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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DA 1 a (PRIMEIRA) SÉRIE 

DA 20• (VIGÉSIMA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO 

DA GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. 

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas: 

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

14.876.090/0001-93, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na 

Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8° andar, conjunto 82, sala 1, neste ato representada na 

forma de seu Estatuto Social ("Emissora" ou "Securitizadora"); e 

VóRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS L TDA., sociedade limitada empresária, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.610.500/0001-88, com sede na cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, conjunto 202, Jardim 

Paulistano, CEP 01452-000, com seu contrato social registrado na JUCESP sob o NIRE no 

35.2.2923587-4, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente 

Fiduciário"). 

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

e, individualmente, "Parte". 

Celebram o presente "Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1° 

(Primeira) Série da 20° (Vigésima) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 

Gaia Agro Securitizadora S. A.", que prevê a emissão de Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio pela Emissora, nos termos da Lei 11.076 e da Instrução CVM 414, a qual será 

regida pelas cláusulas a seguir: 

1. DEFINIÇÕES, PRAZOS E AUTORIZAÇÃO 

1. 1. Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas, 

não definidas neste Termo, terão o significado previsto abaixo; e (ii) o masculino incluirá o 

feminino e o singular incluirá o plural. 

"Afiliadas" 

"Agência de Classificacão 

de Risco" 

possui significado previsto na Cláusula 1 0.1. (ix). 

STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA., sociedade 

empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 

201, conjuntos 181 e 182, Pinheiros, CEP 05426-100, 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.295.585/0001-40, ou sua 

substituta, contratada pela Emissora e responsável pela 



"Agente Fiduciário", 

"Custodiante" ou 

"Escriturador" 

classificação e atualização anual dos relatório~~ dé 

classificação de risco dos CRA. 

VóRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS L TDA., 

qualificada no preâmbulo, na qualidade de representante 

da comunhão dos Titulares dos CRA, custodiante dos 

Documentos Comprobatórios e escriturador dos CRA. 

"Amortizacão a amortização extraordinária dos CRA nos termos da 

Extraordinária" Cláusula 6.2 deste Termo de Securitização. 

"Amortizacão Programada" a amortização programada dos CRA nos termos da Cláusula 

6.1 deste Termo de Securitização. 

"ANBIMA" 

"Anexos" 

"Anúncio de Início" 

"Aplicacões Financeiras 

Permitidas" 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS 

FINANCEIRO E DE CAPITAIS - ANBIMA, pessoa jurídica de 

direito privado com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, 

230, 13° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

34.271.171/0001-77. 

os anexos ao presente Termo de Securitização, cujos 

termos são parte integrante e complementar deste Termo 

de Securitização, para todos os fins e efeitos de direito. 

"Anúncio de Início de Distribuição Pública da 1° Série da 

20° Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio 

da Gaia Agro Securitizadora S.A. ", a ser divulgado nas 

páginas da rede mundial de computadores da Emissora, 

dos Coordenadores, da CVM e da B3 e pela Emissora e pelos 

Coordenadores, na forma do artigo 52 e do artigo 54-A da 

Instrução CVM 400. 

os recursos oriundos dos direitos creditórios do Patrimônio 

Separado que estejam depositados em contas correntes de 

titularidade da Emissora deverão ser exclusivamente 

aplicados em: (i) certificados de depósito bancário 

emitidos pelas instituições financeiras Banco Bradesco 

S.A., Banco do Brasil S.A., ltaú Unibanco S.A., Banco 

Santander (Brasil) S.A. que tenham prazo de vencimento 

limitado a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos; 

e (ii) ou ainda letras financeiras do tesouro emitidas pelo 

Tesouro Nacional que tenham vencimento limitado à Data 
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"Assembleia Geral" ou 

"Assembleia" 

"Aval" 

"B3" 

"BACEN" 

"Banco Fator" 

"Banco Liquidante" 

"Banco Votorantim" 

"Boletim de Subscricão" 

"Brasil" 

"CDCA" 

de Vencimento dos CRA. Qualquer aplicaçãa,é'em 

instrumento diferente será vedada. 

a Assembleia Geral de titulares dos CRA, na forma da 

Cláusula 12 deste Termo de Securitização. 

a garantia fidej ussória prestada pelos Garantidores no 

âmbito do CDCA, por meio da qual os Garantidores se 

obrigam como avalistas e principais pagadores, 

solidariamente e sem benefício de ordem e de divisão, 

com a Devedora, dos Direitos Creditórios do CDCA. 

B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO - SEGMENTO CETIP UTVM, 

instituição devidamente autorizada pelo BACEN e pela 

CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Praça Antônio Prado, no 48, 7° andar, Centro, 

CEP 01010-901, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

09.346.601/0001-25. 

Banco Central do Brasil. 

BANCO F ATOR S. A., instituição financeira, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. 

Renato Paes de Barros, n° 1.017, 11 o e 12° andares, inscrito 

no CNPJ/MF sob o n° 33.644.196/0001-06. 

BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira com sede na 

Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade 

de Deus, s/n°, Vila Yara, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

60.746.948/0001-12. 

BANCO VOTORANTIM S. A., instituição financeira, com sede 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

das Nações Unidas, no 14.171, torre A, 18° andar, Vila 

Gertrudes, CEP 04794-000, inscrito no CNPJ/MF sob o no 

59.588.111/0001.03. 

o boletim de subscrição por meio do qual os Investidores 

subscreverão os CRA. 

a República Federativa do Brasil. 

"Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio n° 

00112017", emitido pela Devedora, nos termos da Lei 
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"Cedente" 

"Cessão Fiduciária de 

Direitos Creditórios" 

"CETIP21" 

"CMN" 

"CNPJ/MF" 

"Código Civil" 

"COFINS" 

"Coligada" 

M 

~ CIJII{I~r~, '~"ni~t'Úi\:' íSP j1:·:, f'Ui.jfo:'~.r')t-·jr., 
i n"j ''3 6"0'4 trr:~~r 
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11.076, em favor da Cedente e cedido para a Emis?gra;·o 

qual tem como direitos creditórios a ele vinculados os 

Direitos Creditórios do Lastro do CDCA oriundos do 

Contrato de Fornecimento e do Contrato Safra. 

GAIA AGRO ASSESSORIA FINANCEIRA L TDA., sociedade limitada, 

com sede na cidade de São Paulo, Estado de Paulo, na Rua 

Ministro Jesuíno Cardoso, no 633, 8° andar, conjunto 82, 

sala 2, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

18.942.352/0001-21. 

a cessão fiduciária sobre os Créditos Cedidos 

Fiduciariamente de titularidade da Devedora contra a 

Copersucar e a Cooperativa, no âmbito do Contrato de 

Fornecimento e no âmbito do Contrato Safra, 5% (cinco por 

cento) e 6,25% (seis inteiros e vinte e cinco centésimos por 

cento) dos direitos creditórios decorrentes desses 

contratos, respectivamente, e a cessão fiduciária do saldo 

positivo da Conta Vinculada, a ser formalizada por meio do 

Contrato de Cessão Fiduciária. 

CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e 

operacionalizado pela 83. 

o Conselho Monetário Nacional. 

o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda. 

a Lei no 10.406, de 1 O de janeiro de 2002, conforme 

alterada. 

a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. 

qualquer sociedade na qual a Emissora e a Devedora 

tenham influência significativa, nos termos do parágrafo 

1 o do artigo 243 da Lei das Sociedades por Ações. 

"Comunicacão de Oferta de possui significado previsto na Cláusula 7 .2.1.1 deste Termo 

Resgate Antecipado" de Securitização. 

"Conta Centralizadora" a conta corrente de titularidade da Emissora mantida 

junto ao Banco Bradesco S.A., sob o n° 3839-3, agência 

3391-0, na qual serão depositados (i) os recursos do Fundo 
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"Conta de Livre 

Movimentacão" 

"Conta Vinculada" 

de Despesas; (ii) os recursos decorrentes da integral.i:zaÇão 

dos CRA; (iii) demais recursos relativos aos Direitos 

Creditórios do CDCA; e (iv) os valores que venham a ser 

depositados na Conta Vinculada. 

a conta corrente de titularidade da Devedora mantida 

junto ao Banco Bradesco S. A., sob o n° 11366-2, agência 

2042, na qual serão depositados os recursos líquidos 

decorrentes do Valor da Cessão. 

significa a conta corrente de no 1.741/8, na agência 

2.042/7 do Banco Bradesco S.A., de titularidade da Cocal, 

na qual serão realizados, pela Copersucar e pela 

Cooperativa, os pagamentos decorrentes do Contrato de 

Fornecimento e do Contrato Safra, que será cedida 

fiduciariamente à Emissora, nos termos do Contrato de 

Cessão Fiduciária. 

"Contrato de Cessão do o "Contrato de Cessão de Direitos Creditórios", a ser 

Contrato de Fornecimento" celebrado entre a Cooperativa e a Devedora, com 

interveniência anuência da Copersucar, por meio do qual 

a Cooperativa cedeu e transferiu à Devedora 5% (cinco 

por cento) dos créditos que resultarem da 

comercialização de toda produção de açúcar e/ou etanol 

e efetivamente entregue pela Devedora à Cooperativa 

nos termos do Contrato de Fornecimento. 

"Contrato de Cessão de 

Créditos" 

"Contrato de Cessão 

Fiduciária" 

"Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios 

do Agronegócio e Outras A venças", celebrado em 16 de 

novembro de 2017 entre a Cedente, a Emissora, na 

qualidade de cessionária, a Devedora e os Garantidores, 

para cessão do CDCA em favor da Emissora, com objetivo 

de constituição de lastro para emissão dos CRA. 

"Instrumento Particular de Constituição de Cessão 

Fiduciário em Garantia e Outras Avenças", celebrado em 

16 de novembro de 2017 entre a Devedora, a Cedente e a 

Emissora, para fins de constituição de Cessão Fiduciária de 

Direitos Creditórios. 

"Contrato de Distribuicão" "Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição 

Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, sob 

Regime de Garantia Firme de Colocação, da 1° (Primeira) 

Série da 20° (Vigésima) Emissão da Gaia Agro 
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"Contrato de 

Fornecimento" 

Securitizadora S.A. ", celebrado em 11 de outubro~ de 

2017, entre a Emissora, os Coordenadores e a Devedora. 

"Contrato de Comercialização de Açúcar e Álcool e Outras 

Avenças", celebrado entre a Cooperativa e a Copersucar, 

em 30 de setembro de 2008 e aditado pela última vez em 

12 de julho de 2017 (a fim de estender o prazo do contrato 

inicial para 31 de março de 2020), cujos direitos 

creditórios foram cedidos à Devedora nos termos do 
Contrato de Cessão do Contrato de Fornecimento. 

O prazo de 31 de março de 2020 do contrato acima referido 
foi estendido por meio do "Acordo de Comercialização", 

celebrado entre a Cooperativa, a Copersucar e a 

Devedora, em 20 de julho de 2017, exclusivamente com 

relação à participação da Devedora. Referido acordo 

estabelece obrigação da Copersucar de comercializar os 

volumes de açúcar e etanol da Devedora, conforme 
disponibilizados pela Cooperativa, por mais 1 (um) ano 

safra, ou seja, até 31 de março de 2021. 

"Contratos de Prestacão de o "Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração de 

Servicos" Valores Mobiliários" e o "Contrato de Prestação de 

Serviços de Custódia e de Registro de Títulos", ambos 
celebrados entre a Emissora, Devedora e o Agente 

Fiduciário, em 11 de outubro de 2017. 

"Contrato Safra" 

"Controlada" 

"Controladora" 

"Controle" 

o "Contrato Regulamentar de Execução de Disposições 

Estatutárias e de Assunção de Outras Obrigações e 

Garantias", celebrado em 1 o de abril de 2016, entre a 

Cooperativa e a Cocal e aditado em 20 de julho de 2017, 

por meio do qual a Devedora se obriga a entregar toda a 
sua produção de açúcar, etanol e melaço à Cooperativa, 

até 31 de março de 2021. 

qualquer sociedade controlada (conforme definição de 

controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por 

Ações) pela Emissora ou pela Cocal ou pelos Garantidores. 

qualquer controladora (conforme definição de controle 

prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) da 
Emissora, da Cocal ou dos Garantidores. 

conforme definição prevista no artigo 116 da Lei das 
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"Coordenador Líder" 

"Coordenadores" 

"Cooperativa" 

"Copersucar" 

"CRA" 

"CRA em Circulacão" 

"Créditos Cedidos 

Fiduciariamente" 

Sociedades por Ações. 

BANCO ABC BRASIL S.A., instituição financeira, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

Cidade Jardim, no 803, 2° andar, inscrito no CNPJ/MF sob 

o n° 28.195.667/0001-06. 

quando referidos em conjunto, o Coordenador Líder, o 

Banco Fator e o Banco Votorantim. 

COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E 

ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 287, 3° 

andar, inscrita no CNPJ/MF sob o no 61.149.589/0001-89. 

COPERSUCAR S. A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Avenida Paulista, 287 3° andar, sala B, 

inscrita no CNPJ/MF sob no 10.265.949/0001-77. 

os certificados de recebíveis do agro negócio da 1 a Série da 

20a emissão da Emissora. 

todos os CRA subscritos e integralizados e não resgatados, 

observada a definição adotada exclusivamente para fins de 

verificação de quórum de Assembleias Gerais, a qual 

abrangerá todos os CRA subscritos e integralizados e não 

resgatados, excluídos os CRAque a Emissora, a Cocal ou os 

Garantidores eventualmente sejam titulares ou possuam 

em tesouraria, os que sejam de titularidade de empresas 

ligadas à Emissora, à Cocal ou aos Garantidores, ou de 

fundos de investimento administrados por empresas 

ligadas à Emissora, à Cocal ou aos Garantidores, assim 

entendidas empresas que sejam subsidiárias, coligadas, 

Controladas, direta ou indiretamente, empresas sob 

Controle comum ou qualquer de seus diretores, 

conselheiros, acionistas, bem como seus cônjuges, 

companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até 

o 2° grau. 

(i) os direitos principais e acessórios, atuais ou futuros, 

inclusive seus aditamentos, multas, acréscimos, garantias, 

direitos ou opções, referente aos direitos creditórios, 

devidos pela Copersucar à Cooperativa em decorrência do 

Contrato de Fornecimento, os quais foram cedidos pela 
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"Créditos do Património 
Separado" 

"Critérios de Elegibilidade 

dos Direitos Creditórios" 

"CVM" 

Cooperativa à Devedora, nos termos do Contrato deC~~são 
do Contrato de Fornecimento, equivalentes à 5% (cinco por 

cento) do valor da produção da Devedora, adquirida pela 

Cooperativa e fornecida à Copersucar; (ii) os direitos 

principais e acessórios, atuais ou futuros, inclusive seus 

aditamentos, multas, acréscimos, garantias, direitos ou 

opções, referente aos direitos creditórios devidos pela 

Cooperativa à Devedora, em decorrência do Contrato 

Safra, equivalentes à 6,25% (seis inteiros e vinte e cinco 

centésimos por cento) do valor do Contrato Safra; (iii) os 

direitos sobre os saldos positivos da Conta Vinculada, na 

qual serão depositados os valores cedidos decorrentes do 

Contrato de Fornecimento e do Contrato Safra; (iv) demais 

valores creditados ou depositados na Conta Vinculada, 

inclusive valores objeto de ordens de pagamento, ou 

eventuais ganhos e rendimentos oriundos de investimentos 

realizados com os valores depositados na Conta Vinculada, 

assim como o produto do resgate ou da alienação de 

referidos investimentos, os quais passarão a integrar 

automaticamente a Cessão Fiduciária de Direitos 

Creditórios, independentemente de onde se encontrarem, 

mesmo que em trânsito ou em processo de compensação 

bancária; (v) demais direitos principais e acessórios, atuais 

ou futuros, recebidos na Conta Vinculada; e (vi) bens, 

ativos ou qualquer outro tipo de investimento realizados 

com o emprego dos recursos indicados nos itens (iii) a (vi), 

acima, inclusive rendimentos, direitos ou bens dele 

derivados ou neles referenciados. 

(i) os créditos decorrentes dos Direitos Creditórios do 

CDCA; (ii) o Fundo de Despesas; (iii) os valores que venham 

a ser depositados na Conta Centralizadora e na Conta 

Vinculada; e (iv) as respectivas garantias, bens e/ou 

direitos decorrentes dos itens (i) a (iiii), acima, conforme 

aplicável. 

os critérios que os Direitos Creditórios do Lastro deverão 

observar para serem utilizados no âmbito da Emissão, 

conforme previstos na Cláusula 3.13 deste Termo de 

Securitização. 

a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

a Comissão de Valores Mobiliários. 
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"Data de Emissão" 

"Data de lntegralizacão" 

"Data de Pagamento" 

"Data de Vencimento dos 

CRA" 

"Data Limite" 

"Despesas" 

"Devedora" ou "Cocal" 

"Dia Útil" ou "Dias úteis" 

"Direitos Creditórios do 

CDCA" 

"Direitos Creditórios do 

Lastro do COCA" 

a data de emissão dos CRA, qual seja, 02 de dezembro de 
2017. 

a data em que ocorrerá a primeira integralização dos CRA, 

em moeda corrente nacional, no ato da subscrição dos 

CRA, de acordo com os procedimentos da 83. 

as datas de pagamento da Remuneração dos CRA e de 

amortizações previstas no Anexo 11 deste Termo. 

a data de vencimento final dos CRA, qual seja, 04 de 

dezembro de 2020. 

a data limite para subscrição e integralização dos CRA é 

de até 6 (seis) meses, contados a partir da data de 

divulgação do Anúncio de Início. 

todas e quaisquer despesas descritas na Cláusula 14.1 

deste Termo de Securitização. 

COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÁLCOOL L TDA., 

sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

44.373.108/0001-03, com sede na cidade de Paraguaçu 

Paulista, Estado de São Paulo, no Parque Industrial Doutor 

Camilo Calazans de Magalhães, s/n, CEP 19700-000, 

emitente do CDCA. 

qualquer dia, exceto sábados, domingos e feriados 

declarados nacionais. 

os direitos creditórios oriundos do CDCA, com valor 

nominal de R$119.959.000,00 (cento e dezenove milhões, 

novecentos e cinquenta e nove mil reais) em sua data de 

emissão, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, 

tais como fluxo de pagamento, encargos moratórias, 

multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, 

honorários, garantias e demais encargos contratuais e 

legais previstos no CDCA. 

os direitos creditórios que compõem o lastro do CDCA, 

quais sejam (i) 5% (cinco por cento) do valor da produção 

da Devedora no âmbito do Contrato de Fornecimento, os 

quais foram cedidos pela Cooperativa à Devedora nos 
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"Dívida Bancária Líquida" 

"Documentos 

Comprobatórios" 

/ 

termos do Contrato de Cessão do Contr/atô/ de 

Fornecimento, livres e desembaraçados de quaisquer 

ânus; e (ii) 6,25% (seis inteiros e vinte e cinco centésimos 

por cento) dos direitos creditórios do agronegócio de 

titularidade da Devedora contra a Cooperativa, 

decorrentes do Contrato Safra, livres e desembaraçados de 

quaisquer onus, conforme descrito em referido 

instrumento. 

correspondente ao somatório das operações em mercado 

de capitais e das dívidas onerosas consolidadas de 

empréstimos e financiamentos que tenham sido contraídos 

pela Cocal junto a instituições financeiras, deduzidos de 

(i) caixa e equivalentes contabilizados no ativo circulante 

de suas demonstrações financeiras; e (ii) estoques de 

produtos acabados, considerados a valor de custo de 

produção ou valor de mercado, menor dentre os dois, 

conforme refletidos em suas demonstrações financeiras 

consolidadas auditadas. 

em conjunto, a via negociável do CDCA e uma cópia 

simples do Contrato de Fornecimento, do Contrato de 

Cessão de Créditos, do Contrato de Cessão Fiduciária, do 

Contrato Safra e do Termo de Securitização. 

"Documentos da Operacão" os documentos relativos à Emissão e à Oferta, quais sejam: 

(i) o CDCA; (ii) o Contrato de Distribuição; (iii) este Termo 

de Securitização; (iv) o Contrato de Cessão de Créditos; 

(v) o Contrato de Cessão Fiduciária; (vi) os Contratos de 

Prestação de Serviços; (vii) o contrato celebrado com o 

Banco Liquidante; (viii) os Prospectos; e (ix) os boletins de 

subscrição dos CRA. 

"EBITDA Ajustado" 

"Emissão" 

significa (i) receita operacional líquida, menos (ii) custos 

dos produtos e serviços prestados, excluindo impactos 

não-caixa da variação do valor justo dos ativos biológicos, 

menos (iii) despesas comerciais, gerais e administrativas, 

acrescidos de (iv) depreciação, amortização e consumo do 

ativo biológico, incluindo amortização de tratos de cana

de-açúcar e de soca, conforme fluxo de caixa apresentado 

nas demonstrações financeiras auditadas. 

a presente emissão dos CRA. 
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"Emissora" ou 

"Securitizadora" 

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A., sociedade anÓIJi~a, 
,_;/ 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 14.876.090/0001-93, com 

sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

localizada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8° andar, 

conjunto 82, sala 1. 

"Eventos de Liquidacão do os eventos descritos na Cláusula 13.1, abaixo, que 

Património Separado" ensejarão a liquidação do Património Separado. 

"Eventos de Vencimento os eventos indicados na Cláusula 7.3, abaixo. 

Antecipado" 

"Fianca" 

"Fundo de Despesas" 

"Garantias" 

"Garantidores" 

a garantia fidejussória prestada pelos Garantidores, no 

âmbito do Contrato de Cessão de Créditos, por meio do 

qual se obrigam como fiadores e principais pagadores das 

Obrigações Afiançadas, solidariamente e sem benefício de 

ordem. 

o fundo de despesas que será constituído na Conta 

Centralizadora, para fazer frente ao pagamento das 

despesas previstas no CDCA, no Contrato de Cessão de 

Créditos, no Contrato de Cessão de Fiduciária e/ou neste 

Termo de Securitização. 

as garantias vinculadas ao CDCA, quais sejam, a Cessão 

Fiduciária de Direitos Creditórios e o Aval, bem como as 

garantias que vierem a sucedê-las e/ou complementá-las, 

na forma prevista no CDCA. 

