-Financeira, na
ocorrência de qualquer dos eventos previstos na lei e/ou de qualquer dos s intes eventos
(cada um, um "Evento de Inadimplemento"):

c) se a Emitente não utilizar os
estritamente conforme previs .

d)

e) lista, a edente e/ou qualquer Controladora questionar judicialmente esta
, . l e/ou o Contrato de Cessão;

f) cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de transferência a
o ou em parte, pela Emitente, pela Avalista e/ou pela Cedente, de qualquer de

19aç- s nos termos desta CPR-Financeira e/ou do Contrato de Cessão, exceto: (i) se
m e autorizado pela Credora ou previsto no Contrato de Cessão; (ii) em caso de

Reo ização Societária da Emitente, da Avalista e/ou da Cedente: (1) na qual a estrutura final
-o resulte em um Evento de Inadimplemento nos termos do item "j" e "k" abaixo; e/ou (2) no

â bito do Grupo Econômico; e/ou (iii) a cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de
transferência ou promessa de transferência, no todo ou em parte, pela Cedente, em favor do
Grupo Econômico e/ou em favor da Gaia Agro Securitizadora S.A., de todos e quaisquer direitos
creditórios do agronegócio decorrentes desta CPR-Financeira;
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g) liquidação, dissolução ou extinção da Emitente, da Avalista e/ou da Cedente, exceto se: (1) a
liquidação, dissolução e/ou extinção decorrer de uma operação que não constitua um Evento de
Inadimplemento, nos termos permitidos pelo item "j" e "k" abaixo; e/ou (2) decorrente de
Reorganização Societária realizada no âmbito do Grupo Econômico;

ente, exceto: (i) se tal cisão, fusão ou incorporação seja
Econômico; ou (ii) se previamente autorizado pela Credora e

eral de ulares dos CRA, a ser convocada no máximo em até 5 (cinco) Dias Úteis
omuni do pela Emitente e/ou pela Avalista;

apit social pela Emitente, na forma do artigo 174 da Lei das Sociedades por
ervância a qualquer das obrigações, impostas à Emitente, previstas nas

0.5, 10.8, 10,9 e 10.10, abaixo;

ã do objeto social da Emitente e/ou da Avalista, conforme disposto em seus respectivos
statutos sociais vigentes na Data de Emissão, que resulte em alteração relevante da atividade
p9lflcipal da Emitente e/ou Avalista, conforme o caso e que comprometa esta CPR-Financeira,
desde que não sanada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que a Credora for
comunicada sobre o respectivo inadimplemento;

h) (i) decretação de falência da Emitente e/ou da Avalista; (ii) pedido de autofalê cia formulado
pela Emitente e/ou pela Avalista; (iii) pedido de falência da Emitente e. da Avalista,
formulado por terceiros, não elidido no prazo legal, ou, ainda, não cont ,. o . boa; no
prazo legal, desde que, nessa hipótese, seja devidamente comprovado ' ge. e Fi rio o
pagamento da dívida que serviu de fundamento ao pedido de fal~ia; . (iv) dido de
recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial da ~n" e/o a Avalista,
independentemente do deferimento do respectivo pedido; ~ ~

i) se houver transformação da Emitente de sociedade por aç s sociedade limitada, nos
termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por~' ~

j) cisão, fusão ou incorporação da Emitente e/ou da val~~~, ~ (i) se previamente autorizado
pela Credora e por assembleia geral de titu s,. CRA, a ser convocada no máximo em até 5
(cinco) Dias Úteis do recebimento do com ica . nte e/ou pela Avalista; (li) se tiver
sido assegurado à Credora, durante o de 6 (seis) meses contados da data de
publicação das atas dos atos societ' lOS à Q eração, o pagamento do Saldo Devedor bem
como de todos os demais valores vid âm ito desta CPR-Financeira e/ou do Contrato de
Cessão; ou (iii) se tal .oração seja realizada com sociedades do Grupo
Econômico;

k)

l)

n) comprovação de que qualquer das declarações prestadas pela Emitente ou pela Avalista nesta
CPR-Financeira e/ou no Contrato de Cessão eram falsas ou incorretas nas datas em que foram
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prestadas, em qualquer aspecto relevante, desde que não sanadas no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que ocorrer o primeiro entre os seguintes eventos (i) a data em que a
Emitente ou a Avalista comunicar a Credora sobre a respectiva comprovação, ou (li) a data em
que a Credora comunicar a Emitente ou a Avalista sobre a respectiva comprovação;

