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TERMO ,DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS 'CREDITÓRIOS 'DO AGRONEGÓCIO DA 18
, (PRIMEIRA) SÉRIE D.A 168 (DÉCIMA SEXTA) EMISSÃO ,DECERTiFICADOS DE RE<J:ESíVEIS DO
AGRONEGÓCIO DA GAlA AGRO SECURITIZADORA S.A. .

. .
Pelo presente instrumento partiçular, as partes abaixo qualificadas:

GAlA AGRO SECURITIZADORA S.A., sociedade anõnima, inscrita' no' CNPj/MF sob o.
nO14.876.090/0001-93,'com sede na cidade de São Paulo, Estad~ de São Paulo, lo~alizada'na Rua
do Rocio, 288,conjullto 16 (parte), 10 andar, neste ato'representada na forma de seu Estatuto Social

/ .. ("Emissora" ou "Securitizadora"); e \ '

VÓRTX b'STRIBUIDORA DE Tír-ULO'S E VALORES MOBILIARIOS LTDA., soéiedade limitada empresária,
inscrita no CNPJ/MF ~obo nO22.610.500/0001-8~, co.m sede na Cidade de São Paulo, 'Estado de,
são Paulo, Rua Ferreira de Araújo, 221,' 90 andar',conjunto 9.3, Pinheiros, CEP 05.428~OOO, neste
ato representada na forma de seu contrato social ("Agente FiduCiário").

Qüando referidos em conjunto;Q Emissora e,o Agente Fiduciário/serão,dénominados "Partes" e,
individualmente" "Parte".

Celebram.o presente "TermO de Securitizaçãode Direitos Creditórios do Agronegócio da 18 (primeira)
.Série da 168 (décima sexta) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agtonegócio da Gaia Agro
.securitizadora S.A" (''Termo'' ou ''Termo de Securitizacão"), qu~ prevê a emissão de Certificados de
Recebíveis do Agronegócio pela.Ernissora-Ç'CRÀ"), nosterrt,os da, Lei n.O11.076, de 30 de d~zembro'
de 2004, conforme alterada ("Lei 11.076") é da Instrução n.o 414, da Comissão de ValoreS Mobiliários
, ('.'CVM"), de 30 de 'dezembro de 2004, c.onfórme alterada ("Instrucão CVM 41~'), a qual será regida
pelas cláu,sulas a seguir:

CLÁUSULA I - - 6E~INIÇÕES; PRAZOS E AUTORIZAÇÃO

'1.1. Exceto ~eexpressamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas, não defi.nidas
neste Termo, terão o signifi.cado previsto abaixo; e (ii) <> masculino inch,lirá 'o feminino e o singular
incluirá o plural.

\'

I .

"Agente Fiduciário":

, .
"Amortização Programada":

"ANB1MA":

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E .VALORES ,MOBILlÁ,RIOS

LTDA., acima qualificada;

, aàmortização 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 Nríd,ica pe direito
privado com sede n,a Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rió de 'Janeiro; na Avenida República do Chile, 230, 130

imdar,iÍnscrita no CNPJ/MF sob o n.o 34.271.171/0001777; ,
" . . .

, ,

3



. "

., "

"Anexos":"

"

"Aplicações Financeiras
Permitidas":

"

, '

"Assembleia Geral" ou
,"Assembleia": ,

"Garantidores":

"BACEN":

i'BM&FBOVESPA":

"Boletim de SubscriçãO":

,,' "Brasil" ou "País": '

"Cedente": ,

os anexos ,ao presente Termo de 5ecuritização, cujos termos
,s~o parte integrante e complementar. deste. Termq de
.Securitização,' para todos os fins e efeitos ,de direito;

os recursos 'oriundos dos direitos creditórios do' Patrimônio
Separado que estejam depositados em contas correntes' de
titula~idade .da Emissora deverão ser exclusivamente
'aplicados -em: (i) fundos de investimentos de renda fixa de
baixo risco, com Iiquidez 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) certificados dedepósitó bancário'

- emitidos pelas instituições fina'nceiras Banco Bradesco SA,
Banco do Brasil SA, Itaú Unibanco SA, Banco Santander

. J • •

(Brasil) SA; e (iii) ou ainda em títulos públicos federais.
Qualquer aplicação em instrumento diferente será vedada; ,

a Assembleia Geral de titulares de CRA, , na forma da
Cláusula XII, deste Termo de Securitização;

a garantia fidejussória prestada pelos Garantidores no â"!1bi~o
da CPR-F, por, meio da qual os Garant~dores se obrigam
como aVédistas e principais pagadores, solidariamente 'e sem
benefício'de o"rde'm,com a Devedora, dos Direitos Creditórios
do Agronegócio; .

.' - . .

significa, referidos isolada ou'conjuntamente, (i) a Primeira
Garantidora e (i i) o Segundo Garantidor;

o Banco Central do Brasil;

, '"

a BM&FBOVESPA S.A. - BOLS~ DEVALORES,MERCADORIAS,
E FUTUROS,sqciedade anônima de capital aberto, inscrita no
CNPJ/MF sobo n.O09.346.601/0001-25, com sede na Cidade
'de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antônio Prado,
n° 48, 7° andar, Cel)tro;,

o boletim de subscrição por meio do qual Os 'Investi~óres '
Profissionais sub~creverão os eRA;

a República Federativa do Bra~i1;

,
NOVA AMÉRICA AGRíCOLA LTDA., sociedade' limitada
empresária, inscrita nó' CNp'J/MF sob o nO61.383,386/0001-

, .
. 52;

4

•" '-



"CETIP":.

/

"CETIP21li

"CMN":.

"CNPJ/MF": .

"Código Civil":,

"COFINS":

.
"Comunicado de
Encerramento";

"Comunicado de Início":

. "Coordenador Líder":
l

"Corita Centra'lizadora';:

"COntrato de Cessão":

- '''Contrato de Distribuicão";

\ --

.,
. .

CETIP S~~.-MERCADOS ORGANIZADOS, sociedade poraçóes
com sede na Cidade, do Rió de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro,. na Avenida República do Chile, n.o 230, 7° (parte),
10° e 11° andares, CEP 20031-170, inscrita no CNPJ/MF sob'. '

o'n,o 09.358~1.05/0001-91;

~ .mó<;fulo de negociação secundária de títulos e valores
mobiliários administrado e operacionalizado 'pela CETIP;

, . .,. ....
" ' .

. o Consell)o Monetário Nacional;"

o' Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da. ,

Fazenda;

a Lei n.O10.406, de10 de jan~irb de 2002, cOl,lfor'mealterada;

a Contribuição para Fina!lciamento da Seguridade Sobial;
..•• .

o comunicado de encerramento tia Oferta a ser comunicado
à CVM, na forma do 8°~A da Instrução CVM 476;. . .

o comunicado de início da Oferta a ser comunicado à CVM,
na forma do artigo 7°~A da InstruçãoÇVM 476; , '

• ,. • I

BANCO INDUSVAL S.A., instituição financefra, inscrita. no
CNPJ/MF ~ob é> nO.61.024.352/0001~7.1, com sede na Rúa

'.Igu.atemi, nO151, 6° andar, na Cidade de São Paulo, Est~do .
de ~ão Paulo, CE~ 01.451-011;

a contá corrente de titularidade .da Emissora mantida junto ao
• .' I '

. Banco Bradescó S.A., sob o n° 3087-2;,agência 3391-0, na
'qual serão depositados; os recursos decorrentes' da

integralização dos CRA e demais recursos relativos aos'
Dit:eitos Creditórios do Agronegócio;

-' I '

"Instrumento Particular de Cessão de Direitos Crf!ditórios do
Agroneg6.cio e Outras Avenças", celebrado em 24 de março'
de 20:16 entre a' Cedente," a Emissora, à Devedora e os' .

. .. \.

Garantidores;

,iContrato de C~brdenação, Colocação e DistribuiÇã~ Públíca
de Certificados 'de Recebíveis -do Agro."eg6cio, em Rf!gime

. de Melhores Esforços de Colocação, ,da 1~(Primeira) Série
". da 168 (décifTIa sexta) EmisSão da Gala'Agro Securitizadora

S.A.", celebrado em 24 démarço de 2016,éntre a Emissora,.'
, . \ .

.,
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o Cq(,lr<.lemadorUder e a Devedora. '-.

. I'

"CPR-F":

"CRA":

"CRAem Circulação'~:'

. "CSLL":

"Custodiante":

. "CVM":

"Data de Emissão": '
I"' .

"Datas de Vencimento":

. "Data de Vencimento dos
CRA": '

"DOA":
í

. "Despesas": "

"Devedora" ou "Nova América
Caarapó":

.'

"Dia Útil," ou "Dias Úteís":

"Direitos Creditórios do
Agrónegõcio":

<:;édú,lade Produto Rural - Financeira n.O001/2016, emitida
pel~'Devedora 'em fav~r ,da Cedente em'24 de '~arço de .
2016;

os .certificados de recebiveis do agronegócio da 1a Série .~a
16a emissão da Emissora;

- à totalidade dos CRA subscritos e em circulação no' mercado,
excluídos aquele$ mantidos em tesouraria pela Emissora e
os de titularidade de sociedades coritroládas pela Emissora;

a CoritribUiçãoSocial sobre o Lucro Líquido;

. , .
V6RTX DISTRIBUIDORADE Tír.yLOS E1VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA," acima qualificada;

a Comissão d~ V.alores Mobiliários;

a data de,emis~ão dos CRA; 'qual seja,'24 de março de 2016;. .

as datas de pagamento da' Remuneração dos CRA e de
amortizações previstas no Anexo 11 deste, Termo;. .' I. .

: '.
. . .'.' .

a data;de vencimento final dos CRA qual ~eja, 20 de óutubro
de 2021; . '. .

ó sistema de distribuiçã.o .de ativos operacion~lizado e
. administrado pela BM&FBOVE$PA; .

todas e quaisquer despesas descritas na Cláusula 14.1 deste
Termo de Securitiz'aç'ão;- . \

NOVAAMÉRICAAGRíCOLACAARAP6 LTOA., sociedade limitada
empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o nO09.538.958/0001-
05; .

(i) no caso da CETIP, todo dia que não seja.s~bado, domingo
ou .. feriado declarado nacional; e (ii) no caso da
BM&FBOVESPA, qualquer dia que não seja sábado,

. domi,ngo, feriado nacional, .ou data que, por qualquer motivo,
não haja expedient-e na BM&FBOVESPA;

os direifos' de créditooriund'os d~ CPR:F. as quais totalizam
R$73.561.560,61 (setenta e três milhões, quinhentos e.~

6
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. ,
. . , .

sessenta e um mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e .
. 'um centavos), na data de emissão de tal titulo, inclGindo a

totalidade dos respectivos acessórios, tais como fluxo de '
pagamento, .encargos moratórios, multas,perialidaQes,'
indenizações, âespesas, custas, honorários, garantiç:is e
demais encargos con~ratüais e legais previstos na CPR-F;

"Documentos Comprobatórios": em conjunto, a via negociável da CPR-F e uma cópia simples
•. dos demais Documentos da Operação;

"Dc:>cúmentos da Operacão":

"Emissão":

os documentos relativos à Emissão e à Ofert~, quáis sejam:
(i) a CPR-F, (fi) o CQntrato de Distribuição, (ili) este'Termo çle
Securitização; (iv) o Contrato de Ces~ão; e (v) os ,boletins de
subscr,ição dgs CRA;

;,
a pres~nte emissão dos CRA;

"Emissora" ou "Securitizadora": , GAlA AGRO SECURITIZADORA S.A., acima qualificaaa;

"Eventos de Liquidacão do
Patrimônio Separado":

"Eventos de Vencimento
Antecipado":

'."Eventos de Vencimento.
Antecipado Automático"

"Fiança".

"Fundo de Despesas"

. , . . . .
os eventos d,escritos na Cláusula 13.1"abaixo, que ensejarão
a liquidação do Patrimônio Separado; ,

os eventos indicados na Cláusula O, abaixo;

( .

.os eventos indicados nã Cláusula 7.3.1, ab~ixo;
, ,

a garantia fidejussória prestada, pelo's Garantidores, no. . . .

-âmbito do Contrato de ,Cessão, po-r m~io do qual se ?brig~m
,'como fiadores e principais pagadores das 'Obrigações,
Afiançadas" solidariamente e sem beneficio de ordem,

\ significa o fundo de despesas que sérá constituido na 'conta
Centralizadora; para' fazer frente ao pagamento das
despesas, previstas na CPR.F, no Contrélto' de Cessão elou
neste Termo de Securitização; ,

"Garantidores": ./

, '

significa, refe~idos isolada ou conjuntamente, (i) a Primeira
Garantidora e (ii) o Segundo Garantidor;

"Grupo Econômico": o conjunto formaqo por: (i) Devedora; (ii) Garantidores ,s.--
.(iii)sociedadescontroladas,. direta ou indiretamente.. por
qualquer das pessoas indicadas nos itens élnteriores ou, caso
sejam pessoas' juridicas,' socied.ad~s com, elas coligadas;

7
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"IGP-M"; . ,

"Informacões Financeiras
Consolidadas Combinadas":

"Instrucão CVM 28":

"Instrucão CVM416":

"Instrucão CVM 414"; .

"Investidores Profissionais":

"Investidores Qualificados":

"IOF/Câmbio":

"IOFffítulos":

"IRRF":

"IRPJ":
, ,

"Lei 8.929";

"Lei 9.514":

"Lei 10.931";

.,..

, ," ., .

o índice Geràl de' Preços do Mercado - IGP-M, calculado e'.
divulgado peja Fundação Gefúlio V~rgas; .

as informações financeiras '(compostas por ,balanços,
patrimoniais, demonstrações de resultado e fluxos de caixa

,combinados) ,cónsolidadás combinadas.da, Devedora eda,'
Primeira Garantidora (auditaêlas,. caso venham ' a. ser
aúditadas, por um' dos Auditores Independentes), relativas ao

. tespectivo exercício sQcial, preparadas a parti~ 'dáS
/ Demonstrações .Financeiras Consolidadas Auditàdas da,
,Devedora e das' Dem6nstraçõe~ Financeiras Consolidadas ,

. Auditadas da Primeira Garantidora; .

a Instrução da 'CVM na 28, de .23 de novembró de 1983;'.
. .' I

conforme alterada;

a Instrução da .CVM na. 476, de ~~ .de janeiro' de }009,
conforme alterada;

a Instrução daC\lM na' 414, .de 30 de dezemb.ro ~e2004,
conforme alterada; , ' ''.

investidoreS' ,profissionaís, àssim definidos ~às termos do
artigo 9-A da .In~trução da CVM na 539, de 13 de agosto de

, 2013, con.forme alterada;

investidores qualificados,. assim definidos, nos, termos do
artigo 9-8 da Instrução da CVM na 539, de .13 de agosto de .
2013, conforme alterada;

o Imposto sobre Operações Financeiré;ls de Câmbio;

"O Imposto sobre Operações Financeiras com Títulos e
V,~lores, Mobiliários;.

. \, .
o Imposto de Rend~ Retido na Fonte;

o Imposto de Renda da Pes~oa Jurídica;

.. - \ . .' ,.

a Lein.o 8.929, de 22 de agosto de 1994, conforme alterada;

a Lei n.09.514,. de 20 de. novembro de 1997, conforme
.alterada; -

a Leí' li.° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada;
.!-,

\ .
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"Lei 11.d76":

;"

"Lei das Sociedades por
A!<ões":

"MoA"

"Obrigações Afiançadas";

"Obrigaéão Financeira":

I'

"Oferta"

"Ónus" '.

'l'

",

/ .

a Lei n,ll 11.07.6, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada; .

a .Lei n.o.6.404, de 1.5 de dezembro de 1976, conforme
alterada;

Módulo de Distribuição' de . Ativos, administrado . e. ...."/
operacionálizado pela CETIP;

.são as obrigações de (i) pagamento de Multa Indenizatória
(conforme definida no Contrato d~ Cessão); (ii) Restituição.
Parcial do Valor da Cessão (conforme definida no Contrato
de Cessão), e (iii) recomposição do Fundo de Despesas,.
conforme 'cláusulas 'quinta, segunda ,e s$tima,
.respectivamente, do 'CoQtratode;Cessã(), quando referidas
em conjunto" conforme definiçãó constante da Cláusula 6.1
do 'pr6prioContrato de Cessão; - ..

-
significa qualquer' valor . devido em decorrência qe

. . , .

(i) empréstimos, mútuos, financiamentos e outras dívidas
financeiras onerosas, incluindo, sem limitação, debêntures,.. -. .

letras de. câmbio, . notas prQmiss(>rias.ou. instrum,entos
similares no Brasil ou no exterior; (ii) aquisições. á pagar;

, (iii) saldo líquido das operações, ativas e passivas com
, .

derivativos em.' que a Devedora e/ou qualquer dos
Garantidç>res,ainda que na condição de garantidores, ,seja
parte (sendo que o referido saldo será ,líquido do ..que;já
estiver classificado nó passivo circulante e e~igível de longo'
prazo da Emitente e/ou da Primeira Garantidora); (iv) cartas .
dei crédito, avais, fianças, coobrlgaçõ\9se demais garantias
prestadas em benefício de empresas não'consolidadas .nas

. Informações Financeiras Consoli6adas Combinadas; e' (v) .
'obr'igaçõesdecorrentes de res~ate de ações e pagamento de
dividendos fixos, se aplicável;

I significa a -distribuição pública' com esforços restritos dos
CRA, que serão' ofertados, com dispensa automática de
registro na CVM, nos termos d!'l Instrução CVM 476' e. da
Instrução CVM 414; .

significa qualquer. hipoteca,' .penhor, alienação fidúciária,.'
cessão fíduciária, 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

/.,
/
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"Patrimônió Separado":

,.. "Preço de Integralização":

."Primeira Garantidora~

tenha o efeito prático similar a qualquer das expressões
. .. "

acima;

o patrimônio constituído ~pós a instituição do Regime
Fiduciário .pela Emi~sora, composto pelos. (i) Direitos
Creditórios do Agronegócio e (ií) valores que venham a ser
depositados na .. Conta Centralizadora. b Patrimônio
Separado não se confunde com <:>. patrimônio comum da,
Emissora e se destina exclusivamente à liquidação dos CRA,

. bem como ao' pagamento dos custos .de adm'inistr.ação e
, obrigações fiscais incluindo, mas não se limitando, às
.Despesas; "

oValor Nominal Unitário para os ÇRA na Data de Emissão,
acrescido da Remuneração devidá nos termos do presente'

. '.

Termo de Secutitização; calculados de forma cumulativa, pro
ratfítempor/s, desde aData de Emissão.até;a data da efetiva
integralização dos CRA;

,
significa RRB EMPREENDIMENTOS E -PARTICIPAÇÕES S.A.,
sociedade anônima, inscrita' no CNPJ/MF.' sob . o
nO04.727.938/0001-69, com sede no Município' de Assis,
Estado de São Paulo, Avenida Nove de Juiho, nO106, Centro, .'
CEP 19.800-020;',' .

"Produto"

"PUMA"

I significa cana-de-açúcar, conj as especific~ções indicadas na '
I CPR-F;

'. significa o ambiente de negociação de ativos de renda fixa,
administrado e operacionalizado pela BM&FBÓVESPA;

c.

. I
"Regime. Fiduciário":

\

'~Resgate Antecipado~'

o regime' fiduciário sobre os Direitos Creditórios do
Agronegócio, o Aval concedi~o n0 âmbito da CPR-F e os.
valores. que venh'am .a ser. depositados na Conta
Centralizadora, a ser instituído pela Emissora na forma do
'artigo 90 da Le'j .9.514 para' constitúiçãodo Patrimônio
Separado. O' Regime Fiduciário segrega os .Direitos
.Creditórios .do Àgronegócio e os varores 'que venham a~ser
depositados na Conta Centralizadora do patrimônio da
Emissora até o integral cumprimento de todas as obrigações
relativas aos CRA, incluindo, sem limitação., o pagamento
integral do Vaio~Nominal Uni~ário e o valor correspondente à
Remuneração dos CRA;

. conforme indicado na '.Cláusula VII deste Temia de.
,Securitização;

, . 10
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"Remuneracão.dos CRA": /

"Segundo Garantidor"

,,

. /

.. , '

"Taxa de Administracão":.

I '

"Taxa'DI":

"Termo" ou "Termo de
Securitizacão": '

"Titulares de CRA": '

"Valor da Cessão"~

temo significado previsto na Cláusula 6.2',abaixo;

significa ROBERTO DE REZENDE BARBOSA, brasileiro, cq'sado
pelo regi~e da separ~ção de bens, empresário, portador da "
Cédula' de Identidade RG 3.431.622,SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nO368,376.7'98-72, residente'e domiciliado na- .
Cidade d~ São Paulo,. Estado de Sã,o Paulo, com escritório
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nO1.461, 10 e 20 andares,

. Torre, Sul, CEP 01.452-921; .

. a taxa de administração do Patrimônio Separado no valor de
R$' 3,OOO,~0 (três mil reais) mensais, líquida. de todos e
qúaisquer tributos, atualizada anualmente pelo IGP-M desde, ,

, .a Data de Emissão, calculada :pro rataqie' s~ necessário, a
que a Emissora faz ju~;

a variação acumulada das taxas médfas diárias dos
Depqsitos Interfinanceiros - DI de um dia,' "extra grupo",
expressa na forma percentu~1 ao ano, base' 252 (duzentos. e
cinquenta e dois) Dias Úteis,' calculada e divulgada pela'
CETIP, no informativo diário disponível em. sua, página n~
intern'et .(http://www.cetip.com.br);

Ó presente Termo de Securitização de Direitos Creditórios do
, Agronegócio. da 18 (primeira) S~rie da 168 ,(Décima Se'9:a)

Emissão de Certificados de Recebíveis'do Agronegócio da
Gaia Agro Securitizadora S.A.;

os titulares dos CRA, em conjunto;

o valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) a "
ser pago pela Emissora como. contrap~rtida àçessão da
CPR-F pela Cedente, nos ~ern:tos'da Cláusula 2.2 do Cohtrato
de Cessão;

"Valor do'Fundo de Despesas": conforme Cláusula 9.7.1, abaixo;

í'Valor Nominal Unitário": na Data de Emissão, o'valor correspondente a R$1 00,000,00
. ~ .
(cem mil reais).

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

,I. .,'

, .
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,1.3. A Emissora está autorizada a realizar a Emi~são, e à àferta com base na deliberação tomada
em .reuni.ão de diretoria da Emissora, realizada em 2 dj3janeiro de 2013 ("Reúnião da Diretoriai'), cuja

. ata foi arquivada na Junta Comercial do Estad.o de São Paulo ("JUCESP"), em 21 dejaneirodé 2013,
sob o n° 31.623/13-0. " .

. 1.3;1. Na ata da Reunião da Diretoria foi aprovada a'emissão de'séri~s de CRA em montante
de até R$10.000.00,0.090,00 (dez bilhões de' reais), sendo que até a presente d~t~, a,
Emissora' emitiu certificaqos 'derecebíveis do, agronegociono valor total de
R$1.802.060.878,75 (um bilhão, oitocentos e dois milhões, sessenta, mil; oitocentos e setenta
e oito reais e sessenta centavos) e' certificados de re~ebívei~ imobiliários no valor total de

,R$23.861 :269,81 (vinte ~ três milhões,' oitocentos e sessenta e' um mil, dúzentos e sessenta
, e nove reais e oitenta e um centavos).

1.4: A emissão da ÇPR-F e a 'assinatura dos demais documentos relacionados à Emissão foram
aprovados em Reunião de Sócios da Devedora realizada em'23 de março de 2016, cuja ata se
encontra em processo de arquivamento na JUCEMS. ; . .

;;
..

. ... " ,. ,.
1.5. 'A cessão dos Direitos Creditórios do Agron~ócio ea assinatura dos demais documentos,

, relacionados à Emissão foram aprovados em Reunião de Sócios da Cedente realizada em '23 de
, março de 2016 cuja at?! se encontra em processo de arquivan:tento,na JUCESP.

\. '.. ' ,

.~.

CLÁUSULA 11'- REGISTROS E DECLARAÇÕES
,, , -

2.1. Os CRA serão ofertados publicamente-com esforços restritos de distribuição, sem registro da
Oferta na CYM,em r~gir:ne de melhores esforços de colocação, no~' termos do artigo 6°, da Instrl;Jção
CVM 476, e das demais disposições legais, e regulamentare,s pertinentes, '. . " - ~

2.2. A Oferta, por se realizar no 'âmbito da Instrução CVM 476 e sem a utilização de prospecto,
podera s'er registrada perante aANBIMA exclusivamente para fii,s decomposição da base de dado~
da ANBIMA, nos, termos do parágrafo 1°'- incisdl, e do parágrafo 2°,é!mbos' do artigo 1° do Código
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuiçã~ e Aquisição de
Valores Mobiliários, condicionado à expedição de diretrizesespecífi~as nesse sentido.

\ '

2,3. 'Este Termo d~ Securitização e eventuais aditamentos serão registrados e cust6diados jun~o'
ao Custodiante, que assinar~ uma deçlaração na formaprevistá no Anexo VI ao presente.

,2.4. Sem prejuízo, da di~pensa ge registro da Oferta' perante, aéVM, prevista n'a cláusula ?1, '
acima, em atendimento ao item 15 do anexo 111 da Instrução CVM 414, são apresentadaS,i1Os Anexos
""IV e V ao presente Termo, as decldrí;lções emitidas pelo Coordenador Lider, pela Securitizadora,
pelo Agente Fiduciário e pelo Custodiante, respectivamente.

2;5. Os CRA serão depositados: "

(i) para distribuição no mercado'primário por meio (a) do MDA,. elou ~b) DDA;.e

12
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.. •.. ~
(ii) para. negociação no mécado secundário,poT meio (a) do CETIP211 e/ou (b) do PUMA,'

sendo a liquidação fjnanceira dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica .dos
CRA realizada por. meio do siste~a de coinpensaçã~ e liquidação daCETIP e/oupor .
meio da BM&FBOVESPA. ' , , .

. .
. 2.6. . Não obstante o descrito"na cláusula 2.5 acima, os CRA somente poderão ser negociadosern
mercado secundário (i) depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada.'subscrição 'ou aquisição
pelos Investidores Profissionais, nos termos do artigo 13 da Instrução CVM 476; (ii) entre quaisquer
Investidores Qualificados, nos termos do artigo 15 da Instrução CVM 476; e (iii) desqe que
cumpridas, pela Securitizadora., as obrigações estabelecidas no artigo 17 da ln~truç'ão CVM 476. .

. . ' :.

" CLÁÚSULA 111- CARACTERíSTICAS DOS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

I " ' .

3',1. Os Direitos Creditórios do Ag'rOnegócio viriculados à presente Emissão têm valor total de
R$73.561.560,61 (setenta e três milhões, quinhentos e sess'enta ~ u~ mil quinhentôse sessenta
reais es~ssenta e um centavos), em 24 de' março de 201-6:.. '. ..'

3.2. ' De acordo com a Lei n.O11.076, osCRA emitidos no âmbito da Emissão são lastreados na
CPR-F emitida pela Devedora, tom aval dos Garantidores, em favor da Cedente.

3.3.. A CPR-F, rios termos é para os efeitos dos artIgos 627 e seguintes do Código Civil Brasileiro,
ficará sob â guarda e custódia do Custodlante, até a data de liquidação integral dos CRA, A Emissora
ficará coma guarda da 1 (uma)via do presente Termo deSecúritização e 1 (uma) via do Contrato
de Cessão. I" \

,.... \

3.3.1. As condições' precedentes para b pagamento do Valor da Cessão pela aquisição dos
Direitos Creditóriós do Agronegócio pela Emissora Sã~ aquélas previstas na Cláusula 3.3 do
Contrato. de Cessão. .. . .

3,4; - .As características dos Direitos Creditórios do Agron.egócio ora vinculados à presente
Emissão, incluindo sUCjamortização e respecti\(a data de vencimento, encontram-se descritas na

. CPR-F, cuja cópia consta do Anexo la .esté Termo de Securitização.. . . .

\ "

CLÁUSULA IV-. CARACTERíSTICAS DOS CRA E DA OFERTA

4.1. Os CRA da presente Emissão, cujo lastro se. constitui pelos Direitos Creditórios do
Agroneg6cio, poss~ein as seguintes cara,cte.rística~:, ,

a)

b)

Emissão: 168 (Décima Sexta) Emissão;

Garantia:.Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre.os CRA, que
gozarão da garantia que integra os Direitos Creditórios do Ag'roneg6cio, qual seja o aval, dos.
Garantidores na CPR-F: Além disso, os Garantidores outorgaram a Fiança, estritamente em
relação às Obrigações Afiançadas, no Contrato dé Cessão;

13



c)

. d)

e)

f)

g)

, .

. Série: Os CRA,serãó emitidos em s'érie única;

Quantidade deCRA: 500 (quinhentos) no âm.bito da Oferta;. .

Valor Total da Emissão: O valor total da Ernissão é de R$50.000.000,OO (cinguenta milhões de'
reais), na Data de Emissão; '. .'

. . .

. ,
Valor Nominal Unitário dos CRA:' R$1 00.000,00 (cem mil reais), na Data. de Emissão;

Prazo de Vigência: 66 (sessenta e seis meses) meses, a contar/da Data de "Emissão para os
CRA . \.. ..,

i)

h) RemuneraCão: O~ CRA farão jus a juros remuneratórios calculados nos termos da Cláusula
6.2 abaixo;

Amortizaç~o ~os CRA: Ó saldo d~ Valor N~~inal Unitári'o dos C~ será amortiz~do' naf~l'~a
e nas datas previstas no Anexo 11 deste Termo de Securitização;

j)
. .

Periodicidade de Pagamento: O Valor Nominal Unitário e a. Remuneração dos CRA serão
devidos nas datas' previstas no Anexo 11 deste Termo de Securitização, sendo 6 primeiro

, .' .

pagamento realizado em 20 de outubro.de ~016;

.
I k) . Data. de Vencimento dos' CRA: 20 de outubro de 2021;

I) -Forma: Os CRA,serão emitidos de forma nominativa e escriturai em sistema de registro e serão
mantidos em custodia eletrônica na CETIP e/ou na' BM&FBOVESPA, tendo como base as
informações prestaqas pela CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA, conforme o caso;

m) .Regime Fiduciário: ~im; " ,.
" '

n) Garantia Flutuante: Não há, ou seja, não' exi~te nenhum tipo de regresso contra o patrimônio .
. da Emissora; .

o) . Sistema de Distribuição, Custódia Eletrônica, Negociacão ~LiguidaCão Financeira: CETIP e/ou
BM&FB9VESPA;' " .'

p)

q)

Data de Emissão: 24 demarço-de 2016;

Local de Emissão: São Paulo - SP;
~ . I •

Multa e JUreiS Moratórios: Na hipótese deatraso.no pagamento de qualquer quantia devidélaos
.Titulares de eRA, incidirão, a partir do vencimento até a data de seu efetivo pagamento,_

" (i) multa nãoc~mpensatória de2%,(dois por cento) sobre o montante inadimplido; é(ii) juros
moratórios à taxa .efetiva de 1% (um por' cento) ao mês, calculados dia a dia,.
independentemente de aviso, notificação ,ou interpelação ju.dicial ou extrajudicial;

, "
.1

/

i4
/-,..
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I
s)"

t)

u) .

v)

/'

I,

-Local de Paaamento: Os pagamentos dos CRA serão" efetuados utilizançto-se' os
procedimentos adotados pela CETIP elou pela BM&FBOVESPÀ, conforme o caso. Caso pm
qualquer razão, a qualquer tempo, os CRA não estejam custodiados na CETIP elou na
BM&FBOVESPA nas Datas de Vendmento, a Emissora deixará, em sua sede, Õ respectivq ','
pagamento à' disposição do resp~ctivo Titular deCRA. Nesta hipótese, a 'partir da referida Datá
de' Ven'cimento" não haverá' nenhum' t!PO de atuàlização ou ,remuneração, sobre o valor
colocado à disposição do Titular dos CRA na sede da Emissora; .