(i) Carlos Ubiratan Garms, brasileiro, casado em regime de 

separação total de bens, nascido em 19 I 12/1961, portador 

do RG n° 10.126.453-7, inscrito no CPF/MF sob o n° 

065.778.788-46, residente e domiciliado na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Baicuri, n° 392, 

Pinheiros, CEP 05469-030; (ii) Marcos Fernando Garms, 

brasileiro, casado em regime de separação total de bens, 

nascido em 05/09/1963, portador do RG no 10.126.545-9, 

inscrito no CPF/MF sob o no 055.660.368-05, residente e 

domiciliado na Cidade de Paraguaçu Paulista Estado de São 

Paulo, na Rua Irmãos Gomes, n° 328, Centro, CEP 19700-

000; (iii) Evandro César Garms, brasileiro, casado em 

regime de separação total de bens, nascido em 

27/03/1970, portador do RG no 18.343.702-0, inscrito no 

CPF/MF sob o n° 137.248.698-43, residente e domiciliando 
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"IGP-M" 

"lN RFB 1.530" 

"lnstrucão CVM 400" 

"lnstrucão CVM 414" 

"lnstrucão CVM 539" 

"lnstrucão CVM 583" 

"Investidores" 

//~ 

na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, naAvenida 

Professora Dea Ehrhardt Carvalho, no 100, CA 12B ZN 04L T 

85, Chácara Recreio de Gramado; (iv) Yara Garms Cavlak, 

brasileira, casada em regime de separação total de bens, 

nascida em 15/05/1966, portadora do RG n° 13.479.620-2, 
portadora do CPF/MF sob o no 110.649.218-84, residente e 

domiciliada na Cidade de São Paulo, na Rua Mangabeiras, 

no 150, apartamento 71, Santa Cecília, CEP 01233-01 O; (v) 

Cocal Termoelétrica S.A., sociedade anônima, inscrita no 

CNPJ/MF sob o no 04.813.138/0001-60, com sede na 

Cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, no 

Parque Industrial Dr. Camilo C. de Magalhães, s/n°; (vi) 

Condomínio Agrícola Marcos Fernando Garms e Outros, 

inscrito no CNPJ/MF sob o no 08.522.820/0001-55, com 

sede na Cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São 

Paulo, na Fazenda Apocalypse, s/n°, Bairro São Matheus; 

e (vii) Êxodos Participações Ltda., sociedade limitada, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.435.252/0001-10, com 

sede na Cidade de Paraguaçu Paulista, no Estado de São 

Paulo, no Parque Industrial Dr. Camilo Calazans de 

Magalhães, s/n°, Prédio A. 

o Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, calculado e 

divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 

a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 

1.530, de 19 de dezembro de 2014, conforme alterada. 

a Instrução da CVM no 400, de 29 de dezembro de 2003, 

conforme alterada. 

a Instrução da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004, 

conforme alterada. 

a Instrução da CVM no 539, de 13 de novembro de 2013, 

conforme alterada. 

a Instrução da CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016, 

conforme alterada. 

significa os Investidores Institucionais e os Investidores 
Não Institucionais, que venham a subscrever e integralizar 

os CRA objeto da Oferta. 
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"Investidor( es) 

I nstitucional(is)" 

"Investidor( es) Não 

Institucional( is)" 

:\,/' 

significam os Investidores Qualificados que sejam~;ssoas 
jurídicas, além de fundos de investimento, clubes de 

investimento ( exceto exclusivos, cujas cotas sejam detidas 

por Investidores Não Institucionais), carteiras 

administradas cujos investidores não sejam Investidores 

Não Institucionais, fundos de pensão, entidades de 

previdência complementar e de capitalização ou quaisquer 

outros veículos de investimento que possa investir em 

certificados de recebíveis do agronegócio. 

significam os Investidores Qualificados que sejam pessoas 

físicas que adquiram qualquer quantidade dos CRA, ainda 

que suas ordens sejam colocadas por meio de private 

banks ou administradores de carteira, clubes de 

investimento, carteiras administradas cujos investidores 

não sejam Investidores Institucionais, pessoas jurídicas 

que não sejam Investidores Institucionais e fundos de 

investimento exclusivos cujas cotas não sejam detidas por 

Investidores Institucionais. 

"Investidores Qualificados" o investidor qualificado conforme definido nos termos do 

artigo 9°-B e 9°-C da Instrução CVM 539. 

"IOF /Câmbio" o Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio. 

"IOF /Títulos" o Imposto sobre Operações Financeiras com Títulos e 

Valores Mobiliários. 

"IRRF" 

"IRPJ" 

"ISS" 

"JUCESP" 

"Lei 8.981" 

"Lei 9.514" 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 

calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. 

o Imposto de Renda Retido na Fonte. 

o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. 

o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

a Lei no 8. 981, de 20 de janeiro de 1995, conforme 

alterada. 

a Lei no 9. 514, de 20 de novembro de 1997, conforme 
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"Lei 11.076" 

"Lei 13.169" 

"Lei das Sociedades por 

A cães" 

"MDA" 

"Normas Anticorrupcão" 

"Obrigacões Afiancadas" 

"Obrigacões Garantidas" 

alterada. 

a Lei n° 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme 

alterada. 

a Lei no 13.169, de 06 de outubro de 2015, conforme 

alterada. 

a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada. 

MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrador e 

operacionalizado pela 83. 

possui significado previsto na Cláusula 1 0.1. (ix) deste 

Termo de Securitização. 

são as obrigações de (i) pagamento de Multa lndenizatória 

(conforme definida no Contrato de Cessão de Créditos); e 

(ii) recomposição do Fundo de Despesas, conforme 

Cláusula 7 do Contrato de Cessão de Créditos, quando 

referidas em conjunto. 

toda e qualquer obrigação, principal e/ 0u acessória, 

presente e/ou futura, derivada do CDCA, observada a 

vinculação dos direitos creditórios oriundos do CDCA e das 

Garantias aos CRA, bem como eventuais custos e/ou 

despesas incorridos pela Emissora, pelo Agente Fiduciário 

e/ ou pelos Titulares dos CRA, inclusive, mas não se 

limitando, em razão de atos que tenham que praticar por 

conta de: (i) inadimplemento, total ou parcial, do CDCA, 

inclusive com relação a valores de reembolso e/ou para 

fins de recomposição do Fundo de Despesas, integrantes 

do patrimônio separado da emissão dos CRA; (ii) 
decretação de vencimento antecipado de todo e qualquer 

montante de pagamento, valor nominal do crédito, 

remuneração, encargos ordinários e/ou de mora, 

decorrentes do CDCA; (iii) incidência de tributos e 

despesas gerais, conforme aplicáveis, inclusive, sem 

limitação, por força da excussão das Garantias; e (iv) 

processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais 

ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de direitos e 

prerrogativas decorrentes do CDCA, desde que 

devidamente comprovados. 
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"Oferta" --- a oferta pública de distribuição dos CRA realizada nos 

termos da Instrução CVM 400 e da Instrução CVM 414, a 

qual (i) é destinada aos Investidores; (ii) será intermediada 

pelos Coordenadores; e (iii) dependerá de prévio registro 

perante a CVM. 

"Oferta de Resgate possui significado previsto na Cláusula 7.2 deste Termo de 

Antecipado dos CRA" Securitização. 

"Ônus" e o verbo correlato (i) qualquer garantia (real ou fidejussória), cessão ou 

"Onerar" alienação fiduciária, penhora, arrolamento, arresto, 

sequestro, penhor, hipoteca, usufruto, arrendamento, 

vinculação de bens, direitos e opções, assunção de 

compromisso, concessão de privilégio, preferência ou 

prioridade, ou (ii) qualquer outro ânus, real ou não, 
gravame, ou (iii) qualquer um dos atos, contratos ou 

instrumentos acima, com o mesmo efeito ou efeitos 
semelhantes, se e quando realizados no âmbito de 

jurisdições internacionais e/ou com relação a ativos 

localizados no exterior. 

"Opcão de Lote Adicional" a opção da Emissora, após consulta e concordância prévia 

dos Coordenadores e da Devedora, de aumentar, total ou 

parcialmente, a quantidade dos CRA originalmente 

ofertada em até 20% (vinte por cento), nos termos e 

conforme os limites estabelecidos no artigo 14, parágrafo 

2°, da Instrução CVM 400. 

"Opcão de Lote 

Suplementar" 

"Participantes Especiais" 

a opção dos Coordenadores, após consulta e concordância 

prévia da Emissora e da Devedora, de distribuir um lote 
suplementar dos CRA de até 15% (quinze por cento) da 

quantidade dos CRA originalmente ofertada, com o 

propósito exclusivo de atender ao excesso de demanda 
constatado no Procedimento de Bookbuilding, realizado 

pelos Coordenadores no âmbito da Oferta, nos termos do 

artigo 24 da Instrução CVM 400. 

as instituições financeiras autorizadas a operar no sistema 
de distribuição de valores mobiliários para participar da 

Oferta na qualidade de participante especial, que poderão 
ser contratadas no âmbito da Oferta pelos Coordenadores, 

sendo que, neste caso, serão celebrados os termos e 
adesão, nos termos do Contrato de Distribuição. 
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"Património Líquido" 

"Património Separado" 

a diferença entre os valores dos ativos e dos passivos da 

Devedora, a ser apurado e revisado por auditores 

independentes da Devedora, para fins de verificação de 

vencimento antecipado do CDCA. 

o património constituído após a instituição do Regime 

Fiduciário pela Emissora, composto pelos (i) Direitos 

Creditórios do CDCA; (ii) Direitos Creditórios do Lastro do 

CDCA; e (iii) valores que venham a ser depositados na 

Conta Centralizadora, incluindo o Fundo de Despesas, e na 

Conta Vinculada. O Património Separado não se confunde 

com o património comum da Emissora e se destina 

exclusivamente à liquidação dos CRA, bem como ao 

pagamento dos custos de administração e obrigações 

fiscais incluindo, mas não se limitando, às Despesas. 

"Período de Capitalizacão" o intervalo de tempo que se inicia (i) na Data de 

lntegralização (inclusive) e termina na primeira Data de 

Pagamento da Remuneração (exclusive), no caso do 

primeiro Período de Capitalização; ou (ii) na Data de 

Pagamento da Remuneração (inclusive) imediatamente 

anterior e termina na Data de Pagamento da Remuneração 

(exclusive), no caso dos demais Períodos de Capitalização. 

Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem 

solução de continuidade, até a Data de Vencimento. 

"PIS" a Contribuição ao Programa de Integração Social. 

"Prazo de Adesão à Oferta possui significado previsto na Cláusula 7.2.3 deste Termo 

de Resgate Antecipado dos de Securitização. 

CRA" 

"Preco de lntegralizacão" o preço de subscrição e integralização dos CRA, 

correspondente ao: (i) Valor Nominal Unitário, para as 

integralizações que ocorrerem na Data de lntegralização; 

ou (ii) Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração 

incorrida entre a Data de lntegralização e a data das 

respectivas integralizações dos CRA que ocorrerem 

posteriormente à Data de lntegralização. 

"Princípios do Equador" conjunto de regras que estabelecem critérios mínimos de 

caráter socioambiental a serem observados, criados pelo 

lnternational Finance Corporation , /FC e descritos no 
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"Procedimento de 

Bookbuilding" 

"Produto" 

"Prospectos" 

"Razão de Garantia da 

Cessão Fiduciária" 

"Regime Fiduciário" 

"Remuneracão dos CRA" 

"Resgate Antecipado" 

seguinte endereço eletrónico: http://www.equator

principles.com/ resources/ equator princíples IH. pdf. 

no âmbito da Oferta, os Coordenadores conduziram 

procedimento de coleta de intenções de investimento nos 

termos dos parágrafos 1 o e zo do artigo 23 e do artigo 44 

da Instrução CVM 400, por meio do qual os Coordenadores 

verificaram a demanda do mercado pelos CRA e definiram 

em conjunto com a Emissora a taxa de Remuneração dos 

CRA. 

o açúcar e o etanol, produzidos pela Devedora, objeto do 

Contrato de Fornecimento e do Contrato Safra, lastro do 

CDCA. 

os prospectos preliminar e/ou definitivo da Oferta, que 

serão disponibilizados ao público, referidos em conjunto 

ou individual e indistintamente, exceto se expressamente 

indicado o caráter preliminar ou definitivo do documento. 

percentual a ser verificado mensalmente pela Cedente e 

informado à Devedora, calculado conforme Contrato de 

Cessão Fiduciária. 

o regime fiduciário sobre os Direitos Creditórios do CDCA, 

o Aval concedido no âmbito do CDCA e os valores que 

venham a ser depositados na Conta Centralizadora, 

incluindo o Fundo de Despesas, e na Conta Vinculada, a ser 

instituído pela Emissora na forma do artigo 9° da Lei 9.514 

para constituição do Património Separado. O Regime 

Fiduciário segrega os Direitos Creditórios do CDCA e os 

valores que venham a ser depositados na Conta 

Centralizadora (incluindo o Fundo de Despesas) e na Conta 

Vinculada do património da Emissora até o integral 

cumprimento de todas as obrigações relativas aos CRA, 

incluindo, sem limitação, o pagamento integral do Valor 

Nominal Unitário e o valor correspondente à Remuneração 

dos CRA. 

conforme previsto na Cláusula 6.5, abaixo. 

conforme indicado na Cláusula 7 deste Termo de 

Securitização. 
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"Resolucão CMN 4.373" 

"Reunião da Diretoria" 

"Taxa de Administracão" 

"Taxa DI Over" 

"Taxa Substitutiva" 

"Termo" ou "Termo de 

Securitizacão" 

"Titulares dos CRA" 

"Valor de Cessão" 

"Valor do Fundo de 

Despesas" 

a Resolução do CMN no 4.373, de 29 de setembro de 1~014, 

conforme alterada. 

a reunião de diretoria da Emissora, realizada em 10 de 

outubro de 2017. 

a taxa de administração do Património Separado no valor 

de R$4.000,00 (quatro mil reais) mensais, líquida de todos 

e quaisquer tributos, atualizada anualmente pelo IGP-M 

desde a Data de Emissão, calculada pro rata die se 

necessário, a que a Emissora faz jus. 

significa as taxas médias diárias dos DI over extra grupo -

Depósitos lnterfinanceiros de um dia, calculadas e 

divulgadas pela B3, no Informativo Diário, disponível em 

sua página na Internet (http: llwww.b3.com.br), base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, expressa na 

forma percentual ao ano. 

a taxa que deverá ser utilizada, para o cálculo do valor de 

quaisquer obrigações pecuniárias previstas no CDCA, em 

caso de extinção, indisponibilidade temporária ou 

ausência de apuração da Taxa DI. 

o presente Termo de Securitização de Direitos Creditórios 

do Agronegócio da 1 a (Primeira) Série da 20a (Vigésima) 

Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 

Gaia Agro Securitizadora S.A. 

os titulares dos CRA, em conjunto. 

o valor de R$119.959.000,00 (cento e dezenove milhões, 

novecentos e cinquenta e nove mil reais) a ser pago pela 

Emissora como contrapartida à cessão do CDCA pela 

Cedente, nos termos da Cláusula 3.2 do Contrato de 

Cessão de Créditos. 

conforme Cláusula 9. 7.1, abaixo. 

"Valor Mínimo do Fundo de o valor mínimo para composição do Fundo de Despesas, 

Despesas" equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais). 

"Valor Nominal do CDCA" o valor nominal do CDCA, que corresponderá a 
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"Valor Nominal Unitário" 

"Valor Total da Emissão" 

R$119.959.000,00 (cento e dezenove milhões, novecentos 

e cinquenta e nove mil reais), na data de emissão do COCA. 

na Data de Emissão, o valor correspondente a R$1.000,00 

(mil reais). 

o valor nominal da totalidade dos CRA a serem emitidos, 

que corresponde a R$119.959.000,00 (cento e dezenove 

milhões, novecentos e cinquenta e nove mil reais), na Data 

de Emissão. O valor nominal da totalidade dos CRA 

inicialmente ofertados, equivalente a R$100.000.000,00 

(cem milhões de reais), foi acrescida de R$19.959.000,00 

(dezenove milhões, novecentos e cinquenta e nove mil 

reais), em virtude do exercício parcial da Opção de Lote 

Adicional, sem o exercício da Opção de Lote Suplementar. 

A quantidade de CRA inicialmente ofertada, equivalente a 

100.000 (cem mil) CRA, foi aumentada mediante exercício 

parcial da Opção de Lote Adicional e sem o exercício da 

Opção de Lote Suplementar, totalizando 119.959 (cento e 

dezenove mil, novecentos e cinquenta e nove) CRA. 

1. 2. Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se 

expressamente indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista não ser 

Dia Útil, haverá prorrogação para o primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer penalidade. 

1.3. A Emissão foi aprovada dentro dos limites estabelecidos pela Assembleia Geral 

Ordinária e Extraordinária da Emissora, realizada em 24 de abril de 2017, cuja ata foi 

arquivada na JUCESP, em 26 de junho de 2017, sob o no 284.878/17-0, publicada no Jornal 

"O Dia" e no Jornal "Diário Oficial de São Paulo" em 17 de outubro de 2017, em que foi 

autorizado novo limite para a emissão de séries de certificados de recebíveis do agronegócio 

em montante de até R$10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais). 

1.3.1. No âmbito da deliberação acima, foram aprovadas a Emissão e a Oferta 

na Reunião da Diretoria da Emissora em 1 O de outubro de 2017, cuja ata será devidamente 

registrada perante a JUCESP, em que foi aprovada a emissão da 1 a série da 20a emissão de 

certificados do agronegócio em montante de até R$100.000.000,00 (cem milhões reais), 

podendo ser aumentada em até 35% (trinta e cinco por cento), conforme o exercício total 

ou parcial da Opção de Lote Adicional e da Opção de Lote Suplementar. 

1.4. A emissão do COCA e a assinatura dos demais documentos relacionados à 
Emissão foram aprovados em Reunião de quotistas da Cocal realizada em 1 O de outubro de 
2017, cuja ata será devidamente registrada perante a JUCESP. 
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1. 5. A Cocal Termoelétrica S.A., na qualidade de Garantidor, aprovou a préstação 

de Garantia no âmbito deste CDCA por meio de Assembleia Geral Extraordinária, realizada 

em 10 de outubro de 2017, cuja ata será devidamente registrada perante a JUCESP. 

1.6. A cessão dos Direitos Creditórios do CDCA e a assinatura dos demais 

documentos relacionados à Emissão é realizada por representantes da Cedente com poderes 

para tanto. 

2. REGISTRO$ E DECLARAÇÕES 

2.1. Os CRA serão objeto de oferta pública de distribuição nos termos da Instrução 

CVM 400, com intermediação dos Coordenadores, sob regime de garantia firme de 

distribuição, observadas as condições e o plano de distribuição estabelecidos no Contrato de 

Distribuição. 

2.2. Pelo presente Termo de Securitização, a Emissora vinculará, na Data de 

Emissão, em caráter irrevogável e irretratável, os Direitos Creditórios do CDCA, compostos 

pelo CDCA. 

2. 3. Este Termo de Securitização e eventuais aditamentos serão registrados e 

custodiados junto ao Custodiante, que assinará uma declaração na forma prevista no Anexo 

VI ao presente. 

2.4. Nos termos do artigo 20 do Código de Regulação e Melhores Práticas para as 

Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários da ANBIMA, vigente desde 

1 o de agosto de 2016, a Oferta será registrada na ANBIMA no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de divulgação do Comunicado de Encerramento. 

2.5. Em atendimento ao item 15 do anexo III da Instrução CVM 414, são 

apresentadas, nos Anexos III, IV e V ao presente Termo de Securitização, as declarações 

emitidas pelo Coordenador Líder, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário, respectivamente, 

derivadas do dever de diligência para verificar a legalidade e ausência de vícios da operação, 

da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas nos 

Prospectos, bem como da instituição dos regimes fiduciários sobre os Direitos Creditórios do 

CDCA. 

2. 6. Os CRA serão depositados: 

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

operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira realizada por meio do 

sistema de compensação e liquidação da B3; e 
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(ii) para negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21, adminis~cado 
e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente 

e os CRA custodiados eletronicamente na B3. 

3. CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO 

Créditos do Agronegócio 

3.1. Os Direitos Creditórios do CDCA vinculados à presente Emissão têm valor 

nominal de R$ 119.959.000,00 (cento e dezenove milhões, novecentos e cinquenta e nove 

mil reais), em 02 de dezembro de 2017, com vencimento em 04 de dezembro de 2020. 

3. 2. De acordo com a Lei 11.076, os CRA emitidos no âmbito da Emissão são 

lastreados no CDCA emitido pela Devedora, com aval dos Garantidores, em favor da Cedente, 

e endossado e cedido pela Cedente à Emissora. 

3. 3. O CDCA, nos termos e para os efeitos dos artigos 627 e seguintes do Código 

Civil, ficará sob a guarda e custódia do Custodiante, até a Data de Liquidação integral dos 

CRA. A Emissora ficará com a guarda de 1 (uma) via do presente Termo de Securitização, 1 

(uma) via do Contrato de Cessão de Créditos e 1 (uma) via do Contrato de Cessão Fiduciária. 

3.3.1. As condições precedentes para o pagamento do Valor de Cessão pela 

aquisição dos Direitos Creditórios do CDCA pela Emissora são aquelas previstas na Cláusula 

4.3 do Contrato de Cessão de Créditos. 

3.4. As características dos Direitos Creditórios do Lastro do CDCA ora vinculados à 
presente Emissão, incluindo sua amortização e respectiva data de vencimento, encontram

se descritas no CDCA, cuja cópia consta do Anexo I a este Termo de Securitização. 

Aquisicão dos Direitos Creditórios do COCA 

3.5. Os Direitos Creditórios do CDCA serão adquiridos pela Emissora pelo Valor de 

Cessão, após verificação das condições previstas no Contrato de Cessão de Créditos, 

observado o desconto dos valores previstos na Cláusula 3. 5.1, abaixo. 

3.5.1. A Emissora, com recursos obtidos com a integralização dos CRA 

subscritos, fará o pagamento do Valor de Cessão descontado do pagamento das Despesas. 

3.6. Efetuado o pagamento do Valor de Cessão à Cedente, na forma prevista na 

Cláusula 3.5, acima, os Direitos Creditórios do CDCA passarão, automaticamente, para a 

titularidade da Emissora, no âmbito do Patrimônio Separado, aperfeiçoando-se a cessão dos 

Direitos Creditórios do CDCA, conforme disciplinado pelo Contrato de Cessão de Créditos. Os 
Direitos Creditórios do CDCA serão expressamente vinculados aos CRA por força do Regime 



Fiduciário, não estando sujeitos a qualquer tipo de retenção, desconto ou compensaçãoJ~om 
ou em razão de outras obrigações da Cedente e/ou da Emissora. 

3. 7. Os pagamentos decorrentes do CDCA deverão ser realizados diretamente na 

Conta Centralizadora, e observado o previsto na Cláusula 3.9, abaixo. Por sua vez, os 

pagamentos decorrentes do Contrato de Fornecimento e do Contrato Safra serão realizados, 

pela Copersucar e pela Cooperativa, na Conta Vinculada e, posteriormente, deverão ser 

transferidos à Conta Centralizadora, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária. 

3.8. Até a quitação integral das Obrigações Garantidas, a Emissora obriga-se a 

manter os Direitos Creditórios do COCA, a Conta Centralizadora, a Conta Vinculada e todos 

os direitos, bens e pagamentos, a qualquer título, deles decorrentes, agrupados no 

Patrimônio Separado, constituído especialmente para esta finalidade, na forma descrita no 

presente Termo de Securitização. 

3. 9. Na hipótese de a instituição financeira fornecedora da Conta Centralizadora e 

da Conta Vinculada ter a sua classificação de risco rebaixada, salvo em caso de rebaixamento 

do rating soberano do Brasil, a Emissora deverá envidar melhores esforços para, em até 20 

(vinte) dias, abrir novas contas em uma instituição financeira que possua classificação de 

risco maior ou igual àquela da instituição financeira da Conta Centralizadora e da Conta 

Vinculada à época do rebaixamento, sem a necessidade de aprovação da Assembleia Geral, 

observados os procedimentos abaixo previstos. 

3.10. Na hipótese de abertura da nova conta referida na Cláusula 3.9, acima, a 

Emissora deverá notificar, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da abertura da nova conta 

referida na Cláusula 3. 9, acima: (i) o Agente Fiduciário, para que observe o previsto na 

Cláusula 3.11, abaixo; e (ii) a Cedente e a Devedora, para que realizem o depósito de 

quaisquer valores referentes aos Direitos Creditórios do COCA somente na nova conta 

referida na Cláusula 3.9, acima. 