se for protestado rédito contra a Emitente, a Avalista e/ou a Cedente em
valor individual o l u superior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) ou seu
equivalente em outras edas, exceto se, no prazo legal, tiver sido validamente comprovado à
Credora q otesto( oi(ram): (i) cancelado(s) ou suspenso(s); (li) efetuado(s) por erro ou
má~fé de rceiros, (iii) garantido(s) por garantia(s) aceita(s) em juizo;

i~ a Emitente, pela Avalista e/ou pela Cedente, de qualquer decisão judicial
ransi d 19adoe/ou de qualquer decisão arbitral não sujeita a recurso, contra a Emitente
ou a valis a, em valor, individual ou agregado, igualou superior a R$100.000.000,00 (cem
"l -es~ reais), ou seu equivalente em outras moedas, exceto se tal decisão judicial ou

decl arbitral for extinta ou tiver sua eficácia suspensano prazo de até 30 (trinta) dias após a
ta de referida decisão arbitral ou do trânsito em julgado;

o) comprovação de que qualquer das declarações prestadas pela Cedente no Contrato de Cessão,
relativas à existência dos direitos creditórios do agronegócio objeto de tal contÁo, eram falsas
ou incorretas nas datas em que foram prestadas, em qualquer aspecto releVaAt-e,~e qu não
sanadas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que ocorr. o p" eir e os
seguintes eventos (i) a data em que a Cedente comunicar a Gaia Agro .. un ora ~ sobre a
respectiva comprovação, ou (li) a data em que a Gaia Agro Sec ritiz ora municar a
Cedente sobre a respectiva comprovação;

r)

s)

p) inadimplemento, pela Emitente e/ou pela Avalista de qualq -
individual ou agregado, igualou superior a R$100.000 00,00 c ," ões de reais), ou seu
equivalente em outras moedas, exceto se sanado no ra rev to n respectivo contrato, ou,
em sua falta, no prazo de 30 (trinta) dias contado a da a esp tivo inadimplemento;

q) vencimento antecipado de qualquer Obro anceir~ da Emitente e/ou Avalista e/ou
Cedente em valor, individual ou agregado igual a R$100.000.000,00 (cem milhões de
reais), ou seu equivalente em outr das, e eto se, no prazo previsto no respectivo
contrato, ou, em sua falta, no zo (J '5 nco) Dias Úteis contados da data de sua
ocorrência, for comprovado à Cr O rigação Financeira foi integralmente quitada,
renovada ou renegociada d d sua exigibilidade, nos termos acordados com o
credor;

t) alienação, venda e/ou qualquer forma de transferência, pela Emitente e/ou pela Avalista, por
qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa, de todos ou substancialmente todos os seus
respectivos ativos, sem que, previamente a tal alienação, venda e/ou qualquer forma de
transferência, a Emitente e/ou a Avalista realize(m) o pagamento do Saldo Devedor;
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u) constituição de qualquer Ônus sobre ativo(s) da Emitente e/ou da Avalista, exceto:

(i) por Ônus existentes na Data de Emissão;

(li) por Ônus constituídos em decorrência de renovações ou substituições ou repactuações, totais
ou parciais, de dívidas existentes na Data de Emissão, desde que o Ônus seja constituído
exclusivamente (1) sobre todo ou parte do ativo que garante a dívida renova , bstituí a ou
repactuada; ou (2) no âmbito da substituição de Ônus existentes sobre a "~da an o de
sociedades do seu grupo econômico por ativos da Emitente e/ou da Avalis

(iii) por Ônus existentes sobre qualquer ativo de qualquer socie
sociedade se torne uma Controlada; ~

ou custo de construção ou
a e aquisição, construção
Emissão, de qualquer ativo
tituído exclusivamente sobre

"tuídos decorrência de exigência do licitante em concorrências públicas ou
e bond), até o limite e prazo determinados nos documentos relativos à

viii) o constituídos sobre estoque ou recebíveis da Emitente e/ou da Avalista para
g anti linhas de crédito de capital de giro, de financiamento à importação ou de exportação,

q o valor total da dívida garantida por tal estoque ou por tais recebíveis em
determ ado período de 12 (doze) meses não exceda 80%(oitenta por cento) da receita bruta de
~as no mesmo período, com base nas então mais recentes Informações Financeiras

Consolidadas Combinadas, observado que as operações de "ACC - Adiantamento sobre Contrato
de Câmbio", "ACE - Adiantamento sobre Contrato de Exportação" ou "Pré-Pagamento de
Exportação" não são consideradas operações garantidas por estoque ou recebíveis para os fins do
cálculo acima;
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de governamental brasileira
valista;

Avalista esteja(m) em mora com qualquer
CPR-Financeira, exceto pelos dividendo
Sociedades por Ações, nos termos do tat

v) desapropriação, confisco ou qualquer outro ato de qualquer
que afete todos ou s.ubstancialmente todos os ativos da itent e

w) distribuição e/ou pagamento, pela Emitente, de E1ivi

(x) por Ônus, que não recaiam nas hipóteses das allneas (i) a (ix) acima, cJil.
que não excedam, em valor individual ou agregado, 20% (vinte por:: en
combinados da Emitente e da Avalista, com base nas então mais rece
Financeiras Consolidadas Combinadas.