Atraso no Recebimento dos Pagamentos: O não compare'cimerÚo do Titular dos CRA .para
receber o valor corr~spondente a qualquer das obrigações pecuniarias devidas pela Emissora,

- nas datas previstas neste Termo ou em comunicado publicado pelà Emissora, não lhe. dará
direi~o ao recebimen!o de qu~lquer acréscimo .relativo ao' atraso no recebimento, sendo-lhe, .
todavia! assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento, desde queo,s

, recursos tenham sido disponibilizados pontualmente;

Prorrogacão dos Prazos: Considerar-se-ão 'prorrogados os prazos referentes ao pagamento de'
qualquer obrigação pecuniária relativa aos CRA', sem q~e haja qualquer acréscimo aqs valores
a serem pag()s, até o primeiro Dià Útil subsequente,-caso a respectiva data de vencimento nã'o,
seja Dia Útil na CETIP elou na BM&FBOVESPA; ,,' "

..
, ......•

Registro para-Distribuicão. Negopiacão e ~ustódia Eletrônica: Os _C~A serão depoSitados para '
distribl!ição no mercado primário por meio (a) do MDA, como módulo de. distribuição primária .•.
elou (b) DDA e, pàra negociação no mercado secundário; no (á) CETIP21 elou ,(b) no PUMA
e distribuídos com a ~termediaçãodo Coordenadór Líder, sendo a.liquidação financeira é a
custódia .eletrôniéa de acordo com os prácedimento,s da CETIP elou ',da BM&FBOVES~A,
conforme o caso; "

"

w) Paaamentos: Os pagamentos dos, Direitos Creditórios do Agronegó.cio serão depositados,
diretamente na Conta Centralizadora, conforme o caso;

- . . ,

'x) Ordem de Alocacão dos Pagamentos: Caso, em qualquer data, o valor recebido p'ela Emissora'
a título de pagamento dos Direitos Creditórios do Agroneg6cio não seja suficiente para quitação
integral dos valores deviqos aos-Titulares de CRA, tais montantes serão alocados observada
a seguinte ordem ~epreferência:-(i) despesas do Patrill1ônio Separ~do~ (ii) Remuneração dos

,CRA, pro rata;, e (Ui) amortização dO,Valor Nominal Unitário. ' -
,'-

y) Classificacão de Risco: Não haverá cl'assificação de risco para 'os ÇRA objeto desta Oferta.

4, :1.1.Até a quitação integral.de quaisquer obrigaçõ~s, principais ou aces~órias previstas no
, C~ntrato de Cessão e na CPR-F, a' E;missora obriga-se a manter os Direitos .Creditório~ 'd9

Agronegócio vinculados aos CR!\e ,agrupados 'no \' Pa.trimônioSeparado, constituído
especialmente para esta finalidade, nos termos ,elaCláusula IX abaixo.

, .

,..
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Distribuição dos CRA .

4.2.' Os CRA serão objeto de distribuição pública com ,esforços restritos,' nos termos da '1nstrução
CVM 476, sC?bregime"melhores esforços de colocação 9a totaiidade dos CRA, com intermediação
do Coordencidor Llder, nos termos do Contfato de Distribuição" tendo,como público-alvo Investidores
Profissionais. ' " , ' .' "

4.3. Conforme a Instrução CVM 476: (i) será pérrnitida a procura de, no máximo, 75 (setenta e' '
cinco) Investidores Profissionais; e (ii) os CRA deverão ser subscritos por, no máximo, 50 (cinquentá)
Investidores Profissionais; , . '" " I' "

4:4." Nos termos dO,artigo 7°-A da. Instrução CVM 476" o início da Oferta deverá ser informado pelo
Coórdenador Líder à CVM, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contado oa primeira procura a potenciais •
Investidores Profissionais.

4.5. Nos termos do artigo 8° da lristn.ição CVM 476, o encerramento d~ Oferta d~verá, ser
'informado,pelo Coordenador Líder à CVM, no prazo de 5 (cinco}dias, éontad~d~ seu encerramento.
Caso' o prazo para colocação seja prorrogado, o Càordenador Líder deverá realizar a comuniçação"
referida .no artigo 8° da Instrúção CVM 476 com os dados então disponíveis', complementando-os

,semestralm.ente até o encerr~mento, conforme o caso. ',,' "-•...

'4.6.. A Oferta é' destinada, .exclusivamente a Inv~stidores 'Profissionais, sendo certo que a
negociação' dos CRA; no mercado sec0ndário, poderá ser realizada entre Investidores Qualificados,
ob.servadoo disposto no item 2.6, acima., "....... .' ....•.•.

, " Destinacão de Recursos

4.7;. Os ,recursos ,obtidos com a subscrição dos CRA serão utilizados exclusivamente" pela.: . .. .

Emissora para pagam'ento do Valor' da Cessão, conforme estabelecido no Contrato de Ce~são, e
para'formação do' Fundo de Despesas, aisciplinados nas Cláusulas 9.ie seguintes deste Termo de
Securitização, Os recursos obtidos pela Cedente rio co~texto do C9ntrato de Cessão serão~tilizados .
exclusivamente pela Cedente para desembolso de'recur~os no â~bit~ da CPR~F." "

•••• .' I

'4.8. Os' recursos obtidos pela Devedora em razão do desembolso da CPR-F serão por ela
utilizado~ integralmente e~ suas atividades relacionadas exclusivamente ao agronegócio, no curso
ordinário dos seus negócios, assim entendidas as operações, investimentos e necessidades de
financiamento relacionadas com a prádução, comercialização; b~neficiamento ou industrializ;açãodê
produtos ou insumos agropecuários 'ou de' máquinas e, implemento~utilizados na atividade' i
agropecu~ria, nos termos do partlgr.afo único do artigo 23 da Lei 11.076., "

EscrituraÇão

4.9: Os CRA sérão depositados pela Emissora, para fins 'de custódia eletrônica e de liquidação
financeira de eventos de pagamentos rià CETIP e/ou na BM&FBOVESPA, conforme o caso;, para
distribuição no mercad~ primário e negoci~ção no mercado secundário nã BM&FBOVESPA ou [:la
CETIP, conforme ~ caso, nos termos da Cláusula 2.5 acima.,

" \

16
.' "



, '

. 4.10. Os CRA serão emitidos, sob a, forma, nominativa e escritura!. Ser~o reconhecido$ como
comprovante de titularidade do CRA: (i) o extrato de_posição de custódia expedido pela CETIP e/ou
pel'a BMF&BOVESPA, confor!)1e o caso, em nome do respectivo Tit~lar de eRA; ou (ii) o extrato
emi~idopelo agente escriturador, a partir de informações que. lhe forem prestadas f:om base na ..
posição de custódia eletrônica constante da CETIP e/ou da BMF&BOVESPA, considerando que a
custódia eletrônic9 do CRA esteja na BM&F~OV'ESPA e/ou na CETIP.' . , -

ClÁÚSUlA V. ' SUBSCRiÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRA
I

<.

5.1. Os CRAserãb subscritos no .mercado primário e integralizado.s pe.lo Preço de IntegraHzação,
o. qual será pqgo à vista em moeda' corrente naciona'. por intermédio qoS procedimentos
estabelecidos pela CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA, conforme o caso: (i) nos termos do .respectivo
Boletim de ,SLÍ~scrição; e (ii) para' prover reCursos a serem destinados pela-Emissora conforme
Cláusula 4.14 acima.

5.2. Cada C_RA dev.erá ser. integrálizado. na mesma data, à vista, no mesmo ato de' sua
subscrição.

CLÁUSULA VI .', CÁLCUL.O DO SALDO DEVED9R, REMUNERAÇÃO E AMORTIZAÇÃO'DOS
CRA

.6.1. Amortizacão Programada dos CRA: O Valor Nominal Unitário dós CRA será amortizado
conforme planilha no Anexo li. a partir da Data de Emissão e até a Dêta de Vencimento dos eRA.

6.2. Remuneracão dos CRA: Sobre. 'o Valor Nominal Unitário' dos tRA, j~cidirão juros'
rer,nuneratórios correspondentes à variação acumulada de 101% (cento e um por cento) da TaxaDI
("Remuneracão ,dos CRA"). A Remuneração dos CRA será calculada de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, 'incidentes sobre o saldo do Valor Nominal
Unitário dos CRA desde a pata de Emissão '(inclusive) até a data de efetivo'. pagamento da
Remuneração dos CRA. A Remuneraç~o dos CRA será calculada conforme fórmula abaixo:

I

, J= VNb x (Fator DI...., 1)

1./ • "

em que:
-'

"J" = valor unitário dos juros acumu'làdos no período" calculado coma (oito) c"asas-- " ,. .
decimais, sem arredondamento;

- \

. \ ., . .' ....

"VNb" ='saldo do Valor' Nominal Unitário de cada CRA, informado/calculado com 8 '
(oito) casas,'deciniais, sem arredondamento; ,

. .' . .
"Fator DI" ::::produtório das Taxas DI-Over, com uso de percentual aplicado, da data

. de início do Periodo de Cápitalização, incluSive. até a data de cálculo. exclusive,
calculado com a (oito) casas decimais; com arredondamento. apurado da seg'uinte,
forma:,

17
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n.

Fator DI~'n(~+ TDlk x p).'
. k=l

em que:

n= número de Taxas OI~Over 'utilizadas;
,..

. p = percentual aplicado sobre a Taxa DI, informado com 2.(duas) casa's decimais; .

. . ' TOlk = Taxa. Ol-Over expressa ao dia, calculada co'm 8 (oito) casas decimais,' com
arredondamento,' da seguinte forma:

\

. em que:

. . I' .

. . "Olk" = Taxa Ol-Over em percentual, considerando idêntico número de casas decimais
divulgada pela CET.lP, com 2 (duas) casas decimais, divulgada com 3 (três) Dias Úteis.
de'.-defasagem em relação à data de cálculo,exemplificando: para pag~mEmto dos.
CRA ã ~er realizado no dIa. .20 o Olk considerado será o publicado no dia 1(,
pressup,ondo-se, neste exemplo, que os dias 17, 1á, 1~ e 20,são Dias Úteis;

6.2.1. O fator resultante da expressão (1 + TDlk x p) é calculado com 16 (dezesseis) casas
decimais, sem arredondamento.

6.2.2. Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDlk x p), sendo que a cada fator.'
diário acumulado, é calculado 'com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento
aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até q ~último'considerado. . \,

6.2.3.' Uma vez os fatorese;:>tando 'acumulados, considera-se o. fator resuitante "Fator DI"
com8 (oito) casas decimais, com arredondamento. •

6.2A Os valores relativos a título de Remuneração dos CRA deverão ser pagos conforme
planilha no Anexo li, a partir'da Oáta de Emissão. \ .

6.2.5. Período, de capitalização significa o intervalo de tempo que' s~inicia na Data de-
, Emissãà, inclusive, e"termina na primeira data de pagamento da Remuneração dos CRA,.
exclusive, no caso do primeiro período ge capitalização .. Para os demais períodos de
capitalização significa o ,intervalo de tempo qué se inicia da data de pagamento da.
Remuneração dos CRA imediatamente anterior, in"clusive, e termi~a da data de pagamento
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da Remuneração dos CRA 'córrespondente ao período em questão. Cadá. ,período <:te
capitalização sucede o anterior .sem solução de .continuidade, até a Data de Vencimento' dos' . '
'CRA.

"

'6.2.6: Na ,hipótese de, cumulativamenté, (i).o Patrimônio Separado dispor de recursos,
tendo sido respeitad~s OS' procedimentos operacionais de'recebimento de recursos dispostos
neste Termo de Securitização, e (iÜ haver atraso' ":'0 pagamento de qualquer quantia devida
aos Titulares de CRA exclusivamente imputado à Emissora, ser'ãodevidos p'ela Emiss.ora, a
partir do venc,imento até.~ ,data de seu efetivo pagamento, multa moratória não compensatória .
de.2% (dois por cento) e juros de mora de1% (um por cento) ao mês, pro rata temporis,
.independentemente ,de aviso, notificação ou interpelação judicial ou.extrajudicial,' ambos
incidentes sobre o valor devido e não pago.

6.2.8. Gonsiderar-se-ão prorrogados os prazos referente~ ao pagamento ~e .qualquer
obrigação por quaisquer das Partes, até o 1° (primeiro) Dia Útil subsequente, se o vencimento
coincidir com. dia que' não seja um Dia Útil, sem nenhum acré~cimo aos valores "a serem

. '" " '. \

~~' .

6.2.9: Deverá hav~r um intervalo de, no mínimo,,2 (dois) Dias: Úteis entre o recebimento'
dos pagamentos referentes aos Direitos Creditórios do Agronegócio pela ~missora e
respectivo pagamento de suas obrigações' referentes, ao,s CRA.

6.3 '. Ap6~ a Data de' Emissão, cada CRA terá seu valor de'amortiiação ou resgate, nas ~ipóteses
definidas neste Termo de Securitização,: calculado' pel~ Emissora e confirmado pelo A~Êmte
Fiduciário, com base na Remuneração dos CRA.. . ,

6.4 Na [{ata de Vencimento dos CRA, a Emissora deverá proceder à liquidação total dos eRA
em circulação pelo Valor Nominal'Unitário, acrescido da Remuneração dos CRA, conforme o caso.

6.5 Np hipótese d~ extinção, IÚnitaçãó e/ou não divufgação da TaxaÇ)1 por mais de 10 (dez) dias'
consecutivos após a 'data esperada para suà apuração e/ou divulgação, ou' no caso de
impossibilidade de aplicação da Taxa DI como Remuneração dÓs CRA por 'proibição legal ou judicial,
a Devedora deverá, no prazo de atéS (ci~co)dias conta'dos da data de término do prazo de 10 (dez)
dias mencionado acima ou da data de, extinção ç1aTaxa DI, ou de impossibilidade de aplicação ,da
Taxa DI por proibiçãolegal'óu judicial, conforme o cas'o, convocar a Emissora para definir de comum
acordo, no praz;o máximo de, 30 (trinta) dias, 'observada a regulamentaç'ao aplicável, o novo
parâmetro de Remuneração dos CRA a ser aplicado, que dever~ 'ser aquele que melhor reflita as. . .'

condições do merêado vigentes à época. Até a deliberação desse parâmetro, ou na hipótese de não
hav~r acordo, será utiliz~da, para o cálculo do valor de quaisquer obrigações pecuniárias prévistas ./
neste Termo de Securitização a mesma taxa diária próduzida pela' última Taxa DI divulgada.. ~. '. ~ . . . "
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CLÁUSULA VII.-' RESGATE ANTE;CIPADO E VENCIMENTO ANTEélPADO DOS CRA

Resgate Anteéipado

7.1 ,A Devedora poderá, a qualquer momento, a partir da Data de Emissão, notific~r a Emissora
por' f7scrito, com antecedênéia mínima d~ 30 (trinta) dias .. informando qué deseja realizar a liquidação
'antecipada, total ou parciál ("Pagamento Antecipado") da.CPR-F informando, a critério da' Devedora,- . . .•.
o valor do Pagamento Antecipado que não poderá ~er-inferior a (i) R$5.000.000,OO (cinco milhões
de reais) ou (ii) ao saldo devedor da CPR-F, se este for,menor do que R$5.000.000,OO (cinco milhões
de reais). , .

. ~,

7.2 A liquidação antecipada parcial da CPR-Fresultará na àmortização extraordinária
. compulsória dos CRA e a liquidação antecipada total res.ultará no resgate antecipado do~ CRA. Á
. oC!,rrência de ,qualquer evento que ,resulte na incidência da Multa indenizatória, conforrhe definida
no Contrato de Céssão, ensejará também o res.ga~eantecipado compulsório dos eRA .

. Vencimento Antecipado ..
\

7.3 Será. considerada como um evento de resgate antecipado dos CRA a declaração de
vencimento antecipado da CPRiF, conforme as hipóteses previstas na Cláusula 108 da' CpR-J=.
(\lEvento de Vencimento Antecipado"), a seguir descritas:

. \

'1

a)

b)

'inadimplemento,' p~la Devedora; pela Cedente elou pelos Garantidores, de'
qualquer obrigação pecuniária-relativa à CPR-F elou 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 Devedora .e/ou pelos Garantidores, de qualq~erobrigação
não pecuniária a eles atribuída, previstej na CPR-F elou no Contrato de Cessão,

. não sanado no prazo de 30 (trinta) dia~ contados da data que ocorrer o primeiro.
entre os seguintes eventos (i) a data em que a Devedora elou qualquer dos
Garantidores comunicar a Emissora sobre o respectiv~. irradimplemento, nos'

. termos da CPR-F elou do Contrato de Cessão; ou (ii) a data em que a Emissora
comunicar o Devedor elou os Ga'rantidores sobre o respectivo inadimplemento,

I,' •

sendo que o prazo previsto nas alineas (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 Devedora não utilizar os recursos liquidas obtidos coma emissão da CPR-F
estritamente, conforme previsto na'qáusula 4.~ da CPR-F; '.

d) ces~ão, promessa de cess'ão ou qualquer forma de transferênci~ ~u promessa de
transferência aterceiros, no todo Ou em párte, pela Devedora, pelos Garantidores

J . • -' •

elou perfi Cedente, de qualquer de suas obrigações nos termos da CPR-F elou do
Contrato de Cessão, exceto: (i) se. previamente autori;1::ada pela Emissora ou. . . . ~, .'~ ..
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previsto. no Contrato, de Cessão; (ii) em caso de Reorganização Societária da
Devedora, da Primeira Garantidora e/ou da Cedente: (1) na qual. a esJrutura final
não resulte em um Evento de Vencimento Anteéipado nos termos dos itens "g" e
"h" abaixo; e/ou (2) no .âmbito do Grupo ~conôniico; e/ou (iii) a ces'são', promessa, .

, de cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de transferência, 'lo
todo ou e'm parte, pel~ Cedente, em favor do Grupo Econômico e/ou em favor da,, ' ,

,Emissora, de todos e quaisquer direitos creditórios do agronegócio decorrentes da
• CPR-F' . ',.,

\

e) liquidação, dissolução ou extinção da ,Devedora, da Primeira Garantidora, e/ou d~
Cedente, exceto' se: (i) a liquidação, dissolução e/ou extinção decorrer de uma
operação que não constitua um Evento de Vencimento Antecipado, nos termos
permitidos pelos itens "g" e "h" abaixoi elou .(ií).,decorrente de reorganização

'societária reanzada no âmbito do Grupo Econômico, que não represente alteração
ç10 cOhtrole', direto ou indireto, deste último;' ; ,

I

'.

f) .(i) decretàção'de fálênciada D~vedora e/ou da Primeira Garantidora; ,(ii) pedido' .
,de autofalência formulado pela Devedora, e/ou pela Primeira, Garpntidora; (iii)
'pedido de falência da Devedora e/ou da Primeira Garantidora" formulado' por'

t~rceiros, não elidido no prazo legal, ou, ainda, não con~estado de boa-fé no prazo
legal, desde que, nessa hipótese" seja. devidamente comprovado ao Agente
Fiduciário o pagamento da dívida que serviu de fundamento ao pedido .de
falência;(iv) insolvência civil do Segundo Garantidor ou (v) pedido de recuperação

, judiciài ou de recuperação extrajudicial da Devedora e/ouda'primeira Garantidora"
independentemente do deferimento do respectivo pedido;

, g) cisão, fusão ou incorporação aa Devedora eiou da Primeira Garantidora, exceto:
, (i) se previamente autorizado pela Emissora e porassemb.leia geral de Titulares
,de,CRA, a ser convocada no máximo em atéS' (cinco) Dias Úteis do recebimento

do' comunicado peja Devedor<il e/ou pela P~imeira Gara,ntldora' neste .sentido;(ii)
se tiversido assegurado à Emissora, durante o prazo mínimo de 6 (seis) meses
contados dá data de pub'licaçãb das atas dos atos societários relativos à operação,
o pagamento do sald!? devedor bem ,comode 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 realizaaa com sociedades do Grupo Econômico;" , .

f.

,..

\

h)

i) ,

clsao, fu'são ou incorpàração da Cedente, exceto: (i) se tal cisão, fusão ou
incorporação seja realizada com sociedades do Grupo Econômico; ou (ii) se
préviamente,.autorizada pela Emissora e por assembleia geral de Titulares de CR(\,
a seréqnvocada' no máximo em atéS (cin,co)' Dias Úteis do recebimEmto do
comunicadq pela Devedora' e/ou pela Prim~ira Garantidora neste sentido;.

a redução dq c~pital social pela Devedora e/ou pela Primeira Garantidora, na forma
do artigo 1.084 do Código Civil e/ou do artigo 174 da Lei das Sociedades por
Ações, sem a prévia aprovaç[3o por escrito da Emissora;

, .
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, .
j), '

k)

I)

, ,

alteração do ob)~to sqciaLdáDevedora e/ou da Primeira Garantidora, conforme '
"disposto em seus respectivos contratq social ou estatuto, social vigentes na Datq

de Emissão, ,que resulte em alteração relevante da atividade principal da Devedora
e/ou da 'Primeira Garantidora, conforme- ocaso, e que comprometa a CPR-F; _'

comprovação de que quaisquer das declarações prestadas pela Devedora ou
, pelos Garantidores 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 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 Devedora ou a

'qualquer dos Garantidores comunicar a, Emissora sobre a respectiva
comprovação, ou (ii) a, data em que a Emissora 'comunicar a Devedora ou aos ..
Garantidores sobre à r~spectiva compro\(ação;

comprovação de que quáisqúer das declarações, prestadas pela Cedente no
Contrato de Cessão, relativas à existência dos 'direitos creditórios do agronegócio

'\ . , .

objeto de tal' contrato! eram fàlsas ou .incorretas, -nas', datas' em que foram
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 Cedente comunicar'á Emissora sobre a respectiva
comprovação, ou (~i)a data em que a ,Emissora 'comuni~ar a Cedente ,sobre ,a
respectiva comprovaçã'o;

','
I'

m) inadImplementq, pela Devedor,a e/ou pelos Garantidores d~ qualquer Obrigação
Financeira em valor,indi\(idual ou agregado, igual ou ~uperior a R$ 1.000.000.00
(um milh~o de r~ais),ou sey equiv<;llente em outras moedas, exceto se ~anadono
prazo previsto no respectivo contrato, ou, em sua falta, naprazo de 30 (trinta) dias

,contádosda data do respectivo inadimpleme,nto; ,

, ,

n) vencimento antecipado de quálquer Obrigação, F)nanceira d~ Devedora,
Garantidores e/ou Cedente em valor, individual ou agregado, igual 'ou superior a

'. R$ 10.000.000,00 (dez 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,Úteiscontádos da data de,sua ocorrência, forcomprovaçlo à
- Emissora que a'" Obrigação Financeira foi integralmente quitada, renovada oll '
renegociada de modo a impedir sua exigibilidade; nos termo~ ac~rdados com o
credo~; , \

ri)' " se for protestado qualquer título de crédito contra a Deved~ra, 'os Garantidores,
~/ou a Cedente em valor individual ou 'agre'gado igualou superior a R$
1.000':000;00' (um milhão de reais) ou seu equi~alente em outras moedas, exceto
se" no. prazo legal, tiver sido validamente comprovado à Emisso~a que o(s)
protesto(s) foi(ram): (i) cancelado(s) Ou suspenso(s)~ (i i) efetuado(s) por ,erro ou
má-fé de terceiros; ou (iii) garantido(s) por garantia(s) aceíta(s) em juízo;

'.
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. ,

p) inadimplemento, pela Devedora, pelos Garantidores elo,u pela Gedente, de
qualquer decisão judicial transitada ,em julgado, eiou de qualquer décisão wbitral
não sujeita a recurso, contra a Devedora elou Garantidores, em valor, ind!vidual
ou agregado, igual ou superior a R$1.000.000,00' (um milhão de reais), ou seu

, eq,Uivalenteem outras mO,edas; , -

q) altenação, venda elou qualquer forma de transferência, pela Devedora ~/ou pelos
Garantidores, por qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa, de todos ou
substanciaknente todos os 'seus respectivos ativos, ,sem ql,Je, previamente a tal
alienação, venda e/JÜu qualquer forma' de transfer~.ncia, a Devedora elou os
Garantidores realize(m)o pagament? do ~aido devedor;

,l

r)

s)

t)

u)

.' .
desapropriação, confisco ou qualquer outro ato ,de qualquer entidade
g,oy~rnam.ental brasileira' que afete, todos ou substa,:,cialmente os ativos '

" \ relevantes da Devedora .elou dos .Garantidores;

distribuição elou pagamento, pela Devedora, de dividendos, juros sob'reo capital
próprfoou qUç:tisquer outras distriquições de iucros aos quotistas da Devedora"

, caso a Devedora elou os Garántidores esteja(m) em morá cõm qualquer de suas
obrigações pec~niárias estabelecidas na CPR-F; , " " , '

, '

alteração na composição acionária direta ,ou indireta da De'{edora, que resulte na, .
perda de controle dé'!Devedora pelos Garantidores; ,

alteração na composição acionária direta ou indireta da Primeira Garantidora, que
resulte na perda de control~ da Primeira, Garantidora pelq Segundo Garantidor;

I . -
. caso o registro do Contrato de Cessão na sede de todas as partes signatárias não.,
seja realizado no prazo ,de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura elou
caso'o regfstro dà 'CPR-F perante o Cartóri6 de ~egistro de Imóveis da sede da /
Devedora não seja realizado no prazo qe qO (sess,enta) dias contados da presente
data, exceto' na' hipótese de cumprimento de exigências impostas . pelos
r.espectivos cartórios, deforma tempestiva pelas' partes responsáveis por tais
registros, hipótese na quartais prazos serão prorrogados pelo prazo necessário ao
cumprimento das referidas exigências; ou. ,

"

"

w)
,

vencime'nto antecipado da CPR~F.

-r.3.1. A CPR-F vencerá antecipadamente e os CRA deverão, consequentemente, ser
,resgatadOS antecipadamente de forma automatica, independent~mente de aviso 'ou
notificação judicial ou extrajudiçial, caso seja 'verificado um evento descritó emqualquer dos
itens (c), (e), (f), (ri) e (5) da Cláusula 7.3 acima ("Eventos de Vencimentô Antecipado""

I ' •

.Automático"). ~
. . ..'

7:3.2. NaoocorrênCia 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
'\ . I

\'
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Assembleia Geral de Titulares d~ 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 ~
p.a CPR-F"para quê seja deliberada a orientação da manifestação da Emissora em relação a
tais-eventos. Caso os Titülares de CRA que representem pelo menos 2/3 (dois terços) dos'
CRA em ,Circulação votem por orientar a Emissõraa 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 As~einbleià Gerar no prazo de 30 (trinta)dias,a cs>ntárda data de sua
convocação, em decorrência da não obt~nção dos quóruns de instalação previstos na" ' .

. Cláusufa 12.6 'deste Termo, s~rá ,interpretada como maniféstação favorável ao vencimento'
antecipado da CPR-F. -, .

. .. . , . " .

7.4 Caso venha a"ocorrer um Evênto de Vencimento Antecipado (sendo necessário, nos casos'. .. . . .

de eventos de vencimento antecipado não' automáticos da CPR-F, ,a declaração do efetivo
vencimento a,ntecipado da CPR-F na forma prevista na Cláusula7.~.2 acima), a Emissora ~everá
efetuar o pagamento necessário para a Iiquipação integrá.1dos CRA no praz9 de 2 (dois) Dias Úteis
contados da data do recebimento dos recursos p'agos pela Devedora em decorrência do vencimento
antecipadoáa ÇPR-F. Caso a Em'issora não realize o referido pagamento no prazo acima estipulado
mesmo tendo' recebido os recursos decorrentes aos Direitos Creditórios. dà Agronegócio,
tempestivamente, o Agente Fiduciário deverá promover a liquidação' do Patrimôni~ Separado .nos
termos da Cláusula 13.6 deste Termó.

7.5 Os pagamentos referen1es à Al)1ortização, Programada e à. Remuneração dos CRA, oU
quaisquer outros valores a que fa~eni jus os ~i~ularés de CRA, incluindo"osdecorrentes de
antecipação de pa.gamento por Evento de Ve'1cimento Antecipado, serão efetuados pe!a Emissora, '
em moeda corrente 'nacional; por meio do sistem~ de .liquidação e compensação eletrônico
administrado pela CETIP e/ou por meio de procedim,entos da BM&FBOVESPA,conforme os CRA
estejam custodíados eletronicamente. .

CLÁUSULA VIII -
./ .

GARANTIAS,

'.

8.1. Não serão constit~ídas garantias 'específicas, reais. ou pessoais, sobr~ os CRA, que' gozarão
da~ garantias que integrarem os Direitos Creditórios do Agronegócio, qual seja, o Aval concedido na
CPR-F, assim como a Fiança, que diz respeito estritamente às Obrigações Afiançàdas.;Os CRA não
contarão com garantia flutuante da Emissora,. razão pela qual qualquer,bem ou direito integrante de
seu 'patrimç>nio, que não componha o Pat~im~nio Separado, não será utilizado para satisfazer as

. obrigações assumidas no âmbito do pr~sente Termo de Securitização.

8.2. Os Direitos C~editórios do Agronegócio contarão com o aval concedido pelos Garantidores;
I ,".. . .

nos termos' da CPR-F, i:lem. como as Qbrig.açõés Afiançadas contarão com'a Fiança dos
Garantidores.

CLÁUSULA IX -

l.

. .,'
• , • I. ' • _t : . A • , •

REGIME FIDUCIARIO E ADMINISTRAÇAO DO PATRIMONIO SEPARADO
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9.1. Nas termos previstos pelas Leis 9:514 e 11.076, a Emissara in,stitui regime 'fiduciária sobre as
Direitas Creditórias da Agranegócia, sabre as garantiasa,éles vinculadas, bem cama sabre quaisquer

,vaiares depasitados na Conta Centralizadora ("RegimeFiduciário"). '

'9.2. ' Os Direitos Creçlitórios da Agronegócio, objeta 'do Patrimônio. Separádo, suj~itas ao. Regime
Fiduciária ara instituída, são. destacadas do. patrimônio. da Emissara e passam a canstituir patrimônio. '
distinta, que nãa,se confunde com a da Emissara, destinando-se especificamente ao pagamento. das
CRA ,e das demais abrigações relativas ao. Patrimônio. Separado, e manter-se-ãó apartadas entre si
e da patrimônio. da Emissara,até que se camplete a resgate detodas as CRA a que estejam afetàdos, ,
nas termas da artigo. 11 da Léi 9.514. ' '

9.2',1. O Património. Separada será campasta pelas Direitas Credit!5rios da Agroneg6cia
e pela CPR:F.. '

9.2.2. Exceto. nas casas previstas em legislação. específica, em nenhuma hipótese as
. Titulares de CRA terão. a direito de haverem seus créditas cantra a: patrimônio. da Emissara.
senda sua realização. limitadà à liquidação. da Pa~ri~õnia;Separada., '

'9.2.3. A insuficiência das bens do Patrimônio. Separado em ';azãa dos eventas descritqs
na' Cláusula 7.9,' acima, não. dará causa à declaração. de' sua, quebra, cab~nda, nessa

. hipótes~, 'cio.Agente Fiduciário' canvocar Ássembleia Geral das Titulares de CRA para
, deli~erar sabre as narmas,de ad~inistração ou liquidação. da Patrimônio. Separ;:lda. ' I

I ..
9,,3. Os créditas da Patrimônio. Separada: (i) respanderã9 pelas obrigações inere':ltes aas eRA ,e
pela pagamento. das despesas de administração. da Patrimônio. Separada .e respectivas custas e
obrigações fiscais, canfarme. prevista neste Term'a de Securitizaçãa; (ii) estão. isentas de qualquer
ação' au execução. de autros credares da Emissara que .nãa sejam as Titulares de CRA; e (!ii) não.
são. passíveis de ca~nstihjiç~a de autras gararit,ias au ex.cussãa, par mais privile,giadas que sejam,
exceto. canfarme prevista neste Termo. de Securitizaçãa~

9.4.' Tadas as recursas ariundos das créditas da Patrimônio. Separada que estejam depasitadas
e'm cantas carrentes d,e titularidade da ElT)'issora deyerãa ser aplic.adas em Aplicaçõe~ Financeiras
Permitidas. . ~ I ..