3.11. O Agente Fiduciário e a Emissora deverão celebrar um aditamento a este 

Termo de Securitização, sem necessidade de Assembleia Geral para tal celebração, para 

alterar as informações da Conta Centralizadora ou da Conta Vinculada a fim de prever as 

informações da nova conta referida na Cláusula 3. 9, acima, a qual passará a ser considerada, 

para todos os fins, "Conta Centralizadora" ou "Conta Vinculada", em até 2 (dois) Dias Úteis 

após a realização da notificação ao Agente Fiduciário prevista na Cláusula 3.1 O, acima. 

3.12. Todos os recursos da Conta Centralizadora ou da Conta Vinculada, conforme 

o caso, deverão ser transferidos pela Emissora à nova conta referida na Cláusula 3.9, acima, 

e a ela atrelado no Patrimônio Separado em até 2 (dois) Dias Úteis após a celebração do 

aditamento ao Termo de Securitização previsto na Cláusula 3.11, acima. 

Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios 
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3.13. Os Direitos Creditórios do Lastro do CDCA atenderão na Data de Emissão e na 

data de aperfeiçoamento de sua cessão em favor da Emissora, aos seguintes critérios de 

elegibilidade, cuja verificação ficará a cargo do Custodiante: 

(i) os Direitos Creditórios do Lastro do CDCA deverão representar atividades 

relacionadas ao agronegócio, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 23 

da Lei 11.076; 

(ii) os Créditos Cedidos Fiduciariamente deverão atender à Razão de Garantia; 

(iii) o prazo dos Direitos Creditórios do Lastro do CDCA não poderá ser inferior ao 

prazo do CDCA; 

(iv) não poderá haver, com relação aos Direitos Creditórios do Lastro do CDCA, 

qualquer vedação quanto à possibilidade de sua cessão; 

(v) a Copersucar e/ou a Cooperativa não poderão ter ingressado com 

requerimento de recuperação judicial, pedido de plano de recuperação 

extrajudicial, pedido de autofalência, ter contra si decretação ou pedido de 

falência ou qualquer evento análogo que caracterize seu estado de 

insolvência, na data de avaliação dos critérios; 

(vi) a Copersucar e/ou a Cooperativa não poderão estar sob qualquer investigação 

no âmbito das leis indicadas no item "xii" da Cláusula 6.1 do Contrato de 

Cessão Fiduciária, conforme apurado através de declaração emitida; e 

(vii) os Direitos Creditórios do Lastro do CDCA deverão: ( 1) ter seu valor expresso 

em moeda corrente nacional; e (2) possuir valor suficiente para a quitação 

integral e tempestiva das Obrigações Garantidas. 

3.14. Sem prejuízo da obrigação atribuída na Cláusula 3.13, caberá ao Custodiante 

verificar, como contratado da Emissora, o atendimento aos Critérios de Elegibilidade dos 

Direitos Creditórios. Eventual descumprimento desta obrigação de verificação, pelo 

Custodiante, do atendimento aos Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios: (i) 

sujeitá-to-á às penalidades previstas no respectivo instrumento contratual celebrado com a 

Emissora; e (ii) não poderá ser utilizado pela Cedente como fundamento para o 

descumprimento de suas obrigações ou para a extinção do Contrato de Cessão de Créditos. 

4. CARACTERÍSTICAS DOS CRA E DA OFERTA 

4. 1. Os CRA da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos Direitos Creditórios 

do CDCA, possuem as seguintes características: 
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(i) Emissão: 20a (vigésima) Emissão; 

(ii) Garantia: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, 

sobre os CRA, que gozarão das garantias constituídas em favor do CDCA e do 

Contrato de Cessão de Créditos, quais sejam, (a) a Cessão Fiduciária de 

Direitos Creditórios; (b) o Aval dos Garantidores no CDCA; e (c) a fiança dos 

Garantidores exclusivamente sobre as Obrigações Afiançadas. 

(iii) Série: A Emissão representa a 1 a (primeira) série da 20a (vigésima) Emissão de 

CRA da Emissora; 

(iv) Quantidade de CRA: 119.959 (cento e dezenove mil, novecentos e cinquenta 

e nove) no âmbito da Oferta. A quantidade de CRA inicialmente ofertada, 

equivalente a 100.000 (cem mil) CRA, foi aumentada mediante exercício 

parcial da Opção de Lote Adicional, não tendo sido exercida a Opção de Lote 

Suplementar; 

(v) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão é de R$119.959.000,00 (cento 

e dezenove milhões, novecentos e cinquenta e nove mil reais), na Data de 

Emissão. O valor da totalidade dos CRA inicialmente ofertados, equivalente a 

R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), foi acrescida de R$19.959.000,00 

(dezenove milhões, novecentos e cinquenta e nove mil reais), em virtude do 

exercício parcial da Opção de Lote Adicional, sem o exercício da Opção de 

Lote Suplementar; 

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

(vii) Prazo de Vigência: 1.098 (mil e noventa e oito) dias corridos, a contar da Data 

de Emissão para os CRA; 

(viii) Remuneracão: Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA ou saldo do Valor 

Nominal Unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios incidentes 

de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis 

decorridos, calculado durante o respectivo Período de Capitalização, 

equivalentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI Over, 

acrescida exponencialmente da sobretaxa de 1,80% (um inteiro e oitenta 

centésimos por cento) ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) 

Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário, desde a Data de 

lntegralização (inclusive) até a data de efetivo pagamento da Remuneração 

dos CRA, conforme a Cláusula 6. 5 abaixo; 

(ix) Datas de Pagamento da Remuneracão: Conforme previsto no Anexo 11 deste 

Termo de Securitização; 
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(x) Amortizacão dos CRA: O saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA será 

amortizado na forma e nas datas previstas no Anexo li deste ··1"êr;,o de 
Securitização; 

(xi) 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 o primeiro pagamento realizado em 04 de janeiro de 

2018; 

(xii) Data de Vencimento dos CRA: 04 de dezembro de 2020; 

(xiii) Forma e Comprovacão de Titularidade: Os CRA serão emitidos de forma 

nominativa e escritura[ e sua titularidade será comprovada por extrato 

emitido pela 83, quando os CRA estiverem custodiados eletronicamente na 

83, adicionalmente será reconhecido como comprovante de titularidade o 

extrato emitido pelo Escriturador, considerando as informações prestadas 

pela 83, para os casos em que os CRA estiverem custodiados eletronicamente 

na 83; 

(xiv) Regime Fiduciário: Sim; 

(xv) Coobrigacão da Emissora: Não há, ou seja, não existe nenhum tipo de regresso 

contra o patrimônio da Emissora; 

(xvi) Sistema de Distribuicão, Custódia Eletrônica, Negociacão e Liquidacão 

Financeira: 83; 

(xvii) Data de Emissão: 02 de dezembro de 2017; 

(xviii) Local de Emissão: São Paulo - SP; 

(xix) Multa e Juros Moratórias: Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer 

quantia devida aos Titulares dos CRA, incidirão, a partir do vencimento até a 

data de seu efetivo pagamento, (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a 

data do efetivo pagamento; (ii) correção monetária, calculada pela variação 

do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação 

Getúlio Vargas, desde que respeitada a menor periodicidade definida por lei; 

e (iii) multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o saldo das 

obrigações. 

(xx) Local e Forma de Pagamento: Os pagamentos dos CRA serão efetuados por 

meio da 83 para os CRAque estejam custodiados eletronicamente na 83. Caso 

por qualquer razão, a qualquer tempo, os CRA não estejam custodiados na 83 
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nas Datas de Vencimento, a Emissora deixará, em sua sede, o .. ff'spettivo 

pagamento à disposição do respectivo Titular de CRA. Nesta hipótese, a partir 

da referida Data de Pagamento, não haverá nenhum tipo de atualização ou 

remuneração sobre o valor colocado à disposição do Titular dos CRA na sede 

da Emissora; 

(xxi) Atraso no Recebimento dos Pagamentos: O não comparecimento do Titular 

dos CRA para receber o valor correspondente a qualquer das obrigações 

pecuniárias devidas pela Emissora, nas datas previstas neste Termo de 

Securitização ou em comunicado publicado pela Emissora, não lhe dará direito 

ao recebimento de qualquer acréscimo relativo ao atraso no recebimento, 

sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo 

vencimento, desde que os recursos tenham sido disponibilizados 

pontual mente; 

(xxii) Prorrogacão dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao 

pagamento de qualquer obrigação pecuniária relativa aos CRA, sem que haja 

qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, até o primeiro Dia Útil 

subsequente, caso a respectiva data de vencimento não seja Dia Útil; 

(xxiii) Depósito para Distribuicão, Negociacão e Custódia Eletrônica: Os CRA serão 

depositados para distribuição no mercado primário por meio do MDA, e, para 

negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21, sendo a liquidação 

financeira e a custódia eletrônica de acordo com os procedimentos da B3; 

(xxiv) Pagamentos dos Direitos Creditórios do Lastro do CDCA: Os pagamentos dos 

Direitos Creditórios do Lastro do CDCA serão depositados diretamente na 

Conta Vinculada e serão posteriormente transferidos à Conta Centralizadora; 

(xxv) Ordem de Alocacão dos Pagamentos: Caso, em qualquer data, o valor recebido 

pela Emissora a título de pagamento dos Direitos Creditórios do CDCA não seja 

suficiente para quitação integral dos valores devidos aos Titulares dos CRA, 

tais montantes serão alocados observada a seguinte ordem de preferência: (i) 

despesas do Patrimônio Separado, (ii) Remuneração dos CRA, pro rata; e (iii) 

Amortização Programada dos CRA; 

(xxvi) Classificacão de Risco: A Emissora contratou a Agência de Classificação de 

Risco para esta Emissão, e para a revisão anual da classificação de risco até a 

Data de Vencimento, sendo que a Agência de Classificação de Risco atribuiu o 

rating "brA+ (sf)" aos CRA; e 

(xxvii) Código ISIN: BRGAFLCRAON9 
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4. 1. 1. Até a quitação integral de quaisquer obrigações, prin_c~pais ou 
acessórias previstas no Contrato de Cessão de Créditos e no COCA, a Emissora obriga-se a 

manter os Direitos Creditórios do COCA vinculados aos CRA e agrupados no Património 

Separado, constituído especialmente para esta finalidade, nos termos da Cláusula 9 abaixo. 

Registro e distribuicão dos CRA 

4.2. Os CRA serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400. 

Serão ofertados, sob regime de garantia firme de colocação, até o limite de 

R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), sendo R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de 

reais) a serem prestados pelo Coordenador Líder, R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões 

de reais) a serem prestados pelo Banco Votorantim, e R$30.000.000,00 (trinta milhões de 

reais) a serem prestados pelo Banco Fator. A colocação dos CRA oriundos do exercício de 

Opção de Lote Adicional e de exercício de Opção de Lote Suplementar será conduzida sob o 

regime de melhores esforços, desde que a demanda de investidores seja superior ao volume 

de RS 100.000.000,00 (cem milhões de reais). 

4. 3. O exercício pelos Coordenadores da garantia firme de colocação dos CRA está 

condicionado ao atendimento integral das condições precedentes e demais requisitos 

estabelecidos para tanto no Contrato de Distribuição. 

4.4. Os CRA serão distribuídos publicamente aos Investidores. 

4. 5. Os Coordenadores poderão contratar coordenadores ou Participantes Especiais 

para fins exclusivos de recebimento de ordens, nos termos do Contrato de Distribuição, em 

que estará previsto o respectivo plano de distribuição dos CRA. 

4.6. A Oferta terá início a partir da: (i) obtenção de registro perante a CVM; (ii) 

divulgação do Anúncio de Início; e (iii) disponibilização do prospecto definitivo da Oferta ao 

público, devidamente aprovado pela CVM. A colocação dos CRA junto ao público investidor 

será realizada de acordo com os procedimentos da B3. 

4.6.1. O prazo máximo para colocação dos CRA é de até 6 (seis) meses, 

contados a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, nos termos do artigo 18 da 

Instrução CVM 400. 

4. 6. 2. Cabe aos intermediários da oferta verificar a condição de investidor 

qualificado, aplicando-se aos intermediários financeiros a mesma responsabilidade em 

eventual transação em mercado secundário. 

4. 7. A Emissora, após consulta e concordância prévia dos Coordenadores e da 

Devedora, optou por aumentar a quantidade dos CRA originalmente ofertados em até 20% 

(vinte por cento), mediante exercício parcial da Opção de Lote Adicional, nos termos do 

artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400. 
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4.8. Os Coordenadores, após consulta e concordância prévia da Devedora e da 

Emissora, optaram por não aumentar a quantidade dos CRA originalmente ofertados em 15% 

(quinze por cento), mediante exercício da Opção de Lote Suplementar, nos termos do artigo 
24 da Instrução CVM 400. 

4. 9. Aplicar-se-á aos CRA oriundos do exercício de Opção de Lote Adicional e do 

exercício de Opção de Lote Suplementar as mesmas condições e preço dos CRA inicialmente 

ofertados, conforme o caso, e sua colocação será conduzida sob o regime de melhores 

esforços. 

Destinacão de Recursos 

4. 1 O. Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA, inclusive os 

recursos adicionais provenientes do exercício da Opção de Lote Suplementar e do exercício 

da Opção de Lote Adicional, serão utilizados exclusivamente pela Emissora para: (i) 
pagamento do Valor de Cessão, por conta e ordem da Cedente, diretamente à Devedora em 

virtude da emissão do CDCA, conforme estabelecido no Contrato de Cessão de Créditos; (ii) 
pagamento das Despesas relacionadas à Oferta; e (iii) para formação do Fundo de Despesas, 

disciplinado nas Cláusulas 9. 7 e seguintes deste Termo de Securitização. O desembolso do 
Valor de Cessão somente será realizado mediante a integralização dos CRA, conforme 

estabelecido neste Termo de Securitização. 

4.1 O. 1. O Valor de Cessão deverá ser desembolsado pela Emissora no 

prazo de até 1 (um) Dia Útil contado da integralização dos CRA, por meio de transferência 

eletrônica disponível - TED ou por qualquer outra forma de transferência de recursos 

imediatamente disponíveis que venha a ser instituído pelo Banco Central do Brasil, na Conta 
de Livre Movimentação. 

4. 11. Os recursos obtidos pela Devedora em razão do desembolso do CDCA serão por 
ela utilizados integralmente na gestão ordinária de seus negócios, para comércio e indústria 

de açúcar e etanol, refinaria de açúcar, importação e exportação, produção e 

comercialização de energia elétrica, assim como para capital de giro e investimentos 

relacionados com atividades de produção, comercialização, beneficiamento e 

industrialização de produtos agrícolas, na forma prevista em seu objeto social e nos termos 
do parágrafo primeiro do artigo 23 da Lei 11.076. 

Escrituracão 

4. 12. Os CRA serão emitidos sob a forma nominativa e escritural. Serão reconhecidos 
como comprovante de titularidade do CRA: (i) o extrato de posição de custódia expedido 
pela B3, conforme os CRA estejam eletronicamente custodiados na B3, respectivamente, em 

nome do respectivo Titular dos CRA; ou (ii) o extrato emitido pelo Escriturador, a partir de 

30 



informações que lhe forem prestadas com base na posição de custódia eletrônica censtante 

da B3, para os casos em que os CRA estiverem eletronicamente custodiados na B3. 

Classi(icacão de risco 

4. 13. A Emissão dos CRA foi submetida à apreciação da Agência de Classificação de 

Risco pela STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA. A classificação de risco da Emissão 

deverá existir durante toda a vigência dos CRA, devendo tal classificação de risco ser 

atualizada anualmente, de acordo com o disposto no artigo 7°, §7° da Instrução CVM 414. 

Banco Liquidante 

4. 14. O Banco Liquidante foi contratado pela Emissora para operacionalizar o 

pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos titulares de CRA, 

executados por meio do sistema da B3, nos termos da Cláusula 2.6, acima. 

Procedimento de Substituicão da Agência de Classi(icacão de Risco, Agente Fiduciário, Banco 

Liquidante, B3, Escriturador e do Custodiante 

4. 15. A Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída por qualquer uma 

das seguintes empresas, a qualquer tempo e a critério da Devedora, sem necessidade de 

aprovação em Assembleia Geral: (i) Moody' s América Latina Ltda. e (ii) Fitch Ratings Brasil 

Ltda. A substituição por qualquer outra agência de classificação de risco deverá ser 

deliberada em Assembleia Geral, observado o previsto na Cláusula 12 e seguintes deste 

Termo de Securitização. 

4. 16. O Agente Fiduciário será substituído observado o procedimento previsto nas 

Cláusulas 11.7 e seguintes deste Termo de Securitização. 

4. 17. O Banco Liquidante poderá ser substituído, sem a necessidade de aprovação 

em Assembleia Geral, nas seguintes hipóteses: (i) os serviços não sejam prestados de forma 

satisfatória; (ii) caso o Banco Liquidante esteja impossibilitado de exercer as suas funções 

ou haja renúncia ao desempenho de suas funções nos termos previstos em contrato; e (iii) 

em comum acordo entre a Emissora e o Banco Liquidante. 

4.17. 1. Caso a Emissora ou os Titulares dos CRA desejem substituir o Banco 

Liquidante em hipóteses diversas daquelas previstas na Cláusula 4.17, acima, tal decisão 

deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, nos termos da Cláusula 12 deste 

Termo de Securitização. 

4.18. A B3 poderá ser substituída por outras câmaras de liquidação e custódia 

autorizadas, sem a necessidade de aprovação da Assembleia Geral, nos seguintes casos: (i) se 

falir, requerer recuperação judicial ou iniciar procedimento de recuperação extrajudicial, tiver 
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sua falência, intervenção ou liquidação requerida; (ii) se for cassada sua autori~~açã~ para 

execução dos serviços contratados. 

4. 18. 1. Os titulares de CRA, mediante aprovação da Assembleia Geral, poderão 

requerer a substituição da B3 em hipóteses diversas daquelas previstas na Cláusula 4.18, 
acima, observado que tal decisão deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, 

nos termos da Cláusula 12 deste Termo de Securitização. 

4. 19. O Escriturador ou o Custodiante poderão ser substituídos, sem a necessidade 

de aprovação em Assembleia Geral, nas seguintes hipóteses: (i) os serviços não sejam 

prestados de forma satisfatória; (ii) caso o Escriturador ou o Custodiante estejam, conforme 

aplicável, impossibilitado de exercer as suas funções ou haja renúncia ao desempenho de 

suas funções nos termos previstos em contrato; e (iii) em comum acordo entre a Emissora e 

o Escriturador ou Custodiante. 

4.19.1. Caso a Emissora ou os Titulares dos CRA desejem substituir o 

Escriturador ou Custodiante sem a observância das hipóteses previstas na Cláusula 4.19, 

acima, tal decisão deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, nos termos da 

Cláusula 12 deste Termo de Securitização. 

4.19.2. A substituição do Escriturador ou Custodiante deverá ser comunicada 

mediante notificação por escrito com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência. 

5. SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRA 

5.1. Os CRA serão subscritos no mercado primário e integralizados pelo Preço de 

lntegralização, o qual será pago à vista em moeda corrente nacional, por meio dos 

procedimentos estabelecidos pela B3: (i) nos termos do respectivo Boletim de Subscrição; e 

(ii) para prover recursos a serem destinados pela Emissora conforme Cláusula 4.1 O, acima. 

5. 2. Os CRA deverão ser subscritos e integralizados na Data de lntegralização, 

sendo certo que, excepcionalmente, em virtude de aspectos operacionais relativos a 

procedimentos operacionais, os Investidores poderão realizar a integralização dos CRA no 

Dia Útil imediatamente subsequente, pelo Preço de lntegralização. 

6. AMORTIZAÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS CRA 

Amortizacão Programada dos CRA 

6. 1. O Valor Nominal Unitário dos CRA será amortizado conforme planilha no Anexo 

11, a partir da Data de Emissão e até a Data de Vencimento dos CRA, e será calculado de 

acordo com a fórmula abaixo: 



AMi = Vne x TA 

em que: 

AMi = Valor unitário da i-ésima parcela de amortização. Valor em reais, calculado com 8 

(oito) casas decimais, sem arredondamento; 

VNe = Valor Nominal Unitário no primeiro Período de Capitalização, ou saldo do Valor 

Nominal Unitário no caso dos demais Períodos de Capitalização, calculado/informado com 8 

(oito) casas decimais, sem arredondamento; 

TA= Taxa de Amortização da respectiva série, expressa em percentual, com 4 (quatro) 

casas decimais de acordo com a tabela constante no Anexo 11. 

Amortizacão Extraordinária dos CRA 

6. 2. Caso, a qualquer momento, o COCA represente percentual inferior a 100% 

(cem por cento) do Valor Nominal Unitário dos CRA, ou seu saldo, acrescido da Remuneração 

devida até a data da respectiva verificação, a Devedora obriga-se, em até 5 (cinco) Dias 

Úteis contados da verificação e comunicação, pela Emissora, da insuficiência do valor do 

COCA como lastro dos CRA, a celebrar aditamento ao COCA para que seja reestabelecido o 

percentual acima indicado. 

6.3. Caso a Devedora não realize a recomposição do valor do COCA, este deverá 

ser amortizado parcialmente e, consequentemente, haverá a Amortização Extraordinária dos 

CRA, sendo que, para fins de cálculo do valor a ser amortizado extraordinariamente, a 

Emissora considerará o montante equivalente à diferença entre (i) o Valor Nominal do COCA 

na data de emissão do COCA, ou seu saldo, acrescido da Remuneração incidente desde a 

data de emissão do COCA ou Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido no 

COCA) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de celebração do aditamento 

ao COCA na forma prescrita na Cláusula 6.4 do COCA; e (ii) o novo valor do COCA, em até 2 

(dois) dias corridos após a celebração do aditamento. 

6.4. A Amortização Extraordinária independerá de autorização dos Titulares dos 

CRA, sendo que, neste caso, a Emissora deverá comunicar o Agente Fiduciário, os Titulares 

dos CRA e a B3, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de verificação, pela Emissora, 

da não celebração do aditamento ao COCA previsto na Cláusula 6.2, acima, informando sobre 

a realização da Amortização Extraordinária e destacando suas principais características, 

inclusive: (i) a data efetiva para a amortização dos CRA, o que não poderá exceder 2 (dois) 

Dias Úteis de referida comunicação sobre a Amortização Extraordinária; (ii) o valor dos CRA 

a ser amortizado, acrescido da respectiva Remuneração, objeto da Amortização 

Extraordinária; e (iv) demais informações necessárias para ciência dos Titulares dos CRA 
sobre a Amortização Extraordinária. 