(ix) por Ônus constituídos em garantia de Obrigações Financeiras com recursos provenientes,
direta ou indiretamente, de entidades multilaterais de crédito ou bancos de desenvolvimento,
locais ou internacionais (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,BNDES
Participações S.A. - BNDESPAR,FINAME,FINEM,SUDAM,SUDENE,ou entidades assemelhadas), ou
de bancos comerciais privados atuando como credores, em conjunto com, ou como agentes de
repasse de entidades multilaterais de crédito ou bancos de desenvolvimento, no âmbito de tais
Obrigações Financeiras;

x) alteração na composição acionári dire a indireta da Emitente, que resulte na perda de
Controle da Emitente por a o s s Cont ladores atuais, ou seja, Shell e Cosan; sendo que,
para fins de esclarecime ' as rt ,cordam expressamente que as seguintes hipóteses,
dentre outras, não c~e~ ão o vento de InadimPlemento. previsto neste inciso: (i) a
Emitente for Co ro~~el II e/ou pela Cosan, indivjdual ou conjuntamente,
independentemen e . aç o societária detida; (ii) se a Shell ou a Cosan alienar sua
respectiva participação ocietária na Emitente e o acionista remanescente (Cosan ou Shell,
conforme ca antive u aumentar seu percentual de participação no capital votante da
~ente -onside do a participação na Data de Emissão); ou (iii) na hipótese de oferta pública
'. istribu de a ,es de emissão da Emitente, se a Shell ou a Cosan permanecerem no bloco
de ~~ . nte; ou

era~mposiçãO acionária direta ou indireta da Avalista, que resulte na perda de
ole);a Avalista por ambos os seus controladores atuais, ou seja, Shell e Cosan; sendo que,

par s de esclarecimento, as Partes concordam expressamente que as seguintes hipóteses,
ntre outras, não caracterizarão o Evento de Inadimplemento previsto neste inciso: (i) a

A alista for Controlada pela Shell e/ou pela Cosan, individual ou conjuntamente,
independentemente da participação societária detida; (ii) se a Shell ou a Cosan alienar sua
respectiva participação societária na Avalista e o acionista remanescente (Cosan ou Shell,
conforme o caso) mantiver ou aumentar seu percentual de participação no capital votante da
Avalista (considerando a participação na Data de Emissão); ou (iii) na hipótese de oferta pública
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de distribuição de ações de emissão da Avalista, se a Shell ou a Cosan permanecerem no bloco de
Controle da Avalista.

9.2.A presente CPR-Financeira vencerá antecipadamente de forma automática, independentemente
de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, caso seja verificado um Evento de
Inadimplemento descrito em qualquer dos itens (a), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (p), (q), (s) e
(w) da Cláusula 9.1 acima.

9.3.Na ocorrência de qualquer um dos demais eventos previstos na Cláusul .1 e n,.
indicados na Cláusula 9.2 acima, a não declaração de venciment;t ..: do
Financeira deverá ser definida conforme orientações da assembl ia g al re .
titulares dos CRA, a ser convocada em até 5 (cinco) Dias Ú~is co da ata d comunicação

pela Emitente elou pela Credora à Gaia Agro SeCUritizad~::;'. a Cláusula XIIdo
Termo de Securitização.

9.3.1. Com base na decisão da assembleia ~ d lula. s dos CRA, a Credora deverá
declarar ou não o vencimento anteciJ$'do desta -F)(anceira.