, • , ,~" ' J' , ,-- , ' \" " , .
9.5. O presente Termo. de Securitizaçã'a, seus respectivas anexas e eventuais aditamentas serão.
registradas.para custódia no Custadiante e'm alé 1 (um) Dia Útil contada da data de suá celebração.,
'devendo. a Emissara, ',portanto., entregar ao., Custadiante 1 (uma) via original da TermO d,e
Securitizaçãa'.

Administracãa da Patrimônio. Separada
"

9.6. ,Observada a dispasta nesta Cláusula IX, a Emissara, em canfarmid'ade com as Leis 9.514 e '
• . t. \. • '

,11-.076: (i) administrará a Patrimônio"Sepa~adO instituída para as fins desta Emissão.; (ii) pramaverá
as diligências necessárias à manutenção. de sua regularidade; (iii) ma'nterá a registra cantábil I

independ~nte. da' restante dê seu patrimônio.; e (iv). elabarará e publicará as' respectivas
demanstrações financeiras.
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9.6.1. A Emissora somente responderá pelos prejuízos que causar por culpa, dolo,
descumprimento de disposição legal ou regulamentar, neglig'ência, imprudência, imperícia ou
administração temerária ou, ainda, por desvio de finalidade. do Patrimônio Separado .

.9.6.2. A Emissora fará jus ao recebimento da raxa de Administr~ção, calciJlada pro rata
,die se necessário.

• ~, f i

9.6.3. A Taxà de Administração será custeada diretamente PE!laDevedora, 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 Tí't~laresde CRA arcarão' com aTaxa de ,
Administração, ressé;llvado seU direito,de em' um segundo momento se reembolsarem com a
Devedora.

9.6.4. .A Taxa de Administração continuará sendo devida, mesmo após o venci.mento
dos CRA, caso a Emi~sora ainda esteja atuando em nàme dos~ Titúlares de CRA,
remuneração esta que será devida ,proporcionalinente' aos meses de atuação da Emissorá ..
Caso a Devedora não, efetue o pàgamento da Taxa' de Administração, os Titulares de eRA,

, conforme o caso, arcarão com a Taxa de Ad~i!Jistração, ressalvado seu 'direito' de em um
segundo momento se reembolsare~ co,!! a Devedora.

"
'9.6.5. A Taxa de Administração será acrescida .dos valores dos tributos que incidem
sobre a prestação desses serviços (pagámento com gross up), tais como: (i)lSS, (ii) PIS'; e .
(iii) COFINS,' excetuando-se o imposto de renda de responsabilidade da fonte pagadora, bem
como outros tributos que ven,ham a'incidir sobre a Taxa de Adrhinistração, sendo certá que'

, serão acrescidos aos pagamentos valores adiciona'is, de modo que a Emissora receba os. '. . .
mesmos valores que seriam recebidos caso nenhum dos impostos elencados nesta Cláusulá
fosse incidente.

),

9.'6.6, O Patrimônio Separado. ressarcirá a Emissora de todas as despesas incorridas
com reláção ao e{<ercício de suas fUn'ções; tais como, notificações, eXtração de certidpes,
contratação de especialistas, tais como auditoria elou fiscalização, ou assessoria'legaf aos
Titulares de CRA, publicações em geral, transportes, alimentação, viagens e es~ad,ias,

. 'voltadas à proteção dos direitos e interesses dos Titulares de CRA ou pàrarealizar os Direitos
. Creditórios do Agronegócio. O r~ssarcimehto a que se refere ~stà éláusula será efetuado éf!1

até 5 (cinco) Dias Úteis após a efetivação .da .despesaem questão. .
". - .

fi.6.7. Adicionalmente,. em caso de inadirripleméntodos CRA ou reestruturação de suas
'características ápós a Emissão, se,rá devido à .Securitizadora, pela Devedora, caso à
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(seiscer:ltos,
reais)' por homem-hora de trabalho dedicada à (i) execução de garantias dos CRA, erou
(ii) participação em Asse~bleia~ Gerais e a consequente impl~mentação das decisões nelas
tomadas, paga em 5 (cinco) ,dias após a comprQvaçã,o da entrega, pela Securitizadora, de .
"relatório. de hor'as"à parte que originou a demanda adicional. '
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9.6.7.1. Entende-se por "reestruturação" a alteraç~o de condições relaci'onadas
(i) à~ garantias, (ii) às condições' essenciais dos CRA, tais como datas -de .
pagamento, remuneração ,e fndicede atualização, Data pe :,vencinieníto, fluxos
operacionais de pagamento ou recebimento de valores, carência ou covenants
óperqcionaispu financeiros, é(iii) ao venci~ento ou Tesgate antecipado 'dos CRA.

" ,

• 9.6.7.2. O pagamento da remuneração prevista nesta Cláusula ocorrerá sem
I .

prejufzo 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 desté Termo ('!Despesas'í), se irlcorridas, serão
arca'das exclusivamente, diretamente' e/ou indiretamente, pela Devedora e/ou pelos Garantidores,
solidariamente, sêndo que os pagamentos serão efe,tivados pela Emi~sora'(por conta e ordem da

. _ Devedora}, exclusivamente mediante utilização dos recursos do fundo de despesas ("Fundo de
. Despesas") a ~er'constitufdo confor~e 'previsto nesta Cláusula, com. recursos a serem transferidos
pela Devedora e/ou :pelos Garantidores para'a ,Emissora na forma da Cláusula 9.7'.1 e seguintes
abaixo.

" .
9.7.1.Na data de subscrição e intégré3lização dos CRA, para os fins de pagamento das
, Despesas, a Emissora reterá na Conta Centrali~adora parcela dos recursos' recebidos em
virtude da integra,lizaçãodos CRA no valor de R$100.QOO,OO(cem míl'n~ais) ("Valor do
Fundo de Despesas").' ,Os valores que' compuserem o Fundo' de 'Despesas' serão
contabilizados em subconta segregada do resto dos recursos em depósito I)a,' Conta.) . ,
Centralfzadora. '

9.7.1.1.' Tod~' vez que, por qualquer motivo, os recursos do Fundo de DesResas
. venham á ser inferiores a R$20.000,OO (vinte mil reai~) na Conta Centralizadora, a ', '

Devedora e/ou os Garantidores, solidariamente; aplicarão a parcela dos valores em
depósito na Conta Centraiizadora para rec.omp?r ti respectivo' Valor dó' Fundo' de
Desp~sas, ...

9:7.1.2. ' TOdÇlvia,'caso' a qualquer momento, os yalores existentes no Fundo de
Despesas sejam superiores' a R$100.000,OO (cem mil reais), os va!ores excedentes
deverão ser ç:levolvidos à Devedora nO'pra:z;ode 5 (cinco) dias a contar da verificação
da existência de recurso~ adicionais ao Valor do Fundo de Despesas, mediante
transferência para conta de livre movimento a .ser oportunamente indicada peia
Devedora ..

9.7.1.3. Caso os valores em depósito na, Corita Centralizadora não sejam
, suficientes para a recomposição,do Valor dÇl:Fundó de Despesas, a Deveqora e QS .

Garantidores estarão solidariamente obrigados a recompor o 'Fundo de Despesas no
montante nec.essáfio para queo' Valor do Fundo de Despesas seja observado,
mediante transferência dos valores necessários à sua recomposição,diretamente para
, a Conta Centralizadora.
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9.7:.1.4. A recomposição prevista na Cláusula 9.7.'1.3 acima deverá ocorrer no
prazà de 5 (cinco) dias a contar do' r~qebimehto de notificação enviada 'pela Emissora
à Devedora e aos Garantidores nesse sentido. .

9.7.1.5. . Os recursos do Fündo de Despesas poderão ser aplicados, pela
. Emissora, em Apli,cações Financeiras Permitidas:

9.7.1.6. Caso, quando, da quitaçã.o integral ,de todas as "obrigações exi.stentes
'\ '10 âmbito dos CRA e após a quitação de todas as Despesas incorridas, ainda existam

..' . r . .

re~ursos remanescentes, no Fundo de Despesas, a Emissora deverá transferir ti
montante excedente para uma conta. corrente da Devedora a ser indicada com
antecedência mínimáde 2 (dois) Dias Úteis, no prazo de 5 (ciriCo) 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, o que ocorrer por último:

9.7:1.7., '. A Emissora est~ autorizada pela Cedente, qo âmbito do Contrato de
Cessão, a'pagar à Devedora os valoresprévistos n~s itens 9.7.1.2 e 9.7.1.6 ~cima. '

. .
Custódia.e Cqbranca

9.8.' Para fins do disposto no item 9 do Anexol'l à Instrução CVM 414,a Emissora declara que:. . ,

I.

..• ..

(i) ,'.'a custódia da CPR-F será \~ealizada . p~IO Custodiànte, cabendo,;lhe' a guarda e.
conservação~ da' CPR-F (;Jue'deram orig~rri aos Direitos Creditórios' do Agronegócio,
fazendo jus à remuneração anual de R$3.000;OO (três mil reais), a ser paga pela
Emissora" c9m recursos do Fundo de Despesas, sendo a primeira parcela na data de ..
integralização dos CRA e as demais nos mesmo dias dos anos s4bsequentes; e

(ii) a . ar~ecadação; o controle e. a 'cobrança . ordinária dos Direitos' Cre'ditórios do
Agronegócio são ativid,ades que serão.efetuadas pela Emissora.

, , .

\ 9.9. Com relação à administração dos Direitos Credit~riosdo Agronegócio, c0lT!pete à Emi'ssora:

(i)

(ii)

, .
controlar a evolução da divida de résponsabilidade da Devedora e/oudos Garantidores, ,

. '.
observadas ~s condições ~sta\belecidas na ÇPR-F;

- ' \. "

apurar e informar à Devedora, aos Garantidores e à Cedente e valor das parcelas dos
Direitos Creditórios do Agronegócio devidas; e '

(iii) : diligeFlciar.p~ra que sejam tomadas todas as providências ~xt~ajudiciais e judiciais que
se tornarem necessárias. à cobrança dos Direitos Creditóri<?s do Agro~egócio
inadimplidos.

Registro da CPR-F
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,.9.10. O Agente Fiduciário, agjndona qualidade de agente registrador, efetuará o regi$tro da CPR-F
perante a CETIP ou perante à BM&FBovespa até a data limite de3J de dezembr~ de 2016, fazendo. .

jus à remuneração fixa 1:Ie R$8 ..000,OO (oitomil reais), a !ler paga pela Emissora, com recursos do
F.undo de Despesas, n~ data do efetivo registro da CPR-F, ~ .'

9.10.1. Caso o registro da CPR-F não seja realizado dentro de) prazo indicado. '

na ,Cláusula 9.1 O, acima, ressalvada apenas hipótese em que o atraso seja justificado
I "

'e não decorrâ de fatos imputáveis ao'Agente Fiduciário, o Agente Fiducíário poderá
ser substituído.

CLÁUSULAX- ,DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES !;lAEMISSORA

, ,

10.1. Sem prejuízo, das demais declarações expressamente previstas na regulamentação 'aplicável,
neste Termo de Securitização, nos demais' Documentos da, Operação e' nos Documentos

.Compri?~atórios, a Emisso,ra, neste ato declara e garan~eque:, ' .....: -.'

'\

(i) é uma socied~de 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 autorizaçõés necessárias à ,celebração
deste Te-rmo de Securitização, dos demais Documentos da Operação de que é parte, ~
Emissão e ao cumprimento de suas obrigações aqui e lá pr~vistas" tendo sido satisfeitos' :
todos os requisitos legais e estatutários necessári~s para tanto;

(iH) os representantes, I.egais que assinam este Termo de Securitização têm poderes
,'estatutários elou delE~gadqs para assumir, em seti nome, as obrigações ora
estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados,
estando os respectivos mandatos em pleno vigor; , \

"

(v)
,

. '/ .' ,. "

(iv) não há qualquer ligação entre a Emissora e ó Agente Fiduciário que impeça o ~gente
FiduCiário ou a Emissora de exercer plenamente suas funções;

este Termo d~ Securitização constitui, uma, obrigação 'legal} 'válida e ~incUlativa da
'Emissora, exequível de acordo com os seus termos e co~dições;

, (vi)" não há qualquer ação judicial, procedimento administrativo ou arbitral, inquérito oU,~utro
tipo de investigação governamentál que possa afetara capacidade da Emissora de

.• cumprir com as obrigações. assumidas neste Termo de Securitização e nos demais
, Documentos da Opera'ção;

(vii) é a leg'ítima e única' titular dos Direitos Creditórios do Agronegócio; e .
. '

(viii) os Direitos Creditórios dO Agro~egócio encohtram-se li~res fi desembaraç,ados 'de
quaisquer -Ônus, gravames ou restrições de natureza pessoal, real, ou arbitral,não
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sendo do conhecimento da Emissora ,a existência de qualquer fato que impeça oU
restrinja o diréito da Emissora de celebrar este Termo.

10,2. Sem prejuízo das demais'obrigações assumidas neste Termo de Sécuritização, a Emissora
obriga-se, adicionalmente, a: .

'. .

(i)

(ii)

(iii)

admini~tr'ar o Pat;imôni9 Separado, mantendo para <> mesmo regi$tro contábilpr6prio e
independente de suas demonstrações finance!ras; .' .

informar todos, os fatos relevantes acerca da Emissão e da propna Emissora
diretamente ao Agente Fiduciário, por meto de comunicação por escrito, bem como aos
partiCipantes do mercado, conforme aplicável, ~bserVadas as regras da CVM; " .

forl1ecer ao Agente Fiduciário os seguintes documentos e informações, sempre que
solicitado:

(a) ,dentro de 10 (dez) Dias Úteis, cópias de todos os seus demonstrativos financeiros
e/ou contábeis" auditados ou não, inclusive dos demonstrativos' do p'atrimôriio
Separado, assim como de todás as informações periódicas e eventuais exigidas
pelos normativos da CVM, nos prazos ali previstos, relatórios, comunicados ou
demaisdocuniehtos' que devam ser ~ntregues ã CVM, na data em que tiv'erem
sido encaminhados, por qualquer meio, àquela ~uta'rquia;

\. '. . . '

(b) dentro de 10 (dez) Dias Uteis, cópias de ,todos os documentos e informações,
inclusive financeiras e contábeis, fornecidos pelo(~) devedor(es)" dos Direitos
Creditórios do Agronegócio e desde que por eles' entregues, nOS termos da
legislação vigente;

'; (c) den~ro de 10 (dez) Dias Úteis, gualquer informação oU',cópia de q~aisquer
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 ç1e10 (dez) Dias Úteis da data em que forem publicàdos, çópia~ dos avisos
de fatos reievàntes e atas de a,ssembleias', gerais, reuniões do conselho de
administração e da diretoria, da Emissora que, de alguma forma, envolvam o
interesse dos Titl!lares de CRA; e

(e) cópié;!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, n~ forma da lei, suas co'ntas e demonstrações contábeis, inclu~ive aquelas
relacionadas ao Patrimônio Separado, a exame -por empresa de auditori~; . ' .

" '
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(v)

(vi)

'informa~ ao Agente Fiduciário; 'em até '5 (çinco) 'Dia's Úteis ~de se~ conhecimento,
. " - ~.

qualquer d~scumpriménto .pelos devedores dos Direitos Creditórios do Agronegócio, '
seus eventuais garantidores elou por eventuais prestadores de serviços contratados em
ra~ão ,da Emissão de obrig~ção constante deste Te~mo de Securitizaçao e dos demais
Documentos da Operação; , ,. , .' ",

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 c9mprov~das pelo Agente Fiduciário que sejam necessárias
para prot~ger os direitos, garantias e prerrogativas dos ,Titulares de eRA ou pará a
realização de seus créditos, As despesas a que; se refere esta alínea compreenderão,
inclusive, as despesas 'relacionaoas, 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) extràção de certidões;

i

(c) despesas com viagens, incluindo custos com transporte, hospedagem. e
alim'entação, quando necessárias ao desempenho das funções; e' .

(d) eventuais auditorias ou levantamentos periciais que venham à ser imprescindíveis,
em caso de omissÕes elou obscuridàdes nas informações dewidas pela Emissora,
pelos prestadores' de I serviço contratados em razão da Emissão, elou da'
.Iegislação aplicável.

(vii) manter sempre,atualiúldo seu r~gistro de companhi,á aberta na ,CVM;

. '

(viii) manter contratada, durante a vigência deste Termo' de. Securitização, instituição
fi~anceira habilitáda para a prestação doserviçõ de banco liquidante;

/ '
(ix). n~o 'realizar negócios,elou opetações(~) alheiosao objeto social definido em seu,

estatuto s'ocial; (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 pr,ejuízo do
I J cumpriment~ das demais disposições estatutárias,'legj3is e regulamentares aplicáveis;

. ~
(x) não praticar nenhum ato em desacordo com seu estatuto social, com este Termo de

Securitização elou com os demais Documentos da Operação, em especial os que
p~ssam, direta ou indiretamente, comprometer.o pontual e integral cumprimento-das.
obrigaçÕes assumidas neste Termo de Securitização;, .

(xi) comunicar,'em até 3 (três) Pias Úteis, ao Agente Fiduciário, por meio de notificação, a. .
ocorrência de quaisquer eventos ..elou situações 'que possam, rio ju,ízo' razoável do

. , ~. "
homem ativo e probo, colocar em risco o exercício, pela 'Emissora, de seus direitos,
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,
gara~ti.as e prerragativas, vinculadas aas pens e direitas integrantes do. Patrimônio .
Separada e que passam, direta au indiretamente,' afetar negativamente'os interesses

. I .'
da.camunhãa das Titulares de, CRAcanfarme dispasta na presente Termo. de

. Se'curitizaçãa;.

(xii) não. pagar dividendas cani as recursas' vinculadas ao. Patrimôni,a Separada;

. '

(xiii) manter em estrita ardem a sua contabi.!idade, através da cantrataçãa. de prestadar de .
serviço. especializada, a fim de' atender a$ exigências cantábeis impastas pela CVM.às
campanhias ab-ertas, bem cama efetúàr"as respectivas registros de acardacani as
Princípias Fundamentais da Cantabilidade do.'Brasil, perm.itinda .aa Agente Fiduçiária a
acesso. irrestrita aas livras e demais registros contábeis ~a Emissora;

(xiv) 'manter:

(a) . válidas e regulares todas os alvarás, licenças, autorizações au apravações
necessárias ao. re~fular. funcionamento. da Emissara, efetuando tada é qualquer
pag'amenta necessária para !anto;

. . ~, .
. . (b) seus Iivroscantábeis e s,?cietários regularmente abertas e registradas na' Junta, ,

Camercial" de sua respec~iva sede sacial, na forma exigida pela Lei das
Sociedades par Ações, pela legislação. tributária e pelas demais narmas
regulamentares, em laçai adequada e ém perfeita ord~rTl;

(c) em dia o pagamento. de tadas as tributas devidos às Fazendas Federal, Estadual '
au Municipal; e' '(

(d), . atualizados as registros de t!tularidade referentes aas'CRA que eventualmente
não. est~jam vinculadas aas' sistemas administrados pela CETIP e/ou
BM&FBOVESPA; .

(xv) manter au fazer 'cam qL!e seja mantido em adequado fUl)cianamento, diretamente ou
por meio de s~us agentes, serviço de atendimento aas Titulares de CRA;

• • \ , • • I •

(xvi) fornecer aas Titul?rés de CRI\, no. prazo. 'de 15 (qu,inze) Dias Úteis contadas do
recebimento da solicitação, respectiva, inform13xões relativas aas'Direitas Creditórias do
AgraQegócia;

(xvii) caso entenda necessário e a seuexclusjvo critério" substituir durante a vigência das
CRA um ou mais prestadares de' serviço. envalvid~s na presente Emissão,
indeperidentemente da anuência dos investidores par meio. de Assembleia Geral ~u
outro ato. equivalente, desde que' não. prejudique. no. pagamento. da remuneração. do.
.CRA, par autro prestador devidamente habilitado. para tarita~a qualquer momel"/ta;

(xviii) infarmar e enviar tadas a,sdados financeiros e atos sacietários n~cessáriÇ>sà realização
do relàtório anual, conforme Instrução. CVM' 28, que venham a ser salicitados pela. .

.",
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Agente Fiduciário e que não possan) ser por ele obtidos de forma.independrnte, os
quais deverão ser devidamente enc~rT)inhados pela Emissora eIT) até 30 (trinta) dias.
antes do encerramento do prazo para disponibilização na CVM.; .

,(xix) .calcular diariamente, em conjunto.com.o Agente Fiduciári.o, o valofunitário dos CRA;

(xx) .infomiar: ao Ager:Jte Fiduciário a ocorrência' de qualquer I;vento de Liquidaçãq do ,
Patrimônio Separ~do, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis a 'contar de SUei Ciência;

',' . ..'
(xxi) cõntratar instituiç'ão financeir~' habilita.da para a prestação dos se~iços 'de escriturador

e liquidante dosCRA;
,

(xxii) manter ou f;:tzer'comque sej~i'manti<;fo em 'ad~quado funcionam'ento, dii~tamente ou
por meio de seus agentes, serviço de atendimento aos Titulares de CRA; e '

(xxiii) fazer constar, nos contratos celebrados coni os auditores i~dependentes, que o
Patrimôn'io Separado não responderá pelo pagamento de quaisquer verqas devidas nos
termos de tais cOntratos.

. \

10.3. Sem prejuízo das demais'obrigações le~ais <;laEmissora, é obrigatória: '

(i)

(ii)

a elaboração de balanço refletindo a situação do Patrimônio Separado;

f '

relatório de descrição das despesas incorridas no respectivo período;
, . ' . , \, .

(iii) .relatório de custos referentes à defesa dos direitos, garantias e prerrogativás' dos
, Titul~resde CRA, inclusive a,título de reembolso ao Agente, Fiduciário; e..

(iv) elaboração de relatóri.o contábil a valClrde mercado dos 'ativos integrantes do Patrimônió
Separado, segrega~os por tipo e, natureza de ativo, 9bservados, os termos, e ~as
. condições deste Termo de Securitização.

• '. I

10.4: A Emissora se responsabiliza pela exatidão das informações e de'c.larações' ora prestadas áo
Agente Fiduciário e aos participantes do mercado de capjtais, incluindo, sem limitação, os Titulares
de CRA, ressaltando que analis,ou diligentem.énte os documentos relacionados com os CRA, fendo,
contratado assessor legal pará 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 tais docl,Jmentos e!,contram-se perf~itamente constituidos e na estrita e.fiel forma e
substância descritos pela 'Emissora neste Termo de Securitização ~ nos demais Documentos <;Ia
Operação:

.' . .' - : .

CLÁUSULA XI - DECLARAÇÔES E OB~IGAÇÕESDO AGENTE FIDUCIÁRIO
: ",

11.1. A Emissora nomeia e constitu'i, como Age~te Fiduciário, a V6RTX DISTRIBUIDORA DE TíT~LOS
E VALORES MOBILIÁRIOS ~TDA.,acima qUalificada, que, neste ãto, aceita a .nom~açãopara,nos
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termos da Lei 9.514, da lei 11.076, da Instrução CVM 414 e do pre~enteTermo de Securitização, ~
representar, perante a Emissora e quàisquer terceiros, os in~eressesda comunhão dos Titulares de

" "CM '

11.2. O Agente Fiduciário declara que:

(i). aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e
, \

atribuições previstas na ~egislaçãoespecífica e nesteTermo de Securitização;

'(ii), ace,itaintegralmente"este Termo dê Se'curitização,todas as suás cláusulas e condições;

(iii) est~ devidamente ,autorizado a ,celebrareste Termo eieSecuritizáção e acumprir com
suas obrigações aqui previstas, tendo siq~ satisfeitos todos os requisjtos legais e.
estatutários necessários para tanto;,

(iv) a celebração deste Termo de Securitização e o.cu!'!Primento de suas obrigações aqui
previsté!s não infringemqua!quer obrigação anteri<?rmenteassumida pelo Agente .
Fiduciário;

I

(v), yerificou a leg~lidade ea ausência de vícios déloperação objeto do presente Termo de
Securitização, inCluindoa aÇlutsiçãodos Direitos Creditórios do Agronegócio;

, "

(vi) l'1ãotem qualquer impedImento legal, cQnfOrmeparagrafo terceiro do artigo 66, déi Lei, '
das Sociedades por Ações, por analogia; "

,
(vii) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo

10 da Instruçã'oda CVM 28, por analogia;
I

, , ,

(viii) não, possui qualquer relação' cb,m' a Emissora' ou com o(s) devedo(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 equitativoatodos os titulares de certificados de recebíveisdo agron~gócio
de eventuais emissões realizadas pela Emissora, sociedade' coligada, controlada, '
controladora ou integrante' do mesmo grup~ da E;missora, em que venha atuar ~a
qualidade de agente fidu~iário; e .,'

/ ,

(x) a verificação pelo Agente Fiduciário a respeito_çla .veracidade das declarações e
informações -prestadas pela Emissora, pela Devedora, pelos Garantidores e' pela

-\ "Cedente, se çleu por meio das informações fornec~daspelas partes, sendo certo que o
Agente Fiduciário não conduziu nenhum procedimento de verificação independente ou. . . ....

adicional da veracidade das ,decla~açõesora apresentadas, com o que os Titulares de
CRA ao subscreverem ou adquirirem os CRA deciaram-se cientes e de acordo:

, ,.
J,
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.'.11.3. O Agente Fiduciário exercerá suas funç('ies a partir da data de assinatura. deste Termo de
Securitização ou de aditamento relativo .à sua nomeação, devendo permanecer no carg~ até (i) a
Data de Vencimentó dos CRA; oU (ii) sua efetiva substituição peja Assem,bleia Geral. • " '

11.4. .Constituem deveres do Agente Fiduciário, d~ntre aqueles estabelecidos na Instrução CVM'
28, por analogia: '

, (i)

(ii)

'. ' (iii)

proteger os direitos e interesses dois Titulares de eRA, empregando, no exercício da
, . .

função,.o cuidado e a diligência que todo homem ativo e pro~o costuma empregar na
, administração de seus próprios bens;

zelar pela p~oteção dos direitos' e interesses 'dos Titulares de CRA, aco~panhando a .
atuação 'déi Emissora na gestão do patrimônio' Separado;

;enunciar ~ função na' hipótese de su~erVenh~ncia de' confiltos 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)

(vi).

verificar; no momento de aceitar a fu~ção, aVeracidade das infor~àções contidàsneste
Termo de Securitização, diligenciandó para- que sejam' sanadas eventuais omissões,~
falhas ou defeitos de que tenhá conhecimento;

~com'pant/ar a observância da periodicidad~ 1Ja:prestação das inf~rmaçõ;s obrigatórias
pela' E'míssora, alertàndO os Titulares de CRf"acerca de eventuais6rnissões ou
inverdades constantes de tais informações;

'. (vii) , emitir parecer sobre a sufic,iência das infor~açges constantes ,das propostas de
m6dificações nas condições dos CRA;

\

(viii)

(ix) ,

(xi)

soiicitar, quando julgar necessário para o fiel desen)penho de suas Junções, certidôes
atualizadas dos distribuidores' cíveis, das Varas de, Faz~nda 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;

. . '

.' ,

solicitar, quando considerar necessário e desde que autorizado por Assembleia Geral,
auditoria extraordinária na Emissora, a custo d~ Patrimônio Separado ou dos próprios
Titulares .de CRA;,

convocar, quando necessário: a As'ser'nbleia Geral de Titulares' de ,CRA;' na forma. da
Cláusula XII,abaixo;

comparecer' às Assembleias Geràis a' fim dê prestar as informações qUEillhe forem
solicitadas; "
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. (xii)

, '

'. \

elabo~ár relatório destinado aos Titul~res de CRA, nos termos do ar:tigo 68, 9 1°, b da
Léi das Sociedades por Ações, .o qual deverá conter" ao menos, as seguintes
informações referentes à Erryissora e/ou à Devedora, conforme o caso:' , I ~

\ (a) eventual omissão ou' inveróade, de que,/tenha conhecimento, contida nas,. , .

informações divulgadas ou, ainda, o inadimplemento 'ou atraso na obrigatória
prest~ção de informações;" .

(b) ,alterações estatutárias ocorridas no período;

(c) comentários sobre as' demonstra9ões financeiras, enfocando' os indicadores
.ec~~micos, fin~nceiros e d~ estrutura de capital; . .

, ,

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

(e)

(f)

resgate, amQrtizàção, conversão, repactuação e; pagamento da Remuneração
dós ,eRA realizados no período; bem como aquis'ições' é '(andas de CRA

\ .'

efetuadas pela Emissora ou. pela I?evedora;

constituiçao e aplicações de fundos para amortização dos CRA, quando f~r o
caso; \ . ' '

, ' ,
acqmpanhamento da destinação ,dos recursos çaptados por meio da emissão de

. CRA, 'de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da Emissora
e/ou Devedora;.

I'

\,

(h)' relação dos bens e valores entregues. ~ sua administra~ão; .

(i) cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora neste Termo de
,$eCuritização; .

(j) declaração acerca da'suficiênéia e eXeqÚibiiidade'das garantias' deis CRA; e.

(k) declaração sobre sua aptidão para contin'uar exercendo' a função de agente. ,
fiduciário; ,

, ,

(xiii) colocar o relatório de que trata o inciso anterior à disposição dos Titulares de CRA no
. • . ,. (I .,"

prazo máximo de 4 (quatro) m~ses a contar do encerramento do exercício $ocial ~a
Emi~sora, ao menos nos'seguintes locai~:

(a) na sede da Emissora;

..' ."

(b) no seuescrit6rio' ou no local por ela indicado;

'. (c) na CVM;.

"
\.
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,

,. (d) nas câmaras de liquidação em que os CRA estiverem registr~dos, para
negociação; e

(e) 'na instituição que liderou a colocação dos CRA;
,I •

(xiv) publicar, nos órgã<?s da imprensa onde aEmi~sora deva ~fetu~r suas publicaçÕes,
anúncio'comunicando aos titulares:de CRA que o relatório se,encontra à sua disposição
nos locais indicados no inciso "(xiii)", acima;.

\ . . .

(Xv) manter atu~lizada a relação dos titúlares de CRA e seus endereços,'mediante, inclusive,
gestões junto à Emissora;

(xvi) fiscalizar o cumprimento d~s cláusulas constantes deste Termo 'de Securitização,. . ~ ~
, especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;
•• ._.' t . . .

(xvii) notificar os titulares de CRA; se possível individualmente, no prazo máximo de 30 (trinta)
,dias, de qualquer inadimplemento, pela Emissora,e/ou pela Devedora, de obrigações'

, .. . "-

assumidas nos Documéntosda Operação, indicando o 10c~1em que fornecerá aos
interessados maiores e~clarecimentos. Comunicação de igual teor deve ser enviada:

(a) à CVM;
I

, (b) àS.câmaras de liquidação ondeo,s CRA estejam registrados; e

" ~
(c) 'ao Banco Central do Brasil, quando se tratar de instituição por ele autorizada a

funcionar.

'(xviij) adotar às medidas judiciáis' ou e~raju.?icia,is nece~sárias à defe~a d~s intére,sses .dos I,

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 Eveoto de Liquidação do .Patrimôni~ Separado; a
administração do Patrimônio Separado;

, ,

{xx) prorTIOV~r,na forma prevista neste Termo de Securitização, a liquidação, to!al ou parcial,
do Patrimônio Sep.arado, conforme aprovado em Assembleia Geral; ,

{xxi) manter os Tifulares de CRA informados acerca de toda ~ qualquer informação qUe
possa vir a ser de seu interesse, .inclusive, sem limitação, com relação a ocorr~ncia de
'um Evento de Vencimento Antecipado e/ou Evento. ~e Liquidação do Patrimônio
Separado;

. ,

, '

" ,

I

{xxii) convocar Assembleia' Geral nos casos previstos neste Termo de Securitização,
incfuindo, sem limitação,. na hipgtese de insuficiência dos bens do Patrimônio Separado,
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para deliberar sobre a forma de administração ou liquidação do Patri.mônio Separa~o,
bem como a nomeação do liquidante, caso aplicável; . ' '

(xxiii), confirmar o valor unitário de cada CRA-a ser calculado, diari~mente" pela Emisso'ra,
, disponibilizando-o aos titulares de CRA e à Emissora, por meio eletrônico~ tanto atrayés

de comunicação direta, qua,nto do website hffp://www.v()rtxbr.com/; e

• . II

(xxiv) fornecer, uma 'Vez satisfeitos oS créditos dos Tituh~res de .eRA e extinto o Regime
. Fiduciário, ã Emissora termo de quit~ção 'de suas obrigações de administração do .