Remuneracão dos CRA 

6.5. Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA, 

conforme o caso, incidirão juros remuneratórios incidentes de forma exponencial e 

cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, calculado durante o respectivo 

Período de Capitalização, equivalentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da 

Taxa DI Over, acrescida exponencialmente da sobretaxa de 1,80% (um inteiro e oitenta 

centésimos por cento) ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, 

incidentes sobre o Valor Nominal Unitário, desde a Data de lntegralização (inclusive) até a 

data de efetivo pagamento da Remuneração dos CRA. A Remuneração dos CRA será calculada 

conforme fórmula abaixo: 

J = VNe x (Fator Juros - 1) 

Sendo que: 

J = valor unitário da Remuneração devido ao final do Período de Capitalização, calculado 

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

VNe = Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, 

informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e 

FatorJuros = fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, 

apurado de acordo com a seguinte fórmula: 

Fator Juros = (FatorDI x FatorSpread) 

Sendo que: 

FatorDI = produtório das Taxas Dlk, desde a da Data de lntegralização ou da data de 

pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data 

de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado 

da seguinte forma: 

Sendo que: 

k =número de ordens das Taxas DI-Over, variando de 1 (um) até nDI; 

nDI = número total de Taxas DI-Over, consideradas na apuração do "FatorDI", sendo "nDI" 

um número inteiro; e 

TDik =Taxa DI-Over, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, 

com arredondamento, apurada da seguinte forma: 
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onde: 

Dlk =Taxa DI-Over de ordem k, divulgada pela B3, utilizada com 2 (duas) casas decimais. 

FatorSpread = Sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com 

arredondamento, calculado conforme fórmula abaixo: 'I ., ,, 
1pread \ >2 

FalorS/Jrea d = j. (-· --+I I ll 
1l\ 100 1 Jf 

onde: 

spread = 1,80 (um inteiro e oitenta centésimos); e 

n = número de dias úteis entre a Data de lntegralização ou da data de pagamento da 

Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, e a data atual, sendo "n" um 

número inteiro. 

Observações: 

(i) o fator resultante da expressão (1 + TDik) é considerado com 16 (dezesseis) casas 

decimais, sem arredondamento; 

(ii) efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDik), sendo que a cada fator diário 

acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo 

fator diário, e assim por diante até o último considerado; e 

(iii) a Taxa DI-Over deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais 

divulgado pelo órgão responsável pelo seu cálculo, salvo quando expressamente indicado de 

outra forma. 

(iv) para efeito da Taxa-DI Over, será sempre considerada a taxa com 3 (três) Dias Úteis 

de defasagem em relação à data de cálculo (exemplo: no dia 15 (quinze) será considerado o 

DI divulgado no dia 12 (doze)). 

6. 5. 1. Os valores relativos a título de Remuneração dos CRA deverão ser pagos 

mensalmente conforme planilha no Anexo 11, a partir da Data de lntegralização. 

6.5.2. Na hipótese de, cumulativamente, (i) o Património Separado dispor de 

recursos, tendo sido respeitados os procedimentos operacionais de recebimento de recursos 

dispostos neste Termo de Securitização, e (ii) haver atraso no pagamento de qualquer 
quantia devida aos Titulares dos CRA exclusivamente imputado à Emissora, serão devidos 

pela Emissora, a partir do vencimento até a data de seu efetivo pagamento, (a) juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de 
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inadimplemento até a data do efetivo pagamento; (b) correção monetária, calcul~s'§J)~la 
variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúllo 

Vargas, desde que respeitada a menor periodicidade definida por lei; e (c) multa não 

compensatória de 2% (dois por cento) sobre o saldo das obrigações. 

6. 5. 3. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de 

qualquer obrigação por quaisquer das Partes, até o 1 o (primeiro) Dia Útil subsequente, se o 

vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos valores 

a serem pagos. 

6.5.4. Deverá haver um intervalo de, no mínimo, 2 (dois) Dias Úteis entre o 

recebimento dos pagamentos referentes aos Direitos Creditórios do CDCA pela Emissora e 

respectivo pagamento de suas obrigações referentes aos CRA. 

6.6. Após a Data de Emissão, cada CRA terá seu valor de amortização ou resgate, 

nas hipóteses definidas neste Termo de Securitização, calculado pela Emissora e confirmado 

pelo Agente Fiduciário, com base na Remuneração dos CRA. 

6. 7. Na Data de Vencimento dos CRA, a Emissora deverá proceder à liquidação 

total dos CRA pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração dos CRA, conforme o 

caso. 

6.8. Na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa DI Over por 
mais de 5 (cinco) Dias Úteis consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou 

divulgação, ou no caso de impossibilidade de aplicação da Taxa DI Over como Remuneração 

por proibição legal ou judicial, o Agente Fiduciário deverá, no prazo de até 1 (um) Dia Útil 

contado da data de término do prazo de 5 (cinco) Dias Úteis mencionado acima ou da data 

de extinção da Taxa DI Over, ou de impossibilidade de aplicação da Taxa DI Over por 

proibição legal ou judicial, conforme o caso, convocar os Titulares dos CRA e a Devedora 

para a realização de uma Assembleia Geral, nos termos da Cláusula 12 abaixo, para que os 

Titulares dos CRA em conjunto com a Devedora deliberem, em conformidade com a 

regulamentação aplicável sobre a taxa substitutiva ("Taxa Substitutiva"), em conformidade 

com a regulamentação aplicável. Até a deliberação da Taxa Substitutiva, ou na hipótese de 

não haver acordo, será utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer obrigações pecuniárias 

previstas no CDCA a mesma taxa diária produzida pela última Taxa DI Over divulgada. 

6. 9. Caso a Taxa DI Over venha a ser divulgada antes da realização da respectiva 

Assembleia Geral, a referida Assembleia Geral não será mais realizada a Taxa DI Over 

divulgada passará novamente a ser utilizada para o cálculo da Remuneração. 

6.1 O. Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva, a Cocal deverá, no prazo de 

20 (vinte) Dias Úteis contados da data em que houve divulgação da Taxa DI Over, ou na 

próxima Data de Pagamento, o que ocorrer primeiro, pagar a integralidade do Valor Nominal 

Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração 
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devida até a data do efetivo pagamento, calculada pro rata temporis desde 'ª'-"Dat'~ de 

lntegralização. A Taxa DI Over a ser utilizada para cálculo da Remuneração nesta situação 

será a última Taxa DI Over disponível. 

7. RESGATE ANTECIPADO DOS CRA 

Resgate Antecipado Obrigatório 

7.1. Haverá o Resgate Antecipado dos CRA na ocorrência: (i) da declaração de 

Evento de Vencimento Antecipado do CDCA, nos termos da Cláusula 9 do CDCA; ou (ii) de 

Oferta de Resgate Antecipado do CDCA. 

7.1.1. Resgate Antecipado dos CRA em decorrência de Evento de Vencimento 

Antecipado: Na ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado Não Automático 

do CDCA, conforme indicado na Cláusula 9.2 do CDCA, a Emissora deverá convocar uma 

Assembleia Geral de Titulares dos CRA para que seja deliberada a orientação da 

manifestação da Emissora, na qualidade de titular do CDCA, em relação a tais eventos. Caso 

os Titulares dos CRA, observado os quóruns de instalação previstos na Cláusula 12.6 abaixo 

e deliberação previstos na Cláusula 12.8.1 abaixo, votem por orientar a Emissora a 

manifestar-se contrariamente ao vencimento antecipado do CDCA, a Emissora deverá assim 

manifestar-se, sendo certo que em qualquer outra hipótese, incluindo, sem limitação, a não 

instalação da Assembleia Geral ou não manifestação dos Titulares dos CRA, o Vencimento 

Antecipado do CDCA deverá ser declarado, o que acarretará o Resgate Antecipado dos CRA. 

Oferta de Resgate Antecipado dos CRA 

7.2. A Emissora deverá, obrigatoriamente, de forma irrevogável e irretratável, a 

qualquer momento a partir da Data de lntegralização, realizar oferta de resgate antecipado 

total dos CRA sempre que a Devedora realize uma Oferta de Resgate Antecipado da 

totalidade do CDCA, nos termos da Cláusula 7 do CDCA ("Oferta de Resgate Antecipado dos 

CRA"). 

7.2.1.1. A Oferta de Resgate Antecipado dos CRA deverá refletir os 

mesmos termos e condições estabelecidos para a Oferta de Resgate Antecipado do CDCA e 
será operacionalizada na forma indicada nos itens abaixo, bem como será comunicada pela 

Emissora a todos os Titulares dos CRA, por meio do envio de carta protocolada, carta ou e

mail encaminhados com aviso de recebimento, com cópia para o Agente Fiduciário, ou, 

ainda, publicação de comunicado específico sobre a Oferta de Resgate Antecipado aos 

Titulares dos CRA no jornal "O Dia", além da divulgação em seu si te e do Agente Fiduciário 

("Comunicacão de Oferta de Resgate Antecipado"). 

7. 2. 2. A Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado descreverá os termos 

e condições da Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, inclusive: (a) a data efetiva para o 
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resgate e pagamento dos CRA a serem resgatados, o que não poderá exceder 60 (sessenfa) 

dias da Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado; (b) o prêmio pelo Resgate 

Antecipado; e (c) demais informações necessárias para tomada de decisão do Titular dos 

CRA à operacionalização do resgate dos CRA. 

7.2.2.1. Recebida a Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado, a 

Emissora deverá comunicar os Titulares dos CRA sobre a Oferta de Resgate Antecipado dos 

CRA, que somente será realizada no caso de preenchimento de adesão de 50% (cinquenta 

por cento) mais 1 (um) do total de Titulares dos CRA, tendo o comunicado o dever de refletir 

os mesmos termos e condições estabelecidos para a Oferta de Resgate Antecipado do CDCA, 

nos meios previstos na Cláusula 7.2.1.1 acima. 

7.2.3. Os Titulares dos CRA deverão optar pela adesão à Oferta de Resgate 

Antecipado em até 5 (cinco) Dias Úteis da data de recebimento da Comunicação de Oferta 

de Resgate Antecipado por meio de carta protocolada, carta ou e-mail encaminhados com 

aviso de recebimento ou da publicação do Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado 

("Prazo de Adesão à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA"). A Devedora terá até 5 (cinco) 

Dias Úteis contados da data na qual for informada do volume de adesão à Oferta de Resgate 

Antecipado dos CRA para realizar o efetivo pagamento da Oferta de Resgate Antecipado dos 

CRA, observado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da Comunicação de Oferta 

de Resgate Antecipado. 

7.2.3.1. O valor a ser pago pela Emissora a título de Oferta de Resgate 

Antecipado deverá corresponder ao valor da quantidade de CRA a ser resgatado, acrescido 

da Remuneração dos CRA, calculados pro rata temporis desde a Data de lntegralização (ou 

a data de pagamento da Remuneração dos CRA imediatamente anterior, conforme o caso), 

inclusive, até a data do efetivo resgate, exclusive, e de eventual prêmio pela Oferta de 
Resgate Antecipado. 

7.2.3.2. A Emissora deverá: (i) na respectiva data de término do prazo 

de adesão à Oferta de Resgate Antecipado, confirmar ao Agente Fiduciário se haverá o 

resgate antecipado, bem como a quantidade de CRAque será objeto de resgate, caso exista; 

e (ii) com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da respectiva data do resgate 

antecipado comunicar, por meio do envio de correspondência neste sentido, à B3 informando 

a respectiva data do resgate antecipado. 

7.2.4. Os CRA resgatados antecipadamente nos termos da Cláusula 7.2 acima 

serão obrigatoriamente cancelados pela Emissora. 

7.2.5. A Oferta de Resgate Antecipado seguirá os procedimentos adotados 

pela B3. 

7.2.6. A data para realização de qualquer Oferta de Resgate Antecipado 
deverá, obrigatoriamente, ser um Dia Útil. 
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Vencimento Antecipado 

7.3. Será considerada como um evento de resgate antecipado dos CRA a declaração 

de vencimento antecipado do CDCA, conforme as hipóteses previstas na Cláusula 9 do CDCA, 

a seguir descritas: 

(i) rescisão, resilição ou qualquer outra forma de extinção do CDCA e/ou dos 

demais Documentos da Operação, em momento anterior à Data de 

Vencimento dos CRA, o que implicará a não recomposição do lastro do CDCA, 

nos termos, prazos e condições previstas na Cláusula 2. 7 do CDCA; 

(ii) descumprimento, pela Cocal ou pelos Garantidores, de qualquer obrigação 

pecuniária, principal ou acessória, relacionada com o CDCA e/ou com os 

demais Documentos da Operação não sanada no prazo de até 1 (um) Dia Útil 

da data do respectivo inadimplemento; 

(iii) descumprimento, pela Cocal, de qualquer obrigação não-pecuniária, principal 

ou acessória, relacionada com o CDCA e/ou com os demais Documentos da 

Operação, desde que não sanada no prazo previsto no respectivo documento, 

ou, em caso de omissão, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, a contar da 

comunicação do referido descumprimento: (a) pela Cocal à Emissora; ou (b) 

pela Emissora à Cocal, conforme o caso, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo 

que esse prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado 

prazo específico nos Documentos da Operação; 

(iv) resc1sao, resilição, término, extinção ou alteração do Contrato de 

Fornecimento e/ ou do Contrato Safra, sem o consentimento prévio, expresso 

e por escrito da Emissora, exceto nos casos expressamente permitidos nos 

termos do CDCA; 

(v) provarem-se insuficientes, falsas, incorretas ou enganosas, quaisquer das 

declarações ou garantias prestadas pela Cocal ou pelos Garantidores no CDCA 

e/ou nos Documentos da Operação; 

(vi) pedido de recuperação judicial ou submissão a qualquer credor ou classe de 

credores de pedido de negociação de plano de recuperação extrajudicial, 

extinção, liquidação, dissolução, declaração de insolvência ou falência 

formulado pela Cocal ou qualquer de suas Controladoras ou Controladas e/ou 

Coligadas e/ou pelos Garantidores; 

(vii) extinção, liquidação, dissolução, declaração de insolvência, pedido de 

autofalência, pedido de falência formulado por terceiros, não elidido no prazo 
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legal ou decretação de falência da Cocal, qualquer de suas Controla,dó~as ou 
"-/~ 

Controladas, e/ou Coligadas e/ou dos Garantidores; 

(viii) descumprimento, pela Cocal ou Garantidores, de qualquer decisão ou 

sentença judicial, arbitral ou administrativa, transitada em julgado ou com 

laudo arbitral definitivo, conforme aplicável, contra os quais não caiba 

qualquer tipo de manifestação, em valor unitário ou agregado superior a 

R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), ou seu equivalente em outras 

moedas, no prazo estipulado na respectiva decisão; 

(ix) protesto de títulos contra a Cocal ou os Garantidores, em valor individual ou 

agregado superior a R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), ou seu 

equivalente em outras moedas, salvo se, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

do referido protesto, (a) seja validamente comprovado pela Cocal e/ou pelos 

Garantidores, que o protesto ou a inserção foi efetuado por erro ou má-fé de 

terceiro; (b) o protesto ou a inserção for cancelado, ou ainda, (c) forem 

prestadas garantias em juízo; 

(x) (a) inadimplemento pela Cocal ou pelos Garantidores de quaisquer obrigações 

pecuniárias, não decorrentes do CDCA e/ou dos Documentos da Operação, em 

valor individual ou agregado superior a R$4.000.000,00 (quatro milhões de 

reais), ou (b) vencimento antecipado, em qualquer valor (cross default ou 

cross acceleration), de qualquer dívida bancária ou de mercado de capitais 
local ou internacional, ou qualquer acordo do qual a Cocal ou os Garantidores 
seja(m) parte(s); 

(xi) pagamento, pela Cocal, de lucros, dividendos e/ou de juros sobre capital 

próprio, exceto os dividendos obrigatórios e os juros sobre capital próprio 

imputados aos dividendos obrigatórios nos termos da Lei das Sociedades por 

Ações, caso a Cocal esteja em mora relativamente ao cumprimento de 

quaisquer de suas obrigações pecuniárias previstas nos Documentos da 

Operação ou descumprido os índices financeiros aqui previstos; 

(xii) liquidação, dissolução, cisão, fusão, incorporação ou qualquer forma de 

reorganização societária que envolva a alteração do controle da Cocal, suas 

controladas e/ou Coligadas, bem como qualquer ato que resulte em alteração 

de acordo de acionistas de referidas sociedades, exceto mediante aprovação 

prévia e por escrito da Emissora; 

(xiii) redução do capital social da Cocal, sem anuência prev1a e por escrito da 

Emissora, ou ainda, alteração ou modificação do objeto social da Cocal, de 

forma a alterar as atuais atividades principais da Cocal ou a agregar a essas 

atividades novos negócios que tenham prevalência ou possam representar 
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desvios em relação às atividades atualmente desenvolvidas pela Cocal,CQJJ que 

a impeça de emitir o CDCA; 

(xiv) desapropriação, confisco ou qualquer outro ato de qualquer entidade 

governamental brasileira que afete todos ou substancialmente os ativos 

relevantes da Cocal ou de qualquer dos Garantidores; 

(xv) inobservância das obrigações estabelecidas pela legislação socioambiental e 

criminal aplicável, bem como pelos Princípios do Equador, se aplicável, desde 

que constatado por meio de sentença condenatória transitada em julgado, 

bem como a não-renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das 

autorizações, concessões, subvenções, alvarás ou licenças, inclusive as 

ambientais, exigidas para o regular exercício das atividades desenvolvidas 

pela Cocal que afete de forma significativa o regular exercício das atividades 

desenvolvidas, exceto se, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da data 

de tal não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão, a Cocal 

comprove a existência de provimento jurisdicional autorizando a regular 

continuidade das suas atividades até a renovação ou obtenção da referida 

licença ou autorização; 

(xvi) existência de sentença condenatória transitada em julgado ou arbitral 

definitiva relativamente à prática de atos pela Cocal, que importem em 

infringência à legislação que trata do combate ao trabalho infantil e ao 

trabalho escravo, bem como ao crime contra o meio ambiente; 

(xvii) na hipótese de a Cocal e/ou os Garantidores, direta ou indiretamente, tentar 

ou praticar qualquer ato visando anular, questionar, revisar, cancelar ou 

repudiar, por meio judicial ou extrajudicial, o CDCA, o Contrato de 

Fornecimento e/ou o Contrato Safra ou qualquer das cláusulas de documentos 

relativos à emissão dos CRA; 

(xviii) interrupção das atividades da Cocal por prazo superior a 25 (vinte e cinco) 

dias corridos, determinada por ordem judicial ou qualquer outra autoridade 

competente; 

(xix) caso o Contrato de Cessão de Crédito, o Contrato de Cessão Fiduciário não 

sejam devidamente registrados, nos cartórios de registros de títulos e 

documentos das cidades onde estão localizadas as sedes das partes, dentro do 

prazo de 20 (vinte) Dias Úteis contados da presente data; 

(xx) caso as demonstrações financeiras da Cocal não sejam enviadas para a Gaia 

Agro Assessoria Financeira em até 90 (noventa) dias após a celebração do 

CDCA e/ou após o encerramento de cada exercício social anual, conforme 

aplicável; 
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(xxi) caso a classificação de risco da emissão passe a ser inferior a "BB13':;;' em 

escala local ou seu equivalente, pela Agência de Classificação de Risco; 

(xxii) não manutenção dos seguintes índices financeiros, os quais serão apurados e 
revisados anualmente por auditores independentes da Cocal, com base nas 

demonstrações financeiras anuais consolidadas auditadas relativas aos 

exercícios soc1a1s anuais, disponibilizadas na forma prevista na 

regulamentação aplicável: 

(a) Dívida Bancária Líquida I EBITDA Ajustados 3,0 

(b) Dívida Bancária Líquida I Patrimônio Líquido s 1, 5 

(xxiii) caso qualquer dos documentos comprobatórios dos Direitos Creditórios do 

Lastro do CDCA não esteja devidamente formalizado, na forma exigida por lei 

aplicável; 

(xxiv) caso qualquer dos documentos comprobatórios do CDCA ou da emissão dos CRA 

seja, por qualquer motivo ou por qualquer pessoa, resilido, rescindido ou por 

qualquer outra forma extinto; 

(xxv) alteração ou extinção da Conta Centralizadora ou da Conta Vinculada, sem a 

expressa anuência da Emissora, ou não reposição dos valores devidos no Fundo 

de Despesas, caso a Conta Centralizadora, após transferidos todos os valores 

da Conta Vinculada, não tenha recursos suficientes para referida reposição; 

(xxvi) invalidade, nulidade ou exequibilidade dos Documentos da Operação; 

(xxvii) não utilização, pela Cocal, dos recursos líquidos obtidos com a emissão nos 

termos dos Documentos da Operação; 

(xxviii) mudança ou transferência, direta ou indireta, do controle da Cocal, exceto 

se previamente autorizado pela Emissora mediante aprovação de 75% (setenta 

e cinco por cento) dos Titulares de CRA; 

(xxix) cessão, promessa de cessão ou qualquer outra forma de transferência ou 

promessa de transferência de terceiros, no todo ou em parte, pela Cocal, de 

quaisquer obrigações em relação aos Documentos da Operação; 

(xxx) cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de transferência pela Cocal, 

bem como constituição de qualquer outro Ônus da Garantias, sem prévia e 

expressa autorização da Emissora; 
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(xxxi) caso seja constatado qualquer vício, invalidade, ou ineficácia na const!J:tÍição 

das Garantias; e ·' 

(xxxii) não atendimento, após decorridos eventuais prazos de cura previstos nos 

Documentos da Operação, das obrigações de reforço e/ou complemento da 

Razão de Garantia da Cessão Fiduciária. 

7. 3.1. Na ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado, desde 

que não sanado no prazo de cura ali estabelecido, a Emissora convocará uma Assembleia 

Geral de Titulares dos CRA no prazo de 2 (dois) Dias Úteis da data em que a Emissora tornar 

ciência da ocorrência do evento de vencimento antecipado do CDCA, para que seja 

deliberada a orientação da manifestação da Emissora em relação a tais eventos, nos termos 

previsto na Cláusula 12 deste Termo de Securitização. A não realização da referida 

Assembleia Geral, decorrido o prazo constante em sua segunda convocação, em decorrência 

da não obtenção dos quóruns de instalação previstos na Cláusula 12.6 deste Termo de 

Securitização, será interpretada como manifestação favorável ao vencimento antecipado do 

CDCA. 

7.3.2. Em relação aos itens (i), (ii), (iv), (vi), (vii), (xi), (xii), (xvii), (xxvi), 

(xxviii), (xxix) e (xxx) da Cláusula 7.3 acima, será declarado o vencimento antecipado do 

CDCA imediatamente após a verificação da ocorrência desta hipótese pela Cocal, 

independentemente da realização de assembleia geral de titulares de CRA. 

7.4. Caso venha a ocorrer um Evento de Vencimento Antecipado, a Emissora deverá 

efetuar o pagamento necessário para a liquidação integral dos CRA no prazo de 2 (dois) Dias 

Úteis contados da data do recebimento dos recursos pagos pela Devedora em decorrência do 

vencimento antecipado do CDCA. Caso a Emissora não realize o referido pagamento no prazo 

acima estipulado mesmo tendo recebido os recursos decorrentes dos Direitos Creditórios do 

CDCA tempestivamente, o Agente Fiduciário deverá promover a liquidação do Patrimônio 

Separado nos termos da Cláusula 13.6 deste Termo de Securitização. 

7.5. Os pagamentos decorrentes de antecipação de pagamento por Evento de 

Vencimento Antecipado, serão efetuados pela Emissora, em moeda corrente nacional, por 

meio do sistema de liquidação e compensação eletrônico administrado pela B3, caso a B3 

seja comunicada imediatamente após a declaração do vencimento antecipado e desde que 

respeite os termos e condições do manual de operações para os CRAque estejam custodiados 

eletronicamente na B3. 