9.4.Na ocorrência do vencimento antecipado l'~:~:-\'i ra. tornar -se-ão exigíveis todos e
quaisquer pagamentos devidos na forma qui p~ta hipótese, a apuração do valor
devido pela Emitente e/ou pela Av... 'ta 'Credo será realizada considerando (i) o Saldo
Devedor descontado a uma taxa e jur die de 14% (quatorze por cento) ao ano
aplicada ao período entre cada ta de amento, nos termos do Anexo I, e a data de
pagamento em decorrênci o ento ntecipado, acrescido (ii) dos demais encargos,
tributos e despesas deco e CPR-Financeira calculados, apurados ou incorridos,
conforme o caso, até a

do ve imen o ntecipado desta CPR-Financeira, os recursos recebidos em
d'atamente aplicados na quitação do Saldo Devedor e demais valores
-Financeira.

ebidos em pagamento desta CPR-Financeira, inclusive em decorrência da
cução do Aval, não sejam suficientes para quitar simultaneamente todos os

evid s, tais recursos deverão ser alocados na seguinte ordem: (i) quaisquer valores
a Emitente no âmbito desta CPR-Financeira, que não sejam os valores a que se

re os itens (ii) e (iii) abaixo; (ii) encargos moratórios e demais encargos devidos sob esta
R-Financeira; e (Ui) Saldo Devedor. A Emitente e/ou a Avalista permanecerão responsáveis

p o saldo devedor dos valores acima previstos que não tiverem sido pagos, sem prejuízo dos
acréscimos de encargos moratórios e outros encargos incidentes sobre o saldo devedor desta
CPR-Financeira enquanto não forem pagos.
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10. OFERTA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E REDUÇÃO DE CAPITAL

(a) Oferta de Liquidação Antecipada

10.1. A Emitente poderá, a qualquer momento, a partir da Data de Emissão, notificar por escrito a
Credora informando que deseja realizar a liquidação antecipada ("Pa amento Anteci ado") desta
CPR-Financeira informando, a critério da Emitente: (i) o valor do Pagamento ,cipado, (ii) a
data em que se efetivará referido Pagamento Antecipado, que não poderá - ede O (tn ta)
dias corridos a contar da data de recebimento da notificação prevista na sen ela , (iii)
o valor do prêmio sobre o v~lor objeto do Pagamento Antecipado, se~ou e 1V q aisquer
outras condições do Pagamento Antecipado. A apresentação pr osta e agamento
Antecipado, nos termos aqui previstos, poderá ser realiza<1a pel . _nt a parklr da Data de
Emissão, a qualquer momento durante a vigência da presen~ CPR-Finan

(b) Redução de Capita

10A.Caso a ~cida reduzir seu capital, na forma do coput do artigo 174 da lei das
dades Açõe , o procedimento para oposição de credores, a que se refere o artigo 174,

"das . edades por Ações, será implementado por meio de notificação da Emitente,
-edora ("Notificação de Reducão de Capital"), enviando a ata de assembleia geral

"nária que deliberou sobre a redução de capital e sua publicação ("AGE de Redução"), e
n a manifestação da Credora sobre o exercicio, ou não, de seu direito de oposição à

reduça de capital, na forma do artigo 174, da Lei das Sociedades por Ações ("Oposição à
cJ.uçãode Capital").

}"

10.5.0 envio da Notificação de Redução de Capital, nos termos aqui previstos, deverá ocorrer em
até 2 (dois) dias a contar da data de publicação da AGE de Redução.

10.6.A Credora terá 7 (sete) dias, a contar da data de publicação da AGE de Redução, para, por
meio de notificação, comunicar os titulares de CRA sobre a Redução de Capital e solicitar sua
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manifestação, por escrito, dirigida à Credora, em até 48 (quarenta e oito) dias, a contar da data
de publicação da AGE de Redução, para que cada titular de CRA informe se se opõe, ou não, à
Redução de Capital, na forma do artigo 174, da Lei das Sociedades por Ações e em até 4 (quatro)
dias após o termino do prazo de 48 (quarenta e oito) dias referido acima, a Emitente deverá
apresentar à Junta Comercial competente notificação da Oposição à Redução de Capital, caso
haja.

10.7.A Credora terá 55 (cinquenta e cin..cO)dias, a contar da data de publicação ~"e Red~ão
("Prazo de Resposta à Redução de Capital"), para responder, por escri . à :~ ..~ se
oporá, ou não, à Redução de Capital, na forma do artigo 174, ~a Lei 50 ades ~c7Ações,
com indicação da quantidade de titulares de CRA que houver anif, tado Na4osição à
Redução de Capital, no prazo estipulado pela Credora na notific , .' . u se re~ ~ Cláusula
10.6, acima ("Resposta à Redução de Capital"). Caso a Cred\- não se m te dentro do Prazo
de Resposta da Redução, ou se manifeste sem indicar a qu .; de de titulares de CRA que
houver manifestado sua Oposição à Redução de Capita consi er . - ',para todos os fins de
direito, e de forma definitiva, não exercido o di ito e O •sição à Redução de Capital,
operando-se a decadência, na forma do artigo o ( in, da Lei das Sociedades por
Ações.