P~trimônio Separado, no prazo de 3 (três) Dias Úteis. . '-
\ I

11.5. O Agente Fiduciário. receberá da Emiss~ra,. com recursos do Fundo de Despésas, n~as
rT)esmas datas dos períodos subsequentesaté o resgàte total dos CRA'. Serão párcelas semestrai~
de R$6.QOO,OO(seis mil reais), sendo a primeira parcela devida 5 (cinco) Dias Úteis após a assinatura
deste termo de Seçuritização.e as demais parcelas .devidas n~' mesma data dos semestres
subSequentes até a Data de Vencimento dos CRA.

'.

/ "

11.5.1. A remuneração definida na cláusula acima continuará sendo devida, mesmo ápós
o vencimento dos eRA, caso o Agente Fiduciário ainda 'esteja atuando em nom'e dos Titulares
de CRA, rem'uneração esta que será devida proporcionalmente .aos meses de ajuação do
Agente Fiduciário. Caso a Emissora, com recursos do Fundo de .Despesasnão efetue os
pagamentos devidos,' os Titulares de CRA arcarão c.om su~ ~emuner.ação, ressalvado seu' "

. direito de num segundo momerito~e r~embolsarem com a Emissora. ,

11.5.2. As parcelas de remuneração do Agente Fiduciário e as parcelas de: remuneração
de instituição custodiante mencionadas n~ Clausula,9.8(i) serão atualizadas, se for o caso;
anualmente, de acordo com a val-iação acumulada do .IGP-M ou, na sua falta. ou
impossibilidade de apficação,. pelo índice oficial que vier a SÚbstitUí-lo, a partir da data de
pagamento da primeira parcela da remuneraç"ão <;levidaao Agente Fiduciário; até as datas de
pagame'nto de cada' parcela da mencionada remuneração, calculadas pro, rata die se.
necessário.

/

'.-' . "

1.1.5.3. Os valores referidos acima incluindo a-remuneração prevista na clausula 9.9 serão .
. acresCidos dos v.alores 'dos tributos, que incidem sobre a. prestação desses serviços

(pagamento com gross lip), t~is como: (i) ISS, (ii) 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. '

• - . - ,. I

11.6. No caso de inadimplemento no pagamênt~ dos eRA ou de reesÚuturação das condições dos'
CRA após a emi.ss~o, será devido ao Agente Fiduciário, adicionalmente, .o valor de R$500,OO
(quinhentos 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, pag~s 5 (cinco) Dias Úteis após comprovação da entrega, pelo Agente Fiduciário,
de "relafório de horas" à Emissora. Entende-se por reestruturação das çondições dos CRA os
eventos relacionados à alteraçãO (i) das garantias, (ii) pra'zos de pagamento e remuner~ção e

, .
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(iíi) candições relacianadas ao. venCimento antecipada. Os eventas relacionados àamartização das
CRA não são. cansideradas reestruturação das CRA.' ,

11.7. ,Os impastas'inCidentes sabre a r~munéração serão. acresciQos às parcelas nas datas de
pagamento, bem coma as parcelas constantes nesta proposta serão atualizadas pela IGP-M, a partir
da Data de Emissão.

11.6. As remunerações incluem as serviças a serem prestadas pela equipe técnica da Agente
Fiduciária, bem camo, a participação em Assembleias e reuniões de credares. . "

11.9. As remunerações do. Agente' Fiduciária' não incluem as despesas com viagens, estadias,
transpórte e publicação necessárias ao.exercício da função de agente fiduciário, durante ou após a . '
implantação do serviço, a serem pobertas pela Emissora, após prévia apravação. Não estão. incluídas
'igualmente, e serão. arcadas pela Emissara, cam recursas do' Funda de Despesas, despesas c~m
especialistas, tais coma auditori~ nas Qara~tias can~edidas na ,âmbito das CRA e assessaria legal
áa Agente Fiduciário em caso de inadimplemento. das CRA. As.eventuais despesas, depósitos e
custas judiciais, bem ~omo i~deniz~ções, decarrentes de ações intentadas cantra cAgente Fiduciário
decorrente daexer:cício desua função ou da sua atuação em defesa da e~truturada operação., s~rã~
igualmente supartadas, pelas TitUlares de CRA., Tais despesas incluem hanarárias advacatícios para'
defesa da Agente Fiduciária e deverão. ser igualmente adiantadqs '-pelos Titulares de CRA e
ressarcidas pela Emissara, com recur~as da FundO de Despesas.

11.10. Na casa de hiadimplementa da Emissara, todas as 'despesas em que Q Agente Fiduciária
venha a incarrer para resguardar as interesses das Titulares de CRA deverão ser previamente I

apravadas e adiantadas pelas"Titulares de CRA e, 'pasteriarmente, ressarcidas pela Emissara. Tais
despesas incluem as gastas com honorários advacatícias, inclusive de terceiras, depósitas,
indenizações, custas e taxas judiciárias .de ações .própa~tas pelo Agente Fiduciária, desde que
relacionadas à solução.' da inadimplência, enquanto. representánte das Titulares de ,CRA. As
eventuais despesas, depósitos e custas judiciais dec.arréntes da sucumbência em ações judiciais
serão. igualmente supartadas pelos Titulares de CRA, bem camo a" remuneração. e" as despesas
reembolsáveis do 'Agente Fiduciário, na. hipótese de ~ Emissora permaneéer em inadimplência cam
relação. aO pagamento destas par um período. superior a 10_(dez) dias corridos;

11.~ 1. O Agenté Fiduciári9 poderá ser substituída e cantinuará exercendo. suas funções até que um
novo Agente Fiduciaria assuma, nas ~ipóteses de .ausência au impedimento temporária, rerúncia,'
. intervenção., liquidação., falência, 04' qualquer autra .casa de vacância, d€!vençlos'er realizada,flo
praz.a de 30 (trinta) dias contados da ocarrência de qualquer desses eventas,uma Assembleia Geral,
para que. seja eleita o novo Agente Fiduciário. \

11.1 i.1. A Assembleia a,que se refere a Cláusula anterior paderá se~ canvocada pela
Agente Fiduciária â ser sugstituida, pela Emissora, por Titulares deCRA que representem
10% (dez par centa), na mínimo, dasC~A em 'Cjrculação, au pela 'CVM. Se,a canvacaçãa '
não. ocarrer até.8 (aito) dias antes da termo. final do. prazo. referida na Cláusula 11.11 acima,
caberá à Emissara efetuá-Ia.
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11.1.,.1.2 A substituição. da Agente Fiduciária fica sujeita à cdmúnicaçãa previa à CVM e' à
sua manifestação. acerca.do atendimento. aas requisitas prescritas nalnstruçãa.CVM 28,

'. . ,

..

1f12. O Ag,ente FiduGiária paderá, ainda, ser destituída,mediahte a imediátá cantrataçãó de seu
substituta a qualquer tempo., pela vata favarável. de Titulares de .CRA que representem. na mínima,
50% (cinquenta par cento.) mais.1 (u~) d.as CRA em Cirpulaçãa, reunidas em' Assembleia Geral
canvacacia na farma. prevista pela Cláusula XI! abaixa.~ '. -(

'\ ' . _.,'. . '. .

. 11.13. O Agente Fiduciária eleita em substituição. assumirá integralm'ente as deveres, atribuições e
respansabilidádes canstantes da legislação. aplicável e deste Termo. de Securitizaçãa.

11.14. A substituição. da Agente F.iduciária em caráter permanente deve .ser abjeta de aditamento. a.o
presente: Termo. de Securitizaçãa. '.

11.15. Nas casas em que a Agente Fiduciária vier a assumir a administração. da Patrimônio.
. , . -. .' '. , ,

Separada. inçluinda," mas não. se limitando. a, casas de. Eventas de Liquidação. da P,atrimônia
Separada, a Agente Fiduciária deve~á usar de tada e qualquer açãa', para proteger direitas. au

. defender intéresses dos Titulares de CRÃ, devendo para tanta: ". ' ,

(i), declarar, abservadas as candições da Termo. 'de Securitização, antecipadamente
'vencidos as CRA e cóbrar seu principal,e acessóri.os;

...•.. '

, (ii) 'exe~ut~r garantias, aplicando. a p~aduta na pagamento., integral a~-proparcia[1al. das, '

Titulares de CRA:

(iii) tomar q~alquer prov!d'ência necessária para que as Titulares de C~A realizem seu.s .
créditas; e

(iv) representar as Titulares de eRA em pracessas de liquidação.. declaração. de'
insolvência, pedida de autafalência, recuperação. judicial aU,extrajudicial e pedida de
falência'farmuladapar terceiras em relação. à Emissara.

. . I

11.15.1 ' O Agente Fiduciária samente se eximirá da respansabilidade pela não. adaçãa das
m~didas contempladas nas incisasa~ima se, canvocada a Assembleia Geral, esta ass'im a'
autarizar'por delibéraçãa da ~unanirhidade das Titúiares de CRA em' Circulaçãa.' Na hipótese
da incisa "(iv)", será suficiente a deliberação. da mai~ria das Titulares, de CRA em Ci~Gulaçãa.

'. . '.

11.1!). O Agente Fiduciária respande perante as Titulares de GRAe a Emissara pelos prejuízas que
lhes causar par culpa, dala, descumprimento. de dispa~ição legal, r~gulamentar au deste Termo. de
Securitiza?ãa, negligência, imprudênci~, im~erícia au administração temerária. ' . .

CLÁUSULA XII.' ASSEMBLEIA GERAL,.DETIT\JLARES DECRA
/.

12.1. Os Titulares de CRA paderãa, a qualquer tempo., reunir-se ém Assembleia Geral, a fim de
deliberarem sabre m~téria de interesse dacamLÍnhãa das Titulares de CRA, abservadas as'
pracedimentas previstas nesta cláusula.
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12.2. ' A Assembleia Geral poderá ser convocada pelo Agehte Fiduciário, pela EtDissora. pel~ CVM
'. ou por Titulares de CRA que representem, no mín.imo, 10% (dez por centoidos CRA em. Circulação,
conforme, o caso, rDediante publicação' de editai em jornal de grande circulação' utilizado pela'
Emissora para a div~lgaçãà de suas informações societáriÇls, por 3 (três) vezes, com antecedência
mínima de 20 (vinte) dias, ~endo que a segunda convocação de tal Assembleia Geral poderá ser,
tealizada em conjunto com a primeira convocação.' . , '

12.~.1. .A convocação' também poderá' ser. feita mediante correspondência escrita
en~lada, por meio eletrônico ou postagem, a cada Titular de CRA, podendo, 'para esse fim, .
ser utilizado qualquer'meiode comunicação cuja comprovação de rec,ebimento seja possíve,I, .
e desde que o fim pretendido -seja atingido, tais como envio de correspondência com Aviso
de Recebimento, fac-símile e correio eletrônico (e-mail),

I , \

, 12.3. Independentemente da convocação prevista nesta cláusula; será considerada regular a
IAssembleia G1eralàs quais comparecerem todos os' Titulares de CRA, nos termos do ~4° do' artigo
124 da Lei das Sociedades por Ações,

"-
12.4. A Assembleia Geral realizar-sé-á no local onde a Emissora tiver a sede; quando houver "
necessidade. de efetuar-se, em outro ILJgar, as correspon<;iêpcias de convocação' indicarão"co'm .
clareza, o lugar da reunião. E permitido' aos Titulares de CRA partidpar dá'Assembleia Geral por

*meio de conferência eletrônica ~/ou videoconferência, entretanto deverão manifestéir 'o voto em
ASsembleia Geral por 'comunicação escrita ou eletrônica. " .

12.5. Apl}car-se-á à Assembleia Geral, no q'ue cOlJber, O disposto na Lei 11,07~, na Lei 9.514.e na
Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias de acionistas, salvo no que se refere aos

• • I

representantes dos Titulare~ de CRA, ql.le poderão ser quaisquer procuradores,. Titulares de CRA ou
não, devidamente constituídos há menos de 1 (um) ano pór meio de instrumento de mandato válido.• '. .
e efi~az. 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
,eRA que representem, no mínir.n~, 50% (cinquenta' por cento) mais 1 (~m) doS CRA em Circulação,'
conforme o caso, e, em segunda convocação, com qualquer número., . .

12:7, O Agente Fiauciário deverá comparecer à Assembleia G,eral e prestar aos Tifulares de"CRA
as informações 'que lhe forem solicitadas. De igual maneira, a Emissora poderá convocar quaisquer
terceirQs para participar das Assembleias Gérais, sempre que a presença de .qualquer dessas
pessoas for relevante para a deliberação da ordE;lmdo dia. 'o

12.8. A presidência da Assembleia Geral caberá,de'acordo com quema cbnvocou: ,

(i) 'ao Diretor Presidente ou Diretor de RelaçÕes com Investidores da Emissora;. ,

,(ii) ao rf;!presentante dó Agente Fiduciário;
"

(iii) ao, Titular de CRA eleito pelos demais; o~
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(iv) . àquele que for desigr}ado pela CVM.

, .

12.8.1. As deliberações em Assembleias G~rais serão tomadas pelos votos favoráveis de
. Titulares de CRA e'm Cirçulação, respectiv~rilente, que representem a maioria dos presentes
. na Assembleia, exceto:

a) a não declaração de v~ncimento antecipado dos CRA nas hipótese~_previstas na cláusula
'7.3 dependerá de aprovação de,'no mínimo, 2/3 (dois terços) dos votos favoráveis' de
Titulares d~ 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 CRA em Circulação; e - .

, ,

c) as deliberàções ~m Assembleias G~rais ~ue Impliquem (i) na alteração da remuneração .
ou ainortizaçãodos CRA, ou de suas datas de pagamento, observa~a a. Cláusula VI
acima,' (ii) na -alteração da Data de Vencimento dos eRA, .. (iii) em desoneraçãq,

-.substituição ou, modificação' dôs 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, dependerão de aprovação de,' no mínimo, 2/3, (dois'
terços) dos votos favoráveis de :ritulares de CRA em Circulação.
. .,". '... . , .

12.9. Observada a 'Cláusula 6.5, este Termo de Securitização "e os demais Documentos :da
'Operação pOderã,o ser alterados,'in'dependentemente de deliberação de Assembleia Geral ou de
consuita aos Titu'làresde CRA, sempre que tal alteração decorra exclusivamente ela necessidade de'.
atendimento de exigências da evM ou das câmaras de íiquidação onde os CRÁ estejam registrados
paranegoeiação, ou em cons~quência de nórmas legais regulamentares, ou da correção de erros
materiais, e/ou ajustes ou correções de procedimentos operaciona,is refletidos ,em qualquer dos
Documentos da :Op~ração que não; afetem os c;fireitos dos Titular-es deCRA, ,devendo ser, ne~ses
casos, providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias corridos. "

12.10. As deliberações tomadas em Assembleias Gerais, obseniados o respectivo qu6rum de
. instalação ede deliberação estabelecido neste Termo de SecuritizaçãQ, serão consideradas válidas'

e eficazes e obrigarão os Titulares de eRA, quer tenham comparecido ou não à A~sembleia Geral, .
e, ainda que, nela tenham se abstidó de yotar, ou votado contra, devendo ser <jivulgado o resulta90
da deliberação aos Titulares de C~J na'forma da regulamentação da CVM, ':10prazo máximo ..de 5
(cinco) dias ,contado da reanzação' da Asse~bleia em referência. . ' .'

. 12.1'1. A Emissora e o Agente Fiduciário .não prestarão qualquer tipo de opinião ou farão qualquer
" juízo sobre a orientação definida 'pelos Titulares de eRA, comprom'etendo-se tão somente 'a

manifestar-se conforme instrução recebida dos Titulares de CRA, a-menos que a oriéntação r.ecebida
'resulte em Jlla'nifesta ilegalidade. Ne~te sentido, a Emissora e oAgente F.iduciário não poss!J~m
nenhuma responsabilidade sobre o' resultado e efeitos jurídicos decorrentes dá' orientação dos
Titulares de CRA,ainda que esta cause prejuízos aos..Tit~rares de eRA ou,àDevedora ..
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12.12. Sem prejuízo do disposto nesta Cláust,JlaXII, deverá ser convocada Asse~bleia Geral dós'
Tituláres de CRA toda vez que a Emissora tiver de exercer atlvamel1te seus' direitos estabelecidos'
nos Documentos 'da Operação, para que os' Titulares de eRA deliberem sobre como a Emissora
deverá exercer seu direito no âmbito de tais instrumentos ..

, "
, . , I.

12.12:1. . A Asse!11bleia G.eral de Titulares de CRA mencionada na Cláusula ,12.12 acima,
deverá ser realizada com no mínimo 1 (um) Di~Úti/ de antecedência da dataemque sé '
encerra o prazo para a Securitjzadora manifestar-se frente à Devedora é/Ou Garantidores,
conforme previsto nos Docum~ntos da Operação." .

12.12.2. Somente após receber a orientação definida pelos Titulares dê CRA, a
E'mi$s'ora 'deverá exercer seu direito e manifestar-se conforme lhe for orientado. Caso às. . \ ' ~

. Titulares' de CRA não compareçam à Assemblei;3 Geral, ou não'cheguemauma definição'
sobre a orientação de voto, a _Em'issora poderá,' sem. prejuízô de seus deveres legais,
permanecer' silenté frente à Devedora etou aos _Garantidores, sendo c~rto que, seu silêncio,
neste caso" não'será interpretado como negligência em'relação aos direitos dos investidores,
não podendo ser imputada à Emisso'ra qualquer responsabilização decorrente de.ausência

. de manifestação.

CLÁUSULAXIII-' . LIQUIDAÇÃO DO PAT~IMÔNIO SEPARADO /

.13.1. "A ocorrência dequalquêr 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 convoc~r em até? (dois) Dias Úteis uma Assembleia .
Geral para deliberar sobre a forma de administração e/o'u eventual liquidação, total ou parcial, do'
Patrimônio Separado: . , \:-'

(i) pedido .ou req.uerimento de recuperação judicial ou extrajudicial..pela Emissora,
independentemente de apróvação do plano de -recuperação por seus credores ou
deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão, pelo juiz
competente;

(ii) peçido de. falência formulaçlo por terceiros em face da Emissora e não devidamente
elidido ou cancelado pela Emissora, conform~o caso, no p.raz.olegal;. ,

, (

./

• . _' t, I .

(iii) decretação qe falência ou apresentação de pedid~ de autofalência pela Emissora;
, .

(iv) . não observância pela Emissora dos deveres e' das obrigações previstOs nos
instrumentos celebrados com os prestadores de serviço da Emissão, tais como Agente
FiduCiário,.Banco Liquidante, Custodiante e Es~riturador, desde que, comuni~ada para
sanar ou justificar o descumprimento, nã9P faça nos prazos previstos no respectivo
instrumento 'aplicável; ..

(v) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de,qualquer das obrigações não pecuniárias'
previstas nesté Termo oe Securitização, sendo' que, nest~ hipótese, a liquidàção do

." , '. .
, .
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Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento perduie por mais
. . , ., . '. I

de 15 (quinze) ~ias, contados danotificaçãoformal e comprovadamente realizada pelo -
I< .' (" •

Ag~nte Fiduciá.rioà Emi~sora; e .'. . . '. , .
I

(vi) inadimplemento' ou mora,' pel.a 'Emis$ora, de qualquer da~ ~obrigaçÕes pecuniárias
previstas neste :termo de.Securitização qu-e dure por mais de3 (três) Dias Úteis, caso
naja recursos suficientes no PatrilTl~nio Separado e desde que exclusiyamerlte~! ela
imput~do. O prazo ora .e~tipulado será contado de notificação formal e

. comprovadamente ~ealilada pelo'Agente Fiduciário à Emissora~

,13.2. f< Assembleia Geral menCionada' na Cláusul~ 13.1' ~cima,instalar-s~':'á, .em primeira
convocação, com apres'ença 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-Asserribleia Geral a qúe se refere a Cláusula 13.2 acima não seja Instalada,
. I '. \

o Agente Fiduciário deverá liquidar o Patrimônio Separado.

13.3. A Assembleia Geral convocada. para deliberar sobre 'qualquer Evento de Liquidação do
, Pa'trimônioSeparado decidirá, pel~ maioria absoluta dos votos dos Titulares.de CRA em Circuiação,

,- . ,\' ., ..
sobre a forma de administração e/ou eventual liquidação. total ou parcial, doPàtrim6nio Separado.

13.4. A Assembleia Geral prevista na.Cláusula' 13.1 acima, deverá ser realizada no prazo de 5
(dnco) Dias Úteis, contados da data de publicação do edital relativo à primeira convocação, sendo

." ." .
'que a segunda conv<:cação da Assembleia'Geral poderá ser realizada em conjunto com a primeira
c.onvocação. Ambas as publicações previstas nesta cláusula serão realizadas na forma prevista pela
Cláusula XII acima:

13.~.' Em referida Assembleia Geral, os Titulares de CRA deverão deliberar: (i) pelaliquidac:ão, total
.qu :parcial, do Patrimônio Separado, hipótese' na qual dever~ ser nome,ado o'liquidante e as formas

~de liquidação; ou (ii) pela não liquidação do Patrimônio Separado,hi~otese n,a qual' Gleverá ser
deliberada a administração do Pat~iniônjo Separado pelo' Agente Fiduciário ou nomeação de outra
instituição administradora, fixaMo, em ambOs os casos, as' condições e. termos' para sua
admirÍistraÇãO, 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 F.iduciário (ou' à .instituição

administradora cuja contratação sejaa~rovada pelos TitiJlares de CRA, na Assembleia Geral prevista
,na Cláusula acima), ,na qualidade de representante dos Titulares <:IeCRA, para fins de extinção de
toda e qualquer obrigação da Emissora decorrente dos eRA.

13.6.1. . Na hipótese do item (v} da. Cláusula: 13.1, ácima; e destituída a Emissora, caberá
ao AgenteFiduciário ou' à referida institl!içãO administradora (i) administrar os creditos do

. Patrimônio Separado, (ii) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realização
dos Dírejtos Creditórios do Awonegócio, bemcomo~ de suas gara'ntias, caso aplicável,
(iii) ratear, os recursos .obtidos entre os Titulares deCRA na proporção de .eRA detidos,- . " . . .'. .
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DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO J

I .

observado ,o disposto neste Termo de Securitização, e (iv) transferir oS crédItos oriundos dos
Direitos Creditórios do Agronegócio e garantias even.tualmente não realizados aos Titulares
de. CRA, na proporção de CRA detido~ por cada um:

13.7. A realização dos 'direitos dos Titulares de CRA estará limitada ao Patrimônio Separado, .n'os
termos do parágrafo 3° do artigo 11 dà Lei 9.514, não haveAdo nennuma outra garantia prestada por
terceiros ou pela própria Emissora. '. .' ,

. \
CLAU~ULA XIV.

.' /

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

• # ,"

(i)

(ii)

(iii) .

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

as pespesas com a gestão, realização e administração do Patrim'Õnio Separadóe na' ..
hip'ótese de liquidação do Patrimônio Separ.ado, incluindo, sem limitação, o pagamento
da Taxa de Administração; '. . ,

as 'despesas com prestadores de serviços .contratados para a Emissão (exceto
despesas incorridas com os assessores legais da Emissão até o momento da 'liquidação

.dosCRA), tais como iris~ituição' custodiante e' reg.istrado! dos documentos' que ~
representem os Direitos Creditórios do Agronegócio: escriturador, banco liquidante,

. câmaras de liquidação onde os CRA estejam registrados para negociação;" '

.,
os honorários, despesas e custos de terceiros especialistas, advogados, alJditores ou
fiscais relacionados'com procedimentos iegais incorridos para.resQuardar os interesses
dos Titulares de CRA e realização po Patrimônio Separado;

as eventu~is des'pe~as, d~pósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em
.ações jucliciais ajuizadas com a finalidade de resguardar os interesses dos Titulares de
CRA e a realização dos créditos do PatrimÔÍ1io$epara~o;' ..

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 exercício de ,suas'funções nos termos deste Termo de
Securitização;

.' ." '\ ., , '

remuneração e todas as verbas devidas às instituiçõesfinÇll)céiras onde se encontrem
abertas as contas correntes integrantes do Patrimônio Separado; ,

despesas com registros e 'movimentação perante a CVM, CETIP, BM&FBOVESRA,
Juntas Comérciais e Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, ,conforme o caso,

.' . . .' \-

da documentação societária da Emissora relacionada ~os CRA, a este Termo. de
Securitização ,e aos demais Documel1tos da Operação, bem' como de eventuais

( , ,
aditamentqsaosl mesmos;

, .
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(viiq despesas com a publicação,de atos societários da Emissora e necessárias à realização
de Assembléias Gerais, na 'forma da regulam~ntação'aplic.ável;, "

(ix) honorários ge advogados, custas e, desp~sas' correlatas. (incluindo verbas de
sucumbência) incorridas pela Emissor~ elou pelo Agente Fiduciário na defesa de
eventuais processos administrativos, arbitrais elou judiciais propostos contr'a' o
Patrimônio Separado;

,(x) honorários' e despesas incorridas na contratação de serviços para procedimentos
extraordinários especificaménte previstos nosDQcumentos da Operação e'que sejam
atribuídÓsà Emissora; .',' J

(xi) quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que seja~ imputados por lei à '
Emissora' elou ao Patrimônio Separado 'e~que possam afetar adversamente o
cumprimento: pela Emissora, d~ suas óbrigaçÕesassumidas m1~te,Termo de

. Securitização; e

(xii) quaisquer outros honorários,custbs e despesas previstos' c neste Termo de
Securitização.

'\,

14.2. Constituirão despesas de. re:;ponsabilidade dos Titulares de CRA, que não incidem no
\P.atrimônioSepa.rado,ôs tributos previstos na Cláusula XVI,abaixo~

CLÁUSULA XV • COMUNICAÇÕES E PUSUCIDADE

15.1. Quaisquer notificações, cartas e informações entre'as Part~s deverão .serenca~inhadas, d'a
seguinte formá'

Para a Emissora:

, GAlA AGRO SECU,RITIZADORA S.A.
At.: Sr. João Paulo dos Santos Pacifico
Rua/do Rocio,n.o 288, conjunto 1'6 (parte),
1° andar, São Páúlo/SP
Telefone: (11) 3047-1010
Fax:' (11) '3054-2545.
E-mail: gestaocra@grupogaia.cQm.br.

Para o Agente Fiduciário:

VÓRTX' DISTRIBUIDORA DE tíTULOS E
VAlOR~S MOBILIÁRIOS LTOA.'
At.: Marina P~u;ellalllaAlv~s Sym . ( .
Rua Ferreira de Araújo;' ,nO 221 -~o
andar..,.conj. 93 '
Pinheiros -' CEP' 05428-000 - São
Paulo/SP

. Tel.: (11) 2373~A380
E-mail: rrtarina@vortxbLcom .

i1a@vortxbLcom

15.1.1. As com'unicaçQes,(I) 'serão 'consideradas entregues quando' recebidas sob
prato.colo ou com "Aviso' de Recebimento;' expedido pelo correio ou ainda por .telegrama .
enviado aos endereços acima; e (ii) por fax o.u correio' eletrônico serão consideradas
recebidas na data de seu envio: de"sdeque seu recebimento seja confirmado atrav~s de

\. ..
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indicativo (recibo emitido pela. máquina utilizada pelo remetente). Os ôrfginais serão .
"encaminhados ~ara os éndereços acima'em até.5 (cinco) dias após.o envio da mensagem. "

15.1.2. , A mudança, por u~a Parte, de seus dados deverá ser por ela comunicada p'or
escrito à outra Parte."' .

15.2. TOdos os atos e 'decisõeS decorrentes desta Emissão que, de qualqu'er forma, vie.rem a
envolver interesses dos titúlares,de CRA, com exceção do Comunicad~ de,lnício e do Comunicado
de Enc~rramento, deverão. ser veiculados, na forma de aviso, no jornal de grande circula'ção
geralmente utilizado pela Emissora para publicação de seus atos societários, qual seja o "O Pia",'
devendo a Emissora avisar o Agent~ Fiduciário da realização de qualquer pyblicação em até 2 (dois)
dias antes da sua ocorrência, .

15.3. A Emiss~'ra poderá deixar de realizar as p~blicações acima prev'istas, se notificar todos os
titulares de GRA e o Agente Fiduciário, obtendo deles declaração de ciência dos atos e decisões,
desde qüe comprovados ao Agente Fiduciário. O disposto nesta Cláusula não inclui "atos' e fatos
relevant~s", que deverão ser divulgados n~ forma prevista ná Instrução da CVM. n.o 358, de 3 de .
janeiro de 2002, conforme alterada. .

15.4. Asdemais informações-periódica's da Emissora serão disponibilizádas ao m~rcado, nos
prazos legais e/ou regulamentares, através do sistem'a da CVM 'de envio de Informações Periódicas.
e !=ventuais -:-"IPE, ou de'outras formas exigidas pela legislação aplicável.

. CLÁUSULA XVI - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLlCÁV.EL AOS INVESTIDORES", .
, .

. . ." " I' /

16.1. Os titulares de CRAnão devem considerar unicamente as informações contidas neste Termo
de Securitizaçã~ para fins de' avaliar o tratamento tribütário de se~ i,nvestirilento em CRA, devendo
c,onsultar seus própri9s assessores quanto à tributação ~specífica à qual estarão sujeitos, inclusive"
quanto a outros tributos que não o imposto de renda eventualmente aplicáveis a esse, investimento,
ou a ganhos porventura auferi~os em transaçõ~s com CRA. . , '

, Pes'Soas Físicas e Jurídicas Resiáentes no Brasil
/ ".

Como regr~ geral, os rendimentdi em eRA auferidos por pessoas.jurídicas não-financei~as estão
sujeitos à incidência do' Imposto de Renda Retido na Fonte,("IRRF'), a ser ca'ICulado com base na

. aplicação de àlíquotas' 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); (U) de 181 (cento e oitenta e um) a 360 (trezentos e sessenta) dias: alíquota
de 20% (vinte por cento); (iii) de 361 (trezentos e sess~nta 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 ê
, vinte) dias: alíquota de 15°io (quinze por cento).

'.'.

Não' obst~nfe, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, co~forme sua qualificação
como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isen~a, instituições financeiras, fundos de investimento, .
seguradoras, por entidades de. previdência privada, sociedades de. capitalização, corretorás' e

'/
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, distribuidoras de títulos e valores mobiliários 'e sociedades de arrendamento ,mercantil ou investidor
estrangeiro,

, O IRRF retido, na forma descrita aci!TIa, das pessoa~ jurídicas não-financeiras tribut,adas cbm base
no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto' de renda, devido,
gerando o direito à restituiçãci ou compensação coni o IRPJ apurado em cada perío'do de apuração.
O rendimento também deverá ser computado na básé, de cálculodp 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 parc~la do íucrp tributá~el 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

, I

a 9% (nove por. cento). - '

Até 30 de junho de 2015, os rendimentos em GRA auferidos por. pessoas jurídicas não-financeiras
tributadas de' acordo com a sistemática não-cumulativa da Contribuição paré;l o COFINS e da
Contribuição ao PIS, estão sujeitos à alíquota zero de,. tais contribuições aplicável às receitas
financeifas. (como o 'seriam as receitas reconheçidas por conta dos rÊmdimentos, em CRA) ..,A partir
de 1°.de julho de 2015, tais rendimçntos em CRA auferidos por não-financeiras sujeitas ao regime,

.não cumulativo passarão a se sujeitar à Contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65%
(sessenta ~ cinco centésimos por cento) e 4% (quatro. por cento), respectivamente (Decreto nO8.426,
de 1° de abril de 2015). '

Com relação aos investimentos efT) CRA' reâlizados, por instituições financeirás, fundos de
investimento, seguradoràs, por entidades de previdência privada fechadas, entid'ades de previdência

,complementar abertas, sociedades de çapitalif:àção, corretoras.e distribuidoras de títulos e valore~
mobiliários e sociedades de ,arrendamento mercantil,' há dispensa deretenção~o IRRF. " /

Não obstante a isenção de retenção'na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRA
.' " .

por essas entidades, "ia de regra, e. à exceção dos fundos de, i~vestimen~o, serão tributados pelo
. IRPJ, à afíquota dé 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por,óento); 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 decorrente~ de investimento em CRA estão potencialmente sujeitos à Contribuição ao

'PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos porcento)'é 4%,(quatro por
cento), respectivamente, podendo haver exceções. . ' \ '~ , . . "

Para, as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em ÇRA estão isentos de imposto
de renda (na fonte e ria declaração de ajuste anual), por força do artig'o 3°, inciso IV, da Lei. 11,033.
De acordo com a posição da Re.ceita Federal do Brasil, tal isenção abrange rendimento.s, mas não
se apíica ao garihodé 'capital auferido na alienação ou cessão dos CRA, que deverá ser tributado
'pelo IRRF. de acordo com, as alíquotas regressiva$ acima indicadas: conforr:ne o prazo d;;l áplicação,

• , I

Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos, tributados exclusivamente ria fonte, ou., . , -
seja, "o imPosto ,não é compensável (artigo 76,11, da l,.ei 8.981-). As entidades imunes 'estão
dispensadas da retenção 'do' imposto na fonte desde 'que declarem sua condição à fonte pagadora
(artigo71 da Lei nO8.981 "com a redação d,ada pela Lei nO'9,065, de 20 de junho de 1995).'