8. GARANTIAS E ORDEM DE PAGAMENTOS 

8. 1. Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, 

que gozarão das garantias que integrarem o CDCA e o Contrato de Cessão de Créditos, quais 

sejam, a Cessão Fiduciária de Direitos Creditóríos e o Aval concedido no CDCA, assim como 
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a Fiança, que diz respeito estritamente às Obrigações Afiançadas. Os CRA não cont~j:ãó com 

garantia flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu 

patrimônio, que não componha o Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as 

obrigações assumidas no âmbito do presente Termo de Securitização. 

Aval 

8. 2. O CDCA conta com a garantia fidejussória, representada pelo Aval prestado 

pelos Garantidores, na forma regulada pelo CDCA, por meio da qual os Garantidores se 

tornaram devedores solidários e principais pagadores, juntamente com a Devedora, perante 

a Emissora, para o adimplemento da obrigação de pagamento constante do CDCA, bem como 

para o cumprimento das demais obrigações nele previstas. 

Cessão Fiduciário de Direitos Creditórios 

8.3. Em garantia do fiel e integral cumprimento de todas as Obrigações Garantidas, 

nos termos do artigo 18 da Lei 9.514, do parágrafo 3° artigo 66-B da Lei 4.728 e do artigo 

1.361 e seguintes do Código Civil, no que for aplicável, a Devedora constituiu, em favor da 

Emissora, a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios sobre os Créditos Cedidos 

Fiduciariamente, conforme previsto no Contrato de Cessão Fiduciária. 

8.3.1. Como condição precedente da liquidação dos CRA, o Contrato de 

Cessão Fiduciária será levado a registro perante o cartório de registro de títulos e 

documentos das cidades de São Paulo e Paraguaçu Paulista, ambas do Estado de São Paulo, 

no prazo nele previsto, sendo certo que somente após o referido registro da Cessão Fiduciária 

de Direitos Creditórios restará devidamente constituída e exequível. 

8.4. Os Créditos Cedidos Fiduciariamente deverão representar o montante 

equivalente a, no mínimo, a Razão de Garantia da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, 

conforme apurações a serem realizadas pela Emissora periodicamente, na forma e nas datas 

previstas no Contrato de Cessão Fiduciária, até que todas as Obrigações Garantidas sejam 

cumpridas, sob pena de vencimento antecipado do CDCA e, consequentemente dos CRA. 
Para fins de apuração da Razão de Garantia da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, será 

considerada a fórmula descrita no Contrato de Cessão Fiduciária. 

8.5. A regulação do reforço e/ou complementação dos Créditos Cedidos 

Fiduciariamente está disposta no Contrato de Cessão Fiduciária. 

Disposicões Comuns às Garantias 

8.6. Fica certo e ajustado o caráter não excludente, mas cumulativo entre si, das 

Garantias, podendo a Emissora, a seu exclusivo critério, executar todas ou cada uma delas 

indiscriminadamente, total ou parcialmente, tantas vezes quantas forem necessárias, sem 

ordem de prioridade, até o integral adimplemento das obrigações principais e acessórias 
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assumidas no âmbito dos CRA e do COCA, de acordo com a conveniência da Emissóf'â e os 

interesses dos Titulares dos CRA, ficando ainda estabelecido que, desde que observados os 
procedimentos previstos no COCA, a excussão das Garantias independerá de qualquer 

providência preliminar por parte da Emissora, tais como aviso, protesto, notificação, 
interpelação ou prestação de contas, de qualquer natureza. A excussão de uma das Garantias 

não ensejará, em hipótese nenhuma, perda da opção de se excutir as demais. 

Ordem de Pagamentos 

8. 7. Os valores integrantes do Patrimônio Separado, inclusive, sem limitação, 

aqueles recebidos em razão do pagamento dos valores devidos no âmbito do COCA, deverão 

ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de pagamentos, de forma que 

cada item somente será pago caso haja recursos disponíveis após o cumprimento do item 

anterior: 

(i) Despesas; 

(ii) Remuneração; 

(iii) Amortização ou valor correspondente em caso de Resgate Antecipado; 

(iv) Recomposição do Fundo de Despesa; e 

(v) Liberação dos valores à Conta de Livre Movimentação. 

8. 7.1. A liberação do valor excedente destinado à Conta de Livre 
Movimentação ocorrerá em até 2 (dois) Dias Úteis do último recebimento semanal, conforme 

ordem de pagamento estabelecida no Contrato de Fornecimento, feito pela Copersucar à 
Devedora e no Contrato Safra, feito pela Cooperativa à Devedora. 

8. 7. 2. Os valores serão detidos na Conta Centralizadora até o montante 

equivalente a 101% (cento e um por cento) do valor da parcela vincenda da Amortização 

Programada acrescida da Remuneração previsto para o mês de vigência. 

9. REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO 

9.1. Nos termos previstos pelas Leis 9.514 e 11.076, a Emissora institui Regime 
Fiduciário sobre os Direitos Creditórios do COCA, sobre as garantias a eles vinculadas, sobre 

o Fundo de Despesas, bem como sobre quaisquer valores depositados na Conta 
Centralizadora e na Conta Vinculada. 

9.2. Os Direitos Creditórios do COCA, as garantias a eles vinculadas e quaisquer 

valores depositados na Conta Centralizadora, incluindo o Fundo de Despesas, e na Conta 
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Vinculada, objeto do Patrimônio Separado, sujeitos ao Regime Fiduciário ora instityíe!b, são 

destacados do patrimônio da Emissora e passam a constituir patrimônio distinto, que não se 

confunde com o patrimônio da Emissora, destinando-se especificamente ao pagamento dos 

CRA e das demais obrigações relativas ao Patrimônio Separado, e manter-se-ão apartados 

entre si e do patrimônio da Emissora até que se complete o resgate de todos os CRA a que 

estejam afetados, nos termos do artigo 11 da Lei 9.514. 

9.2.1. O Patrimônio Separado será composto pelos Direitos Creditórios do 

Lastro do CDCA e pelo CDCA, bem como garantias a eles vinculadas e quaisquer valores 

depositados na Conta Centralizadora, incluindo o Fundo de Despesas, bem como pelos 

valores que venham a ser depositados na Conta Vinculada. 

9. 2. 2. Exceto nos casos previstos em legislação específica, em nenhuma 

hipótese os Titulares dos CRA terão o direito de haverem seus créditos contra o patrimônio 

da Emissora, sendo sua realização limitada à liquidação do Patrimônio Separado. 

9.2.3. A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado não dará causa à 
declaração de sua quebra, cabendo, nessa hipótese, ao Agente Fiduciário convocar 

Assembleia Geral dos Titulares dos CRA para deliberar sobre as normas de administração ou 

liquidação do Patrimônio Separado. 

9.3. Os créditos oriundos dos Direitos Creditórios do CDCA, as garantias a eles 

vinculadas e os valores depositados na Conta Centralizadora e na Conta Vinculada 

integrantes do Patrimônio Separado, incluindo o Fundo de Despesas: (i) responderão pelas 

obrigações inerentes aos CRA e pelo pagamento das despesas de administração do Patrimônio 

Separado e respectivos custos e obrigações fiscais, conforme previsto neste Termo de 

Securitização; (ii) estão isentos de qualquer ação ou execução de outros credores da 

Emissora que não sejam os Titulares dos CRA; e (iii) não são passíveis de constituição de 

outras garantias ou excussão, por mais privilegiadas que sejam, exceto conforme previsto 

neste Termo de Securitização. 

9.4. Todos os recursos oriundos dos Créditos do Patrimônio Separado que estejam 

depositados em contas correntes de titularidade da Emissora deverão ser aplicados em 

Aplicações Financeiras Permitidas. 

9. 5. O presente Termo de Securitização, seus respectivos anexos e eventuais 

aditamentos serão registrados para custódia no Custodiante em até 1 (um) Dia Útil contado 

da data de sua celebração, devendo a Emissora, portanto, entregar ao Custodiante 1 (uma) 

via original do Termo de Securitização 

Administracão do Patrimônio Separado 

9.6. Observado o disposto nesta Cláusula 9, a Emissora, em conformidade com as 

Leis 9.514 e 11.076: (i) administrará o Patrimônio Separado instituído para os fins desta 
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Emissão; (ii) promoverá as diligências necessárias à manutenção de sua regularidadt;; (iii) 
manterá o registro contábil independente do restante de seu património; e (iv) el'âborará e 
publicará as respectivas demonstrações financeiras. 

9.6.1. A Emissora somente responderá pelos prejuízos que causar por culpa, 

dolo, descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência, imprudência, 

imperícia ou administração temerária ou, ainda, por desvio de finalidade do Património 

Separado. 

9.6.2. A Emissora ou terceiro que venha realizar a administração do 

Património Separado fará jus ao recebimento da Taxa de Administração, calculada pro rata 

die se necessário. 

9.6.3. A Taxa de Administração será custeada pelos recursos do Património 

Separado, especialmente pelo Fundo de Despesas, e será paga mensalmente, no mesmo dia 

da Data de Emissão dos CRA dos meses subsequentes. Caso os recursos do património 

Separado não sejam suficientes para o pagamento da Taxa de Administração, os Titulares 

dos CRA arcarão com a Taxa de Administração, ressalvado 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 

vencimento dos CRA, caso a Emissora ou terceiro que venha realizar a administração do 

Património Separado ainda esteja atuando em nome dos Titulares dos CRA, remuneração 

esta que será devida proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora. 

9.6. 5. A Taxa de Administração será acrescida dos valores dos tributos que 

incidem sobre a prestação desses serviços (pagamento com gross up), tais como: (i) ISS, (ii) 
PIS; e (iii) COFINS, excetuando-se o imposto de renda de responsabilidade da fonte pagadora, 

bem como outros tributos que venham a incidir sobre a Taxa de Administração, sendo certo 

que serão acrescidos aos pagamentos valores adicionais, de modo que a Emissora receba os 

mesmos valores que seriam recebidos caso nenhum dos impostos elencados nesta cláusula 

fosse incidente. 

9.6.6. O Património Separado, especialmente o Fundo de Despesas, ressarcirá 

a Emissora ou terceiro que venha realizar a administração do Património Separado de todas 

as despesas incorridas com relação ao exercício de suas funções, tais como, notificações, 

extração de certidões, contratação de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, 

ou assessoria legal aos Titulares dos CRA, publicações em geral, transportes, alimentação, 

viagens e estadias, voltadas à proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRA ou 

para realizar os Direitos Creditórios do CDCA. O ressarcimento a que se refere esta cláusula 

será efetuado em até 5 (cinco) Dias Úteis após a efetivação da despesa em questão. 

9.6. 7. Adicionalmente, em caso de inadimplemento dos CRA ou 

reestruturação de suas características após a Emissão, será devido à Emissora, pela 
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Devedora, caso a demanda seja originada por esta, ou pelo Patrimônio Separado,\çàso a 

demanda seja originada pelos Titulares dos CRA, remuneração adicional no valor de"RS600,00 

(seiscentos reais) por homem-hora de trabalho dedicada à (i) execução de garantias dos CRA, 
e/ou (ii) participação em Assembleias Gerais e a consequente implementação das decisões 

nelas tomadas, paga em 5 (cinco) dias após a comprovação da entrega, pela Emissora, de 

"relatório de horas" à parte que originou a demanda adicional. 

9.6.7.1. Entende-se por "reestruturação" a alteração de condições 

relacionadas (i) às garantias, (ii) às condições essenciais dos CRA, tais como datas de 

pagamento, remuneração e índice de atualização, Data de Vencimento dos CRA, fluxos 

operacionais de pagamento ou recebimento de valores, carência ou covenants operacionais 

ou financeiros, e (iii) ao vencimento ou resgate antecipado dos CRA. 

9.6. 7.2. O pagamento da remuneração prevista nesta cláusula ocorrerá 

sem prejuízo da remuneração devida a terceiros eventualmente contratados para a 

prestação de serviços acessórios àqueles prestados pela Emissora. 

Fundo de Despesas 

9. 7. As Despesas abaixo listadas na Cláusula 14 deste Termo de Securitização, se 

incorridas, serão arcadas exclusivamente, diretamente e/ou indiretamente, pela Devedora 

e/ou pelos Garantidores, solidariamente, sendo que os pagamentos serão efetivados pela 

Emissora (por conta e ordem da Devedora), exclusivamente mediante utilização dos recursos 

do Fundo de Despesas a ser constituído conforme previsto nesta cláusula, com recursos a 

serem retidos pela Emissora na Conta Centralizadora na forma da Cláusula 9. 7.1 e seguintes 

abaixo. 

9. 7.1. Na data de subscrição e integralização dos CRA, para os fins de 

pagamento das Despesas, a Emissora reterá na Conta Centralizadora parcela dos recursos 

recebidos em virtude da integralização dos CRA no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). 

Os valores que compuserem o Fundo de Despesas serão contabilizados em subconta 

segregada do resto dos recursos em depósito na Conta Centralizadora. 

9. 7.1.1. Toda vez que, após a verificação mensal pela Emissora a ser 

realizada no 5° (quinto) Dia Útil de cada mês, os recursos do Fundo de Despesas venham a 

ser inferiores ao Valor Mínimo do Fundo de Despesas, a Emissora fará a recomposição com 

os recursos do Patrimônio Separado até atingir o valor do Fundo de Despesas. Realizada a 

verificação mensal e constatada a inobservância do Valor Mínimo do Fundo de Despesas, a 

Emissora notificará a Devedora, no 5° (quinto) Dia Útil de cada mês, informando o valor 

necessário para recomposição do Fundo de Despesas previsto nesta cláusula. 

9.7.1.2. Caso os valores em depósito na Conta Centralizadora, após 

transferidos todos os valores da Conta Vinculada, não sejam suficientes para a recomposição 

do Valor do Fundo de Despesas, a Devedora e os Garantidores estarão solidariamente 
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obrigados a recompor o Fundo de Despesas no montante necessário para que o"'{~lor do 
Fundo de Despesas seja observado, mediante transferência dos valores necessários à sua 
recomposição diretamente para a Conta Centralizadora. 

9. 7.1.3. A recomposição prevista na Cláusula 9.7.1.2 acima deverá 

ocorrer no prazo de 2 (dois) Dias Úteis a contar do recebimento de notificação enviada pela 
Emissora à Devedora e aos Garantidores nesse sentido. 

9.7.1.4. Os recursos do Fundo de Despesas poderão ser aplicados, pela 

Emissora, em Aplicações Financeiras Permitidas. 

9.7.1.5. Caso, quando da quitação integral de todas as obrigações 
existentes no âmbito dos CRA e após a quitação de todas as Despesas incorridas, ainda 
existam recursos remanescentes no Fundo de Despesas, a Emissora deverá transferir o 

montante excedente para a Conta de Livre Movimentação da Devedora na forma e prazos 

previstos no Contrato de Cessão Fiduciária, em sua Cláusula 3.1.3. 

9.7.1.6. A Emissora está autorizada pela Cedente, no âmbito do 

Contrato de Cessão de Créditos, a pagar à Devedora os valores previstos nesta cláusula. 

Custódia e Cobranca 

9.8. As vias dos Documentos Comprobatórios serão encaminhadas ao Custodiante 
uma vez formalizados os Direitos Creditórios do CDCA. O Custodiante será responsável pela 

manutenção em perfeita ordem, custódia e guarda física dos Documentos Comprobatórios 
até a Data de Vencimento ou até a data de liquidação total do Patrimônio Separado. 

9.9. Os Documentos Comprobatórios deverão ser mantidos pelo Custodiante, que 

será fiel depositário com as funções de: (i) receber os Documentos Comprobatórios, os quais 
evidenciam a existência dos Direitos Creditórios do CDCA, consubstanciado pelo CDCA e 

realizar a verificação do lastro dos CRA, nos termos da Cláusula 9. 9.1 abaixo; (ii) fazer a 

custódia e guarda dos Documentos Comprobatórios até a Data de Vencimento ou a data de 

liquidação total do Patrimônio Separado; e (iii) diligenciar para que sejam mantidos, às suas 

expensas, atualizados e em perfeita ordem, os Documentos Comprobatórios. 

9. 9.1. O Custodiante será responsável pela guarda das vias físicas dos 

Documentos Comprobatórios, os quais evidenciam a existência dos Direitos Creditórios do 

CDCA, consubstanciados pelo CDCA, que deverá ser registrado na B3 até a Data de 

Vencimento ou a data de liquidação total do Patrimônio Separado, nos termos da Cláusula 

9.12 deste Termo de Securitização. 

9.10. Para fins do disposto no item 9 do Anexo III à Instrução CVM 414, a Emissora 

declara que: 
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(i) a custódia do CDCA será realizada pelo Custodiante, cabendo-lhe a gyarda e 
'""'~'""" -,. 

conservação do CDCA que deram origem aos Direitos Creditórios do CDCA, 

fazendo jus à remuneração conforme estabelecido nos Contratos de Prestação 

de Serviços, a ser paga pela Emissora, com recursos do Fundo de Despesas, 

sendo a primeira parcela na Data de lntegralização e as demais nos mesmos dias 

dos anos subsequentes; e 

(ii) a arrecadação, o controle e a cobrança ordinária dos Direitos Creditórios do 

CDCA são atividades que serão efetuadas pela Emissora. 

9. 11. Com relação à administração e cobrança dos Direitos Creditórios do CDCA, 

compete à Emissora: 

(i) controlar a evolução da dívida de responsabilidade da Devedora e/ou dos 

Garantidores, observadas as condições estabelecidas no CDCA; 

(ii) apurar e informar à Devedora, aos Garantidores e à Cedente o valor das parcelas 

dos Direitos Creditórios do CDCA devidas; e 

(iii) diligenciar para que sejam tomadas todas as providências extrajudiciais e 

judiciais que se tornarem necessárias à cobrança dos Direitos Creditórios do 

CDCA inadimplidos. 

Registro do COCA 

9.12. O Custodiante, agindo na qualidade de agente registrador, efetuará o registro 

do CDCA perante a B3 até a data de liquidação dos CRA, fazendo jus à remuneração fixa de 

R$8.000,00 (oito mil reais), a ser paga pela Emissora, com recursos do Fundo de Despesas, 

em até 5 (cinco) Dias Úteis da data de assinatura do CDCA. 

9.12.1. Caso o registro do CDCA não seja realizado dentro do prazo 

indicado na Cláusula 9.12, acima, ressalvada apenas hipótese em que o atraso seja 

justificado e não decorra de fatos imputáveis ao Custodiante, o Custodiante poderá ser 

substituído. 

9.13. Adicionalmente, o Custodiante fará jus a uma remuneração, a ser paga pela 

Emissora, com recursos do Fundo de Despesas, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) 

mensais. 

9.13.1. Todas as parcelas mencionadas na presente cláusula serão 

atualizadas, na menor periodicidade admitida em lei, pelo IGP-M/FGV, ou, na sua falta, pelo 

índice que vier a substituí-lo, a serem corrigidos anualmente desde a data de pagamento da 
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primeira parcela até a data de pagamento de cada parcela, calculados pro-rata;'die se 

necessário. 

9.13.2. Os valores referidos na Cláusula 9.13 acima serão acrescidos dos 

valores dos tributos que incidem sobre a prestação desses serviços (pagamento com gross 

up), tais como: (i) ISS, (ii) PIS; (iii) COFINS; e (iv) outros tributos que venham a incidir sobre 

a remuneração do Custodiante, excetuando-se o Imposto sobre a Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza- IR, nas respectivas alíquotas vigentes a cada data de pagamento, sendo 

certo que serão acrescidos aos pagamentos valores adicionais, de modo que o Custodiante 

receba os mesmos valores que seriam recebidos caso nenhum dos impostos elencados nesta 

cláusula fosse incidente. 

10. DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA EMISSORA 

1 O. 1. Sem prejuízo das demais declarações expressamente previstas na 

regulamentação aplicável, neste Termo de Securitização, nos demais Documentos da 

Operação e nos Documentos Comprobatórios, a Emissora, neste ato declara e garante que: 

(i) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma 

de sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM de 

acordo com as leis brasileiras; 

(ii) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à 
celebração deste Termo de Securitização, dos demais Documentos da 

Operação de que é parte, à Emissão e ao cumprimento de suas obrigações aqui 

e lá previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários 

necessários para tanto; 

(iii) os representantes legais que assinam este Termo de Securitização têm 

poderes estatutários e/ ou delegados para assumir, em seu nome, as 

obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes 

legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor; 

(iv) não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o 

Agente Fiduciário ou a Emissora de exercer plenamente suas funções; 

(v) este Termo de Securitização constitui uma obrigação legal, válida e 

vinculativa da Emissora, exequível de acordo com os seus termos e condições; 

(vi) não há qualquer ação judicial, procedimento administrativo ou arbitral, 

inquérito ou outro tipo de investigação governamental que possa afetar a 

capacidade da Emissora de cumprir com as obrigações assumidas neste Termo 

de Securitização e nos demais Documentos da Operação; 
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(vii) é a legítima e única titular dos Direitos Creditórios do CDCA; 

(viii) os Direitos Creditórios do CDCA encontram-se livres e desembaraçados de 

quaisquer Ónus, gravames ou restrições de natureza pessoal, real, ou arbitral, 

não sendo do conhecimento da Emissora a existência de qualquer fato que 

impeça ou restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo de 

Securitização; 

(ix) cumpre e fará com que se cumpram irrestritamente, por si, seus 

respectivos( as) controladores, controladas, Coligadas, sociedades sob 

controle comum e seus acionistas ("Afiliadas") e os respectivos funcionários e 

administradores, as normas relativas e atos de corrupção em geral, nacionais 

e estrangeiras, incluindo, mas não se limitando aos previstos pelo Decreto-lei 

n° 2.848 de 1940, pela Lei no 12.846, de 1° de agosto de 2013, pelo US Foreing 

Corrupt Practives Act (FCPA) e pelo UK Bribery Act - UKBA, conforme 

aplicáveis ("Normas Anticorrupcão"), declarando ainda que, após a devida a 

razoável diligência, não conhece a existência contra si, suas Afiliadas, 

funcionários e administradores, de qualquer investigação, inquérito ou 

procedimento administrativo ou judicial relacionado a práticas contrárias às 

Normas Anticorrupção. Adicionalmente, na data deste Termo de 

Securitização, inexiste violação ou indício de violação de qualquer dispositivo 

das Normas Anticorrupção pela Emissora, seus respectivos (as) controladores, 

controladas, Coligadas e sociedades sob controle comum; e 

(x) cumpre todas as normas de ordem socioambiental aplicáveis, declarando, 

ainda, para todos os fins e efeitos de direito, que na presente data observa 

irrestritamente referidas normas aplicáveis a suas atividades e projetas, 

possuindo, inclusive, todas as licenças ambientais exigidas e observando a 

regulamentação trabalhista e social no que tange à saúde e segurança 

ocupacional e a não utilização de mão-de-obra infantil ou análoga à 

escravidão. 