10.8. Exercida a Oposição à Redução de Ca tal, p o envio da Resposta à Redução de
Capital, na forma e no prazo aqui es . u[ os, a itente estará obrigada a desembolsar, em
favor da Credora, via pagamento d ta nc . a, o montante para que ela resgate os CRA
de todos os titulares que tenham o oposição para a Credora, na forma da Cláusula
10.6 acima, de acordo com a dl lecidas nos itens abaixo.

10.9.A apuração do valor.- itente e/ou pela Avalista à Credora será realizada
considerando, por eRA ouver exercido sua Oposição à Redução de Capital, o
resultado da divis o m numerador, o Saldo Devedor descontado a uma taxa de juros
pro rata die de 14% atorze por cento) ao ano aplicada ao período entre cada Data de
Pagamento no rmos }rAnexo I, e a data de pagamento em decorrência da Oposição à
Redução d Capita crescido dos demais encargos, tributos e despesas decorrentes da presente
~Finan a calc dos, apurados ou incorridos, conforme o caso, até a respectiva data; e (li)
com omi quantidade de CRAem Circulação.

alor C1eresgate calculado na forma da Cláusula 10.9 acima ("Valor de Resgate por
ão Ca ital") será pago pela Gaia Agro Securitizadora S.A. aos titulares dos CRA que

tive exercido a Oposição à Redução de Capital no prazo de 2 (dois) Dias Úteis a contar do
mento dos valores necessários para tanto pela Emitente e/ou pela Avalista, no âmbito desta

Cf' -Financeira e/ou pela Cedente no âmbito da Cláusula 2.3 e seguintes do Contrato de Cessão.
Os pagamentos devidos pela Emitente e/ou pela Avalista em virtude do pagamento desta CPR-
Financeira em decorrência da Oposição à Redução de Capital deverão ser efetivados pela
Emitente e/ou pela Avalista à Credora dentro de até 60 (sessenta) dias, a contar da data de
publicação da AGE de Redução, observado que a Emitente não poderá efetuar qualquer
pagamento a seus acionistas a título de distribuição de valores com base na redução de capital
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deliberada na AGE de Redução até que o Valor de Resgate por Redução de Capital tenha sido
integralmente pago à Credora.

11. CESSÃO E ENDOSSO

11.1. A Emitente não poderá ceder ou endossar quaisquer de suas obrigações descritas nesta
CPR-Financeira sem a prévia autorização por escrito da Credora.

11.2. A Emitente desde já autoriza a Credora a realizar a cessão o
Financeira em caráter definitivo ou pro solvendo, bem como do dir cô{r tes da
titularidade desta CPR-Financeira, inclusive por meio da inst"tuiç de ime'fiduciário
sobre a presente CPR-Financeira como lastro de e~ssão RA, desde ue não haja
qualquer modificação nos direitos e obrigações ora as~midos pela . nte.

" nte autoriza a Credora

11.2.2. Mediante o e
creditórios dela deco
nesta CPR-Finan

12. REGISTRO E CUSTÓDIA

12.1. A presente C s registrada (i) pela Emitente, perante o Cartório de Registro
de Imóveis de sua ede; (h pela Planner Corretora de Valores S.A. ("Custodiante"), junto à

ou C , na qualidade de sistema de registro e de liquidação financeira de
, auto do pe o Banco Central do Brasil, na modalidade com liquidação financeira
âmbito, a BM&FBOVESPAou CETIP.

iante manterá sob sua custódia, diretamente ou por meio da contratação de
ceir qualificados, às suas expensas, as vias originais dos documentos comprobatórios

qu ormalizam a existência, validade e exequibilidade da presente CPR-Financeira, nos
rmos e para os efeitos dos artigos 627 e seguintes do Código Civil Brasileiro,

responsabilizando-se pela sua guarda até a liquidação da CPR-Financeira, que lhe será
entregue pela Credora, imediatamente após o registro desta CPR-Financeira pela Emitente
junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis.
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13. ADITIVOS

13.1. Conforme previsto no artigo 9° da Lei 8.929, esta CPR-Financeira poderá ser retificada e
ratificada, no todo ou em parte, através de aditivos que passarão a integrá-la, após a
devida formalização pela Emitente e pela Credora, os quais deverão ser registrados no
Cartório de Registro de Imóveis indicado na Cláusula 12.1 (i) acima, em até 30 (trinta) dias
da data de sua assinatura.