. . '. í .
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Inve.stidores Residentes ou Domjciliados' no Exterior

'i'

Em reláção 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

a~feridos estão. sujeitos à incidência.do IRRF à aliquota ~e 15% (quinze por cento). Exc~ção 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 qúe a tributam à alíquota inferior .
a '20% (vint~ por cento). A despeito deste cdnceito legal, no entender das autoridadesfiscai~, são.
consider'adas jurisdiçóesde tributação fávorecidéi os lugares listados no artigo 1° da Instrução,'. .
Normativa da Receita Federal do Brasil nO 1~037, de 04 de junho de 2010. Vale notar que para os, ".

países ou dependências que estejam alinhad~s com os pa.drões internacionais' de transparência
fiscal, a Portaria n0488, de. 28 denpvembro de 2014, reduziu dEi!20% para 17%a alíquota máxima"
para fins de c1ássifjcação de uma JTF.

'Imposto sobre Operações ~inanceiras- IOF

. Imposto sobre Operações de, Câmbio ("IOF/Câmbio"

.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 Monefário
Nacionª1 (Resolução CMN n°. 4.373), inclusive .por meio de ope~ações sir;nultâneas, incluindo as

. I '

operações de câmbio relacionadas aos investimentos em' CRA, estão sujeitas à incidência do
IOF/Câmbio à alíquotà zero nà ingresso e à alíquota zero no retorno dos recursos, conforme Decréto
rio 6.306, de 14 de' dezembro' de 2007, e alteraçqesposteriores. Em 'qualquer caso, a alíquota do ..
IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo,' até o percentual dei
25% (vinte e cinc~ por cento), relati,vamentea t~ansaç~es ocorridas após e,ste eventual aumento.

. Imposto sobre Operações com Títu(os e Valores Mobiliários ("10FlTítulos"

As operações com CRA estão sujeitas à aliquota zero do IOFlTítulos, conforme Decreto 6.366. Em
qUalquer caso,. a, alíquota do .IOFlTítulos pode ser majorada a .qualquer tempo. por ato do Poder
Executivo, até o percentual de.1 ,50% (um inteiro e cinquenta centésimçs por cento) ao dià,
relativamente a transaçÕes àcorridas' após este eventu~1 aumento., . .

CLÁUSULA XVII- FATORES DE RISCO,

Riscos da Operação

17.1. Recente desenvolvimento da securitização de direitos creditórios do agronegoclo: A
securítização de direitos, creditórios do agronegócio é uma operação recente no Brasil. A Lei 11.076,
que crioU. os certjficados de recebiveis do agronegócio, foi edit.ad~ em. 2004. •

'. .

17:2. Não ~xiste jurisprudência firmada acerca'da securitizacão: Toda a arquitetura do modelá
financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um co'njunto de rigores e obrigações de
parte a parte. estipuladas por mei~ de contrat~s e títulós. d;e'crédito, tendo. por diretrizes a legislação

.' ' em vigor. Em razão da pouca maturidade e..da falta de tradiçã.o e jurisprudência no mercado de
. . . I . . ..

, .
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, capitais brasileiro no que tange a este tipo de operação financeira, em situações de stress poderá
haver perdas por parte dos ti~ulares de CRA em razão'do dispêndio de temp'o e recurs~s,para eficácia
da' estrutura adotada para os CRA, na eventualidade, de necessidade de reconhecimento ou

.exigibilidade por meios judiciais de quaisquer de seu~teimos e condições' específicos.

17.3. Não existe reguiamentacão especifica acerca das emissões de certificados de recebiveis do
agronegócio: A atividade de securitizàção de créditos do agronegócio éstá sujeita à Lei 11.076 e à'
regulamentação da GVM, no que se refere a distribuições públicas de certificados de reGebíveis do
agronegócio. Como ainda não existe regulamentação específica para este!s valores mobiliários e
suas respectivas,ofertas ao público.inv~~tidor, a CVM,'pormeio do comunicado definido na reunião
do Colegiado realizada em 18 de novembro,de.2008, entendeu que os dispositivos da Instrução CVM

: 414, norma aplicável aos certificqdós de recebi~eis' imObiliários, seriam aplicáveis, no: que
coubessem, ~s óferta$ públicas de certificadOs' de recebíveis do agronegócio e seus respectivos

, emissores. Assim, enquanto a CVM não tratar da matéria em norma específiça, será, aplicada às
ofertas 'de certificados de recebiveis do.agronegócio a Instrução CVM 414, interpretada na forinada '

. 'Léi 11.076, com as devidas adaptações a fim de acomodàr as 'possíveis incompatibilidCides entre a •
, .regulamentação dos' certificados de' recebíveis 'ímobiliárioseas ca~acterísticas das operações de

certificados de receb'íveis do agronegóCio, sem prejuízo de eventual edição posterior de norma
específica pela' CVM aplicáv~1 a operações de certificados de' recebíveis' do agrqnegócio. ,

, / .
Riscos dos eRA e da' Oferta

17.4. 'Riscos' gerais: Os ri,scos a que estão sujeitos os' titulares. de . CRA podem, variar
significativamente, e podem incluir, sem: limitaçãd, perdas em decorrência de condições climáticas'
desfavorá\leis, pragas 'ou 'outros fatores naturais (jue afetem negativamente o Produto, redução de
preços de éommodities do 'setor agrícola nos mercados. naêio'na'l e internacional, aUerações em
políticas de :concessão de crédito que possam afetar a renda da' Devedora, da Çedente e dos
Garantidores, ,consequentement~, a sua' capacidade de pagamento,' bem 'como Outras crises
'econômicas que possam afetar o setoràgropecuário em geral.

I

17.5. Dispensada Registro: A distribuição dos eRA nos termos da Instrução CVM 476 está'
automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma que as informações prestadas
pela Emissora e 'pelo Coo'rdenador Líder não foram objeto de análise pela referida autarquia federal.

• "' • '-.' _.' I o.

11.6. Inexistência' de Registro' de Determinados' Doéumentos da' Operação:. Alguns dos
Documentos da Oper~ção e atos de 'deliberação da Devedora foram.apenasprotocolados, mas,ainda... .

não r-egistrados, arquivados ou averbados, conforme o caso, perante as entidades competentes,
. razão pela_qual existe o ri'Sca,de atrasos ou impossibilidade de regi'stro", em razão de exigências

cartoriais. ' ,
, ,I .

17.7. Alterações na legislação tributária aplicavel.- Pessoas Física's: Os rendimentos g~rados' por
aplicação em ÇRA por pessoas'físicas estão atualmente isentos de imposto de renda, por força do
artigo 3°. inciso IV, da Lei 11.033, isenção essa que pode sofrer. alterações ao longo do tempo.

. . , . , , '.

Eventuais alterações na legislação tributária eliminando a isenção acimarnencionada, criando ou
elevando alíquotas do iinposto,de renda inci~entes sobre os eRA ou seu lastro, a criação de'novos

~tributos ou; ainda, mudanças na interpretação ou aplicação d,a legislação tributária por parte dos
, .. , . .

.. /
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tribunais ou autoridades governamentais poderào afetar neg~tivamente o rendimento líquido dos
CRA para seus titulares. ~ Securitizadóra recomenda que 9s jnte~essados na subscrição dos CRA.
consultem seus assessores tributários e financeiros ant$'lsde se decidir pelo investimento '.nos CRA.
. .

, .
.17'.8. Interpretação da legislação tributári~ aplicáv~1 - Mercado Secu'ndário: Não há unid~de de ' ..
'entendimento quanto à tributação aplicável ,sobre os ganhos décorrentes de alienação dos eRA nO
mercado secundário. Êxist~~ pelo menos duas interpretações correntes.!3 respeito do imposto de
renda incidente sobre a diferença positiva entre ó valor de alienação e o valor de aplicação dos CRA, .

.quais sejam (i) a de que os ganhos decorrentes da alienação dos CRA estão sujeitos ao imposto de
.' renda na fonte (IRF), tais 'como os rendimyntosde renda 'fixa, em conformidade c'omas ~I'íquotas

regressivas previstas no artigo 1° da Lei 11.033; e (ii) a de q'ue os ganhos decorrentes da alienação
dos CRA são tributados Como ganhos I!quidos nos termos do artigo 52, parágrafo 2° da Lei8.383',
de 30 de dezembro de 1991, conforme:'alterada, com a redação dada pelo artigo 2° da Lei 8.850, de
28 dê janeiro de 1994, conforine alterada, sujeitos, portanto: ao imposto de relJda a ser recolhido
pelo vendedor- at~ o último Dia Útil ~o' mês ~u~seqúente 'ao da apuração do' ganho, à.'alíquota de'
15% (quinze por cento) estabeleCida pelo artigo 2°, inciso.1I da Lei 11.033. Vale ressaltar que' não há
jurisprudên~iaconsolidada sobre o assunto. Divergências ,no recolhimento do imposto 'de .r~nda

, devido podem ser passíveis de sanção pela Receita Federal do Brasil..

17.9. Interpretação da legislàção tributária aplicável., Investido'res Institucionais: Há dispen~a de .
retenção do IRF aos investimentos em CRA e em CPR-F realizados: por instituições financeiras,

• I .

fundos de investimento, seguradoras, por entidades de previdê/,,!cia privada fethadas, entidades de
previdência complementar abe~as, sociedades de 'capitalização, corretoras e distribuidoras de tltulos'

.e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercàntil. Não obstante ~, isel)ç~o de retenção
na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRA e CPR-F'por essas entidades, via de
r~gra~ e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo IRPJ, à:aiíquotà de 15% ~(quinze

, por cento) e adicional de 10% (dez por cento); pela CSLL, ,à aliquota de 15% (quinze por cento)'. As
carteiras de fundos de investimentos (exceto fundos imobiliários) estão, eriúegra, isentas de impost,o
de renda. Ademais,lJo caso das instituições financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento
em CRA e CPR-F estão potencialmente'sujeitos à Contribuição ao~'P1Se à COFINS às alíqu?tasde
0,66% (sessenta e cinco centésimos. por' cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente. As
entidades im!Jnes estão dispensadas' da retenção do imposto na fonte desde qlle declarem sua'
condição à fonte pagadora (artigo 71 ela Leíno 8.981, coma red~ção?ada péia Lei n° 9.065, 'de 20 .
de junho de 1995). Adicionalmente, outros tributos podem vir a sar, aplicáveis aos pagamentos
decOrrentes da ÇPR-F e do ajuste de preço\:le cessão estabelecido no âmbito do Contr~to de
Gessão. Nesse sentido, a incidência dos ~ributos acir:nadescritos ou outros tril;>utos que venham a
ser impostos pelo G.overno p6de resultar na diminuição dos recursos disponíveis para'pagamento
das Obrigações Garantidas e afetar negativamente o fluxo financeiro decorrente do investimento em

. , .• " 1. .., '.

CRA.

17.10. Falta de liquidez dos eRA: Não 'está em operação .noBrasil o mercado ,secundário de eRA
de forma ativa e não há nenhuma'garantia de que 'existirá; no futuro, um mercado para negociação
do~ CRA que permita s.~a alienação' pelqs subs~ritores 'desses valores mpbiJiáriOS, caso 'decidam

. pelo desinvestimento. Dessa forma, o investidor que subscrever' ou adquirir os CRA poderá encontrar'
, dificuldades para negociá-Ias, com terceiros no mercado secundário, devendo estar preparado para

manter'oinvestimento nos CRA até a Data de Vencimento dos CRA. ' .
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17.1.1. Restrição de negociação dos CRA: Nos termos .da Instrução CVM 476, eis CRA somente
poderão ser negociados em mercado secündário (iJ depois de decorridos 90 (noventa) dias da
subscrição' pelos Investidores Profissionais; (ii) entre Investidores QualificadOs';. e (iji) desde que
cumpridas, peja Securitizadora, as obrigações estabelecidas no artigo 17 da Instrução CVM,476.. . '.

. 17.12 .. Quórum .de deliberacão em Assembleia Gerar:. A~ deliberaçÕ~s. 'a serem tomadas em
Assembleias Gerais são aprovadas por maioria dos preséntes na respectiva assembleia, ~, em certos •

. I _.'

caso~, exigem quórummínimo ou qualificado, conforme estabelecido neste Termo eie Securitização . .r

O titular de pequena quantidade de C~A pode ser obrigado a acatar decisões da ll1aiorfa, ainda que.
manifeste voto desfavorável. Não há mesanismos de venda compulsória no caso de dissidênc!a-élo ,
titular do CRAem determinadas matérias submetidas à deliberação em assembleia geral.

, • • I • ' •• •

17,13', 'Condicões de LiQuidacão dá Oferta e Desembolso do Valor Nominal do Crédito da CPR~F:
Até a' dat~ de assinatura do presente Termo de Securitização,as condições precedentes ao
desembolso ,do Valor Nominal dei Crédito da CPR-F e, consequentemente, à integralização dos CRA,

, encontram-se 'em fase de cumprimento. Nesse sentido, a liquidação dos CRA, bem corrio o'
.' . . ,

desembolso nÇ)âmbito da CPR-F, estão sujeitos ao integral cumprimento de referidas condições
prepedentes, conforme previstas nos Documentos Comprobatórios e nos Documentos da Operação,

I

Riscos da CPR-F e dos D/reitos Creditório? do Agronêgócio

17: 14. Riscos Relacionadas à. CPR-F: A capacidade do pa~rimônio Separado ~e. suportar as
obrigações decorrentes da emissão de CRA depende (i) da validade, exequibilidade e eficáCia da
CPR-F, inclusive, da validade da estipulação' da Taxa DI 'como' sua remuneração; (ii) do'
adimplemento, pela Devedora elou pelos Garántidores, dos pagamentos devidos pela emissão da
CPR-F; e (iii) pela Cedente, pela Devedorae/ou pelos Garantidores dos pagamentos referentes .ao
ajuste do Valor da Cessão previstó no Contrato de Ge~são ..O patrimônio Separado, constituído em

'I. . .
favor dos titulares de CRA, não conta com qualquer garantia ou coobrigação da Securitizadora:
Assim, o recebimento 'integral e tempestivo pelos titulares de CRA dosmontantes devidos dependerá'
da validade, exequibilidade e'eficácia da CPR-F, inclusive da validade da esíipülação da Taxa DI
como sua remuneração; bem coma 'do adimplemento da GPR-F, pela Devedora elou pelos ..
Garantidores, e do Contrato de Cessão, pela Cedente, pela Devedor elou pelos Garãntidores, em
tempo. hábil para o pagé;lmento dos valores dev!d()s ,,!qs titulares de CRA Ademais, é importante
salientar que não há garantias de que os. procedimentos de cobrança judicial ou extrajudicial dos
Direitos Creditórios do' Agronegócio, inclUSive da validade da ~stipulaçãbda Taxa DI como
remuneração da CPR-F, e/ou excussão das, garantias a eles vinculadas serão bem sucedidos, e
mesmo no caso dos procedimentos decobrariça judicial ou extrajudicial terem um resultado positivo,

. , , I..

não há garantia que a excussão do aval concedido pelos Garantidores será suficiente' para -a integral '
'. quitação dos valores devidos pela Devedora sob e de acordo com os qireito~ C~editórios do

Agronegócio. Portanto, a ocorrência d,e eventos que afetem a validade, exequibilidade e ~ficácia da
CPR-F, bem como a situáç~o econômic07final')ceira da Devedora, da Cedente e/o'u dos Garantidores,

_poderão afetar negativamente a capacidade <:loPatrimônio Separado de suportar suas obrigações,
conforme. estabelecidas neste Termo de Securitização.' . ". ~. .

,'\,
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17.15. Risco de Ausência de Garantias Reais e Concentração das Garantias Fidejussórias: Não
foram constituídas garantias reais específicas para a presente Emissão. De outra' sorte, as garantias
constit1Jídas são da espécie fideju'ssória, na forma de Aval e para deterÍTlinadas obrigações'
especificas, na forma de Fiança (Obrigações Afiançadas). Ocorre que tanto a Devedora como ambo!3

,os Garantidores (nq caso, a Primeira Garantidora e o Segundo Garantidor) pertencem .ao mesmo'
grupo econômico" de forma qLJe, na súperveniência de (Im Cenário em que qualquer um deles se
torne incapaz de adimplir, as obrigações aqui assumidas, os oútr~s podem acabar impactados pelo
mesmo,' fal,o, o que pode ,acarretar dificuldades na execução de qualquer uma das garantias,

\ , '," '

fidejussórias e, conseque'ntemente, implicar em preju,ízo aos Titulàres dos CRA.

'i17.16. Risco da Originarão e Formalização do Lastroâos CRA: A Devedor(somente pode emitir
cédufasde produ,to rural financeiras em valor agregado co~pâtivei com sua capacidade de produção,

, agrícola, devendo tais títulos atender aos' critérios leg'ais e regulamentares estabelecidos, para sua
regular emissão e formalização. Não é possível assegurar que não hàverá fraudes, erros ou falhas
n~ processo de análise' d~ Devedora sobre a sua' capacidade de produção e limitação de emissão
das cédulas de produto rural financeira, sendo que tais situações podem ensejar o inadimplem.ento
dos Direitos CreditQrios do Agronegócio, a contestação de ,sua, regular constituição por terceiros ou
pela própria Devedora, causando prejuízos aos Titulares do' CRA.

17.17. Pré-pagamento e Vencimento Antécipado cios Direitos Creditórios: do Agron~g6cio com,
i~diClacão de possíveis efeitos desse evento sobre a rentabilidade dos CRA: A qualquer momento a:
partir da Data de Emissão e até a Data de Vencimento dos CRA, observados os intervalos previstos"
na CPR-F, a D~vedQra poderá r/otificar por escrito a Securitizadora informa'ndo gue deseja realizar

,o' pagamento antecipado da CPR-F. Nesta hipótese, o, pré-pagamentó dos Direitos Creditó'rios 'do
Agrqnegóciorepr~sentados pela CPR-F não deverá afetar, de imediato, a rentabilidade dos CRA, na
medida em que cada titular de CRA resgata,do,deverá receber,' no mínimo, o~Valor Nominal U9itário,
ou seu saldo, devidamente corrigido pela Taxa DI, acrescido da Remuneração dos CRA devida e
não paga, apurada, pro rata temporis. Por outro lado, 'na ocorrência d~ q'ualquer (i) dos Evento~ d~
Liquidação ,do P~trimônio Separado; oU (ii) dosEventos de' Venc,imento Antecipado, p~derá não
haver recu;sos suficientes no PatrilTJônio S~parado para que aSecuritizadora proceda ao pagamento
antecipado' dos CRA. Na hipótese de a Securitizadora ser destltuídada administraçãb do Pat~ímônio ,
Separado, o Agente FiduCiário deveráassumir acustódia e administração dbs crédí~os do Patrimônio

,SeparadC? Em' Ass~mbleia- peral, os titulares de eRA' deverão delíbe~ar sobre as novas normas de
administração do Patrimônio Separado, inclusiVe para os fins de receberas Direitos 'Creditórios dó '
Agronegócio, bem como suas resPlilctiv~s garantias, ou optar pela liquidação do Patrimpnio
Separado, que poderá ser insuficiente para a quitação das obrigações perante os titulares de CRA.
Consequentemente, os adquirentes dos ,CRA poderão sqfrer prejuízos finar:lceiros em decorrência
de 'Úiis eventos, PQis (i) n.ão há qualquer garantia dei que existirão, no momento do ~YEmto de,
Vencimento I}ntecipado, outros ,ativos 'no mercàdo com.risco e retorno semelhante àos CRA; e (ii) a
atuai legislação tributária referente ao imposto 'de rehda determiria alíquotas diferenci~das em
decorr.ência do prazo de aplicação, o que podera resultar nà' Çlplicação efetiva de uma alíquota. ", . - ~
superior à que seria ~plícada caso os CRA fossem Iiquidado'sapena~'quando de seu :~enciment?
programado. ' '

17.18. Descasamento da Taxa DI a ser 'Utilizada para <> pagamento da Remuneração: Todos os
pagamentos de; Remuneração dos CRA, serão feitos com base na-Taxá DI referente ~o pe'ríod,o '

S3 '
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" iniciado 3 (três) Dias Uteis antes do início de cada período de acúmulo da Remuneração ,dosCRA
(limitada,à data de emissão da CPR-F) e ençerrado 3 (três) Dias Úteis anteriore$ à respectiva Oa'tá
de Pagamento da Remuneração dós CRA. ~esse sentidojo vaior da Remuneração dos eRA a ser
paga ao titular de CRA, poderá ser maior ou menor que O valor calculado com base .no período
comp~eendido ,exatamente no interv~lo entre a data de início de cada período de acúmulo de . '

'remuneração e a respectiva Data de Pagamento.. ( , ' ,

I 17.19. Risco Relacionado à Ausência 'de Classificação de Risco: Os CRA, bem éomo ?I presente
Oferta não foram objeto de classificaçãode risco de modo que os titulares de eRA não contarão com

'uma análise de risco independent~ realizada por uma empresa de classificàção deriscQ (emp~esa .
de rafing). Desta 'forma, caberá aos potenciais investidores, antes desubscreveÍ" e integralizar os

, . CRJ\, analisar todos os riscos envolvidos na presente Oferta e na aquisição dos CRA, incluindo, sem
limitação, os riscos descritos neste T~rmo deSecurltização.

"17.20. Risco de Adoção da Taxa DI pará cáicufoda Remuneração: A Súmula~n° 176, editada pelo
Superior Tribunal de Justiça, enunçia' que,é nula a cláusula que sujeita' o devedor.ao pagamento de
jurosde a~ordo com a Taxa DI divulgada pela CETIP. A referida súmula não vincula a~dElcisões dÓ
Poder Judiciário e decorreu do julg'amento de ações judiciais em que se"discutia a validádê da

• I . I ' "

aplicação da Taxa DI divulgada pela CETIP em..contratos utilizados em operaçõesbi:mcárias ativas. '
Há a possibilidade de, em uma eventual, disputé;!judicial, a SÚll)ula nO 176 vi'r a ser aplicada pelo ,
Poder Judiciário para considerar'que a Taxa DI não é válidaêçmo fator de remuneração dos CRA
e/ou da CP R-F. Adicionalmente, ainda que a Súmula nO176 não s~ja aplicada pelO Poo~r Judiciário, . '

I ,. •

a adoção da Taxa DI no âmbito 'da remuneração 'da CPR-F pode ser objeto' de discussão. ou
questionamento judicial. Em se concretizando qualqúer uma dessas hipóteses, o índice que vier a
ser indicado pelo Poder Judiciário para substituir a Taxa DI, seja no âmbito da CPR-Fe/ou dos CRA,

" poderá (i) ampliar o.descasamento e'1tre a remuneração da CPR-F~ Remuneraçã~ dos eRA; ,e/ou
(ii) conceder aos titulares de CRA juros remuneratóriosinferiofes à atuál Rernuneràção dos CRA,.
bem como limitar a aplicaçãó de fator de juros limitado a 1% (um por cento) ao mês, nos térmos da
legislação brasileira 'aplicável à fixação .de j!Jros remuneratórios, '

17.21. Diligência Jurídica de Escopo RestritO': O processo de auditoria legal conduzido perante a
Cedenté, a, Oevedarae os Garantidores para os fins da Ofert'a apresentou esc.opo restrito e não
incluiu a aferição qa capacidade de pagamento quanto aos creditas do agronegócio, de forma que
não!é possívelexcluifa' existência de conti,ngên~ias não detectadas pelo processo de auditoria legaL

Riscas da Regime Fiduciária,

. 17.22. DeCisões judiciais sobre a. Medida Provisória, n~ 2.158-35 podem compro"meter o regime
fiduciário sobre os créditos de certificados derecebívéis do" agro negócio: A Medida Provisória nO
2.158-35, de 24 de,agosto de 2001, ainda em vigor, estabelece, em seu artigo 76, que "as narmas
qu~ estabeleçam a afetaçãO' au a separaçãO', a qualquer títulO', de patrimôniO' de pessaa fisica au
jurídica nãO'produzem efeitas em relaçãO' aos débitas de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista,
~m e~pecial qúanta à~ garantias e aas privilégias qúe lhes. sãO' atnbuídas" .. Adicionalme'lte, o
parágrafo única deste mesmo artigo preVê-que "desta farma permanecem resppndenda pelas débitas,
atfreferidaS a tatalidade das bens é dasreni:Jas da sUje.J19passiva, seu espóliO' au sua 'massa falida,

, inclusive os que fenha'm sidO'abjt:,ta de s~paraç.ãa au ~fetaçãa" (grifo nosso). Nesse sentido, a CPR-

I "
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, F eos recursos e títulos d~ créditos deledecorr~ntesJ inclusive em função' da execução de suas'
garantias, não, obstante comporem' óPatrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores
fiscais, trabalhistas e previdenciários daSecuritizadora e, emalguns casos, por credores trabalhistas

" e previdenciári9s ,d~ pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo ~conômico da
Securitizadora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidárià e subsidiária de empresas

pertencentes ao mesmo 'grupo econômico existentes em tais casos. 'caso isso ocorra, concorrerão
os ,titulares destes créditos com, os titulares' de CRÁ de .forma privilegiada sobre o produto de
reálização dos Créditos do Patrimônio Separado. Nesta hipótese,' é passivel que Créditos do
Patrimô,nio Separado não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRA após o
cumprimento das obrigações da Securitizadora perante aqueles credores.

Riscos Relacionados à Devedora e aos Garantidores \.

I'

.. , , .

17.23. Efeitos adversos na Remuneração e Amortizacão: Uma vez que os pagamentos de
Remuneração tios CRA e Amortização Programada' dependem do pagamento integral e tempestivo"
pela -Devedora e pela Cedente, dos valores de~idos no âmbito ,da CPR-F e do Contí-áto ,de Cessão,

• I' I '. , .

a capacidade de adimplemento da Devedora e da Ceaeilte poderá ser-afetada em função de sua
~iti.Jação econômico-financeira,em çlecorrência de fatores inter~os elou externos; o que poderáafetar

". \ .'. ..
o fluxo de pagamentos dos CRA.

17.24. Capacidade creditícia e operacional da Devedora: O pagamento dos CRA está suj~ito ao
desempenho da capacidade.creditícia e operacional da Devedora, sujeitos aos riscos normalmente

',associados à', concessão de empréstimos e ao aumento de custos de outros recursos que venha.nl a :
ser captados pela Devedora e que possam afetar o seu respectivo fluxo ç1ecaixa, bem como riscos

, decorrentes da a~sência de garantia quanto ao pagamento pontual óu total do prinCipal e juros da
CPR-F pela Devedora, além do risco dea Ceden'te,a Devedora elou os Garantidores não cumprirem'
com o pagamento de eventual Restituição Parcial do Valor da Cessão. Ádicionalmente; os recursos
decorrentes da excussão da CP R-F e d,o avai co~cedido peios Garantidores podem não ser

. suficientes para, satisfazer a integralidade dasdívidas 'constantes dos instrumentos que lastreiam os
CRA. Po'rtanto, a inadimplência da Devedora pqde ter um' efeito material adverso, no pagamento dos' '
CRA.

17.25. Regulamentação! das atividades desenvolvidas pela Devedora: A Devedora está sujeita a
extensa regulamentação' federal, estadual e municipal relácionada à proteção dó meio ambiente, à

, saúde e segurança 'dos trabalhadores, ,conforme aplicável, podendo se' expor a contingências
resultantes do manuseio de materiais perigo.sos e potenciais, custos para cumprimento da' ,
regulamentaçãd' ambiental.

. \

17.26. AutorizaCõese Iicencas: À Devedora é obrigada a obter licenças especificas para produto~es
rurpis, emitidas por, autorida'des governamentais, com' relação. a ;determinados aspectos das suas
operações. Referidas' leis, regulamentos e licenças podElm,' com frequência, exigir a compra e
instalação de equipamentos de custo mais elevado para o controle da poluição ou a execução de

, mudanças operacionais' a fim' de limitar, impaCtos ou potenCiais impactos ao meio ambiente elou à
saúde dos funcionários da Devedora. Aviblação de tais leis e regulamentos ou licen'çaspodé resultar

, , em .multas elevadas, sanções criminais, 'revogação de licenças de operaç,ão e/ou na~proibição de
exercício das atividádes 'pela Devedora.

, ,
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17 '-27. Penalidades ambientais: As penalidades administrativas e criminais impostas contra ,aqueles
que violarem, a legislação ambiental serão apiícadas independentemente da obrlgaçãode reparar a

• I \ ~

degradação causada ao meio ambiente. Na esfera civil, os danos' ambientais ' implicam
résponsabiíidade solidária e objetiva, direta e indireta. 'Isto 'significa que a obrigação de reparar ,a
degradação, causada poderá afetar ' 'a todos 0$ direta ou: indiretamente envolvidos,
independentemente' da cpmprovação de culpa dos agentes,Como consequência', 'quando a
Devedora contrata ter~elros para proceder a qualquer interVenção nas suas operações, como a
disposição final de resíduos, não está isenta de responsabilidade por eventuais danos ambientais
causados por estes terceiros contratados. A Devedora peide'ser'considerada responsável por todas
e quaisquer consequências prov.enientes da exposição de pessoas a substâncias nocivas ou outras
danos ambientais. Os custos para cumprir com a legislaçãd atual e futura relàcionada.à prateção da
meio ambiente" saúde e segurança, e às contingências provenientes de danos ,ambientais e a
terceiros afetados paderão ter u'm efeito adverso sabre os negócios da Devedora, os seus resultad()s
operacianais ou ,sobre a sua situação financeira, o que, poderá afetar negativamente o valor dos
Direitos Creditórios do Agronegótio.