1 O. 2. Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste Termo de Securitização, 

a Emissora obriga-se, adicionalmente, a: 

(i) administrar o Património Separado, mantendo para o mesmo registro contábil 

próprio e independente de suas demonstrações financeiras; 

(ii) informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da própria Emissora 

diretamente ao Agente Fiduciário, por meio de comunicação por escrito, bem 
como aos participantes do mercado, conforme aplicável, observadas as regras 

da CVM; 
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(iii) fornecer ao Agente Fiduciário os seguintes documentos e informaç;,Q~~? se!Ílpre 

que solicitado: 

(a) dentro de 1 O (dez) Dias Úteis, cópias de todos os seus demonstrativos 

financeiros e/ou contábeis, auditados ou não, inclusive dos 

demonstrativos do Património Separado, assim como de todas as 

informações periódicas e eventuais exigidas pelos normativos da CVM, 

nos prazos ali previstos, relatórios, comunicados ou demais documentos 

que devam ser entregues à CVM, na data em que tiverem sido 

encaminhados, por qualquer meio, àquela autarquia; 

(b) dentro de 1 O (dez) Dias Úteis, cópias de todos os documentos e 

informações, inclusive financeiras e contábeis, fornecidos pelo(s) 

devedor(es) dos Direitos Creditórios do CDCA e desde que por eles 

entregues, nos termos da legislação vigente; 

(c) dentro de 10 (dez) Dias Úteis, qualquer informação ou cópia de 

quaisquer documentos que lhe sejam razoavelmente solicitados, 

permitindo que o Agente Fiduciário, por meio de seus representantes 

legalmente constituídos e previamente indicados, tenham acesso aos 

seus livros e registras contábeis, bem como aos respectivos registras e 

relatórios de gestão e posição financeira referentes ao Património 

Separado; 

(d) dentro de 10 (dez) Dias Úteis da data em que forem publicados, cópias 

dos avisos de fatos relevantes e atas de assembleias gerais, reuniões do 

conselho de administração e da diretoria da Emissora que, de alguma 

forma, envolvam o interesse dos Titulares dos CRA; e 

(e) cópia de qualquer notificação judicial, extrajudicial ou administrativa 

recebida pela Emissora em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de 

seu recebimento ou prazo inferior se assim exigido pelas circunstâncias. 

(iv) submeter, na forma da lei, suas contas e demonstrações contábeis, inclusive 

aquelas relacionadas ao Património Separado, a exame por empresa de 

auditoria; 

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

conhecimento, qualquer descumprimento pelos devedores dos Direitos 

Creditórios do CDCA, seus eventuais garantidores e/ou por eventuais 

prestadores de serviços contratados em razão da Emissão de obrigação 

constante deste Termo de Securitização e dos demais Documentos da 

Operação; 
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(vi) efetuar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da apresentação de cobraJ1Ça 

pelo Agente Fiduciário, com recursos do Património Separado, espeGi~rTi~nte 
o Fundo de Despesas, o pagamento de todas as despesas razoavelmente 

incorridas e comprovadas pelo Agente Fiduciário que sejam necessárias para 

proteger os direitos, garantias e prerrogativas dos Titulares dos CRA ou para 

a realização de seus créditos. As despesas a que se refere esta alínea 

compreenderão, inclusive, as despesas relacionadas com: 

(a) publicação de relatórios, avisos e notificações previstos neste Termo de 

Securitização, e outras exigidas, ou que vierem a ser exigidas por lei; 

(b) extração de certidões; 

(c) despesas com viagens, incluindo custos com transporte, hospedagem e 

alimentação, quando necessárias ao desempenho das funções; e 

(d) eventuais auditorias ou levantamentos periciais que venham a ser 

imprescindíveis em caso de omissões e/ou obscuridades nas informações 

devidas pela Emissora, pelos prestadores de serviço contratados em 

razão da Emissão, e/ou da legislação aplicável. 

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

(viii) manter contratada, durante a vigência deste Termo de Securitização, 

instituição financeira habilitada para a prestação do serviço de banco 

liquidante; 

(ix) não realizar negócios e/ou operações (a) alheios ao objeto social definido em 

seu estatuto social; (b) que não estejam expressamente previstos e 

autorizados em seu estatuto social; ou (c) que não tenham sido previamente 

autorizados com a estrita observância dos procedimentos estabelecidos em 

seu estatuto social, sem prejuízo do cumprimento das demais disposições 

estatutárias, legais e regulamentares aplicáveis; 

(x) não praticar nenhum ato em desacordo com seu estatuto social, com este 

Termo de Securitização e/ ou com os demais Documentos da Operação, em 

especial os que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e 

integral cumprimento das obrigações assumidas neste Termo de Securitização; 

(xi) comunicar, em até 3 (três) Dias Úteis, ao Agente Fiduciário, por meio de 

notificação, a ocorrência de quaisquer eventos e/ou situações que possam, no 
juízo razoável do homem ativo e probo, colocar em risco o exercício, pela 

Emissora, de seus direitos, garantias e prerrogativas, vinculados aos bens e 

direitos integrantes do Património Separado e que possam, direta ou 
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indiretamente, afetar negativamente os interesses da comunhão dosiitulares 

dos CRA conforme disposto no presente Termo de Securitização; 

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

(xiii) manter em estrita ordem a sua contabilidade, através da contratação de 

prestador de serviço especializado, a fim de atender as exigências contábeis 

impostas pela CVM às companhias abertas, bem como efetuar os respectivos 

registras de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade do 

Brasil, permitindo ao Agente Fiduciário o acesso irrestrito aos livros e demais 

registras contábeis da Emissora; 

(xiv) manter: 

(a) válidos e regulares todos os alvarás, licenças, autorizações ou 

aprovações necessárias ao regular funcionamento da Emissora, 

efetuando todo e qualquer pagamento necessário para tanto; 

(b) em dia o pagamento de todos os tributos devidos às Fazendas Federal, 

Estadual ou Municipal; e 

(c) atualizados os registras de titularidade referentes aos CRA que 

eventualmente não estejam vinculados aos sistemas administrados pela 

B3; 

(xv) manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento, 

diretamente ou por meio de seus agentes, serviço de atendimento aos 

Titulares dos CRA; 

(xvi) fornecer aos Titulares dos CRA, no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contados 

do recebimento da solicitação respectiva, informações relativas aos Direitos 

Creditórios do COCA; 

(xvii) caso entenda necessário e a seu exclusivo critério, substituir durante a 

vigência dos CRA um ou mais prestadores de serviço envolvidos na presente 

Emissão, independentemente da anuência dos investidores por meio de 

Assembleia Geral ou outro ato equivalente, desde que não prejudique no 

pagamento da remuneração do CRA, por outro prestador devidamente 

habilitado para tanto, a qualquer momento; 

(xviii) informar e enviar todos os dados financeiros e atos societários necessários à 

realização do relatório anual, conforme Anexo 15 da Instrução CVM 583, que 

venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário e que não possam ser por ele 

obtidos de forma independente, os quais deverão ser devidamente 
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encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do enéê;r~mento 
do prazo para disponibilização na CVM; 

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

dos CRA; 

(xx) informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de qualquer Evento de Liquidação 

do Patrimônio Separado, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis a contar de sua 
ciência; 

(xxi) contratar instituição financeira habilitada para a prestação dos serviços de 

escriturador e liquidante dos CRA; 

(xxii) manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento, 

diretamente ou por meio de seus agentes, serviço de atendimento aos 

Titulares dos CRA; 

(xxiii) fazer constar, nos contratos celebrados com os auditores independentes, que 

o Patrimônio Separado não responderá pelo pagamento de quaisquer verbas 

devidas nos termos de tais contratos; 

(xxiv) cumprir todas as normas de ordem socioambiental aplicáveis, observando a 

regulamentação trabalhista e social no que tange à saúde e segurança 

ocupacional e a não utilização de mão-de-obra infantil ou análoga a 

escravidão; e 

(xxv) não violar ou fazer com que seus controladores, controladas, Coligadas e 

sociedades sob controle comum, seus acionistas, funcionários ou eventuais 

subcontratados não violem as Normas Anticorrupção. 

1 O. 3. Sem prejuízo das demais obrigações legais da Emissora, é obrigatória: 

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

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

(iii) relatório de custos referentes à defesa dos direitos, garantias e prerrogativas 

dos Titulares dos CRA, inclusive a título de reembolso ao Agente Fiduciário; e 

(iv) elaboração de relatório contábil a valor de mercado dos ativos integrantes do 

Patrimônio Separado, segregados por tipo e natureza de ativo, observados os 

termos e as condições deste Termo de Securitização. 
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10.4. A Emissora se responsabiliza pela exatidão das informações e declarações ora 

prestadas ao Agente Fiduciário e aos participantes do mercado de capitais, incluindo, sem 
limitação, os Titulares dos CRA, ressaltando que analisou diligentemente os documentos 

relacionados com os CRA, tendo contratado assessor legal para a elaboração de opinião legal 

para verificação de sua legalidade, legitimidade, existência, exigibilidade, validade, 

veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das informações 
disponibilizadas aos investidores e ao Agente Fiduciário, declarando que tais documentos 

encontram-se perfeitamente constituídos e na estrita e fiel forma e substância descritos 

pela Emissora neste Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação. 

11. DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

11.1. A Emissora nomeia e constitui o Agente Fiduciário que, neste ato, aceita a 

nomeação para, nos termos da Lei 9.514, da Lei 11.076, da Instrução CVM 414, da Instrução 

CVM 583 e do presente Termo de Securitização, representar, perante a Emissora e quaisquer 

terceiros, os interesses da comunhão dos Titulares dos CRA. 

11.2. O Agente Fiduciário declara que: 

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

e atribuições previstas na legislação específica e neste Termo de 

Securitização; 

(ii) aceita integralmente este Termo de Securitização, todas as suas cláusulas e 

condições; 

(iii) está devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a 

cumprir com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os 

requisitos legais e estatutários necessários para tanto; 

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

obrigações aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente 

assumida pelo Agente Fiduciário; 

(v) verificou a legalidade e a ausência de vícios da operação objeto do presente 

Termo de Securitização, incluindo a aquisição dos Direitos Creditórios do 

CDCA; 

(vi) exceto conforme indicado em contrário neste Termo de Securitização, os 

Direitos Creditórios do CDCA e suas garantias consubstanciam o Patrimônio 

Separado, estando vinculados única e exclusivamente aos CRA; 
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(vii) não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro d<?p.rtigo 

66, da Lei das Sociedades por Ações, por analogia; 

(viii) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas 

no artigo 6° da Instrução CVM 583; 

(ix) não possui qualquer relação com a Emissora ou com a Devedora que o impeça 

de exercer suas funções de forma diligente; 

(x) assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1 o do artigo 6° da Instrução 

CVM 583, tratamento equitativo a todos os Titulares dos CRA em relação a 

outros titulares de certificados de recebíveis do agronegócio de eventuais 

emissões realizadas pela Emissora, sociedade Coligada, controlada, 

controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, em que venha atuar 

na qualidade de agente fiduciário; 

(xi) verificou a legalidade e ausência de vícios da Emissão, além da veracidade, 

consistência, correção e suficiência das informações constantes no presente 

Termo de Securitização, sendo certo que verificará a constituição e 

exequibilidade do Aval e da Fiança tão logo sejam efetivados os registras 

pertinentes; 

(xii) observa, no exercício de sua função e na qualidade de agente fiduciário, 

inclusive no âmbito de outras emissões de valores mobiliários, todos os 

deveres previstos no artigo 11 da Instrução CVM 583; 

(xiii) a verificação pelo Agente Fiduciário a respeito da veracidade das declarações 

e informações prestadas pela Emissora, pela Devedora, pelos Garantidores e 

pela Cedente, se deu por meio das informações fornecidas pelas partes, sendo 

certo que o Agente Fiduciário não conduziu nenhum procedimento de 

verificação independente ou adicional da veracidade das declarações ora 

apresentadas, com o que os Titulares dos CRA ao subscreverem ou adquirirem 

os CRA declaram-se cientes e de acordo; e 

(xiv) verificou, na presente data, que atua em outras emissões de títulos e valores 

mobiliários da Emissora e de sociedade do seu grupo econômico, as quais 

encontram-se descritas e caracterizadas no Anexo VIl deste Termo de 

Securitização. 

11. 3. O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura deste 

Termo de Securitização ou de aditamento relativo à sua nomeação, devendo permanecer no 
cargo até (i) a Data de Vencimento dos CRA ou até o resgate total e liquidação integral dos 

CRA, inclusive em caso de declaração de vencimento antecipado dos CRA; ou (ii) sua efetiva 
substituição pela Assembleia Geral. 
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11.4. Constituem deveres do Agente Fiduciário, dentre aqueles estabeleciâÓs na 
Instrução CVM 583: 

(i) exercer suas atividades com boa-fé, transparência e lealdade para com os 

Titulares dos CRA; 

(ii) proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRA, empregando, no 

exercício da função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo 

costuma empregar na administração dos seus próprios bens; 

(iii) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRA, 

acompanhando a atuação da Emissora na gestão do Patrimônio Separado; 

(iv) exercer, nas hipóteses previstas neste Termo de Securitização, a 

administração do Patrimônio Separado; 

(v) promover, na forma prevista na Cláusula 13, abaixo, a liquidação, total ou 

parcial, do Patrimônio Separado, conforme aprovado em Assembleia Geral; 

(vi) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses 

ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata 

convocação de assembleia para deliberar sobre sua substituição; 

(vii) conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais 

papeis relacionados ao exercício de suas funções; 

(viii) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações 

contidas neste Termo de Securitização, diligenciando no sentido de que sejam 

sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento; 

(ix) diligenciar junto à Devedora e à Emissora para que o CDCA, este Termo de 

Securitização e seus aditamentos sejam registrados nos órgãos competentes, 

adotando, no caso da omissão da Emissora, as medidas eventualmente 
previstas em lei; 

(x) manter atualizada a relação dos Titulares dos CRA e seu endereços, mediante, 

inclusive, gestões junto à Emissora; 

(xi) manter os Titulares dos CRA informados acerca de toda e qualquer informação 

que possa vir a ser de seu interesse, inclusive, sem limitação, com relação a 

ocorrência de um Evento de Liquidação do Patrimônio Separado; 
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(xii) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste 

Securitização, especialmente daquelas impositivas de obrigações·"'éle-"fazer e 

de não fazer; 

(xiii) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos 

interesses dos Titulares dos CRA, bem como à realização dos Direitos 
Creditórios do CDCA, vinculados ao Patrimônio Separado, caso a Emissora não 

o faça; 

(xiv) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, 

certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, 

cartórios de protesto, das Varas do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública 

ou outros órgãos pertinentes, da localidade onde se situe o bem dado em 

garantia, caso aplicável, ou a sede da Emissora e/ou da Devedora, conforme 

o caso; 

(xv) solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa da Emissora ou do 

Patrimônio Separado; 

(xvi) opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de 

modificações nas condições dos CRA; 

(xvii) caso aplicável, verificar a regularidade da constituição das garantias reais, 

flutuantes e fidejussórias, bem como o valor dos bens dados em garantia, 

observando a manutenção de sua eficiência e exequibilidade nos termos da 

disposições estabelecidas neste termo; 

(xviii) caso aplicável, examinar proposta de substituição de bens dados em garantia, 

manifestando sua opinião a respeito do assunto de forma justificada; 

(xix) intimar a Emissora e a Devedora a reforçar a garantia dada, na hipótese de 

sua deterioração ou depreciação; 

(xx) calcular, diariamente e em conjunto com a Emissora, o valor unitário de cada 

CRA, disponibilizando-o aos Titulares dos CRA e à Emissora, por meio 

eletrônico, através de comunicação direta de sua central de atendimento ou 

de seu website (www.vortxbr.com); 

(xxi) fornecer, uma vez satisfeitos os créditos dos Titulares dos CRA e extinto o 

Regime Fiduciário, à Emissora termo de quitação de suas obrigações de 

administração do Patrimônio Separado, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis; 

(xxii) elaborar relatório destinado aos Titulares dos CRA, nos termos do artigo 68, § 

1 o, b da Lei das Sociedades por Ações, o qual deverá conter, ao menos, as 
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seguintes informações referentes à Emissora e/ou à Devedora, conforme o 

caso: 

(a) eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida 

nas informações divulgadas ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na 

obrigatória prestação de informações; 

(b) alterações estatutárias ocorridas no período; 

(c) comentários sobre as demonstrações financeiras, enfocando os 

indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital; 

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

(e) resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros 

dos CRA realizados no período, bem como aquisições e vendas de CRA 

efetuadas pela Emissora ou pela Devedora; 

(f) constituição e aplicações de fundos para amortização dos CRA, quando 

for o caso; 

(g) acompanhamento da destinação dos recursos captados por meio da 

emissão de CRA, de acordo com os dados obtidos junto aos 

administradores da Emissora e/ou da Devedora; 

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

(i) cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora neste 

Termo de Securitização; e 

(j) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de 

agente fiduciário; 

(xxiii) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora e alertar 

os Titulares dos CRA, no relatório anual mencionado no item acima, sobre 

inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento; 

(xxiv) notificar os Titulares dos CRA, por meio de aviso a ser publicado no prazo de 

7 (sete) Dias Úteis contados a partir da ciência da ocorrência, de eventual 

inadimplemento, pela Emissora e/ou pela Devedora de quaisquer obrigações 

assumidas no âmbito dos Documentos da Operação que não tenham sido 

sanadas no prazo de cura eventualmente previsto nos respectivos 

instrumentos, indicando o local em que fornecerá aos interessados maiores 

esclarecimentos. Comunicação de igual teor deve ser enviada: (a) à CVM; (b) 
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às câmaras de liquidação onde os CRA estejam registrados; e (cLªp.BÍ\CEN, 

quando se tratar de instituição por ele autorizada a funcionar; 

(xxv) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações 

obrigatórias por parte da Emissora, alertando os Titulares dos CRA acerca de 

eventuais omissões ou inverdades constantes de tais informações; 

(xxvi) acompanhar a atuação da Emissora na administração dos Patrimônios 

Separados por meio das informações divulgadas pela Devedora sobre o 

assunto; 

(xxvii) se aplicável, coordenar o sorteio dos CRA a serem resgatados, na forma 

prevista neste Termo de Securitização; 

(xxviii) comunicar aos Titulares dos CRA qualquer inadimplemento, pela Emissora, 

de obrigações financeiras assumidas neste Termo de Securitização, incluindo 

as obrigações relativas a garantias, se aplicável, e a cláusulas contratuais 

destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRA e que estabelecem 

condições que não devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as 

consequências para os Titulares dos CRA e as providências que pretende tomar 

a respeito do assunto, observado o prazo previsto no artigo 16, li, da Instrução 

CVM 583; 

(xxix) comparecer à Assembleia Geral dos Titulares dos CRA, a fim de prestar as 

informações que lhe forem solicitadas; e 

(xxx) convocar, quando necessário, as Assembleias Gerais, na forma prevista na 

Cláusula 12 abaixo, incluindo, sem limitação, na hipótese de insuficiência dos 

bens do Patrimônio Separado, para deliberar sobre a forma de administração 

ou liquidação do Patrimônio Separado, bem como a nomeação do liquidante, 
caso aplicável. 

11. 5. O Agente Fiduciário receberá da Emissora, com recursos do Fundo de 

Despesas, como remuneração pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe 

competem, nos termos da lei aplicável e deste Termo de Securitização, remuneração 

trimestral de R$4.000,00 (quatro mil reais), sendo o primeiro pagamento devido no 5° 

(quinto) Dia Útil após a assinatura deste Termo de Securitização, e os demais pagamentos, 

nas mesmas datas dos períodos subsequentes até o resgate total dos CRA. 

11. 5. 1. A remuneração definida na cláusula acima continuará sendo 

devida, mesmo após o vencimento dos CRA, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando 

em nome dos Titulares dos CRA, remuneração esta que será devida proporcionalmente aos 

meses de atuação do Agente Fiduciário. Caso os recursos do Fundo de Despesas não sejam 
suficientes para o pagamento da remuneração do Agente Fiduciário, e um Evento de 
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Vencimento Antecipado estiver em curso, os Titulares dos CRA arcarão com sua 
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remuneração, ressalvado seu direito de num segundo momento se reembolsarem com a 

Devedora, após a realização do Fundo de Despesas. 

11. 5. 2. As parcelas de remuneração do Agente Fiduciário serão 

atualizadas anualmente pela variação acumulada do IGP-M ou, na sua falta, pelo índice 

oficial que vier a substituí-lo, a partir da data de pagamento da primeira parcela da 

remuneração devida ao Agente Fiduciário, até as datas de pagamento de cada parcela da 

mencionada remuneração, calculadas pro rata die se necessário. 

11. 5.3. Os valores referidos acima serão acrescidos dos valores dos 

tributos que incidem sobre a prestação desses serviços (pagamento com gross up), tais como: 

(i) ISS, (ii) PIS; (iii) COFINS; e (iv) outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração 

do Agente Fiduciário, excetuando-se o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 

Natureza- IR, nas respectivas alíquotas vigentes a cada data de pagamento, sendo certo que 

serão acrescidos aos pagamentos valores adicionais, de modo que o Agente Fiduciário receba 

os mesmos valores que seriam recebidos caso nenhum dos impostos elencados nesta cláusula 

fosse incidente. 

11. 6. Caso a Emissora não esteja adimplente com todas as suas obrigações 

assumidas no presente Termo de Securitização, ou em caso de reestruturação de suas 

condições após a subscrição, será devida ao Agente Fiduciário uma remuneração adicional 

correspondente a R$400,00 (quatrocentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado a (i) 
assessoria aos titulares de CRA; (ii) comparecimento em reuniões com a Emissora e/ou com 

Titulares dos CRA; (iii) implementação das consequentes decisões dos Titulares dos CRA e 

da Emissora; e (iv) execução das Garantias. A remuneração adicional aqui prevista deverá 

ser paga pela Emissora, com recursos do Fundo de Despesas, ao Agente Fiduciário no prazo 

de 5 (cinco) Dias Úteis após a entrega do relatório demonstrativo de tempo dedicado. 

11. 7. O Agente Fiduciário poderá ser substituído e continuará exercendo suas 

funções até que um novo agente fiduciário assuma, nas hipóteses de ausência ou 

impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência, ou qualquer outro 

caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência 

de qualquer desses eventos, uma Assembleia Geral, para que seja eleito o novo agente 

fiduciário. 

11. 7. 1. A Assembleia a que se refere a cláusula anterior poderá ser 

convocada pelo Agente Fiduciário a ser substituído, pela Emissora, por Titulares dos CRAque 

representem 10% (dez por cento), no mínimo, dos CRA em Circulação, ou pela CVM. Se a 

convocação não ocorrer até 15 (quinze) dias antes do termo final do prazo referido na 

cláusula acima, caberá à Emissora efetuá-la. 

11.7.2. A substituição do Agente Fiduciário fica sujeita à comunicação 

prévia à CVM, no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis, contados do registro do aditamento do 
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presente Termo de Securitização e à sua manifestação acerca do atendimento aos requisitos 

prescritos na Instrução CVM 583. 

11. 8. O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído, mediante a imediata 

contratação de seu substituto a qualquer tempo, pelo voto favorável de Titulares dos CRA 

que representem, no mínimo, maioria absoluta dos CRA em Circulação, reunidos em 

Assembleia Geral convocada na forma prevista pela Cláusula 12 abaixo. 

11. 9. Em casos excepcionais, a CVM pode proceder à convocação da Assembleia 

Geral para escolha do novo agente fiduciário ou nomear substituto provisório, conforme 

disposição do parágrafo 3° do artigo Jü, da Instrução CVM 583. 

11.1 O. O Agente Fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os deveres, 

atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo de 

Securitização. 

11. 11. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deve ser objeto 

de aditamento ao presente Termo de Securitização. 