14.1. A Emitente será responsável pelo custo de todos os tr" uto
pagamentos, remuneração e reembolso devidos à redor de rrên
Financeira. Todos os tributos elou taxas que incida sobre os entos feitos pela
Emitente no âmbito desta CPR-Financeira serão suporta . la Emitente, de modo que os
referidos pagamentos devem ser acrescidos do valor~ ndentes a quaisquer
tributos elou taxas que incidam sobre os mesme , usiv mas não limitado, aos valores
correspondentes ao Imposto de Renda Pess Ju 'dic IR, Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN,à Contribuição Prograrva Integração Social e Formação
do Patrimônio do Servidor Público - o Impclsto sobre Operações Financeiras I
Crédito - IOF-C, caso aplicável. mes , caso, por força de lei ou norma
regulamentar, a Emitente tiv~u eter o deduzir dos pagamentos feitos no âmbito
desta CPR-Financeira quaisq~ tnbu lo taxas, deverá acrescer a tais pagamentos
valores adicionais de modo e a Cr ra receba os mesmos valores que seriam recebidos
caso nenhuma retenção ão fos realizada.

15.1. A Emitente e sJ!'eita nesta data e que respeitará por toda a vigência desta
CPR-Financeira a gislação e regulamentação relacionadas à segurança e medicina do
trab o meio a iente, exceto por aquelas cuja ausência não possa causar um Efeito
Adv o Rele te, bem como declara que suas atividades não incentivam a prostituição,
tamp<l o utili am ou incentivam mão-de-obra infantil elou em condição análoga à de

avo- qualquer forma infringem direitos dos silv1colas, em especial, mas não se
"ml ao direito sobre as áreas de ocupação indígena, assim declaradas pela
a orid ~e competente e que a utilização dos valores objeto desta CPR-Financeira não
im "ará na violação de tal legislação.

14. PAGAMENTO DE TRIBUTOS

15. DISPOSiÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

16.1. A Emitente declara, neste ato, que as obrigações representadas pela CPR-Financeira e
pelos instrumentos a ela vinculados são compatíveis com a sua capacidade econômico-
financeira, operacional ou produtiva, de modo que o pagamento, bem como a formação do
preço da CPR-Financeira foram determinados livremente pelas partes e não afetarão
negativamente, ainda que potencialmente, a performance da Emitente no cumprimento
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destas disposições, não podendo as partes invocar a qualquer tempo, e em virtude de
acontecimentos extraordinários e/ou imprevisiveis, a caracterização de onerosidade
excessiva no inadimplemento das prestações ora contratadas, disposta no artigo 478 do
Código Civil.

er

constitui titulo executivo

aisquer direitos ou faculdades que lhe são
R-Financeira, ou a eventual concordância

ui assumidas pelo Emitente, não implicarão
de exercer, a qualquer momento, referidos

"adi lência da Emitente, a Credora poderá promover as
is, ciando a execução por quantia certa contra devedor ou
aentender cabivel.

dos rgos tabelecidos nesta CPR-Financeira, a Credora poderá, em caso de
lência, cobrar da Emitente todas as despesas razoáveis de cobrança judicial,

da custas e quaisquer outras despesas judiciais e/ou processuais e os
sucumbência, arbitrados em juizo .

.mitente responsabiliza-se a manter constantemente atualizados, junto à Credora, o(s)
n reço(s) para efeito de comunicação sobre qualquer ato ou fato decorrente desta CPR-

Financeira.

17.1.

17.2. A Emitente reconhece que a presente
extrajudicial, nos termos da Lei 8.929.

17.3. A abstenção, pela Credora, do exer
assegurados, em decorrência i
com atrasos no cumprimento as oh
em novação, e nem im edi o a C
direitos e faculdades.

17A. Na hipótese de e
medidas jud" "
qualquer outra

17.5.

17. DISPOSiÇÕES GERAIS

17.7. A presente CPR-Financeira é firmada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando a
Emitente por si e seus eventuais sucessores.

17.8. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente CPR-
Financeira. Dessaforma, qualquer atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer
direito ou faculdade que caiba à Credora, em razão do inadimplemento da Emitente, não
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prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou será interpretado como renúncia,
nem constituirá novação ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou
atraso.

£ ;4f::"~t.:/,. L..if24/41~tt;.

O .~J- 2- P S 1-- í 7«2.';..)

/' /lC ~ L(.4A/p(J,t?D

Oi j-z J?t;. 7-.f 1<tJiJ
Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

RAíZEN COMBUSTíVEIS S.A.

~afael Bergman
CPF: tl71.('\1)1; 257 _C;r'1

17.9. Caso qualquer das disposições ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, inválida ou
ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento,
comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituírem a disposição a da por <?utra
que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

18.1.