J 17.28. Contingências trabalhistas e previdenciárias: Além 'das ~antingências trabâlhistas e
previdenciárias oriundqs de disputas cam os empregadas contratadas diretamente pela Devedorà,
esta pode contratar prestador.es de serviços qu~ tenham trabálhad(jresa'eles vinculados. Embor~
esses trabalhadores não passuam víncula' empregatícia cam a Devédara; esta, poderá 'Ser,
respansabiíizad'a por eventuais contingências d,ecaráter trabalhista e previdenciário dos empregados
das empreSas prestadoras 'de serviços, quandoest~sdeixarém' de cumprir com seus encargos
s.ociais. Ess'a responsabilizaçãa poderá afetar adversamel)te o resultado da Devedora .e, portanto;' o
fluxo de pagaméntos decorrente dos Direitos Creditórios do Agronegócia. '

, ,

,17.29. Políticas e regulamentações governamentais para a setoragrÍGala: Políticas e regulamentos
. governamentais' exercem grande influência sabre a ,proçlução e a demanda ,agrícala e os fluxo~, "

camerciais. As políticas gavernamentais que'afetam a setor agrícola, tais coma políticas relacianadas
'a impostas, tarifas" encargos, subsídios', estoques regUlares e restrições sabre á, importação e
"expartaçãa d,e produtas agrícàlase commadities, padem influenciar a lucratividade da setor, a plantio
'de determinadàs safras em Gamparaçãaa diferentes usos das recursôs a~dcalàs, ,a lacalização ,e o
tamanho das,safras, a negociação de commadities processadas ou nãa proc~ssadas, e o val,ume e
tipos das impartações €i expartações~ Futuras palftiéas governamentais na Brasil e no exteriar poçlem
càusar efeita adversa sabre a oferta, demanda e preça dos produtas da Devedara,. restringir sua

, capacidade de fechár negócias na mercada emque atuam e: em m~rcadas que preten~em atingir.
, / " .'

padenda ter efeita adversa nas seus resUltados aperacianais e, consequentemente, podenda afetar
'a capacidade de pag'amenta das Direitas, Creditória's da Agronegócia. Quaisquer alt,erações nas
palíticas e regulamentações governamentais em relaçãa à cana de açúcar e aas seus 'derivadas
paderão afetar adversamente a Deved.ora. Nãa é passível gara~tir que nãa haverá, pa futuro, a

: impasiç;a de regulamentações d~ cantrale de preça,s '.ou limitaçãa ~a venda da ?ana d,e açúcar..

17.30." Desapropriacão das imóveis destinadas à praduçãa rural:. Os imóveis utilizadas pela .
..Devedara, .ou por terceiros éom as quais ela mantenha n31ações de parceria .ou arrendamento, para-
. o cultivo da cana de. açúcar pOderão,ser desapropriados .pelo Governe Federal de forma unilateral, #1

para fins de utilidade' pública e interesse sacial, nãa sehdo passlvel garantir que a pagamenta 'dá
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indeniza'çab à Devedora se dará de forma justa: De áC<;lrdocbm ó sistema 'legal brasil~iro, o Gover~o
Federa! poderá desapropriar os imóveis de produtores rUrais onde está plantada a 'Iavoura por
necessidade ou utilidade 'pública .ou interessé social, .de forma parcial ou total'. Ocorrendo a
desapropriação, não há como garantir, de antemão, que o pre'ço que venha a ser p'ago pelo Poder
Público será justo, equivalente 'ao valor. de' mercado,~uque, 'efetivamente, remUnerará os valores
invéstidosde', maneira adequada. Dessa forma, a eventual desapropriação de qualquer imóvel

.. utiliz~do pela Devedora, ou por terceiros com os. quais ela mantenha relações de 'parceria ou /.
arrendamento, poderá afetar adversamente e de maneira relevante sua situação financeira e os seus -

. resultados, . podendo impactar nas suas atividades e; consequentel'11ente,I ria, 'célpaCldade de'
pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio.

17.31. Invasão dos imóveis destinados à 'produção agrícol~: Os 'movimentos sociais sãoativosno, - .".

Brasil e defendem a reforma agrária ~ redistribuição da propriedáde por parte do Governo brasileird.
Alguns membros de tais movimentos praticaram epodem vira praticar a invasão e ocupação de
terras agrícolas. A Devedora não pode garantir que suas propriedades agrícolas não estarão sujeitas,
eventualmente; aJnvasão ou'ocupação por tais m9vimentos sociais. Qualque(invasão ou ocupação'

, . . .'
pode materialmente afetar ouso .das .terrase <?cultivo da cana de açúcar, bem como ,afetar.
adversamente os negócios,' situação financeira e Operacional da Devedora, bem como sua
capacidade de pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio. .

17:3i Processos Crimihais em face do Segundo Garantidor: No âmbito da auditoria legal de escopo
restrito realizada em preparação à Oferta, verificou-se, por me.io de certidão de distribuição de
processos emiti.da pelo Tribunal de Justiça do Estado de SãQ Paulo,' a .existência de tr~s processos
criminais, todos eles ajuizados antes do ano 2000, tendo como.réu ou corréu o Segundo Garantidor.

. -' I' . .

Até a data de assinatura deste Termo de Securitização; não foram disponibilizados documentqs que
permitisserltconfirmar o 'reconhecimento da prescriç~o,' a absolvição do ~egundo Garantidor elou a
extinção de sua punibilidade em tais processos.

\.

,
Riscos Relacionaaos à Securitizadora /

1-7.33. Securitizadoradependente de registro de companhia aberta: A Securitizadora foi constituída
com o escopo de àtuarcomo securitizadorade créditqs do agronegócio, por meio da emissão de
certificados de recebíveis do agro negócio. Para tanto, depen,de da manutenção de seu registro de
companhia aberta junto à CVM e das respecti~as autorizações sOcietárias. Caso a Securitizadora
não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relação às compánt)ias abertas, seu registro poderá
ser suspens.o ou' mesmo cancelado, afetando assim as suas emissões de certificados de recebíveis
do agro negócio.' . .

17.34. Não realizacão do Patrimônio Separado: A Securitizadora é uma companhia,déstinada
exclusivamente â aquisição e posterior seéuritização de créditos do agronegócio, .nos termos da Lei
9.514 e da Lei 11.076, por meio da' emissão de certificados derecebiveis dp agro~egócio. O
Patrimônio Separado da presente Emissão. tem como única fonte de recursos os respectivos Direitos
Creditórios do .Agronegó~io,bem como todos os recursos deles decorrentes e,as .respectivas
g~rantias vin'culadas, na forma prevista neste Termo de Securitização. Dessa forma, qualquer atraso
ou inadimplência po~parte da Devedora poderá afetar negativamente a çapacidade da Securitizadora
de honrar~s pagamentos devidos aos titulares de CRA. ..' '.' ". .". ,
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'17.35. Nã'oaguisicão de créditos do agronegócio: A SecUritizadora não possÜf a: capacidade de '
originar créditos para securitização, sendÇl suas. emissões r~alizadas com créditps originàdos por
té~rceiros.Portanto, o sucesso na identificação e..realização de parcerias para aquisição de créditos
é fundamental para0 desenvolvimento de suas atividades. Ã Securitizadora pode ter dificuldades em
identificar oportllnidades atraentes ou pode não ser capaz de efetuar os investimentos desejados em
termos economicameQfe favoráveis. 'A falta de acesso a ca"pÚaladicib~al em condições satisfatórias
,pode restringira crescimento e desenvolvimento futuros dás atividades da Securitizadora, o que pode
prejudicar sua situação financeira,' assim como. seus resultados operadonais, o que terminaria po~

.impactar suas atividades de a'dministração e gestão do Patrimônio Separado.

17.36. Riscos associados aos prestadores de servicos da Emissão: A Securitizadora .contrata
( . ~prestadores de serviços .terceirizados para ~ realizaçãõ. ae atividades, COn:iO auditores, agente

fiduciário, agente de cobrança, dentre outros, Caso,' conforme aplicável, alguns destes prestadores
.de serviços alimentem significantemente seus preços ou não prestem serviços com a qualidade e
agilidade esperada pela Securitizadora, poderá ser necessária á substituição do prestadorde se(Viço~ .

, I _ .' .'

Esta substituição, no entanto, poderá não ser bem sucedida e afetar adversamente os resultados da
Securitizadora, bem como criar Ônus adicionais ao Patrimônio Separado;~ , •

17.37. Riscos associados à gúarda física dos Documentos Comprobatórios:- A Securitizadora
contratará o Custodiante~ que será responsável pela guarda da via física da CPR-F que evidencia a
existência dos Direitos c'reditórios do Agronégócio. A perda elou extravio da CPR-F poderá resultar
em perdàs para os Titulares de.CRA. . . ;', '. .... " \

17.38:Administracão ~e desempenho: ,A capacidade da, Securitizadora de manter uma posição
competitiva' e a prestação de ,serviços de qualidade depende em larga escala dos serviços de sua
alta administração. Ness~ sentido, a Securitiz~dora não pode ga~antir que terá sucesso em atrair e

.manter pessoal qualificado para integrar sua alta administração. A perda dos serviços de qualquer
de seus membros da alta administração óu a incapacidade de atrair e,manter pessoal adicional para, .' ,
integrá-Ia, pode causar um efeito adverso relevante na .si~uação financeira e nos resultados
operacionais da Securitizadora, o que terminaria por impactar sUas ativjdades de administração e
gestão do ~atrimôniQ Separado, .

Riscos Re/aeiónados ao Agronegóeio e ao Produto

\ ' . ' . '..,. I' . '. •

17.39. Desenvolvimentó doagronegócio: Não; há como ~ssegurar que, no futuro •.o agronegócio
. br~sileiro (i) manterá a taxa de crescimento e desenvolvimento que se vem observando 110S últimos

anos, e (ii) não apresentará perdas em decorrência de condições clímáticas desfavÇlráveis, redução
de preços de eommoÇ/ities dô setor agrícola'nos me~cado-s naciona(einternacional, alterações em
políticas de. concessão' de crédito para, produtores .'nacionais, tanto da parte de órgãos
governamÊmtaiscom'o de entidades privadas, . "qüe possam afetar a renda da' Devedora e,
consequentemente, sua capacidade de paga~ento, bem como outras crises eçonômicas e políticas
que possam afetar o setor agrícola em geral. A redução da capaéidade de pagamento da Devedora'
p'oderá impactar negativamente' a capacidade dep"gamento dos eRA. '

I'
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17.40. Riscos climáticos: As alterações'climáticas extremas podem ocasionar mudanças bruscas
'nos ciclos produtivos de commoditlesagrícolas, por vezes gerando choques de ofertá, quebras de
. safra,volatilidàde de preços" alteração' da qUálidade e int~rr~pção no abastecimento dos produtos'
p'or elas afetados. Nesse contexto, a capacidade de produção e entrega' do Produto pode ser'
adversamente afetada, gerando dificuldade ou impedim~nto do cumprimento das obrigações da
Devedora, o'que pode afetar a capacida'de de pagamento dos Direitos Creditórios do Agr~negócio.

')7.41. Ba:ixa prod~tividade: A falha ou impossibilidàde no controle de pragas e doenças pode afetar
negativamente a produtividade da lavoura do Produto. A Devedora pode não obter sucesso 1]0

controle de pragas e doenças em sua lavoura, seja por não aplicar' corretamente os' insumos
adequado's - defensivos. agrícolas - 'seja por uma nova praga ou doença ainqa sem diagnóstico. A "

I .' ••••••• 1 •

produtividade pode ser afetada tampém pela não utilizaçã,o da mínima quantidade ne,cessária de"
fertilizantes devido à flutuação do preço desses in,sumos, especialmente em países que
experimentaram recentemente convulsões políticas e sociais ou pela fãlta d~ crédito: Esses impactos.
podem afetar negativamente a produtividade' e qualidade do Produto. Adicionalmente, a falha,
imperícia ou ineficiência n~ efetiva aplicação,de tais insu'mos nas lavouras pode afetar negativame'nte
a produtividade da lavoura do Produtó:,Nesse caso, a capacidade de produç~o do Produto poder'á
,estar comprometida, impactando 'a ,capacidadeae pagamento dos Oir.eítosCreditóriOs do
Agronegócio e, portanto, na obtenção de recursos 'para cumprimento dãs obrigações perante 'os -
Titulares de CRA. . ' ,

17.42, Volatilidade de preCo: A variação do preço' da cana de açúcar pode exercer um gra'nde
impacto nos resúltados da Devedora. Tal como ocorre com outras commodities, os subprodutos da
c'ana de açúcar e a própria cana de açúcar estão sujeitos a fiutuaçÕes em seu preço em função ç1a
demanda inferna e externa, da volume' de produção e doS estoque~mur:ldiais (conforme aplicáv~I).
A flutuação ,do preço do Produto pode ocasionar um grande impacto na réntabilidade da Devedora
se a sua receita éom a venda de cana de açúcar e/ou subprodutos estiver ,abaixo dó seu custo de
produção e, consequen~emente, comprometer a capacidade d,e pagamento dos Direitos Creditórios,'
do Agronegócio:

17.43, Instabilidade Cambial: Em decorrência de diversas pressões, a moeda brasileira tem sofrido
desvalorizações recorrentés com relaçãõ ao Dólar e outrasrilOedasfortes ao longo das últimas
quatro décadas. Não se pode'garantir que o' Real não sofrerá'depreci~ção ou não será desv~lorizàdo
em relação ao Qólar novamente. Não se pode àssegura~ que a desvalórização ou a,~alórização do," -
Re'al frente ao Dólar e outras moedas não terá um ef~ito adverso nas atiyidade$ da Securitizaqora,
da Devedora e da Cedente.

17.44: 'Riscos comerciais: O Produto é commodity importante no mercado internacional e, como
I qualql.\ercommodity, seu preço pode .sofrer variação n~ cométció internacional em função da
imposição de barreiras,alfandegárias'ou não tarifárias, t~is como ~mbarges, res~rições sa':litárias,
políticas, de cotas comerciais, sobretaxas,' contencioso comercial. internacional, cíentre outros.
Qualquer flutuação de seu preço em função de medidas de cómércio internacional pode afetar a'.
capacidade de produção ou comercialização da Devedoral bem como a capacidade d~ pródLição e
exportação por parte da Devedora, conforme aplic~vel,e, consequentemente, os pagamentos no
âmbito da CPR-F. '/
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Riscos Relacionados a Fátores Macroeconômicos
. t

"

17.45,'Interferência do Governo Brasileiro na economia: O GOVernoBrasileiro tem podere,s'para
intervir na economia e, ocasiàn'almente,modificarsua política 'econômica. podendo adotar medidas .'
que'envolvam controle de salários, preços,câmpio. remessas de capital e limites àimport~çâo, entre
outros, que podem ca~sar efeito adverso relevante,nas ativiçlades.'daSecuritizadora e da Devedora..
As 'atividac;fes, situação financeira e resultad.os.operacionais da Sec~ritizadora e da Devedora

.poderão ser prejudicados de maneira relevante devido a modificações nas políticas ou normas que
envolvam' ou' afetem' fatores, tais como\(i) taxás de juros; (li) controles cambiais e restrições a

- remessas para o éXterior. como aqueles que foram .impostos em 1989 e no início de 1990;. .

(iii) flutuações cambiais; (iv) inflaç~o; (v) liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos:
(vi) política fiscal; (vii) .politicade abastecin:iento, incl!,lsivé criação de estoques reg~ladores de .
commoditÍ(~s; e (viii) outros acontecimentos políticos. sociais e 'econômicos que ,venham a ocorrer
no Brasil ou que o áfetem. A incerteza quanto à i'mplementaçãode muda~ças por parte do Governo.
Federal nas p.ofíticas ou normal? que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode

. contribuir para aíncerteza ~conômica no Br~sil e para aunientar_avolatilidade do mercado de valores
mobiliários brasileiro, sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros 'na economia .. '. .' . , .

brasileira poderão prejudicar as atividades e resúrtadosoperacionais da, Securitizadora e da
Devedora. .

..
17::46. Efeitos dos mercados internacionais: O valor de mercado de valores mobiliários de emissão
de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes graus, pelas.condições econômicas e d~ ' .
mercado de outros países, inclusive economias desenvolvidas e emérge~tes. Embora a conjuntura
econômica desses países seja significativamente diferente da conjuntura econômica do Brasil, a
reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causa~ um efeito adverso

,sobre o valor de mercado dos valores. mobiliários das compÉmhiasbrasileiras. Crises .em ,outros.
,paísesde.eco~omia emergente ou políticas econômicas diferenci~daspodem ~edu~iro interesse dos '
investidores' n6~ valores mobiliâ!ios das companhias brasileir~s, incluindo osCRA, o que poderia
prejudicar seu preço de mercado..

, .

CLÁUSULA XVIII -' DISPOSIÇÕE;SI GERAIS
\

18,1~ Os direitos de cada' Parte previstos ,neste•rermo de Securitizaç~à .e seus anexàs (i) são
cu.rnulativoscom outros direitos previstos,em lei, amenos que'expressaménte os"excluam; e (ii) só
admitem renúncia por escrito e específica. O não exercício, total ou parcial, d~ qualquer, direito
decorrente do pr~sente Termo não i~plicará novação da obrigação ou renúncia ao respectivo direito
por seu t!tular nem qualquer alteração aos termos deste Termo.'

18.2. A tolerância e as ~oricessões' recíprocas (i) terão caráter eventuai e transitório; e. (i!) não'
, . configurarão, er:n qualquer hipótese, renúncia, transigência, remição, perda, rtlOdific~ção, redução,

novação ou ampliação de qualquerpo?er, faculdade, pretensão ou imúnidade de ,qualquer das
-Partes. .,

18.3. Este Termo de Securitização $ celebrad~ em caráter' irrevogáyel e irretratáv~l. obrigando as
Partes e seus sucessores ou cessionários. . . .
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18.4. Todas as alteraç6e::>.dOpresente Termo de Securitização somente serão válidas se realizadas
p~r escrito e aprovadas cumulativamente: (i) por Assembleia G.eral, observ~dos os quóruns previstos
neste Termo de Securitização; e (ii) pela. Emissora, exceto as decorrentes de leis, da regulação,- . .

. erros materiais e exigências da CVM.
'. . ! .

1~:5. É .vedada a promessaoú cessão, por qualcjuerdas. Partes,. dos direitos.e obrigações aqui
. previstos; .sem expressa e prévia concordância da outra Parte.

'18.6. Caso qualquer das disposições venha a ser julgada inválida ou ineficaz, prevalecerão todas '
.as dem,ais d,isposições não afetadas por tai julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a

substituírem a disposição afetada por outra que,' na medida dq possível, produza o mesmo efeito.
o , • • • • •• ' • •

18.7 .. O Agente Fiduciário 'não será obrig'ado a. efetuar nenhuma verificação de veracidade nas
deliberações sociais e em atos da adm!nistração da Emissora ou ainda emqua~quer 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 elabóração destes documentos, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da.
Emissora elab6rá-los, nos termos da legislação aplicável. -. . .. .

18.8. As pal~vras e as expressões sem definição neste instrumento deverão ser cor;npr~endidas e,
interpretadas em consonância com os usos, costumes e práticas do mercado de capitais brasileiro,'

. '.

18.9. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação, até
o primeiro Dia Útil. gubsequente, caso o vencimento coincida com um dia que não seja c~nsideradó

.'um Di~ Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pagos.

".- .

CLÁUSULA XIX - FORO /'

19.1. As partes elegem o foro dá Cidade de são Paulo,- 'Estado de São Paulo, como
competente para dirimir toda e qualquer .disputa decorrente do' presente Termo, renunciando a

o • • • •

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 ~ecebíveis do Ag~onegócio. da 18 (Primeira)- Série da 168 (Décima
Sexta) Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A. celebrado em 24 de março de 2016] ,

Sã"o Paulo, 24 de março de 2016

Ej par estarem assim justas e cantratadas, as Partes assinam a presente Termo. em 3 (três) vias de
igual forma e teor, na presença de 2 (duàs) teste'mUnhas.

'.

,
• I

"' '

V'O Scarpelll Souza . ,
CPF:293.224.50~27

Nome:

. 'Carga:

GAlA AGRO SECURITI~.ADORA S"A
"

.-
"CIUS Stapa

" ~q3,860.2
. ,:.i ,8,568~09

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT

',_ 1

Cargo:

~tvuu~J&2
N~me: ~"

C g" Marina de Oliveira e Panella ,
ar o. , 863. CPF: 290.319.59 -

Testemunhas:

1.

Name:

RG:

wiillan Thomas Francisco
RG. 49.710.863~X

CPF. 349.135.348-31
. '",.~.. :. .'

. \
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significà auditor independente registra~a na CVM.

,.-

significa a 'garantia' prestada pelas Garantidares, confarme .
descrita na Cláusula 6.1 abaixa.

\ .

CÉDULA DE PRODUTO RURAL F;INANCEIRA

.
N°~001/2016 . Valor Nominal:

Produto:Cana.de-açúcar, conforme Cláusula 2.1 R$ 73.561.560,õ1

. Ven~mento Final: 15deoutub,o de 2021. iN.:
A 'N'OVAAMÉRICAAGRíCOLACAARAP6LTDA,,_sàciedad~Iimitad~'empresária, 'inscrita no ~~,~cional •.
de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nO09.538.958/.QQO'-O~,c:Mf~~de no
MunicípiO'de Caarapó. Estada do Mata Grasso do Sul, Radavià MS 156, km 1~~/N, ~X1l~ostaI88, CEP
7~.940':~OO,daravante denominada "Emitente". emite a presente ~édula de~ro~ ..~~.tó~tlJfin~nc~ira ('.;CPR-
Financeira") em favor. da NOVA AMÉRICAAGRiCOLALTDA., SOCiedade Iíffl.tlad empresária, InSCrita no
CNPJ/MF sob o. nO61.383.386/0001-52, com sede no' Município 1~~ani~~J 'stado de São Paulo,
Fazenda Nova América. B~irro Água da Aldeia, CEP 19.820-000,'dO'{fvanteWer'fominada "Credora". ou!
sua ordem, obrigando-se a liquidar financeiramente estaCP~~I;l~t~i~fu moeda corrente nacional,

. nas termos das cláusulas abaixa. na forma da Lei Federal ni8.929:"1l;e 22 de agpsto de 1994, canforme

. em vigor, e.. ~emais disposições vigentes, nas farmas e?~áé~esteinstrumenta. . . .

1. IlEANIÇÕESEPRAZOS. '. .# 0 ... '....'
'1.1. Para os fins desta CPR-Financeira:<pia~r:.as e expressões em letras maiúsculas te~ãa a

significadO' prevista na tabela abai~êW)~~culina incluirá o feminina e a singular incluirãO'
plural: e (iii) todas as prazoSllqw,~~~~dO~ serão contado~~m dias carridos, exceto se
qualificados expressamente coni8roias Oteis. .

'~~., , . '. . ,. -'.'

Palavra ou expressão' Definição----------------------. .~. ~/' '- ,

"Agente Fiduciário" . ~4;), . significa a V6RTX DISTRIBUIDORA.DE TíTULOS E VALORES'~t~. ,MOBILIÁRI~SLTDA., .SOciedadelimitada empresár!a, inscrita no
~.k~ ~ CNPJ/MFsob o nO 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade.
. , ...~ de São Paulo,' Estad.o de São Paulo, f3.uaFerreira de A~aúja,