11. 12. Nos casos em que o Agente Fiduciário vier a assumir a administração do 
Património Separado, incluindo, mas não se limitando a, casos de Eventos de Liquidação do 

Património Separado, o Agente Fiduciário deverá usar de toda e qualquer ação para proteger 

direitos ou defender interesses dos Titulares dos CRA, devendo para tanto: 

(i) declarar, observadas as condições do Termo de Securitização, 

antecipadamente vencidos os CRA e cobrar seu principal e acessórios; 

(ii) executar as Garantias, aplicando o produto no pagamento, integral ou 

proporcional, dos Titulares dos CRA; 

(iii) tomar qualquer providência necessária para que os Titulares dos CRA realizem 

seus créditos; e 

(iv) representar os Titulares dos CRA em processos de liquidação, declaração de 

insolvência, pedido de autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial e 

pedido de falência formulado por terceiros em relação à Emissora. 

11.13. A totalidade do património do Agente Fiduciário responderá pelos prejuízos 

que este causar por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência 

ou por administração temerária ou, ainda, por desvio de finalidade do Património Separado, 

desde que sob sua gestão, todos devidamente apurados por sentença judicial transitada em 
julgado. 
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11.14. O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou faráAqúalquer 

juízo sobre a orientação acerca de qualquer fato da Emissão que seja de com·petência de 
definição pelos Titulares dos CRA, comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade 

com as instruções que lhe forem transmitidas por estes. Neste sentido, o Agente Fiduciário 

não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos 

decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos titulares de CRA a ele transmitidas 

conforme definidas pelos Titulares dos CRA e reproduzidas perante a Emissora, 

independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto 

aos Titulares dos CRA ou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da 

Instrução CVM 583 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este 

isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não 

tenha decorrido da legislação aplicável. 

11. 15. O Agente Fiduciário verificará a legalidade e ausência de vícios da Emissão, 

além de assegurar a veracidade, completude, consistência, correção e suficiência das 

informações constantes neste Termo de Securitização. 

11. 16. O Agente Fiduciário presta serviços de agente fiduciário nas emissões da 

Emissora elencadas no Anexo VIl. 

12. ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CRA 

12. 1. Os Titulares dos CRA poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia 

Geral, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares dos CRA, 

observados os procedimentos previstos nesta cláusula. 

12. 2. A Assembleia Geral poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela 

Emissora, pela CVM ou por Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 10% (dez por 

cento) dos CRA em Circulação, mediante correspondência escrita enviada, por meio 

eletrônico ou pastagem, a cada Titular de CRA, podendo, para esse fim, ser utilizado 

qualquer meio de comunicação cuja comprovação de recebimento seja possível, e desde que 

o fim pretendido seja atingido, tais como envio de correspondência com aviso de 

recebimento e correio eletrônico (e-mail). A Assembleia Geral também poderá ser 

convocada mediante publicação de edital em jornal de grande circulação utilizado pela 

Emissora para a divulgação de suas informações societárias, por 3 (três) vezes, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, contados da data de publicação do edital retatívo 

à primeira convocação, sendo que a segunda convocação da Assembleia Geral de Titulares 

dos CRA somente poderá ser realizada, no mínimo, 8 (oito) dias após a data marcada para a 

instalação da Assembleia Geral de Titulares dos CRA em primeira convocação, respeitadas 

as demais regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais 

de acionistas constantes da Lei das Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e 
deste Termo de Securitização. 
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12.3. Independentemente da convocação prevista nesta cláusula, será considerada 

regular a Assembleia Geral às quais comparecerem todos os Titulares dos CRA, ngs, termos 
.,,,,,,,-,, .. , 

do §4° do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações. 

12.4. A Assembleia Geral realizar-se-á no local onde a Emissora tiver a sede; quando 

houver necessidade de efetuar-se em outro lugar, as correspondências de convocação 

indicarão, com clareza, o lugar da reunião. É permitido aos Titulares dos CRA participar da 

Assembleia Geral por meio de conferência eletrônica e/ ou videoconferência, entretanto 

deverão manifestar o voto em Assembleia Geral por comunicação escrita ou eletrônica. 

12. 5. Aplicar-se-á à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei 11.076, na 

Lei 9.514 e na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias de acionistas, salvo 

no que se refere aos representantes dos Titulares dos CRA, que poderão ser quaisquer 

procuradores, Titulares dos CRA ou não, devidamente constituídos há menos de 1 (um) ano 

por meio de instrumento de mandato válido e eficaz. Cada CRA em Circulação corresponderá 

a um voto nas Assembleias Gerais. 

12.6. A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de 

Titulares dos CRAque representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos 

CRA em Circulação, conforme o caso, e, em segunda convocação, com qualquer número. 

12. 7. O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral e prestar aos 

Titulares dos CRA as informações que lhe forem solicitadas. De igual maneira, a Emissora 

poderá convocar quaisquer terceiros para participar das Assembleias Gerais, sempre que a 

presença de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberação da ordem do dia. 

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

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

(ii) ao representante do Agente Fiduciário; 

(iii) ao Titular de CRA eleito pelos demais; ou 

(iv) àquele que for designado pela CVM. 

12.8. 1. As deliberações em Assembleias Gerais serão tomadas pel,Js 

votos favoráveis de Titulares dos CRA, que representem a maioria absoluta dos presentes na 

Assembleia, exceto nas deliberações e, Assembleias Gerais que impliquem (i) a não 

declaração de vencimento antecipado dos CRA, inclusive no caso de renúncia ou perdão 

temporário; (ii) a alteração da Remuneração ou Amortização, ou de suas datas de 
pagamento, bem como os Encargos Moratórias; (iii) a alteração da Data de Vencimento; (iv) 
a desoneração, substituição ou modificação dos termos e condições das Garantias; (v) as 

alterações nas características dos Eventos de Liquidação do Património Separado, nos 
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Eventos de Vencimento Antecipado ou do Resgato Antecipado; ou (vi) as alteraçêes na 

presente cláusula. Essas deliberações dependerão de aprovação de, no mínimo,'75% (setenta 

e cinco por cento) de titulares de CRA em Circulação. 

12. 9. Este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operação poderão 

ser alterados, independentemente de deliberação de Assembleia Geral ou de consulta aos 

Titulares dos CRA, sempre que tal alteração decorra exclusivamente da necessidade (i) de 

atendimento de exigências da CVM ou das câmaras de liquidação onde os CRA estejam 

registrados para negociação, ou (ii) em consequência de normas legais regulamentares, ou 

(iii) falha de grafia, referência cruzada ou outra imprecisão estritamente formal; ou (iv) da 

correção de erros materiais, e/ou ajustes ou correções de procedimentos operacionais 

refletidos em qualquer dos Documentos da Operação que não afetem os direitos dos Titulares 

dos CRA, devendo ser, nesses casos, providenciada no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 

contados da data em que vier a ser identificada a necessidade de alterações, nos termos 

desta cláusula. 

12. 1 O. As deliberações tomadas em Assembleias Gerais, observados o respectivo 

quórum de instalação e de deliberação estabelecido neste Termo de Securitização, serão 

consideradas válidas e eficazes e obrigarão os Titulares dos CRA, quer tenham comparecido 

ou não à Assembleia Geral, e, ainda que, nela tenham se abstido de votar, ou votado contra, 
devendo ser divulgado o resultado da deliberação aos Titulares dos CRA, na forma da 

regulamentação da CVM. 

12.11. A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre 

a orientação definida pelos Titulares dos CRA, comprometendo-se tão somente a manifestar

se conforme instrução recebida dos Titulares dos CRA, a menos que a orientação recebida 

resulte em manifesta ilegalidade. Neste sentido, a Emissora não possui nenhuma 
responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos 

Titulares dos CRA, ainda que esta cause prejuízos aos Titulares dos CRA ou à Devedora. 

12.12. Sem prejuízo do disposto nesta Cláusula 12, deverá ser convocada Assembleia 

Geral dos Titulares dos CRA toda vez que a Emissora tiver de exercer ativamente seus direitos 

estabelecidos nos Documentos da Operação, para que os Titulares dos CRA deliberem sobre 

como a Emissora deverá exercer seu direito no âmbito de tais instrumentos. 

12. 12. 1. A Assembleia Geral de Titulares dos CRA mencionada na 

Cláusula 12.12 acima, deverá ser realizada com no mínimo 1 (um) Dia Útil de antecedência 

da data em que se encerra o prazo para a Emissora manifestar-se frente à Devedora e/ou 
Garantidores, conforme previsto nos Documentos da Operação. 

12.12.2. Somente após receber a orientação definida pelos Titulares dos 
CRA, a Emissora deverá exercer seu direito e manifestar-se conforme lhe for orientado. Caso 

os Titulares dos CRA não compareçam à Assembleia Geral, ou não cheguem a uma definição 

sobre a orientação de voto, a Emissora poderá, sem prejuízo de seus deveres legais, 
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permanecer silente frente à Devedora e I ou aos Garantidores, sendo certo que seu silêné:io, 

neste caso, não será interpretado como negligência em relação aos direitos dos invêsfidores, 
não podendo ser imputada à Emissora qualquer responsabilização decorrente de ausência de 

manifestação. 

13. LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO 

13. 1. A ocorrência de qualquer um dos seguintes Eventos de Liquidação do 

Património Separado poderá ensejar a assunção imediata da administração do Património 

Separado, sendo certo que, nesta hipótese, o Agente Fiduciário deverá convocar em até 2 

(dois) Dias Úteis uma Assembleia Geral para deliberar sobre a forma de administração e/ou 

eventual liquidação, total ou parcial, do Património Separado: 

(i) insolvência, pedido ou requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial 

pela Emissora, independentemente de aprovação do plano de recuperação por 

seus credores ou deferimento do processamento da recuperação ou de sua 

concessão pelo juiz competente; 

(ii) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não 

devidamente elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo 

legal; 

(iii) decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela 

Emissora; 

(iv) qualificação, pela Assembleia Geral, de um Evento de Vencimento Antecipado 

do CDCA como Evento de Liquidação do Património Separado; 

(v) não observância pela Emissora dos deveres e das obrigações previstos nos 

Documentos da Operação, nos instrumentos celebrados com os prestadores de 

serviço da Emissão, tais como Agente Fiduciário, banco liquidante, 

Custodiante e Escriturador, desde que, comunicada para sanar ou justificar o 

descumprimento, não o faça nos prazos previstos no respectivo instrumento 

aplicável; 

(vi) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não 

pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, sendo que, nesta 

hipótese, a liquidação do Património Separado poderá ocorrer desde que tal 

inadimplemento perdure por mais de 15 (quinze) dias, contados da notificacão 

formal e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário à Emissora; 

(vii) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações 

pecuniárias previstas neste Termo de Securitização que dure por mais de 3 
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(três) Dias Úteis, caso haja recursos suficientes no Património Separado e 

desde que exclusivamente a ela imputado. O prazo ora estiputádo será 

contado de notificação formal e comprovadamente realizada pelo Agente 

Fiduciário à Emissora; 

(viii) desvio de finalidade do Património Separado; 

(ix) não substituição do Agente Fiduciário nos prazos e termos aqui previstos, 

sendo que nesta hipótese, não haverá a assunção imediata e transitória da 
administração do património Separado pelo Agente Fiduciário, e sim a 

imediata obrigação da Emissora de convocar Assembleia Geral para deliberar 

sobre a eventual liquidação do Património Separado; e 

(x) violação ou indícios de violação das Normas Anticorrupção. 

13.2. A Assembleia Geral mencionada na Cláusula 13.1 acima, instalar-se-á, em 

primeira convocação, com a presença de Titulares dos CRA que representem, maioria 

absoluta dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número. 

13.2.1. Caso a Assembleia Geral a que se refere a Cláusula 13.2 acima 

não seja instalada, o Agente Fiduciário deverá liquidar o Património Separado. 

13. 3. A Assembleia Geral convocada para deliberar sobre qualquer Evento de 

Liquidação do Património Separado decidirá, pela maioria absoluta dos votos dos Titulares 
dos CRA em Circulação, sobre a forma de administração e/ou eventual liquidação, total ou 

parcial, do Património Separado. 

13.4. A Assembleia Geral prevista na Cláusula 13.1 acima, deverá ser realizada 

mediante publicação de edital, por 3 (três) vezes, no prazo mínimo de 5 (cinco) dias, 
contados da data de publicação do edital relativo à primeira convocação. Caso a Assembleia 

Geral não seja instaurada em primeira convocação, será instaurada a Assembleia Geral no 

prazo de, no mínimo, 8 (oito) dias após a data marcada para a instalação da Assembleia 

Geral em primeira convocação, respeitadas as demais regras relacionadas à publicação de 

anúncio de convocação de assembleias gerais de acionistas constantes na Lei das Sociedades 
por Ações, da regulamentação aplicável e deste Termo de Securitização. Ambas as 

publicações previstas nesta cláusula serão realizadas na forma prevista pela Cláusula 15, 

abaixo. 

13. 5. Em referida Assembleia Geral, os Titulares dos CRA deverão deliberar: (i) pela 

liquidação, total ou parcial, do Património Separado, hipótese na qual deverá ser nomeado 

o liquidante e as formas de liquidação; ou (ii) pela não liquidação do Património Separado, 
hipótese na qual deverá ser deliberada a administração do Património Separado pelo Agente 

Fiduciário ou nomeação de outra instituição administradora, fixando, em ambos os casos, as 
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condições e termos para sua administração, bem como sua remuneração. O liquidtlnte será 

a Emissora, caso esta não tenha sido destituída da administração do Património ?,~pé{r;ado. 

13.6. A liquidação do Património Separado será realizada mediante transferência, 

em dação em pagamento, dos Direitos Creditórios do CDCA ao Agente Fiduciário (ou à 
instituição administradora cuja contratação seja aprovada pelos Titulares dos CRA, na 

Assembleia Geral prevista na cláusula acima), na qualidade de representante dos Titulares 

dos CRA, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora decorrente dos 

CRA. 

13.6.1. Na hipótese do item (v) da Cláusula 13.1, acima, e destituída a 

Emissora, caberá ao Agente Fiduciário ou à referida instituição administradora (i) 

administrar os Créditos do Património Separado, (ii) esgotar todos os recursos judiciais e 

extrajudiciais para a realização dos Direitos Creditórios do CDCA, bem como de suas 

garantias, caso aplicável, (iii) ratear os recursos obtidos entre os Titulares dos CRA na 

proporção de CRA detidos, observado o disposto neste Termo de Securitização, e (iv) 

transferir os créditos oriundos dos Direitos Creditórios do CDCA e garantias eventualmente 

não realizados aos Titulares dos CRA, na proporção de CRA detidos por cada um. 

13. 7. A realização dos direitos dos Titulares dos CRA estará limitada ao Património 

Separado, nos termos do parágrafo 3° do artigo 11 da Lei 9. 514, não havendo nenhuma outra 

garantia prestada por terceiros ou pela própria Emissora. 

14. DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO E EVENTUAIS DESPESAS DOS TITULARES DE CRA 

14. 1. Serão de responsabilidade da Emissora, com os recursos do Património 

Separado, especialmente com os recursos do Fundo de Despesas, em adição aos pagamentos 

de Amortização Programada, Remuneração dos CRA e demais previstos neste Termo, as 

seguintes Despesas: 

(i) as despesas com a gestão, realização e administração do Património Separado 

e na hipótese de liquidação do Património Separado, incluindo, sem limitação, 

o pagamento da Taxa de Administração; 

(ii) as despesas com prestadores de serviços contratados para a Emissão ( exceto 

despesas incorridas com o assessor legal da Emissão até o momento da 

liquidação dos CRA), tais como instituição custodiante e registrador dos 

documentos que representem os Direitos Creditórios do CDCA, Escriturador, 

banco liquidante, assessor financeiro, câmaras de liquidação onde os CRA 

estejam registrados para negociação; 

(iii) os honorários, despesas e custos de terceiros especialistas, advogados, 

auditores ou fiscais relacionados com procedimentos legais incorridos para 
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resguardar os interesses dos Titulares dos CRA e realização do Património 
.:w' 

Separado; 

(iv) as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da 

sucumbência em ações judiciais ajuizadas com a finalidade de resguardar os 

interesses dos Titulares dos CRA e a realização dos Créditos do Património 

Separado; 

(v) honorários e demais verbas e despesas ao Agente Fiduciário, bem como demais 

prestadores de serviços eventualmente contratados mediante aprovação 

prévia em Assembleia Geral, em razão do exercício de suas funções nos termos 

deste Termo de Securitização; 

(vi) remuneração e todas as verbas devidas às instituições financeiras onde se 

encontrem abertas as contas correntes integrantes do Património Separado; 

(vii) despesas com registras e movimentação perante a CVM, B3, Juntas Comerciais 

e Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, conforme o caso, da 

documentação societária da Emissora relacionada aos CRA, a este Termo de 

Securitização e aos demais Documentos da Operação, bem como de eventuais 

aditamentos aos mesmos; 

(viii) despesas com a publicação de atas societários da Emissora e necessárias à 

realização de Assembleias Gerais, na forma da regulamentação aplicável; 

(ix) honorários de advogados, custas e despesas correlatas (incluindo verbas de 

sucumbência) incorridas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário na defesa 

de eventuais processos administrativos, arbitrais e I ou judiciais propostos 

contra o Património Separado; 

(x) honorários e despesas incorridas na contratação de serviços para 

procedimentos extraordinários especificamente previstos nos Documentos da 

Operação e que sejam atribuídos à Emissora; 

(xi) quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que sejam imputados por 

lei à Emissora e/ou ao Património Separado e que possam afetar adversamente 

o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações assumidas neste Termo de 

Securitização; e 

(xii) quaisquer outros honorários, custos e despesas previstos neste Termo de 

Securitização. 
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14. 2. Constituirão despesas de responsabilidade dos Titulares dos Ç"~~? .. QHê não 

incidem no Património Separado, especialmente sobre o Fundo de Despesas, os tributos 
previstos na Cláusula 17 abaixo. 

15. COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE 

15.1. Quaisquer notificações, cartas e informações entre as Partes deverão ser 

encaminhadas, da seguinte forma: 

Para a Emissora: 

GAIA AGRO SECURITIZADORA S. A. 

At.: Sr. João Paulo dos Santos Pacifico 

Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8° andar, 

São Paulo/SP 

Telefone: (11) 3047-1010 

Fax: (11) 3054-2545 

E-mail: gestaocra®grupogaia.com. br 

Para o Agente Fiduciário: 

VóRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS L TDA. 

At.: Flávio Scarpelli I Eugênia Queiroga 

Av. Brigadeiro Faria Lima, no 2.277, cj 202, 

Jardim Paulistano, São PauloiSP 

Telefone: (11) 3030-7177 
E-mail: agentefiduciario@vortxbr.com I 

custodiante®vortxbr .com 

escriturador®vortxbr .com 

I 

15. 1. 1. As comunicações (i) serão consideradas entregues quando 

recebidas sob protocolo ou com "Aviso de Recebimento" expedido pelo correio ou ainda por 

telegrama enviado aos endereços acima; e (ii) por fax ou correio eletrônico serão 

consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado 

através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). Os originais 

serão encaminhados para os endereços acima em atê 5 (cinco) dias após o envio da 

mensagem. 

15. 1. 2. A mudança, por uma Parte, de seus dados deverá ser por ela 

comunicada por escrito à outra Parte. 

15.2. Todos os atas e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, 

vierem a envolver interesses dos Titulares dos CRA, deverão ser veiculados, na forma de 

aviso, no jornal de grande circulação geralmente utilizado pela Emissora para publicação de 

seus atas societários, qual seja o "O Dia", devendo a Emissora avisar o Agente Fiduciário da 

realização de qualquer publicação em atê 2 (dois) dias antes da sua ocorrência. 

15. 3. A Emissora poderá deixar de realizar as publicações acima previstas se 

notificar todos os Titulares dos CRA e o Agente Fiduciário, obtendo deles declaração de 

ciência dos atas e decisões, desde que comprovados ao Agente Fiduciário. O disposto nesta 

cláusula não inclui "atas e fatos relevantes", que deverão ser divulgados na forma prevista 

na Instrução da CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada. 
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15.4. As demais informações periódicas da Emissora serão disponibiLizadas ao 
mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema da CVM de envio de 

Informações Periódicas e Eventuais - IPE, ou de outras formas exigidas pela legislação 

aplicável. 

16. FATORES DE RISCO 

16. 1. Os fatores de risco da presente Emissão estão devidamente descritos no 

Prospecto da Oferta. 

17. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES 

17.1. Os Titulares dos CRA não devem considerar unicamente as informações 

contidas nesta cláusula para fins de avaliar o tratamento tributário de seu investimento em 

CRA, devendo consultar seus próprios assessores quanto à tributação específica à qual 

estarão sujeitos, especialmente quanto a outros tributos, que não o imposto de renda, 

eventualmente aplicáveis a esse investimento, ou a ganhos porventura auferidos em 

operações com CRA. 

Pessoas Físicas e Jurídicas Residentes no Brasil 

17. 2. Como regra geral, os ganhos rendimentos em CRA auferidos por pessoas 

jurídicas não-financeiras estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte, 

a ser calculado com base na aplicação de alíquotas regressivas, aplicadas em função do prazo 

do investimento gerador dos rendimentos tributáveis: (i) até 180 (cento e oitenta) dias: 

alíquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento); (ii) de 181 (cento e 

oitenta e um) a 360 (trezentos e sessenta) dias: alíquota de 20% (vinte por cento); (iii) de 

361 (trezentos e sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 17,5% (dezessete 

inteiros e cinco décimos por cento) e (iv) acima de 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota 

de 15% (quinze por cento). Este prazo de aplicação é contado da data em que o Investidor 

efetuou o investimento, até a data de resgate. 

17.3. Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, 

conforme sua qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, instituições 

financeiras, fundos de investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada, 

sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e 

sociedades de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro. 

17.4. O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não financeiras 

tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do 

imposto de renda devido, gerando o direito à restituição ou compensação com o IRPJ apurado 

em cada período de apuração, uma vez que a totalidade do resultado positivo deverá ser 
computado na base de cálculo no IRPJ e da CSLL. O rendimento também deverá ser 
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computado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% 

(quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento), sendo o adicional calcul:aelo'sobre a 

parcela do lucro tributável que exceder o equivalente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta 

mil reais) por ano. Já a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas não-financeiras, corresponde 

a 9% (nove por cento). 

17. 5. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 o de julho de 2015, os 

rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não-cumulativo do 

PIS e da COFINS estão sujeitos à incidência dessas contribuições às alíquotas de 0,65% 

(sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente. 

17.6. Com relação aos investimentos em CRA realizados por instituições financeiras, 

fundos de investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada fechadas, 

entidades de previdência complementar abertas, sociedades de capitalização, corretoras e 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há 

dispensa de retenção do IRRF. 

17.7. Não obstante a isenção da IRRF, com o advento da Lei 13.169, a alíquota da 

CSLL aplicável às instituições financeiras e entidades equiparadas foi majorada para 20% 

(vinte por cento) até 31 de dezembro de 2018, com produção de efeitos a partir de 1° de 

setembro de 2015. Como resultado retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de 

investimento em CRA por essas entidades, via-de-regra, e à exceção dos fundos de 

investimento, serão tributados pelo IRPJ, à alíquota de 15% (quinze por cento) e adicional 

de 10% (dez por cento); e pela CSLL, à alíquota de 20% (vinte por cento) no período 

compreendido entre 1 o de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e 15% (quinze por 

cento) a partir de 1° de janeiro de 2019. No caso das cooperativas de crédito, a alíquota da 

CSLL é de 17% (dezessete por cento) para o período entre 1° de outubro de 2015 e 31 de 

dezembro de 2018, sendo reduzida a 15% (quinze por cento) a partir de 1 o de janeiro de 

2019. As carteiras de fundos de investimentos (exceto fundos imobiliários) estão, em regra, 

isentas de imposto de renda. Ademais, no caso das instituições financeiras e determinadas 

entidades equiparadas, os rendimentos decorrentes de investimento em CRA estão 

potencialmente sujeitos à contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% (sessenta e 

cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, podendo haver 

exceções. 