EMITENTE:

Nome:
Cargo:

18. FORO
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ANEXO I
CRONOGRAMA DE DATAS DE PAGAMENTO

PERCENTUAl.' D~ VALOR NoMINAL

(SOBRE SALOODEVElJOR)

3,6868%

3,7961%

4,0453%

4,1813%

4,3998%

4,4891%

4,8581%

4,9816%

5,4614%

5,4995%

6,0641

100 000%

DATA DE PAGAMENTO
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ANEXO 11
DATAS DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E AMORTIZAÇÃO PROGRAMADA

DATA DE DATA DE PAGAMENTO DE
SALDO DEVEDORN° PAGAMENTO PAGAMENTO DOS JUROS PRINCIPAL DOS CRA (em

(em R$)CPR-F JUROS DOS CRA R$)

O 16/06/2015 16/06/2015 \ - - -
1 10/12/2015 14/12/2015 Sim O 0%
2 09/06/2016 13/06/2016 Sim O 0%
3 08/12/2016 12/12/2016 Sim O 0%
4 08/06/2017 12/06/2017 Sim O 0%
5 08/12/2017 12/12/2017 Sim O 0%
6 08/06/2018 12/06/2018 Sim O 0%
7 10/12/2018 12/12/2018 Sim O 0%
8 10/06/2019 12/06/2019 Sim O 0%
9 10/12/2019 12/12/2019 Sim O 0%
10 09/06/2020 12/06/2020 Sim O 0%
11 10/12/2020 14/1212020 Sim O 0% ,
12 10/06/2021 14/06/2021 Sim 675.000.000,00 100% ;i
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ANEXO 111
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LíDER

BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, com estabelecimento em São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista,
1.450,8° andar, Bela Vista, CEP01310-917, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.271.464/0073-93,
neste ato representado na forma de seu estatuto social ("Coordenador Líder"), para fins de
atendimento ao previsto pelo item 15 do anexo 111 da Instrução CVM n° 414, de 30 de
dezembro de 2004, conforme em vigor, na qualidade de instituição intermediária líder da
distribuição pública, de certificados de recebíveis do agronegócio da 1a Série da 14a Emissão
da Gaia Agro Securitizadora S.A., com registro de companhia aberta perante a Comissão de
Valores Mobiliários ("CVM"), com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio,
288, conjunto 16 (parte), 1° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.876.090/0001-93
("Oferta", "Emissora" e "Emissão"):

Considerando que:

(i) o Coordenador Líder constituiu assessores legais para auxiliá-lo na
implementação da Oferta;

(ii) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Raízen
Energia S.A. ("Raízen"), Raízen Combustíveis S.A. ("Raízen Combustíveis") e na
Agrícola Ponte Alta Ltda. ("Cedente") e em suas subsidiárias, iniciada em 21 de
março de 2015, a qual prosseguirá até a divulgação do prospecto definitivo da
Oferta ("Prospecto Definitivo");

(iii) foram disponibilizados pela Raízen, pela Raízen Combustíveis e pela Cedente os
documentos que a Raízen, a Raízen Combustíveis e a Cedente consideraram
relevantes para a Oferta;

(iv) a Raízen, a Raízen Combustíveis e a Cedente confirmaram ter disponibilizado,
com veracidade, consistência, qualidade e suficiência, todos os documentos e
prestado todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da
Raízen, da Raízen Combustíveis e da Cedente, para análise do Coordenador
Líder e de seus consultores legais, com o fim de permitir aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta;

Diante do exposto, o Coordenador Líder, DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou,
em conjunto com a Emissora, com a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário e os respectivos assessores legais
contratados no âmbito da Emissão, a legalidade e ausência de vícios da Emissão, em todos os
seus aspectos relevantes, além de ter agido, dentro de suas limitações, por ser instituiÇã~
que atua exclusivamente na distribuição de valores mobiliários, com diligência para assegura. r

a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas no Prospecto
Oferta e no termo de securitização de créditos do agronegócio que regula a Emissão.

DA#923~
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As palavras e expressões iniciadas em letra maiúscula que não sejam definidas nesta
Declaração terão o significado previsto no "Termo de Securitização de Direitos Creditórios do
Agronegócio da ta (Primeira) Série da t4a (Décima Quarta) Emissão da Gaia Agro
Securitizadora S.A." ("Termo de Securitização").

São Paulo, [.] de [.] de 2015.