~-' ~ 221, 9° andar, conjunto 93, Pinheiras, CEP 05.428-000.

~~~~'.

iA~dit?~#ír'idependentes"~'l .'~?~")~al" ...,~~

. .•.

..@-
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"BM&F80VESPA"
, , I,

BM&FBOVESPA ~.A. - BOLSA DE VALORES. MERCADORIAS' E
FUTUROS, a qual dfsponibiliza siste,ma de regist~oe de
liquidação financeira 'de ativos, financeiros autorizada E!
funcionar pelo Banco Central do Brasil e pela CYM:.. ..

~'Cedente" ~OVA AMÉRICA AGRíCOLA' LTDA., socje~ade' limitada
empresária, inscrita nó CNPJ/MF sob o 'nO61.383,3,86/0001-52,
com sede no Município de n~rumã, E~tad,o de São Paulo"
Fazenda Nova América s/n°, ~airro' Água da Aldeia, Caixa
Postal 83, CEP 19.8~0.000.

"CETIP"
, .

CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS, a qual disponibiliza
,sistema de registro e de. liquidaçãofinanc~ira d,e ativos
financeiros autorizado a funcionar pelo Banco' Central do Brasil
e pela CYM.

"Código AN8IMA" _Código ANBIMA de' Regulaç~o e Melhores..Práticas para as
Ofertas Públicas de Distribuição e, Aquisição' de Valores
Mobiliários em vigór.

"Código Civil" Lei nO10.406, de 10 de janeiro de 2002. conforme alterada.
\

í

"
~ignifiça o BANCO INDUSVAL S.A., instituiçãO financeira. inscrita
no CNPJ/MF sob o riO61.024.35210001-71, com sede.na'Rua
Iguàtemi, nO151,'6° andar,ná Cidade de São Paulo, Estado d~
Sáõ Paulo, CEP 0_1.~51.011..' \~ ' '

, ' ! .

significa0 "'nstrumf!1nto Particular de Cessão de Direitos
Credit6rios do Agroneg6cio e .Outras Avenças" celebrado entre '
a, Cedente, a ~aia Agro Securitizadora SA, a Emitente e os
Garantidores.

,corresponde às condições necessárias 'para o desembolsõ do
cré~ito pela Credora' em favor da Emitente. - nos, termos

~previ~tos na Cláusula 4.2 abaixo.

"Condições Precedentes"

"Conta de Liberacão dos ReG~s" significa 'a conta corrente' nO299.598.000-8. na agênclá nO0001,
~ na Banco Indusval S.A,' de titularidade da Emitente, em que
, será realizado o (lesembolso, pela Credora, ou por terceiros,

por conta e ordem desta última, do valor de emissão da CPR-
, I

Fin'anceira..

"CPR-Financeira" significa esta Cédula de Produto Rural Financeira emitida pela
Emitente, nos lermos da Lei Federal 8.929( em f~vor da
Credora.

2
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"CRA"

"Credora"

"Custodiante"

"CVM"

,"Data de Emissão"

"Data de Integralização",

"Data de Pagamento"

"Data deVencimento Final"

, ,", ~<?~

, ""'&~'-,%?7.\~, '

,'~ " ' .
"::.~.t:lito Adverso Relevante"..,.;~

,"Emitente"

"

,

/

significa os Certificados de 'Recebíveis do Agroneg6cio da 18

(prim,eira) série da 168 {décima sexta) emissão 'da Gaia Agro
Securjtiz;adora S.A., os quais serão objeto da Oferta Restrita,a
serem emitidos com' lastro, nos direitos creditório$ do
agroneg6do oriundos da presente CPR~Financeira..

significa a 'Cedente ou qualquer' endossatário desta CPR-
Financeira ,ou ,cessionário dos direitos creqit6rios dela
decorrentes.

,
significa o termo' definido na Cláusula 12.1. abaixo.

- • ~y~,

Comissão de Valores Mobiliários.

significa a data de emi'ssão da CPR-Financeirá. qual seja, 24 de
março de 2016. "-

'I.

significa a data de subscrição e'integralização dos eRA.
, -' / ' '

, ,
significa cada uma das datas 'previstas no Anexo ,I desta CPR-
Financeira, nas quais serão devidos à Credora os pagâmentos ' '
decorrentes desta CPR-Financeira, :referentes à~ parc,elas do
Valor Nominal.. , , '

significa a data de 'venci!Tlentofinal'da CPR.Firiar'íceira, qual
seja,15 d~ outubro de 2021. ,r

, '"
~odo dia que não seja sábado. domingo' ou feriado deClarado \
nacional. I ' ,

, em conjunto, (i) esta CPR-Fimince,ira; (il) o Contrato de Cessão,
(iii) o contrato de distribuição firmado éntre -o Coordena,dor-
Líder. a Gaia Àgro SeclJritizadora S.A. e a Emitente. relativo à
coordenação da Oferta Restrita, (iv) o Termo de Securilizaçãoô

(v) os boleti~s: de subscrição dos GRA.'e '(vi) as declaraç~es de
investidor profissional.

significa quàlquer evento ou situaçãoqu.e possa causar
qualquer efeito adverso na capacidade da Emitente etou de
qualquer dos Garantidores de 'cumprir com qualquer de '~uas
obrigaçÕes pecuniárias nos termos desta CPR-Financeira.

significa a NOVA' AMÉRICA ,A~RICOL~ CAARAP6 ,LTOA.,
,qualificada acima.

\ '
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'''Eventos de Inadimplemento"

Garantidores

"Grupo Econômico"

(

"InstruÇão CVM 414".'

"Instrução CVM 476"

. "Lei das Sociedades por Acões"

"lei 8.929" "

"Lei 11.076"

"Obrigação Financeira".

"Oferta Restrita"

v .

.....

significam os eventos descritos na Cláusula 10.1 abaixo, que
poderão configurar o vencimento antecipado das obrigaçõés
impostasà Emitente no âmbito desta CPR-Financeira. .

significa. referidos isolada ou conjuntamente, (i) a Primeira
Garantido~a e (li) o Segundo Garantidor,

significa o conjunto formado por: (i) a Emitente; (ii) os'
Garantidores; : e (iii) sociedades controladas, direta.: ou
indiretamente, por qualquer das. pessoas ou sociedades
indicadas nos itens anteriores, ou com estasúttimas coligadas.

Instrução' da CVM nO.414,' c;Ie . 30 de dezembro de' 2004,
conforme alterada.

, '. '

'Instrução da CVM nO476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
.alterada: .

Lei n° 6.404, de 15de dezemb,ro de 1976, conforme alterada .

Lei.no 8.929; de 22 de agosto de 1994, conforme alterada.'. ,,'.

Lei nO.11.076 de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada.
~ ' . ' .

significa qualquer valor devido em decorrência de (i)'
empréstimos, . mútuos, financiamentos e o~tras,. dívidas
financeiras oneros~s, incluindo, sem limitação, debêntures,
letras. de câmbio, notas promissórias qu instrumentos similares
no BraSil ou no exterior; (ii) aquisições a pagar; (iii) saldo
liquido das operações ativas e passivas co,!! derivativos em
que a Emitente elou qual~er ,dos Garantidores, a.inda que na
condiçáó de garantidores,' seja parte (sendo qu~ o. referi dó
saldo será líquido do que já estiver classificado no. passivo
circulante e exigfvel de longo prazo da Emitente elou da
primeira Garantidora); (iv) cartas de crédito,' avais, fianças,

'cetóbrigações e demais garantias prestadas; e (v) obrigações
decorrentes de resgate de açõe~, e pagamento de dividendos
fixos, se aplicável. ..~ /'

a distrib'uição pública dom esforços restritos dos CRA realizada
nos termos da Instrução CVM 476.e da_Instrução CVM 414, a
qual (i) é' destinada a _investidores profissionais (permitida,
desde que satisfeitas as condições na regulamentação
apiicável, a eventual fut~ra negociação no mercado secundário

".- ,', \. (} A...~. ., /V-
.I. 'L

. 4
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por investidores qualificados) e (ii) será intermeçliada pelo
Coorderi~dor-L1der.

"Ónus" e ,overbo correlato "Onerar" significa quaiquer hipoteca, penhor, alienação fiduciária, cessãQ
fiduci(lria, usufruto, fideicomisso, promessa de venda, opção de
compra, direito de preferêncià, e~cargo, gravàme ~u ônus,
arresto, sequestro ou penhora," judicial . ou :extrajudicial,
voluntário, ou involuntário, ou outro ato que tenha o efeito
prático si'milar a qualquer das expressões acimà.

"Pagamento Antecipado" significa b termd definido na Cláusula 11.1 abaixo.

"Primeira G~{antidbra" , sigriifica ~RB EMPREENDIMENTOS"E PARTICIPAÇÕeS,S.A.,
'sociedade ,anônima, inscrita n'o, CNPJ/MF .' sob '0

nO04.727.938/00.o1~~9, com sede' nó Municipio de Assis,
_ Estado de São Paulo, Avenida Nove de Julho, riO106, Centro,

CEP 19.800':020.
.. ".

"Produto" significa canà-de-açÚcar, com as especificações indicadas na
Cláusula za abaixo.

\
significa0 termo definido na Cláusula 3.3 abaix<?

significa o "Termo de SecuritizaçãO de Direftos Çreditôrios do
Agronegócio para Emissão de ,Certificados de Recebíveís ,do
Agronegócío da 18 '(primeíra) Série da" 168 (décima sexta)
Emissão da, Gaia Agro Securitizadora S.A.", a ser celebrado

~ntre a Gaia Agro ~ecuritizadora S.A. e o 'Age(frtEil iduClário,
referente à emissão dos CRA. _. .

- -- Li -..' . ~ /V-

qd~\ÍJ~~çª~formação, cisão) - ,fuSão, inc~rporação' (de
. s..•~9"es~u ações), integralizaç~o de capital (drop ~own) ou

q~alqu~íp'outra forma pé combinação de neQócios, conforn:e
deflbido na Deliberação CVM nO 665, de 2011, conforme'
alterada, ou outranorma que venha a substituí-Ia.

significa ROBERTODE REZENDEB~RBOSA,.brasileiro, casado
pelo regime' da separação de bens. empresário, 'portador da
Cédula, de' Identidade RG 3.431.6?2 SSP/SP,' inscrito no
CPF/MF sob o nO368.376,798-72, residente e.'domiciliado na
Ci~ade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na

- 'Avenida Brigadeiró Faria Lima, nO1.461, 1'-e 2° andares, Torre
Sul, CEP 01.452-921.,

"Reorganizacão Societária"

,,', ~'V.
," '~'~ "- "Saldo Devedor" ..., ' ., , - 'i~

"Segundo Gar:nt~~ , .' ' ,

, . ~ .

~~ '\R'~."~~,,~~~%.
"T~rmo de Securitização"

\

,i
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"Valor Nominal"

. I

.I significa <;> ter,,!!odefinido na Cláusula 3:1 ~baixo.

2. PRÓOUTO. QUANTJDAOE, PREÇO E CARACTERisTICAS

2.1. 'Prlilduto: Cana-de-açúcar da$ safras do ano de 2016-2017, do ano de 2017-2018, dO.ano de
20 18-2019, ci~ano de 2019-202Óe do ano d~ 2020-202.1.,. '.,; ,/ N

. 2.2.• Q~anlldade:.a09.633 (oilocentas e ryovemilsei~centas e Irlnla e três),'oneladas\ ~. .

2.3. Preco do Produto (preco médio): R$ 90,858 (nove~ta. reais e oitQcentôs.~~ citlquénta e oito
milésimos) por tonelada. . ~~, ~~~ ..' \ ,~r~

2.4. CaraClerlslicas: .cana de açúcar. . . _, ~ :' .

3. VALOR NOMINAL E DATAS DE PAGAMENTO j"" ~, '.. . 't;~~'~-#..3.1. O valor nominal desta CPR-Financeira é de R$ n.561. 60,61~:setenta e.três milhões quinhentos e .
sessenta e um mil quinhentos.e sessenta real~s s ,~.pta,e m centavos) na Data de Emi~sãb,
corresponde~te à multiplicação da quantidad~ 'e PrQ~~~ revista'naClàu~ula 2.2, .pelo'p'reço ao
Produto previsto na Cláusula 2.3 ("Valor Nomm 1")." '8 . .''. .#'v~, /

;3.1.1.0 valor integral do.crédito.a.se~r d~~~~O pela Credora em favor da Emiten~e, na forma
. d~ ,Cláusula 4.3 abaixo, eqUivale . ;''l'~pvO.OO,OO (cinqu~nta milhões'de reais) na pata de

. Emissão.. ' ~~. < . '.' ,

3.1.2.0 Valor N~minal ~,nes~PR-Financelra será dpvido pela E~il~nte á Credora nas

'Oatas de p,men( ,> - .' . . .
3.1.3.Não obstant~~~~inanceira seja registrada para negociaç~o na BM&FBOVESPA ou

. CETIP, o~aga~éntos a que a Credora faz jus serão realizados fora do âmbito da CETIP ou
BM&~~!~r~mediantedep6sitoem conta corrente a ser infor~,ada pela Cre~ora desta
CPR-f%anC"éirá"? . •

. . ,. . ..

3.2. O~~?e ~~.Emitente, e~ caráter irr~vogável e frretratáv.et a efetuar o p~ga~ent?, nas qat:s ~e
", ~ag~~ previstas no cronograma de pagamentos dó Anexo I, mediante .Transferencla

. t, "êlet~i~aDisponlvel - TED 'a ser realizada na conta corrente nO3087-2, agência 33.91-0, do
. \ B~O Bradesco S.A., de titularidade. da Gaia Agro Securitizadora SA ou em qual~uer qutra conta

~~e titularidade de eventual endossatário o,ucessionário dos direitos creditórios oriundos desta
~PR~Fi!,\anceira que venha a ser informada para. a Emitente, por esctito, com' antecedência

mínima de 2 (dois) Dia's Úteis da próxima Data de Pagamento prevista no Anexo I desta CPR•
..Financeira, valendo seu .comprovante'de transferência como comprovante de quitação.

. ' .

I

,
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3.3'. O pagamento. antecipado do Valor' ~ominal~ ou se~ saldo, como forma' de liquidar a operação
antecipadamente, poderá s!3r feito péla Emitente, observado o disposto'na Cláusula 11 abaixo
("Saldo Devedor").

4. ,DESEMBOLSO DOS ReCURSOS . '

. '. I . '
4.1. O desembolso objeto desta CPR-Financeira será pago à Emitente, mediante êré~ito ~.Conta de

liberação qosRecursos. ", / . '. . .' -,' .' . " '::/

4.2. O Valor Nominal soment~ será desemb~lsa~o pela Cr~dora, errifavor'da Emite~, a ,~teg;~1
cu~prime~to das seguintes Condições Precedentes: (i) aproesentaç~pda~L~~ociável origi'1al
desta C~R-Financeira; (i1) recolhimento, pela Emitente, de quaiSqUer*t~~ ou tnl;)~tos incidentes
sobre o~ registros necessários para a emissão desta CPR-Financeir1~(IIJl~1t9istro desta CPR-
~hia.~ceira _no~termos da Cláusula .13.1abai~o e do Contrato .~:~e~sa.f conforme lá indicado:
(IV) Inocorrencla de ~ual:uer dos eventos previstos n~ CláUSU(/fõ' ab1f~ ~ .,. I' .'

4.3. por meio desta CPR-Financeiraa Emitente autoriza~qta~~b~~W) ,:3 ser desembolsado. pela
Credora sejam descontados os valores referéntes a:~tf}todàs\e' quaisquer despesas decorrentes

. da emissão e registro, desta. ~PR~Financeir~~s&~~ejamdeVidamoente comprov~das;'
(ii) despesas razoáveis e comprovadas em r~zão dá>..~'fflfS'áãodos CRA, desde que os valores
acima sejam previamente aprovados, com nd~mín~~5 (cinco) Dias l)teis de antecedência da

. ,Data,de Integra,liZaçãO,limitadas a.ov~~~.d,e R~,;5.0~ÓO,OO(cento e cinquenta mil reah.). ~xceto
conforme aprovadas nps Documentos d~~ . raç,a,o;e (iii) constituição de fundo de despesas a ser

constituído no,âm,bitodoS .C~.: ~~ ' '. ' . ~.- . . ' . ",..,

4.4. Caso' qualquer das Condições p~ntes não seja cumprida em até 180 (cento e oitenta) dias do
envio à CVM da comuni..~%.re'atib) aO.lnlc!o da Oferta Restrita, n<?ste'rmo~ do art. '7-A da
Instrução CVM 476, a p$sente ~ePR..Financeira será automaticamente cancelada e.não produzirá
qualq.uer efejto'f~ifJóte.s'e}_-!3m'Jue a Emite~te e a Credora. ficarãoautomaticamei'lte livres e
de~obrigadas de qt~~~'ÇãO estipulada. neste instrumento. . .' :. ~ V', -"

4.5. A EmiteQte~U)'\bri~-se a utilizar' osreçursos de~orientes de~!a CpR~Financeira exclusiya ~I

integralrrewti ~as atividades' relacionadas aoagronegócio, no 'Curso ordir:tário .dós seus
negócios, as~~entendiqOS as opera1(ões.os investimentos e as neces~idades de fínantciamento

. . íel1éitililados com a produção, comercialização,benefiçiamento ou industrialização dé produtos ou
. I <P~sJ~~~~opecuários, ou de máquinas, e implementos utilizados' na' atividade agropecuária, nos'

\
têllJ.lÓ~ do parágrafo único do ,artigo 23 da Lei 11.076; e (ii) declara, neste ato. que' exerce

~, ,\atiVi~a~es relacionadas ao agronegó~io, nas ~Uais empt~gará ~s recurs~s Mst.a .CPR~inanceira,
'~a exploração agricola de terra própna da EmItente ou de terceiros para fms.de produçao, venda e

. _ co'mercialização de cana~de-açúcar, . . '.' .

. (

.. {

, \

4.5.1. A Emitente declara' que os recursbs obtidos com a emissão da presente CPR-
Financeira não são superiores à~apacidade produtiva de suas atividades .
relacionadas aoagronegócio e que n'ão emitirá novas Cédulas de Produto Rural
além da capaçidade produtiva de suas,atiViqad~Srelacionada~ ao agrOnegÓcio,,' .tf..

o' I' ,f\\.'UT~{ ,
~o



5. ViNCULAÇÃO DESTA CPR.FINANCEIRAA CERTIFICADOS DE RECeBlvEIS DO AGRONEG6CI0 . .'

'.

." .

5.1. As Partes reconh~~em que esta CPR-Financeira elou os direitos creditórios do agroneg6cio
dela decorrentes estarão vinculados aos CRA, nos termos da Cláusula 9.1: item "b" abaixo,. .

e do parágrafo único do artigo 23 da Lei 11.076.

6. GARANTIA . . - ~ - . ~" ,. ~I'. . .... #,~~
l& 'ti ,,?,'

6.1. Comparece.m os Garantidores na presente CPR-Financeira, em carãter I .~Glgável e
irretratável, na condição de avalistas, principais pagadores e respoti$~ve~~.solidários com
relàção a todas as obrigações principais e acessórias assu~dªs ou ~~venham.a ser
assumidas pela Emitente para .com a Credora, bem como ,..~en~"'t~IJ~.r;lCiOnais,custas e
despesas judiciais ou extrajudiciais, tributos e similares, qU~l;..cr~ra incorra ,!U venha a
.incorrer para a cobrança da; dívida decorrentepgrta ~t.Rl.Financeira, conforme
estabelecidas nesta CPR-Financeira, renunéiando ex~essam~.nte a qualquer benefício de
ordem ou' benefício de divisãO.entre à Emitente V~:a~J(8t~j..é!-AlidOr;obrigando-se a realizar
o pagamento ~ntegrat no Dia Ütilimediatame~e~ seg~i te ao do recebimento de simples
notificação, enviada pela Credora ou P~I ~alID, gro ; ecuritizadora S.A. (após a, cessão
desta GPR-Financeira), por meio de'C0res~~ê ela ou e-mail, informando o valor das.
obrigações decorrente da presente' C. -i=1hali~ra foram inadimplidas. As obrigações
. objeto do Aval serão cumpridas P.S~~rãla1f.difres mesmo que o adImplemento destas não
.~ej? ~xigível da .E~i~ente em r~~ .' ~x~~ncia de proc.ediment~s de falência, recuperação
JudicIal ou extrajudiCIal pu pro.ce~é~jmllar envolvendo a Emitente. .' .
, ~ . .'

6.2. Os GarantidÇlresassinam a ~~.~nte CPR-Financeira na condição de garantidores solidários
e principais paga~,~~. "declàrl1m aceitar todos os termos, condições e res.ponsabilidades .
decorrentes da p 'sentear~ntia... .' '. .. ~ . 1. . I •

6.3. O pres~n~.~~n~~ 'enquanto s:ubsistirem q~aiSqU~robrigações ou responsabilidades
da Emit~te \~ .•.a ~m a Credora. elou sucessores, cessionários ou terceiros sub-rogados
em~W~~l .•. >edora, em. decorrência: desta' CPR-Financeira, extinguindo-se imediata e

aut~rtr~hte mediante seu !nteg~alcumprimento. .',' '. . . .'

_. 6.4~S G~rantidores, desde já, concordam e se obrigam a, enquanto a Emitente estiver em.
~ . !$'~ em relaçãO ao cumprimento de. quaisquer obrigações pecuniárias .desta CPR-
tt" ~inanCejra, (I) não exigir elou démandar a Emitente (inclusive por meio' de compensação), '-.v, em decorrência de qualquer valor que tiverem honrado nos termos desta CPR-Financeira; e .

,\ (ii) caso recebam qualquer valor da Emite'nte em decorrência de .qualquer'valor que tiverem
honrado nos termos desta Cr>R-Financeira antes da integral quitação de todos .05 valores
devidos hos termos do Co"ntratode Cessão elou desta .CPR-Financeira, repassar, no prazo
de 1(um) Dia Útil contado da data de seu recebimento, talval9r à.Credora.

7. NÃO COMPENSAÇÃO

8 '.



A Emitente e os Garantidores não poderão, a que título for, compensar valores, presentes
ou futuros, independentemente de sua -Iiquideze certeza, decorrentes de. obrigaçges
devidas pela Emitente em face da Credora ou de qualquer outra pessoa, nos termos desta
CPR-Financeira, dos demais Documentos da Operação ou qualqu~r ~utro instrumento

. jurldico contra qualquer outra obrigação assumida pela Emitente ou pelos Garantidores em
face da Credora ou qualquer out~apessoa.

b)

a)

-
7.1. -

~<-, .

B,INADIMPLEMENTO '. {t-'V
8.1. No caso de inadimplemento das obrigações pecuniárias previstas na ~~.R-'R~~ira, a

Emitente ou os Garantidores pagarão ã Credora (i) multa não compé1:l~t6tia de 2,0% (dois
por êento) sobre o montante inadimplido; e (ii) juros moratóriO~&,~~~a éftt~ de 1,0% (um-
por cento) ao mês, calculados-dia a dia. r ,_ I _ ~~~, - '

. - - - - / ',~,-. .
_8.2. Não cumprida p~ntualmente q~alqUer das- ObrigaçÕe~~tid~S~~e$ta CPR-Financeira, à

Emitente e os Garantidore~ ficarão constituí~os em m~a, lnd~endentemente de qualquer
notificação judicial elou extrajudicial por p~rted1}:'!!d9{~~,- .' _' ,_

9. DECI:ARAÇAo . . . • ~.V . . . .
9.1. A Emitente e os Garantidores de~f~a(21idti)neste ato, declaram sob as penas da lei;

que: .if".I. ~ '
a Emitente é produtora rural, ~taà emissã~ da presen;e CPR-Financelra, e
explora tal atjvidade no Estã"~. to Grosso do Sul; _ ' .

estão cientes de ~..ifé"lã\imiten~ emite a presente CPR-Financeira em favor d~ Credora e_
que esta CPR-Fi~nceirã~~~m 'como os_direit~s creditórios decorrentes do present~ título,
serão en~0~sado~~ou ~~ldos pela' Credora, conforme b caso, emfavor da Gala Agro
securitizad~1A~FconStitUiçãO. de lastro de operação de securiUzaçãoque envolverá
a emissã..,od~-AA 'pela Gaia Agro Securitizadora S,A., a ser disciplinada pelo Termo de
- secur.jtiza~~.,os termos -da Lei 11.076 e -da instrução CVM..414 e que será ,objeto de,- ~£t~'. . Ofellil"t it , . _ . • - _', .

- ,C) ~ê!n int~g~al ciência da forma e condições de negociaçã~ d~sta CPR-Financeira" inclusive'
,~~~~ forma de cálculo do valor devido; -

f~), tê~ ciência da for-;"a -e condições dos CRA, do Termo de Securitização -e do Contrato -de'~t-'Cessão, inClusi~ecom a forma de cálculo do valor devido e da Cláusula 2.3. do Contrato de
Cessão; -

a' celebraçãO desta CPR-Financeira, bem como o cumprime~to das obrigações aqui
previstas, não infririg~ qualquer obrigação anteriormente assumida pela Emitente elou pelos
Garantido,res.' . -6'~' ,L1., .. '

~ " '
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f) ,a .Emissora e a Primeira Garantidora são sociedades devidamente organizadas, ,constituídas
e existentes, respectivamente, sob a forma de sociedade limitada e sociedade poraçôes, de
acordo com as leis brasileiras; " .

"

j)

i)

h)

g)

"

•
estão devidamente autorizados e obtiveram todas as autorizações, inclusive, confo~me'
aplicável, legais; societárias, regulatórias e de, terceiros, neCessárias ã celebra9ão 'desta
CPR-Financeira e ao cumprimento de todas as obrigações aqui previstas e ã rea~í!zaiçãoda
Oferta Restrita, tendo sido plenamente satisfeitos, tódos os requisitos leg~Jf'~s ,~~i~,
'regulat6rios e de terceiros neces'sários para tanto; <8., ~.~ ~). ~

I . . - " '. ~.~~h.,"i'!'
. , ' . "~ ~ '

os represe~~a,:,teslegais~.d~Emitente ~ da Primeira Garantidora~e,s~.rrJ.i.cltYc.('do Segundo
Garantidor, que assinam esta CPR-Financeira têm, conforme o~$>aso,p'âe~f-eS'societários
elou ~elegados para assumir, em nome da Emitente, da primeira<tl'f.\ti9.ora e do Segundo

. Garantidor, conf9rme o caso, as obrigações aqui previstas~:se'~o mandatários, têm os
poderes legitimamente.outorgados, estan~o os respectiv'~a~~~em pleno vigor;

esla CPR-Fi~an.ceira e as obrigações aqui prevjl"~~l obrigaçães licitas, vãlidas,
vinculantes e ~f~cazesda Emitente e dos Gar.a~idoreSf!eXeqUiVeiSde acordo com os seus

termos e condlço~s; . 'r:1lY ,, .
a celebração, os termos econdiç~-es ettll C R- ,:,.inanceirae o cumprimento das obrigações
aqui' previstas e a realização da tlfer.t~úti Ica (i) não infringem o contrato social da

. , Emitént!'1nem o. estatutó social' .;;..p.~e~ ~a~antídora; '(!}) exceto por infr~ções que não
, causem um Efeito Adverso ReI y~~O mfnngem nenhum contrato ou Instrumento do

qual ..a Emitente elou qua1q!Gr«.<iI.<:l'~ arantidores ,seja parte, ou ao qual qualquer de seus
ativos esteja sujeito; (i1i) 1íàq'resultarão em (1) vencimento antecipado de nenhuma
obrigação Élstabele~~m qll\lquercohtràfo ou instrumento do qual a Emitente elou
qualquér dos Gagntidortfs seja parte elou ao qual qualquer d~' seu~ respectivos ativos
esteja su~e~o; ~ti\<~leJtisão de qualquer desses con~ratos ou. instrumentos.; (~) não \
resultarão. n~~ão ãrqualquer 6nus sobre qualquer ativo da Emitente elou de qualquer .
dosGa1'~tid~'S; (t) não infringem nenhuma diSposição legal ou regulam~ntar a que a
Emit~9..te"1?~u~",alq!Jer,dos Garantidores ,elou qualquer de seus respectivos ativos estejam
SUj;m;~~t1ãO infringem nenhuma ordem, decisão ou sentença administrativa, judicial ou

, arbitrar~e afete a Emitente elou qualquer dos Garantidores elou qualquer de seus
~ectivos ativos; . - .

~

~ ~~t:adimp1entes com b cumprimento das Obrigaç~eSconstantes dest~ C;R-Financeir~,-~
(~ ~J" não ocorreu e não existe, na presente data, nenhum Evento de Inadimplemento;
.~ ,I~ ',. ' .

I) as informações prestadas ao Coordenador-Líder e a Gaia Agro Securitizador;:t S.A. são
verdadeiras, consistentes; precisas, completas, 'corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundament~da a respeito da Ofêrta R~striJa;I

..

- ' '

m) os documentos e infbrrrações fornecidos ã Credora eloU aos tit\.llares de CRA' são
,verdadeiros, consistentes: precisqs, completo~, corretos e sufi~ientes •.estão atualizados até

"



\

a data e~ quefora~ fornecidos e .incluem os documentos.e informações relevantes 'para a
tomada de decisão 'de investimento sobre os CRA; . .

r}

n)

o)

s)

os balanços patrimoniais auditados., da Emftente e as ..'demonstràções financeiras
consolidadas auditadas da Primeira Garantidora, relativos aos exerclcios sociais encerrados

, I . .

em 31 de março çle2013, 2014 e 2015, representam corretamente a posição patrimonial e
financeira consolidada :da Emitente e . da Primelrá Garantidora naquelas 5Wl~'~para
aq~eles. períodos. e foram devidamente elaboradas em conformidade ,Gom as'r.~~

aphcávels; , ~" \'~V/",'
'.. ~

a 'Emitente se compromete a manter o s~u ,b"alanço patriwoni~~\:l~~ ...~o, durante ,a
totalidade do prazo da CPR-Fi,nanceira; ~~. ~)'

, ' ~~{~~ #'~ -
p) 'estão cuniprin~O as leis, r~gulame~tos: n~rma~ a~~i?iS~~~a~?~~I'~erminaçõ~~ dos órgãos

govemamentals,. autarquias OU Instanclas, Judlclalsl.áphcáverg~ ~o exerclclo ~e suas
citjvjdades, exceto por aqueles questionados de bo~té na~eSferas aqministrativa elou
judicialou CUjo.descumprimen,to não possa causa(o{frff~lit9zl.\~Verso Relevante:

, . .,' -~. '

, q} 'estão .em dia "com o pagamento' d~ tOda~sJo\i~es de nat~n~za.t~butária .(munícipaf,
estadual e federal), t~abalhista, previdellt!fári~Wbiental e de quaisquer outras obrigações
~fllPostas por lei, exceto por aquela%5ll!e~i.ona~~. de boa-fé nas esferas administrativa e/olJ
judicial o,ucujo descumprimento Q.&~~m:ífar um Efeito Adverso Relevante; . '

possuem' válidas, ~ficaZ~.ê, ~~i{ordem e em plenà vigor todas. as licenças,'
concessões, autorii:açõe~8m'mi~0~S e alvaras, inclusive ambient~is,' aplicáveis ao
exerclcio de suas atividade.s~eto por aquelas 'cyja.ausência não .possa'ca~sar um,Efeito

Advers~ RelevanW~l . .. ,I .-

inexiste m~~.esc~.p,..w~nto de qualquer disposição contratual relevante. legal ou de
qualquer or~;m-jljJ;l$cial. 'administrativa ou arbitral; ou (ii) qualquer processo, judicial,'
admin.is~!ivo'~'arbitral. inqu~rito ou qualquer outro tipo de investigação governamental,
em~!;IêlBJ:l~~1> casos deste inciso, (1) que possa causar um EfeitoAdverso Relevante; ou

. . (2) .v~~o a'"aoular,' altE!rar, invalidar, question'ar ou de qualquer forma afetar esta CPR-
. financelr-a. .. t~~~'

../.>I- .ff~1~.'4;~CIME~ ANTECIPA~O, ". . . . " . • .,

•••••• \.~ SuJe~o ao ~isposto na Clãusula tO.2 e seguintes abaixo. esta CPR-financeira será'~l; declarada antecipadamente vencida, podendo a Credora exigir o imediato pagamento, pela
Emitente e/ou por qualquer dos Garantidores, do Saldo"Devedor e demais valores devidos
no ârnbitodesta CPR-Financeira, na ocorrência de qualquer dos eventos pr~visto~ na lei
elou de qualquer dos seguintes eventos (cada um, um "Evento de Inadimplemento."):

, .
"

a) inadimplemento, pela Emitenta. pela Cedente elou por qualquer. dos Garantidores, de

qualquer obrigação pecuniária relativa àpresenle CPR-fq:U•ao Conlralo ~f'.
,~ ,~

~

- I



b)

e)

d)

. 1
•

, , .

Cessão, na respectiva data de pagamento, não ,sanado no praio de1 (um) DiÍ:iÚtil, contado
• r da data do respectivoinádimplemento; .

inadimplemento, pela Emitente e/ou. por qualquer dos Garantidores, de qualquer obrigação
não pecuniária a eles atribuidas, prevista nesta .CPR-Financeira elou rio Contrato de Cessã9.
não sanado no prazo de 30 (trinta) dias ~ontados da data que ocorrer o primeiro entre os
seguintes eventos: (i) a data em que a Emitente e/ou' qualquer dos Garantidore~ct1nunicar a
Credora sóbre o. respectivo inadimplemento, nos t~rmos desta CPR-FinafC~~ "'l~~tto
Contrato de Cessão; ou (ii) a data em que a Credora com~nicar à Emitéi~9.>I:/"a ql:!iffquer
dos Garantidores sobre o respecti~o inadif!1plemento, sendo que o p~zo~~PJ~:Ii{to nas
afin~as (i) e (U)deste inciso não se ~pUcaàs"o~rigações paraa~ qUái!;>~~~\SidfestiPulado

Iprazo de cura específico ou para qualquer dos demais Eventos.a.e.>,Jgadimplêffl'ento; ~
, .' . ~~~

c) . se a Emitent~ não ut;lizar oS,recur~os liquidas obti90s com Amis~ d:a CPR-Financeira
. estritamente ,:onro,,": prevtsto.na Clâ"sul~ 4.5 acima:r ,,~.

cessão" promessa de cessão ou qualquer .wrma~êt~~~Jsferência ou. promessa de
transferência a terceiros. no todo ou em parte, Iiéla Emrt,ente,P?r qualquer dos Garantidores
elou pela Cedente, de qualquer de ~uas ObJ;iga~ii)esn~~ termos desta CPR.Financeira elou
do Contrato de Cessão, ~xceto: (i) se p.~~~~orizada pela Credora ou previsto no
Contrato de Cessão; (!I)' em caso J1P ~orgaJação, Sôcietária da Emitente, da Prirneira
Garantidora elou da Cedente: (1).fóa1tu~~estfutura final não resulte e.m um Evento qe
Inadimplemento nos termos do~~it"!Pís :;g;: e "h" abaixo; elou (2) no âmbito do Grupo
Econômico;elou, (iii)a ~cessã~I'i&~~~.fpr de cessão ou qualqu?, forma de transferêr;'cia ou
promessa de transferen~~~~p ou ~m parte, pela Cedente, em favor do Grupo
Econômico elou em favor ~G~ia Agro Securitiiadora S.A:, de todos e quaisquér dir~itos
creditórios do agr~'e-gÕ"çjOde~rentesdesta CPR-Financeira; -

Iiquida~p~SSOI~~xtin~ã;' da Emitent,;. ,da Primeira Ga",nlidoFa elou da ceden;e. ~ .
exceto se: ~~. .'g~a~ÇãO, dissolução e/óu extinção deCorrer de uma operação qu'e' não
cônstitu~~\.! nt~de In~dimplemento. nos ter~os permitidos pelos itens "g" e "h" abaixo;

e:o~ .ote de ~e:~aruzaçã~ Sooetárla real~dan~ âmbito d~ Grupo .~conÔ7iCO;

f) (I) d~~çao de falencla' da, EmItente: e/ou, da Primeira Garantidora;, (11) pedido de

~

Ulofalência formulado pela Emitente elou pela Primeira Garantidora; (iii) pedido de falência
.~ ,~~fuitente elou da Primeira Garantidora, formulado por terceiros, não elid ido no prazo

\

_ legal, ou, ainda, não_contéstad,o de boa.fé no prazo legal, 'desde que, nessa hipótese, seja
. '. ' devidamente comprovado ao Agente Fiduciário o pagamento da dfvida que serviu de

~~~ fundamento ao pedido de falência; (Iv) insolvência civil do Segundo Garantidor; õu (v) pedido
de recuperação" judicial ou de recuperação extrajudicial ,da Emitente e./ou da .Pr'imeira
Garantidora, independentemente do deferimento do respectivo pedido;

g) cisão, fusão ou incorporaçãod~, Emitente elou da Primeira Garantidora, exceto: (i) se
, ,previamente putorizada pela Credora e por assembleia geral de titulares dos CRA. à ser

convocada no máxim? em até '5 (cinco) Dias Úteis do recebimento do' comunicado peja

I' ~CpL
. ,



. \

Emitente, elou pelà Primeira Garantidora; (ii)' seliver sido assegurado à Credora. durante o
prazo minimo de ,6' (seis) meses contados' da data de publicaçãO das atas do~ atos
societários relativos à operação, a, pagamento. dq Saldo Devedor bem Camo de todos os
demais valores devidos na âmbito destà CPR-Financeira elou do Cantrato.de Cessão; ou, ( , ..' '

(Hi) se tal cisão.,fusão. ou incorparação seja realizada com soCiedades do Grupo Ecanômico;
• .0 •••

k)

I)

i)

.j)

.h) ciSã,O,fusão ou i'nc~rporação da Ced~nte. e~et.O:,(i) se t~1cisão, f~~ãO~u inc~sp,~..£ãOs;.j,a
r~altzada com sociedades do Grupo Economlco; ou (11) se previamente $I'ffionza~\p~ia
Credora e por assembleia geral de titulares dos CRA; a ser convocada 'n9.i#â~tr4~ até 5
(cin~o) Oia~,:Ót.~isdo recebif!lento ~,ocomuni,ca~op'ela Emitente elou pelo~~~ã~áifres: ,

a reduçã~ do ca'pital sOci,alpela Emit~nte elou pela ,Primeira 'G~~~~~~forma do artigo.
1.084 do Código Civil elou, artigo 174 da Lei das .sociedade~i;\~ções, sem prévia '

notifica~ão à Cre,dora e aprov.açãodestâ última; "~'g':::.,,;(' , " .
àlteração~o objeto social' da Emitente ~ípu d~ primeit Gara~i:;ta; conforme 'disposto em
seus respectivos contratos.ocial.ou estatuto social~ig~rnl;lM.<;lJbata d~ ,Emissão, que resulte
em al~eração relevante da atividade principal .. a ,E~~nte elou da Primeira Garantidora.
conforrT;leo caso e que comprometa esta~,. ..'ance'~: '

,~o~pr?VaçãO de q~e quaisquer' da~pe .ara~ pr~stadas pelá Emitente ou por gualquer.
dos Garantidores nesta CPR-Fj£.a~nce'ra ~1J'nbContrato de Cessão eram falsas ou
incorretas nas datas em que forn1n " es~das, em qualquer aspecto relevante, desde que
não sanadas no prazo de 30 ~ta .~"c9ntados da data em que ocorrer o primeiro entre
,os Se,gUintes,eventos, (i) ~~ta~e~e ,a.Emitent:.ou qualquer dos ,GarantidOreScom~nicar
a Credora sobre. a respecti~comprol/ação. ou (11) a dat~ em que a Credora comunicar a
Emitente ou qualqq.ef.:Pa~sGara~idores sobre a respectiva comprovação; ,

comprov~~ de<lil ~l'"luer das détlaiações p~stadas pelá C.denle.no Contraio de ..
'Cessão, relà~?à).$M~nCia dos direitos cred!tórios do agronegócio. objeto de tal 'co.ntrata,
eram fálMls ~cp,ui"incorretas.nas datas em que foram prestadas, em qualquer aspecto
rel~~~~~i que não. sanàdas no PJazo de 30 (trinta) dias contadas da data em que

,', ocor~(õP'fíf\l\"êiro entre os seguintes eventos '(i) a data ~m que a Cedente comunicar a Gaia
, Agro Se~uritizadora S.A. sobre a respectiva comp'rovação, ou (i1) a data em que a Gaia Agro