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

DA#9231~
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DA EMISSORA

A GAlA AGRO SECURITIZADORA S.A., com registro de companhia aberta perante a Comissão
de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio,
288, conjunto 16 (parte), 1° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.876.090/0001-93, neste
ato representada na forma de seu estatuto social ("Emissora"), para fins de atendimento ao
previsto pelo item 15 do anexo 111 da Instrução CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004,
conforme em vigor, na qualidade de emissora de certificados de recebíveis do agronegócio da
1a Série da 14a Emissão ("Emissão"), DECLARA, para todos os fins e efeitos, que (i) nos termos
previstos pelas Leis 9.514 e 11.076, foi instituído regime fiduciário sobre os Direitos
Creditórios do Agronegócio, e sobre as garantias a eles vinculadas, bem como sobre quaisquer
valores depositados na Conta da Emissão; e (ii) verificou, em conjunto com o Banco Bradesco
BBI S.A., na qualidade de coordenador líder, com a Planner Trustee Distribuidora de Titulos e
Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário, e os respectivos assessores legais
contratados no âmbito da Emissão, a legalidade e ausência de vicios da Emissão, além de ter
agido com diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das
informações prestadas no ProspeCto da Oferta e no Termo de Securitização de Direitos
Creditórios do Agronegócio que regula a Emissão.

As palavras e expressões iniciadas em letra maiúscula que não sejam definidas nesta
Declaração terão o significado previsto no "Termo de SecurWzação de Djre;tos Creditórios do
Agronegócio da 1Q (Primeira) Série da 14Q (décima quarta) Emissão da Gaia Agro
SecurWzadora S.A." ("Termo de Securitização").

São Paulo, [.] de [.] de 2015.

GAlA AGRO SECURITIZADORA S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição
financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10° andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o
67.030.395/0001-46, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("Agente
Fiduciário"), para fins de atendimento ao previsto pelo item 15 do anexo 111 da Instrução CVM
n° 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme em vigor, na qualidade de agente fiduciário do
Patrimônio Separado constituído em âmbito da emissão de certificados de recebíveis do
agro negócio da 1a série da 14a emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A., com registro de
companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio, 288, conjunto 16 (parte), 1° andar, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 14.876.090/0001-93 ("Emissora" e "Emissão"), DECLARA, para todos os
fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora, com o Banco Bradesco BBI S.A., na
qualidade de coordenador líder, e os respectivos assessores legais contratados no âmbito da
Emissão, a legalidade e ausência de vícios da Emissão, além de ter agido com diligência para
assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas no
Prospecto da Oferta e no termo de securitização de créditos do agro negócio que regula a
Emissão.

As palavras e expressões iniciadas em letra maiúscula que não sejam definidas nesta
Declaração terão o significado previsto no "Termo de Securitização de Direitos Creditórios do
Agronegócio da 1Q (Primeira) Série da 14Q (décima quarta) Emissão da Gaia Agro
Securitizadora S.A." ("Termo de Securitização").

São Paulo, [.] de [.] de 2015.

PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA OETíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTOA.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

DA#92;?f



69

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DO CUSTODIANTE

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima n.o
3.900 - 10° andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o
00.806.535/0001-54" neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Custodiante"),
na qualidade de custodiante (i) do "Termo de Securitização de Direitos Creditórios do
Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebiveis do Agronegócio da 1a Série da 14a

Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A." ("Termo de Securitização"); (ii) da Cédula de
Produto Rural Financeira n° 003 ("CPR-F"), no valor total de R$1.219.317.079,86 (um bilhão
duzentos e dezenove milhões, trezentos e dezessete mil e setenta e nove reais e oitenta e
seis centavos), na data de emissão, que servirão de lastro aos Certificados de Recebíveis do
Agronegócio da 1a Série da 14a Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A ("CRA"); (iii) do
"Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios do Agronegócio e Outras Avenças"
("Instrumento de Cessão", e em conjunto com a CPR-F, "Documentos Comprobatórios dos
Direitos Creditórios do Agronegócio"), DECLARAà Gaia Agro Securitizadora S.A., na qualidade
de emissora, para os fins de instituição do regime fiduciário ao CRA, nos termos do artigo 39
da Lei 11.07612004, que foi entregue a esta instituição custodiante para custódia as seguintes
vias referentes aos Documentos Comprobatórios dos Direitos Creditórios do Agronegócio: (o)
uma via negociável da CPR-F; (b) uma via original do Instrumento de Cessão; e (c) uma via
original do Termo de Securitização, que se encontra devidamente registrado neste
Custodiante, sendo nesta hipótese tal registro considerado para fins do artigo 39 da Lei
11.076/2004, na forma do regime fiduciário instituído pela Gaia Agro Securitizadora S.A.,
conforme declarado no Termo de Securitização.

São Paulo, [.] de [.] de 2015.

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

~iS3DA7~
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