~~ritiz;dora S.A. comunicar a Cedente sobre a respectiva comprovação; ',' . ,

~~~ " . ,

.. ~&:)l~~adimPlemento,pela'Eniitent~ e/ou' p~~qualque~ dos Garantidores de qualq~e~ Obr;gação
~ \ ~. Financeira em valor, individual ou agregado; igualau superior a R$ 1.000.000,00 (u~ milhão
"~ de reais)" ou seu equivalente enÍ' au~ras maedas, exceto se sanada no prazo previsto. no

respectivo con~rato, ou, em sua falta, no praz~ de 30 (trinta) .dias' contados da data do
respectiva inadimplemento; ,

<! .

n) vencimento antecipado de qualquer ObrigaçãO Fif'!anceira da Emitente elou de qualquer dos
Garantidores elou Cedente em valor, individual ou agregado,' igual' ou superior a

. R$10.000.000,OO(dez milhOesdereaiS),ou se.éqUiv~l.enl"e~O •.da., exceloS.J
,: ÍI'-'



q)

o)

'.
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 .àCr~dóra que a -Obrigação
Fil'lanceir~ foi integralmente quitada, renovada ou renegoCiada de modo a impedir sua

.exigibilidade, nps termos aco~dadQscom o credor;

,se for protestado qualquer titu'lo de crédito contra a Emitente, qualquer dos Garantidores
elou 'a Cedente em valor individual ou 'agregado igualou superior a R$ 1.000.~~,oo (um
I)1jJhã?de reais)óu seu equivalente, em outras moedas, exceto se, no pn;lZ~~%; t,w,%~1ifo
validamente comprovado. à Credora que o(s) protesto(s)foi(ram): (i~<f(}~nG~rad~(s)ou
suspenso(s);. O.i) efetuado(s) por, erro ou má-fé de terceiros; ou (iii)\9~~t;.~(S) por

.garantia(S) aceita(s) em juizo; .' . .,..' .' .' .~ .9>~~~~ ~

. '.' . . . .' fY.~'.' ;;j

p) . inadimplemento, .pela Emitente, P9r qualquer .dos G'arantídor~'~õta~ela Cedente, de
qualquer deci~ão judicial ~ransitada em julgado elou l;Ie q~a~_![ d~ãO arbitr~1~ã~ suj~ita
a recurso, contra' a Emitente e/ou. qualquer dos Gltàmdore~ ~m .valor, IndIViduaI, ou
agregado;.igual ou superior la R$ 1.000.000,00 (um milt.lão dejeaiS), ou seu equivalente em
o~ira~ moedas; \ f-,w,~;l.. - , "
alienação, venda elou qualquer forma de ~.£.i1sfir,~nci:\ela Emitente elou .'por qualquer dos
Garantidores, por qualquer mero, d~f~~~ita ou onerosa, de todós ou
substancialmente todos os seus~es¥et~os atiits, sem que, prev.iamente' a. tal ,alienação,
venda e~ou qualquer forma d~.tra~n~r6<áJ€m.itent~ elou os Garant[dores realize(m) o
pagamento do Saldo Devedor; y .'
desapropriaçllo. confis~uer outro .ato de qualquer entidade governamental
brasileira que afete .todos dií~bstancialm'ente' os ativos relevantes da Emit~~te. elou' de

, qualquer dos Gar~i~~~ . .'. ,

,s) distribuiçã~~/ou ~\~a'W~\o, pela Emitente, de dividendos, juros sobre o capitál próprio ou
quaisquer o~a'S~21~Ym5uiçõesde lucros aos quotistas da Emitente; caso a Emitente elou
qUalque't~;\:bs\ãr.rélanffdores~st~ja(~) em mora.com qualquer de 'suas obrigações pecuniárj~s

est'~ll;.esta CPR;Flnancelra~' . . ,'.' . . _ ..

,t) alteraçâ(l)~nacomposiçãO acionária dirEItaou fndireta da Emitente, que resulte na perda de
t~Je da Emitente pelos Garantidores; '.' . . "

t.~ 'IteraÇãO .na composição acionária direta ou indi~eta da ~rimeira Garantidora,' que ;esulte n'a.~ . \UJ1?~perda de controle da Primeira Garantidora pelo Segundo Garantidor; e/ou. • . .
.:~~ ..••.... \. . .' .

~~
v) caso o registro .do Contrato de Cessão na secje de todas as partes signatárias .não seja .

realizado no prazo de ,3D (trinta) dias contados da ,presente data elou caso o registro da,
presente .CPR-Financeira perante o Cartório de Registro de Imóveis da sede' da. Emitente

.não seja realizado no prazo de 60 (~essenta) dias c~ntados da' pr~sent~ datai exceto na
!'lipóte~e de cumprimento de exigêrcias impostas"' pêlos respectivos cartórios, de. forllia

\

, .
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"

'- . " . \
tempestiva pelas partes responsâveis por tais registros, hipótese na qual tais prazos serão '
'prorrogados pelo,pr~zo ne~essário ao cumprimento' das referidas exigências. ' "

10.2. 'A, presente .cPR-Financeira vencerâ antecipadamentedé' forma' automática,
independéntemi,mte de aviso ou notificação judicial ou extrajúdicial, caso seja verificado um '
Evento de Inadimplemento 'descrito em qualquer dos iten's'(c), (~), (f), (n) e (s) da Cl~usula '
10.1-acima. , ';", , ,"~~' ,

10.3. Na ocorrênciade qualqUerum dos demais eventos.previstos na CtáuW~ q~
aquele~ indicados na Cláusula 10.2' acima, a não declaração de venci~~r1t~~CiPado
desta CPR-'Financeira deverá ser definida conforlT)e' orient~põe*Qa a\~emBleia geral
realizada entrs, os titulares :d,os CRA, a ser convocada em até,5'~~CO) ~~'S~8teis contados
dÇ)data de ,comunicação pela Emitente, pelos Garantidores A~fou'~'0.r;.~dora à Gaia Agro
Securitizadora S.A., observada a Cláusula XII do Termo de S~~urití~ão. '

, , ' '''''''"..., ;e,,,:<. ~ '',' ""-"'.< "'?;,.' ~ , '

10.3.1. C,ombase na. decisão .da assembl~ia geral de .i~ulare~ld~ .~RA, a Credora deverá
deolarar o~ nao o vencimento anteCipado ~~stª,,'8~~tÃ~ancelra. ,

10.4.. Naocorrênciado vencimentoantec;pado~ ~)neeira. to;nar.se-aoexi9lve~ ;Od~
,e quais~uer pagamentos devidos nafofftla ~~l5fé'Vjsta. Nesta hipótese, a apuraç~o do
. valor devido pela Emitente e/ou ~elo atran,hdQtl3S,à Credora 'será realizada considerando
(i) o SCiildoDevedor na data do ,tiva ~~~nto, nos termos do Anexo 1, e a data dé
pagamento em decorrência dO~V £júÚ~t~ntecipado. acrescido (ii) dos dem'ais encargos,
tributos e despesas decorrent ~f:lser'te CPR-Financeira, calculados. apurados ou
incorridos, conforme o ca~é~é ~pectiva data. '

10.5. Naoco.rrêncja dO~é"fl~i~~nt~~leCiPadO desta CPR-Finan,ceira,' os, recursós re~ebidos "em
,pagamento deve o ,s'erl&ediatamente aplicados na quitação do ~~ld9 Devedor e demais ,
,valores d1:-V~, ~.'desta CPR~Financeira., ' ' , ' , ,

10.6. Caso o~ec~;pbebidOs em pagament~ desta CPR~Financeira,' j'nclusive em decorrência'
, " ~a ~~~t~execução do Aval, não sejam ~uficientes para quitar' simultaneamente todos,

os v ~re~aévidos, tais recursos deverão ,ser alocados na seguinte ordem: (i) quaisquer
, "valores\~vidOS pela Emitente no âmbito desta CPR-Financeira, que não sejam os valores a
" ~tle se referem os itens (ii) e (iH)abaixo; (ii) Em~argosmoratórios e demais 'e'ncargos devidos

~

\~~esta CPR-Financeira;, e (iii) Saldo Devedor.' A Emitente ,e os Garantidores
\ '.: ,\ermanecerão r~sponsâvejs pelo s~ldo devedor dos valores, élcim'a p~evistos '1ue não

. ~",,' \, ,tiverem sido pagos, sem prejuízo dos acréscimos de encargos morató~ios e outros e,ncargos
~' incidentes sobre o saldo'de",edor desta CPR-Flnancei~a enquar:Jtonão forem pagos.

11.0FERTA DE L..QUIDAÇÃOANTECIPADA
"

(f"":-. ~, , ..

, , I/'-'"

11.1. A Emitente poderá, a qualquer momento, a partir da Data de E'missão, notificar a Credora
por escrito, co":, anteéedência mlnima de 30 (trinta) dias, inform'ando que deseja,realizar a
liquidação antecipada, total ou parc!al ("Pagamento Antecipado"), 'desta CPR-Financeira"



J

/ I .

.' .

informando, a critério da Emitente, o valor do Pagamento Antecipado que não poderá ser
inferior a (i) R$5.000.000,OO (cinco milhões de reais) ou (i1) ao Saldo De:vedor, se este for
menor do que R$5.000,OOO,OO'(cincomilhões de reais).. "

11.2. A liquidação. antecipada' parcial desta. CPR-Finarlceira resultará na amortização
extraordinária compulsória dos CRA e a liquidação antecipada total resultará no resgate
antecipado dos CRA: ~nforme. discipUnado no Termo ~e securilização.. l'V

1-2.CESSÃOE ENDOSSO ." . , ' ,. ~d/"I#.# .
. ~~ #'

12.1. A Emitente não poderá cede~'ou transferir quaisq~er de suas:-obri~a.~õe1~e~as nesta
CPR-Firianceira sem a prévia ,autorização por.escrito da credor~~~$. '

. 12.2. A Emitente desd'e já autoriza a ~redor~ a rea;izar a cet~ãà ~~~:sso desta CPR-
Financeira em caráter defjnitivo ou pro solvendo, be~$mo'1l~ \ireitos decorrentes da
titularidade desta CPR-Financeira , Inclusive ,por mei~ da in~ituição de. r~gime fiduciário
'sobre a presente CPR-Financeira co.mo lastro dB:'ié~lf~.9~~ CRA, ,desde 'que não haja
qualquer modificação nos direitos e obrigações !ra ass~idos pela Emitente. ,

. " .', £3" '~\J " ' ..
12.2.1~Par~ fins, do disposto na Cláus ~: 1~r~clma,a Emitente autoriza a Cr~dora ou

I terceir()s. por ela -indicados a~di~ar os'; dados e informaç,ões ,da presente CPR-
'Financeira para os titula~~#do2JC~Jb mercado de valores mobiliários, de forma.
que tal divulgação não~~i.Ço ;tisposto na Lei. Comp.lementar nO 105, ~e 10 de
i,aneiro, de 2001, ~onfor~ ~~da, e qualquer outra regulação ou, disposição

. contratual.,. ~$?~", ,', . . _ ' . _ ,

12.2.2.Mediante ~~o ou\essão desta CPR-Financeira e/~u dos direitos creditórios
. d~latdec0tntes,..-~dos os direi~os e prerrOgativa;,da C.redor~ .previ~to's nesta CPR-

: Fi:ã'~~ao para o eventu~1endossatári? ~u cessionário. ,',' '. '

13.REGISTRO~CUST~~ y~~:,..,. " I , " •. ,' '--- .•

13.1.' A P~~R-Fin'anceir'a será registra,da (I) peia Emitente, perante o Cartório de Registro
Ai de Im~ls de sua sede; (ii) pela VÓRTXDISTRiBUIDORADE TiTULOSE VALORESMOBILIÁRIOS
~@t'" sociedade limitada em'presária, inscrita nó CNPJ/MF sob o n° 22.610.500'/000'1-88,

é '- ,\:~m sede na Cidade de São Paule, Estado de São Paulo, Rua Ferreira de Araújo, 221, 9°
, ,\',;pri~ar, conjunto 93, Pinheiros,CEP 05.428-0'00 ("Cu'stodiante"), junto à BM&FBOVESPA ou
.::~ .lá. CETIP, na qualidade de .sIstema de registro e de liquidação fina'nceira de ativos, autorizado

~ pelo Banco C~ntral do Brasil, na modalidade com liquidação financeira fora doâ,mbito da,
BM&FBOVESPA ou CETIP. .

13.2. A Custodiante manterá sob sua custódia, diretamente ou por mei<:>da contratação' de
terceiros qualificados" às ~uas expensas, a via original negociável da CPR-F, nos termos e
para os efeitos, dos -artigos.627 e seguintes ,do'Código Civil, responsabilizando-se pela sua: -

guarda, até. a liquidação da CPR-Flnanceira~ qúe lheª~~pela' credo~~';f



\

Imediatamente após o' registro, desta CPR-Fin'ânceira' pela Emitente junto ào' competent~
Cartório dé Registro de Imóveis. -

, ' ,

14. ADITIVOS
, (, \ .

- \

, \ 14.1. Conforme 'previsto no artigo 9° da 'Lei 8.929, esta CPR-Financeira pqderá ser retificada e
ratificada. no todo ou em 'parte, 'através de 'aditivos que passar~o a integrá-Ia; aº~~ devida
formaliz~ção pela Emitente e 'pela Credora. os quais deverão Serregistrad~,2>a~~~
Registr~ de Imóveis, indicado na Cláusula .13.1 (i) acima,~m até 30 (trintg)~j.ffla .datf de

sua asslnliltura. .' , .' , , ',' , \~V'
. , « ''"'"15. PAGAMENTODE TRIBUTOS. .'i'~'V.zt " '

15.1. A Emitente será respon~vel pelo éusto de todos os"\ibuV;;;;:'de:tes sobre os
pagamentos, remuneração e. reembolso devidos à. c~1a '~'í\%:<;rÍ3corrênciadesta. CPR-'
Financeira. Todos os tributos elou taxas que inCida' sObr~os pagamentos feito's pela
Emitente rio âmbitodestaCPR-Financeira serão .•~~p~.~~~»e1a Emitente. de modo que' os
referidos' pagamentos devem ser acrescidos ~os ~ãl~rés cor~espondentes a quaisquer
tributos elou ta?,as que. incidam sobre ~~, "j~~lu~~.. mas não limitado, aos valores
correspondentes ao Imposto de Renda ~1ris~f'iai'Ca -IRPJ, Imposto sobre Serviços de

, Qualquer Natureza -ISSQN,'à ConjJ;Jbul~ãOa0l"0grama de Integração Social e Formação
do Patrimônio do ServidQf Públi~F ~O~N.6iê o Imposto sobre Operações Financeiras I
Crédito. - .IOF-C. ~aso ~~Iic vé1\..2ff mpma f~rma, caso. por. forç~ de I~i ?~ norma

. regula~el}tar" a Eml~ente tIV~fq: e t~!~u.deduZlr d~~ pagamentos,feltosno amblto desta
CPR-Flnancelra qualsque~lbuiQ.~ ~ou taxas, deveraacr~scer a tais/pagamentos valores
adicionais de.modo que a~dorareceba os mesmos, valores que seriam recebidos caso

nenhuma re~ençãr.\çãO 'tas'e realizada. . ...

16. DISPOSIÇ6ES.SOCIOAMBIENT"~J \

... 16:1.' AEmit~tlt: ~nt;dor~s de~l~ra~qUe respeitam nes'ta data e ~u'~ re~peitarão por toda
a v~2Jl~~\\ CPR-Financéira a legisláção e regula~entação relacionadas à seguranç,a e
meeIfÔ~Q!i~~frabalho e ao meio ambiente, bem como declaràm que suás atividádes não

. incentiv~ a prostituição, tampouco utilizam ou incentiva~ mão~de-obra infanlii elou em
.~iil~~ÇãO análoga à de' escravo ou de qualquer forma infringem direitos dos'silv~colas, em

~ ~4SPEfCial. mas não se' limitando; .ao direito sobre as áreas de ocupação indígena; assim
~~, •.•~.~eclaradas pela autorid~de competente e. que a utilização dos valores objeto desta C,PR-

'H.>... ." Financeira não implicará na violação de tal legislação. . . . ' .
"""'4'~~ ' . ..' . ,.' .

16.2 .. A Emitente eos Garantidores. jamais utilizaram na. condução dos, seus negócios mão-de-
obra escrava ou submeteram seus funcionários a trabalho forçado. observando
rigorosamente, o disposto no artigo 149'do Código Penal, bem como o que dispõe a '
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da Or9anização das Nações Unidas e .....

' . .a' .

. . '

. .: ,
,

. I



a Convenção nO 29/1930; sobre a Abolição do Trabalho Forçado ou Obrigatório, da
Órga~ização Intern~cional do Trabalho.

16.3. A Emitente e os Garantidorés jamais utilizaram na condução dos seus negócios qúalquer
forma de mão-qe-obra infantil e jamais contrataram ou adquiriram produtos e serviços de
pessoas físicas <;lujurídicas quê' eXp'lo~em,direta ou indiretamente, o t~abalho infantil em
qualquer localidade. p" ..&., ,#., .'~

17.ANTicoRRupÇÃo '. . .' .. ~ fi'.

17.1. A Emitente e os Garantidores não realizaram, .nem autfuriza~~s~us resp'ectivos
administradórese/ou funcionários (conforme aplicável) a reaIiZ~~ us";~e doações ou
despesàs de representação ilegais ou outras despesas~.teg~~ _~~tivas a atividades'
políticas; (ii) qualquer pagamentoilegal,direto ou indir~~l a~ê.WJ.P,gadosou funcionários
públicos, parlidós poUticos, políticos ou candidatos lOllticO!~t (iíteluindo' seus familiares),
naqionais ou estrangeiros, ou quaisquer atos para ~0J!.~e..rJ}' manter. qualquer neg6cio,
transação ou vantagem comerclal ind.evida; (i~~~ú1*711róque tenha violado qualquer
dispositívo de qualquer .lei ou regulamento na~ional' c~ntr~ prática de corrupção. ou atos
lesivos à admi~istração pública, incluinddP-ma~~.ge limitando a, a Lei nO 12.846/13"
conforme aplicável;. (iv) qualquer paga~:~:~il propina, abatimento ilícito, remuneração
iIlcita, suborna, tráfico. de inflUênCiat'''c!i."",u outro pagamento ilegal, nem qualquer

~utra vantagem indevida. : <'jpJ':'.' .. ~V ,.'
18. ON::::DA:EE::~IV:ec1ara. .est~ue as obrtgaçóe~,representadas pela CPR-F;nan"';irae

pelos instrument . a ai ~vinculados são compatíveis com a sua capaCidade econômico~
financeira, J,pera lo.nal otiprodutiva, de mado que a pagamento, bem como a formação do
preç? dai'f~~Fi~~srra. foram. determinados livremente pelas partes e não afetarão
negativa~lT'ieli~~"'~da que potenCialm~nte, a perforn~ance d.a Emitente no cumprimento
destas ~s.]o~es, não padendo as partes invocar a qualquer tempo, e em virtud~ de'

. ac~~i~~º~-4 extraordinários .elou imprevisíveis, a caracterização de onerosidade
exc~~,¥~ ~;lnadimPlemento das prestações ora contratadas, d~sposta no artigõ 478 do

~_C6dlgo 01\t11. ..' I'\~~" . - '

19. DI~SIÇ'~RA;S
, '\ .;~~~:~ /

~\9.1. As despesas incorridas com. à registro e fornializ~ção desta CPR~Firíanceira ou quaisque~
~outras despesas razoáveis, inclusive relativas a honorários advocatícios, custas e despesas .

judiciais, . tributos, encargos e taxas, desde que sejam. necessárias e devidamente
comprovadas, correrão por conta exclusiva da Emitente. Se eventualmente tais despesas, . ..
forem suportadas pela Credora, deverão ser reemb'olsadas pela Emitente, mediante a
apresentação dos respectivos comprovantes ae despesas, em até 5 (cinco) Dias Úteis da

.' .

.'

' ..

18~



'- .

solicitação efetuada pela Credora. ou em prazo inferior, 'caso/ previsto expressamente nesta
CPR-Finan'ceira.. . ,

19.2. A Emitente reconhece que a presente CPR-Financeira constitui. título executivo ext~ajudicial,
nos termos da Lei 8.929.

19.3. A abstenção, pela Credora. do exerclcio de quaisquer direitos ou faCUJdade~~~he são
assegurados. em decorrência de lei ou desta CPR-Fin,anceira, o~ ,a eventua~,t'to çôrtt~~6ft
com atrasos no c~mprimel')to das obrigações aqui assumidas pelo EmiteQ,t~ - Imp.ft.c'tão
em novação, .c:neiTlimpedirão a Credora de exetcer, a qualquer momento~~re :~$?êlireitos
e faculdades.... . '. :. . .' . ~~ '. .

'.'; "':, : : , ~~'~",," .

19.4. Na hipótese de eventual inadimplência da Emitente, a Credora p~é~fPl:W10Ver as medida's
judiciais cabíveis, iniciando a execução por quantia certa clf\t.~adt[edor ou qualquef" outra
medida que entender cablvel.. . (~~ ~. .'

" . ." ,'~,

'19.5. Alé~ dos encargos. esta~eleCiâos nesta CPR-Fjl;l~~~ ~~~~redora poderá, em caso de
inadimplência, cobrar d,a Emitente todas as iSespe~lls razoáveis' de cobrança judicial,
acrescidos das custas. e quaisquer o~tra w ~Ofjudici~is elou processuais e os
honorários de sucumbência, arbitrados e,. J'UíZ0~ .'. . .~ ?,f~'., .

~19.6. A.Emi~ente responsabiliza-se por n~~nter~stlem~n~e atualizad~S, jun~o à C;edora, o(s)
~~dereç~(s) para efeito de co<~( o ~bre qualquer ato OHfato decorrente desta CPR-

Financeira. . <r~ . .

19.7. A presenteCPR-Flnance~~ada em caráler ;rreVOgávele irretratável,obrgando a
Emitente P?r SIe s~~~ntuaIS sucessores, '. .' '. . .

. 19.8. Nao se e~su~~J~cia" a qualquer dos direitosdecorrentes da' presente CPR-
" Financeira. ~gsa~~. qualquer atraso, omissão ou liberalidade no exerclcio,de'qíJalquer

direito <fu fa~ldfde que caiba à. Credora, em razão do inadimplemento da Emitente,' não
prej~~à~erCício.de tal dir'eítoqu f~culdade. ou será interpretado como renúncia, nem
constl~tá"'l't'tWàÇãOou precedente no tocante a qualquer' outro inadimplemento ou atraso .

. ,. . '.' . , .

19.~~~ q~alqu~r das disposições ora aprovadas venha a ser "j\Jlgadà ilegal, inválida ou
_ ~ ~~í~Z, prevalecer~o todas as. demais di~posições não afetadas por tal julgamento,

. ~, 'le0mprometendoose as partes. em boa-fé, a substituírem a disposição ~fetada por outrá que.

"" \.'. na modida do posslvel, produza o mesmo efeito. •,~' '

20. FORO E LEGISLAÇÃO APLiCÁVEL

\

20.1. A presente CPR-Financ~ira é regida pelas leis da República. Federativa do Brasil.. , . . ..(}..J -'

/ ". I .<' '.

. \
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20.2. ' Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Pauto, como o único
-competente para resolver quaisquer .dúvidas oUI controvérsias decorrentes da CPR-
Financeira, tom ~xch.lsãpde qualquer oll.tro,por mais p,riviJegiadoq~e seja.

, A presente CPR~Financejra é assinada pela Emitente e pelos Garantidores, em 5 (cinco) vias
originais, de igual forma e teor, sendo 1 (uma) via negociável e 4 (quatro) vias não negociáveis. ' '\

'. . S~OPaulo, 24 de ~arç~ de 2016: " . ~

EMITENTE:

.- -.

AVALISTAS:

elto e Rezende Barll~
CPF ;36Q,316,198.72

, B.CU..431.62Z.lSSi .•SP

,.

, '

/
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ANEXO I'. .

• • .'0 (

CRONOGRAMA DE DATAS DE PAGAMENTO

'. ., ..;.....: .: DATf\. DE
PARCELA 'JÃLQ'R . ,

. ';, PAGAMENTO, , ...
OÓ1 R$3.926X)17.68 17/10/2016

002 R$3.283.887.21 17/04/2017

003 R$13.235.238,57. 16/10/2017

004: R$2.S47.509,04 '16/04/2018 ~~

005 R$12.Q24.846.45 15/10/2[5ã:8'>..
. 00'$ R$1.947.618,50 15/04/20.ii{) .~

0007 R$12.022.553,64
\ 15/1Õ1~19~:

oba R$1.317.585,95 o
.«57õ4/2õ2'o .•~

009 \ R$11.329.462,19 ~5/10/2:Q20

010 R$654. 750.61~~~f5l.09f.2021

011 .R$1 0.672.090, 1~ l15/1 0/2021

) "

\



ANEXO 11

DATAS DE PAGAMENTO DE REMUN!=RAÇÃO E AMORTIZAÇÃO PROGRAMADA

DATAS DE DATAS DE DATAS DE

# PAGAMENTO Df. V~LORES DEVIDOS VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DO
DATAS

PGTO . %AMT
CPR- F AJUSTE DO VALOR AJUSTE DO VALOR JUROSCPR-F

DA CESSÃO DA CESSÃO

001 . 17/10/2016 R$ 3.926.017,68 • 18/10/2016 19/10/2016 20/10/2016 SIM 0,0000%

002 . 17/04/2017 . R$ 3.283.887,21 18/04/2017 19/04/2017 20/04/2017 SIM 0,0000%

003 16/10/2017 . R$ 13.235.238,57 17/10/2017 18/10/2017 19/10/2017 SIM 20,0000%

004 16/04/2018 R$ 2.547.509,04 17/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 SIM 0,0000%

005 15/10/2018 R$12.624.846,45 16/10/2018 17110/2018 18/10/2018 SIM 25,0000%

006 15/04/2019 R$ 1.947.618,50 16/04/2019 17/04/2019 18/04/2019 SIM 0,0000%

007 • 15/10/2019 R$ 12.022.553,64 16/10/2019 17/10/2019 \ 18/10/2019 SIM 33,3333%

008 15/04/2020 R$1.3,17.585,95 16/04/2020 17/04/2020 20/04/2020 SIM 0,0000% .

009 15/10/2020 R$ 11.329.462,19 16/10/2020 19/10/2020 20/10/2020 SIM 50,0000%

010 15/04/2021 R$ 654.750,67 16/04/2021 19/04/2021 20/04/2021 _ SIM 0.,0000%

011 15/10/2021 R$ 10.672.090,71 18/10/2021 19/10/2021 20/10/2021 SIM '100,0000%

\
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ANEXO 111. '

,D.ECLARAÇÃO DO COORDENADOR LíDER

BANCO INDUSVALS.A., instituição financeira, inscrita noCNPJ/MF sob o nO61.02'4.352/0001-7:1, éom
sede na Rualguatemi, ~o 151, 60 àndàr, na Cidade Jje Sãó Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.451'-
01 f '''Coordenador Líder"), neste ato representado na fo~ma de seu estatuto sociaí' ("Coordenador
Líder"), para fins deatendimento'ao previsto pelo item 15do an~?Co111 da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários ("CVM") nO414, de 30 de dezembro qe'2004, ~onforme alterada, na qualidade
de instituição intermediária líder da distribuição pública de certificados de retebíveis do agronegócio
da1B (primeira) sérieda,168 (dé'cir118sext.a) emissão, ("CRA") da GAlA AGRO SECURITiZADORAS;A.,
com registro de compànhia aberta perante à tVM"com sede em São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua do Rocio, 288, conjunto 16 (parte), 10 andar, CEP 0455,2-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
1'4,876,090/0001-93 ("Emissão" e "Securitizadora", respectivâmente), DeCLARA, para t~dos os fins El

efeitos, qu~' verificou, em conjunto com aSecuritizadora, o ager:'lte' fiduciário ,da Emissão e os
respêctivos assessores legais-cdntratados 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, . ,
com diligênci~ para assegwar a veracidade, cQn~istência: correção e suficiêll'Cia das informações
prestadas pela Secu'ritizadora no âmbi~o da distribuição p&blica dos CRA e no termO de securitização
de,direitos creditórios do agronegócio qu~ regula os eRA e a Emissão. '

"
, " ' \

São Paulo, [.] de [.] de 2016.

BANCO INDUSVAL S.A

'. I .

Nome:

Cargo:

\

" '

\ ..

, ,

, \

'Nome:

Cargo:

,

, \
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ANEXO IV,
DECLARAÇÃO DA EMISSORA

A GAlA AGRO SeCURITIZADORAS.~., com registro de companhia aberta perante a Comissão de
Valores Mobiliários ("CVM"), com sede em $ão Paulo, Estado de,São Paulo, naRu8 do Rocio, 288,
conjunto 16 (parte), 1° andar, CEP04552-àOo, inscrita no CNPJ/MFsob o nO 14.876,090/0001-93,
neste ato representádana forma de seu estatuto sçcial ("Securitizadora"), para fins de atendimento
ao previsto pelo item 15 do anexo 111 da Instrução da CVM nO 414, de 30 de dezembro de 2004, '
conforme alteràda, n'a qualidade deSecuritizadora de certificados de 'recebf~eis do agronegóeio da

.. 13 (primeira) série da 163 ('décima sexta) emissão rEmissão" e "GRA", respectiva'ménte), DECLARA,
para todos os fins e' efeitos, que verificou, â legalidade e ausência de vfcios da Emissão, àlém de

.' ~assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das infonnações prestadas no âmbit0.. . . .

, da distribuição públiéa.dos CRA e no termo de securitização de direitoscredi~6rios do agroneg6cio
que regula os CRA e a Emissão. ,', '

"

..

\ I

São Paulo, [.] de [.] de 2016.

, GAlA AGRO SECURITIZADORA.S.A.

, .

-'

Nome: '

Cargo:'

Nome: "

çargo:
,, .

"

i'

. ",
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ANEXO V
. . . .

" 'DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO , '

VÓRTX DISTRIBUIDORA'DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOSLTDA.; sociedade li~itadaempresária,
inscf.ita'no CNPJ/MF sob o 'n022,61 0.50010001-88, com sede na Cidade de São PaUlo, Estaoo de
são Paulo, Rua Ferreira de Araújo, 22:1, 9° andar"conjunto 93, Pinheiros, neste ato representada né! '
'forma de seu Con~rato Social ("Agente Fiduciário"), para fins de atendimento ao previsto pelo item
15 do anexo UI da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM")nO 414, de 30 de dezembro

. . de 2004, çonforme alterada, na qualidade de agente fiduciário do Patrimônio: Separado constitu\do
em âmbitq da emissão' de certificados de recebíveis do agronegócio da '1a (primeira) série da 16a '

(déci'11a sexta) e'missão ("CRA") da GAlA AGRO Si:c'URITIZADORAS'.A., com registro dé companhia '
aberta perante a CVM, com sede em ~ão 'p~ulo, Es!adode São Paulo, na Rua do-,Rocio, 288,
conjunto 1,6 (parte), 1.0andar, CEP 04552-000; inscrita no CNPJ/MF- sob o nO14.876.090/0001-93
("Emissão~"e "Securitizadora", respectivàmente), DECLÀRA, par'a todos os fins e efeitos, que verificou,
em conjunto, com a, Securitizadóra, o coordenador líder da distribüição pública dos CRA e os
respectivos' assessore~ legais contratados no' âmbito da Emissão, 'a legalidade e ausência de vícios,
da Emissão, al~m de ter agido'~om diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção e
,suficiência 'das informações pre~tadas no âmbito da distribuição pública Q~~ CRA e no termo' de
,sécuri,tizaçãO de. direitos credit6rios do agronegócio que regula ,os CRAe a Emissão.

t,

, . , \

São Paulo, '[e] de'[e] de 2016.

VÓRTXDISTRIBOIDO~A.DETíTULOS,EVALOR'ESMOBILIÁRIOSLTDA .
"

• I • •

Nome:

Cargo: .

'I. .

, "

I.

Nqme:

. Cargo:

, \,

, .
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DO CUSTODIANTE. "

VÓ~TX DISTRIBUIDORADE TITULOS E 'VALORESMOEIILIÁRIOSLTDA:, sociedade limitada empresária" '"

'inscrita no CNPJ/MF sob 6 n'O22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de'

São Pauio, Rua Fer;éira de Araújo, 221, go, ~ndar: conjunto 93,~Pinheiros ("Custodiant~"), 'na. ~. . . . .
qualidade de custodiant~, dá Cédula de Produto Rural Financeira' nO001/2016, ("CPR.,F"), no valor

total, de .R$ 73:561.560,61 (setenta e três milhões, qu'inhemtOs e sessenta e _um mil q~inhentos e

sessénta reais' esess~nta e um centavos.)~ na datá de' e~issão, que servir~o de 'lastro aos,
, ",' ,

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 18 Série da 168 Emissão da ,Gaia Agro Securitizaqora
,. . \ - '. . " , ....:

S.A ("CRA"e em conjunto com a CPR-F,IIDocumentos 'Comprobatórios dos Direitos Creditórios do

Agronegócio"), DECLARA'à Gaia 'Agro Securitizadora SA, na qualidade deemissorá, para os fins
• • • •• • • I _ .'

de instituição do re'gime,fiduciárío ao CRA, nos termos do artigo 39- da Leí ~1.076/2004, que foi
, , ' " ' , ',' -, ',', I' , ,

entregue a esta instituição custodiante, para cLlstódia, (a) uma vi~ original da CPR-F; e (b) uma via
, "

original do TeFmo de Securitização, que se encontra, devidamente registrado n'este Custodi~nte,
" '

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 Securitizadóra 'SA, conforme 'declarado no Termo de"

,Securitiiação.
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VÓR-rXDISTRIBUIDORA:DETfTULOSEVALORESMOBILIÁRIOSLTOA.
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