17.8. Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em CRA estão 

atualmente isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por 

força do artigo r, inciso IV, da Lei 11.033. De acordo com a posição da Receita Federal do 

Brasil, expressa no artigo 55, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB no 1.585, de 31 

de agosto de 2015, tal isenção abrange, ainda, o ganho de capital auferido na alienação ou 

cessão dos CRA. 

17. 9. Pessoas jurídicas isentas do IRPJ/CSLL terão seus ganhos e rendimentos 

tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável, conforme 
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previsto no artigo 76, inciso 11, da Lei 8. 981. As entidades imunes estão dispensadas da 

retenção do imposto na fonte desde que declarem sua condição à fonte pagadora
1

11_9stermos 

do artigo 71, da Lei 8.981, com redação dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1955. 

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

17.1 O. Os rendimentos auferidos por investidores pessoas jurídicas residentes, 

domiciliados ou com sede no exterior que investirem em CRA no país de acordo com as 

normas previstas na Resolução CMN 4. 373, estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 

15% (quinze por cento). Exceção é feita para o caso de investidor pessoa jurídica residente 

em jurisdição de tributação favorecida 1, assim definidas aquelas localidades que não 

tributam a renda ou que a tributam à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento) ou 

17% (dezessete por cento), no caso das jurisdições que atendam aos padrões internacionais 

de transparência previstos na lN RFB 1.530, hipótese em que seria verificada a incidência do 

IRRF sobre rendimentos decorrentes do investimento em CRA tendo por base a aplicação de 

alíquotas regressivas que variam de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) 

a 15% (quinze por cento) (nos termos informados acima para as pessoas jurídicas brasileiras 

em geral). 

17. 11. Rendimentos e ganhos de capital obtidos por investidores pessoas físicas 

residentes ou domiciliadas no exterior em investimento em CRA são isentos de tributação, 

inclusive no caso de investidores residentes em jurisdição de tributação favorecida. 

17.12. Ganhos de capital auferidos na alienação de CRA em ambiente de bolsa de 

valores ou assemelhados por investidores pessoas jurídicas residentes no exterior, cujo 

investimento seja realizado em acordo com as disposições da Resolução CMN 4.373 e que 

não estejam localizados em jurisdição de tributação favorecida podem se beneficiar da 

isenção do IRRF. Por outro lado, os ganhos de capital obtidos por investidores pessoas 

jurídicas localizadas em jurisdição de tributação favorecida como resultado da alienação de 

CRA ficam sujeitos à tributação exclusiva pelo IRRF, com base na aplicação de alíquotas 

regressivas que variam de (22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) a 15% 

(quinze por cento), conforme informado acima). 

Imposto sobre Operacões Financeiras - IOF 

Imposto sobre Operacões de Câmbio ("IOF!Câmbio") 

17.13. Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos 

estrangeiros realizados nos mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e 

condições previstas pela Resolução CMN 4.373, inclusive por meio de operações simultâneas, 

incluindo as operações de câmbio relacionadas aos investimentos no mercado financeiro e 

de capitais, tais como os investimentos em CRA, estão sujeitas à incidência do IOF /Câmbio 

1 No entender das autoridades fiscais, são atualmente consideradas jurisdições de tributação favorecida as 
localidades listadas no artigo P da lN RFB 1.037, de 04 de junho de 2010. 
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à alíquota zero no ingresso e no retorno dos recursos, conforme Decreto n. 0 6.306, de/14 de 

dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do lGF'!Câmbio 

pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a transações ocorridas após este eventual 

aumento. 

Imposto sobre Operacões com Títulos e Valores Mobiliários ("IOF!Títulos") 

17. 14. As operações com CRA estão sujeitas à alíquota zero do IOF /Títulos, conforme 

o referido Decreto no 6.306. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada 

a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o percentual de 1 ,5% (um inteiro e 

cinquenta centésimos por cento) ao dia, relativamente a transações ocorridas após este 

eventual aumento. 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

18. 1. Os direitos de cada Parte previstos neste Termo de Securitização e seus anexos 

(i) são cumulativos com outros direitos previstos em lei, a menos que expressamente os 

excluam; e (ii) só admitem renúncia por escrito e específica. O não exercício, total ou 

parcial, de qualquer direito decorrente do presente Termo não implicará nevação da 

obrigação ou renúncia ao respectivo direito por seu titular nem qualquer alteração aos 

termos deste Termo de Securitização. 

18. 2. A tolerância e as concessões recíprocas (i) terão caráter eventual e 

transitório; e (ii) não configurarão, em qualquer hipótese, renúncia, transigência, remição, 

perda, modificação, redução, nevação ou ampliação de qualquer poder, faculdade, 

pretensão ou imunidade de qualquer das Partes. 

18.3. Este Termo de Securitização é celebrado em caráter irrevogável e 

irretratável, obrigando as Partes e seus sucessores ou cessionários. 

18.4. Todas as alterações do presente Termo de Securitização somente serão válidas 

se realizadas por escrito e aprovadas cumulativamente: (i) por Assembleia Geral, observados 

os quóruns previstos neste Termo de Securitização; e (ii) pela Emissora, exceto as 

decorrentes de leis, da regulação, erros materiais e exigências da CVM. 

18. 5. É vedada a promessa ou cessão, por qualquer das Partes, dos direitos e 

obrigações aqui previstos, sem expressa e prévia concordância da outra Parte. 

18. 6. Caso qualquer das disposições venha a ser julgada inválida ou ineficaz, 

prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo

se as Partes, em boa-fé, a substituírem a disposição afetada por outra que, na medida do 

possível, produza o mesmo efeito. 
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18. 7. O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verifi~~ção de 
veracidade nas deliberações sociais e em atos da administração da Emissora ou ainda em 

qualquer documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido encaminhado 

pela Emissora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisões. Não será 

ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração destes documentos, que 
permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da 

legislação aplicável. 

18.8. As palavras e as expressões sem definição neste instrumento deverão ser 

compreendidas e interpretadas em consonância com os usos, costumes e práticas do mercado 

de capitais brasileiro. 

18. 9. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer 

obrigação, até o primeiro Dia Útil subsequente, caso o vencimento coincida com um dia que 

não seja considerado um Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem 

pagos. 

19. FORO DE ELEIÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

19.1. As Partes elegem o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como 

competente para dirimir toda e qualquer disputa decorrente do presente Termo de 

Securitização, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 

19. 2. Este Termo de Securitização é regido, material e processualmente, pelas leis 

da República Federativa do Brasil. 

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

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

São Paulo, 16 de novembro de 2017. 

[restante da página intencionalmente deixada em branco] 
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Página de Assinatura 112 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronesócio 

para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1a (Primeira) Sértê da 20a 

(Vigésima) Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A. 

GAIA AGRO SECURITIZADORA S. A. 

Nó me: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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Página de Assinatura 212 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios 

para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1° (Primeira) 5érie da 20° 

(Vigésima) Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A. 

TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS L TDA. 

/,, 

/:~"'--"--"'-----'-------------'--

Nome,:/ Nome: 
,/ 

Cargo: ~iavlo Scarpelli Souza 
. . 293.224.508-27 

C Al)a Eugênia de.Jes· " . .· .. aEgQ: ........... ········· . 11S aOuza OueJrOQA 
... RG 1546180200Q.3 ' 

009.635.843-24 

Testemunhas: 

RG: 

Em o L 
Estad() 

Ipesp 
R. Civil 

T. Justiça 

M. Público 

!ss 

l" Oficiai de Registro de Ti tu los e Documentos e 
Civil de Pessoa Jurídica da Çapital- CNPJ: 45.564.895/0001-25 

Paulo Roberto,de Carvalho Rêgo- Oficiai 
R$ 10.132,86 Protocolaçl6 e prenotado sob o n. 3.619.377 em 

R$ 2.879,89 21/11//2.017 e registrado/hoje, em microfilme 
R$ 1.971,11 sob o r/ 3.604.014, em títulos e documentos. 

R$ s33,3o São Paulo, 21 de novembro de 2017 

R$ 695,43 

R$ 486,38 

R$ 212,38 

Total R$ 16.911,35 
P;mlo R(J!)crto de ( ,;r.,.,1iho 

Damlo de :\.íorol.c~ ( ;j,._ <"lt,< ·· 
Selos e taxas 

Recolhidos p/verba 
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ANEXO I 

CÓPIA DO CDCA 
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CERTIFICADO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - CDCA 

I. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

1. Número de Ordem: 001/2017 [2. Valor Nominal: R$119.959.000,00 

3.Data de Emissão: para todos os efeitos legais será 02 de dezembro de 2017. 

4.Data de Vencimento: 02 de dezembro de 2020. 

5.Local da Emissão: Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

6. Dados: 

6. 1. Dados da Emitente: 

Nome: COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÁLCOOL L TDA. 

CNPJ/MF: 44.373.1 08/0001·03 

Endereço: Parque Industrial Doutor Camilo Calazans de Magalhães, s/n, CEP 19700·000 

Município: Paraguaçu Paulista 

Estado: São Paulo 

6. 2. Dados das Avalistas: 

Nome: CARLOS UBIRATAN GARMS 

CPF/MF: 065.778.788·46 

Endereço: Rua Baicuri, no 392, Pinheiros, CEP 05469·030 

Município: São Paulo 

Estado: São Paulo 

Nome: MARCOS FERNANDO GARMS 

CPF /MF: 055.660.368·05 

Endereço: Rua Irmãos Gomes, no 328, Centro, CEP 19700·000 

Município: Paraguaçu Paulista 

Estado: São Paulo 

Nome: EVANDRO CÉSAR GARMS 

CPF/MF: 137.248.698·43 

Endereço: Avenida Professora Dea Ehrhardt Carvalho, no 100, CA 128 ZN 04L T 85, Chácara 

Recreio de Gramado 

Município: Campinas 

Estado: São Paulo 

Nome: VARA GARMS CAVLAK 

CPF /MF: 110.649.218·84 

Endereço: Rua Mangabeiras, no 150, apartamento 71, Santa Cecília, CEP 01233·01 O 



Município: São Paulo 

Estado: São Paulo 

Nome: COCAL TERMOELÉTRICA S.A. 

CNPJ/MF: 04.813.138/0001-60 
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Endereço: Parque Industrial Dr. Camilo C. de Magalhães, s/n° 

Município: Paraguaçu Paulista 

Estado: São Paulo 

Nome: CONDOMÍNIO AGRÍCOLA MARCOS FERNANDO GARMS E OUTROS 

CNPJ/MF: 08.522.820/0001-55 

Endereço: Fazenda Apocalypse, s/n°, Bairro São Matheus 

Município: Paraguaçu Paulista 

Estado: São Paulo 

Nome: ÊXODOS PARTICIPAÇÕES L TOA. 

CNPJ/MF: 15.435.252/0001-10 

Endereço: Parque Industrial Dr. Camilo Calazans de Magalhães, s/n°, Prédio A 

Município: Paraguaçu Paulista 

Estado: São Paulo 

6.3. Dados da Credora: 

Nome: GAIA AGRO ASSESSORIA FINANCEIRA L TDA. 

CNPJ/MF: 18.942.352/0001-21 

Endereço: Rua Ministro Jesuíno Cardoso, no 633, 8° andar, cj. 82, sala 2, CEP 04544-051 

Município: São Paulo 

Estado: São Paulo 

7. Remuneracão: As parcelas do COCA serão acrescidas de juros remuneratórios periódicos, 

incidentes de forma mensal, calculado durante o respectivo Período de Capitalização, 

apurados sobre o Valor Nominal, ou saldo do Valor Nominal, conforme o caso, equivalentes 

a 100% (cem por cento) da Taxa DI Over, acrescida exponencialmente da sobretaxa de 

1,80% ao ano (spread), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. 
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7.1. Forma e Cronograma de Pagamento: A Emitente pagará, em caráter irr'€\lógável e 
irretratável, por este COCA, emitido em conformidade com a Lei 11.076, à Credora, ou à 
sua ordem, o Valor Nominal, ou saldo do Valor Nominal, conforme o caso, acrescido da 

Remuneração, nas condições estabelecidas abaixo: 

(i) O Valor Nominal previsto no item 2 acima, será pago em 24 (vinte e quatro) parcelas 

de forma mensal, observado um prazo de carência de 12 (doze) meses, contados da Data 

de Emissão, conforme parcelas do Valor Nominal e as Datas de Pagamento previstas no 

cronograma indicado no Anexo III deste COCA. 

(ii) A Remuneração, calculada de acordo com o item 7 acima, deverá ser paga de forma 

mensal, a cada Data de Pagamento de Remuneração, nas datas previstas no cronograma 

indicado no Anexo III deste COCA. 

7.2. Data para Liberacão dos Recursos: Os recursos captados por meio deste COCA serão 

desembolsados em favor da Emitente na Conta de Livre Movimentação, conforme indicado 

no item 7.3 abaixo, em até 1 (um) Dia Útil contado da data em que for apurado o 

recebimento, pela Securitizadora, da totalidade dos recursos decorrentes da integralização 

dos CRA. 

7.3. Conta de Livre Movimentacão: 

Titular: Cocal 

Banco: Bradesco 

Agência: 2042 

.... ~. 11366-2 

8. Descricão dos Direitos Creditórios do Agronegócio Vinculados a este COCA: Direitos 

creditórios de titularidade da Emitente, decorrentes do fornecimento de açúcar e etanol, 

nos termos do Contrato de Fornecimento e do Contrato Safra, conforme detalhados nos 

Anexos I e 11 do presente COCA e conforme os percentuais estabelecidos no termo definido 

Direitos Creditórios Lastro do COCA. 
1------------------------,------------·-· --
9. Custodiante dos Direitos Creditórios do Agronegócio e Entidade Registradora do Lastro: 

Nome: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

CNPJ/MF: 22.610.500/0001-88 

Endereço: na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n' 2.277, 2° 
andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. 



1 O. Conta Centralizadora: 

Titular: 

Banco: 
Agência: 

Conta Corrente: 

11. Garantias: 
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Gaia Agro 

Securitizadora S.A. 

Bradesco 

3391-0 

3839-3 

(i) Aval, prestado neste CDCA pelas Avalistas, qualificados no item 6.2 acima. 

(ii) Cessão Fiduciária, prestada pela Cocal em favor da Securitizadora, com 

interveniência anuência da Credora, constituída por meio do Contrato de Cessão Fiduciária. 

12. Encargos Moratórios: Os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos, 

independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, de: (i) 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de 

inadimplemento até a data do efetivo pagamento; (ii) correção monetária, calculada pela 

variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio 

Vargas, desde que respeitada a menor periodicidade definida por lei; e (iii) multa 

moratória de 2% (dois por cento) sobre o saldo das obrigações. 

13. Anexos: os anexos indicados abaixo são parte integrante deste CDCA. 

Anexo I - Direitos Creditórios do Agronegócio Vinculados ao CDCA Extrato do Contrato de 

Fornecimento. 

Anexo 11 - Direitos Creditórios do Agronegócio Vinculados ao CDCA - Extrato do Contrato 

Safra. 

Anexo III - Datas de Pagamento e Datas de Pagamento de Remuneração. 

L_ ____________________________________________________________________ _ 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. DEFINIÇÕES E PRAZOS 

1. 1. Para os fins deste CDCA: (i) palavras e expressões em letras maiúsculas terão 

o significado previsto na tabela abaixo ou no Termo de Securitização (conforme abaixo 

definido); (ii) o masculino incluirá o feminino e o singular incluirá o plural; e (iii) todos os 

prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se qualificados 

expressamente como Dias Úteis. 



"Amortizacão Programada" 

"Assembleia Geral" 

"Aval" 
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a amortização programada deste CDCA n9Se{ermos da 

Cláusula 6.1 deste CDCA. 

a Assembleia Geral de titulares dos CRA, na forma da 

Cláusula 12 do Termo de Securitização. 

a garantia fidejussória prestada pelas Avalistas no âmbito 

deste CDCA, por meio da qual as Avalistas se obrigam 

como avalistas e principais pagadores, solidariamente e 

sem benefício de ordem e de divisão, com a Emitente. 

"Avalistas" ou "Garantidores" conforme qualificados no item 6.2 do Preâmbulo deste 

CDCA. 

"B3" a B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO- SEGMENTO CETIP UTVM, 

instituição devidamente autorizada pelo Banco Central do 

Brasil e pela CVM, com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Praça Antônio Prado, no 48, T 

andar, Centro, CEP 01010-901, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° 09.346.601/0001-25. 

"Banco Fator" 

"Banco Liquidante" 

"Banco Votorantim" 

"Brasil" 

"CDCA" 

BANCO F ATOR S. A., instituição financeira, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. 

Renato Paes de Barros, no 1.017, 11° e 12° andares, 

inscrito no CNPJ/MF sob o no 33.644.196/0001-06. 

BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira com sede na 

Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade 

de Deus, s/n°, Vila Yara, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

60.746.948/0001-12. 

BANCO VOTORANTIM S. A., instituição financeira, com sede 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

das Nações Unidas, no 14.171, torre A, 18° andar, Vila 

Gertrudes, CEP 04794-000, inscrito no CNPJ/MF sob o no 

59.588.111/0001.03. 

a República Federativa do Brasil. 

este "Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio 

n° 00112017", emitido pela Emitente, nos termos da Lei 

11.076, em favor da Credora. 
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"Cessão Fiduciária de Direitos a cessão fiduciária sobre os Créditos ", Cedidos 

Creditórios" Fiduciariamente de titularidade da Emitente contra a 
Copersucar e a Cooperativa, no âmbito do Contrato de 

Fornecimento e no âmbito do Contrato Safra, 5% (cinco 

por cento) e 6,25% (seis inteiros e vinte e cinco 

centésimos por cento) dos direitos creditórios 

decorrentes desses contratos, respectivamente, e a 

cessão fiduciária do saldo positivo da Conta Vinculada, a 

ser formalizada por meio do Contrato de Cessão 

Fiduciária. 

"CNPJ/MF" 

"Código Civil" 

"Coligada" 

"Comunicacão de Oferta de 

Resgate Antecipado do COCA" 

"Comunicacão de Oferta de 

Resgate Antecipado dos CRA" 

"Condicões Precedentes" 

"Conta Centralizadora" 

"Conta de Livre 

Movimentacão" 

"Contrato de Cessão do 
Contrato de Fornecimento" 

o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda. 

a Lei no 10.406, de 1 O de janeiro de 2002, conforme 

alterada. 

qualquer sociedade na qual a Emissora e a Emitente 

tenham influência significativa, nos termos do parágrafo 

1 o do artigo 243 da Lei das Sociedades por Ações. 

possui significado previsto na Cláusula 7.1. 1 desde COCA. 

possui significado previsto na Cláusula 7.1. 1.1 desde 

COCA. 

significa todas as condições necessárias para o 

desembolso do Valor Nominal, pela Credora, em favor da 

Emitente, conforme previstas na Cláusula 4.3 do Contrato 

de Cessão e Cláusula 4.5 deste COCA. 

a conta corrente de titularidade da Securitizadora, 

conforme indicado no item 1 O do Preâmbulo, em que 
serão realizados todos os pagamentos devidos à 
Securitizadora, no âmbito deste COCA. 

a conta corrente de titularidade da Emitente, conforme 

indicado no item 7.3 do Preâmbulo, em que será realizado 

o pagamento, pela Securitizadora, do valor de emissão 

deste COCA. 

O "Contrato de Cessão de Direitos Creditórios", a ser 
celebrado entre a Cooperativa e a Emitente, com 



"Contrato de Cessão de 
Créditos" 

"Contrato de Cessão 

Fiduciária" 

"Contrato de Distribuicão" 

"Contrato de Fornecimento" 
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interveniência anuência da Coopersucar1ppdf meio do 

qual a Cooperativa cedeu e transferiu à Emitente 5% 

(cinco por cento) dos créditos que resultarem da 

comercialização de toda produção de açúcar e/ou etanol 

efetivamente entregue pela Emitente à Cooperativa nos 

termos do Contrato de Fornecimento. 

"Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios 

do Agronegócio e Outras Avenças", celebrado em 16 de 

novembro de 2017 entre a Credora, a Securitizadora, a 

Emitente e as Avalistas, para a cessão onerosa definitiva 

deste CDCA em favor da Securitizadora, com objetivo de 

constituir lastro para emissão dos CRA. 

"Instrumento Particular de Constituir;ão de Cessao 

Fiduciário em Garantia e Outras Avenças", celebrado em 

16 de novembro de 2017 entre a Emitente, Securitizadora 

e a Credora, para fins de constituição de Cessão 

Fiduciária. 

"Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição 

Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, sob 

Regime de Garantia Firme de Colocação, da 1° (Primeira) 

Série da 20° (Vigésima) Emissão da Gaia Agro 

Securitizadora S.A. ", celebrado em 11 de outubro de 

2017, entre a Securitizadora, os Coordenadores e a 

Emitente. 

"Contrato de Comercialização de Açúcar e Álcool e Outras 

Avenças", celebrado entre a Cooperativa e Copersucar 

S.A., em 30 de setembro de 2008 e aditado pela última 

vez em 12 de julho de 2017 (a fim de estender o prazo do 

contrato inicial para 31 de março de 2020), cujos direitos 

creditórios foram cedidos à Emitente nos termos do 

Contrato de Cessão do Contrato de Fornecimento. 

O prazo de 31 de março de 2020 do contrato acima 

referido foi estendido por meio do "Acordo de 

Comercialização", celebrado entre a Cooperativa, a 

Copersucar e a Emitente, em 20 de julho de 2017, 

exclusivamente com relação à participação da Emitente. 

Referido acordo estabelece obrigação da Copersucar de 

comercializar os volumes de açúcar e etanol da Emitente, 

conforme disponibilizados pela Cooperativa, por mais 1 



"Contratos de Prestacão de 

Servi c os" 

"Contrato Safra" 

"Controlada" 

"Controladora" 

"Controle" 

"Coordenador Líder" 

"Coordenadores" 

"Cooperativa" 

"Copersucar" 
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(um) ano safra, ou seja, até 31 de março de 292.1. 
'"'·"·,·" 

o "Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração de 

Valores Mobiliários" e o "Contrato de Prestação de 

Serviços de Custódia e de Registro de Títulos", ambos 

celebrados entre a Securitizadora, Emitente e o 

Custodiante, em 11 de outubro de 2017. 

o "Contrato Regulamentar de Execução de Disposições 

Estatutárias e de Assunção de Outras Obrigações e 

Garantias", celebrado em 1 o de abril de 2016, entre a 

Cooperativa e a Emitente e aditado em 20 de julho de 

2017, por meio do qual a Emitente se obriga a entregar 

toda a sua produção de açúcar, etanol e melaço a 

Cooperativa, até 31 de março de 2021. 

qualquer sociedade controlada \Conforr,1e definição de 

controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por 

Ações) pela Emissora ou pela Emitente ou pelos 

Garantidores. 

qualquer controladora (conforme definição de controle 

prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) da 

Emissora, da Emitente ou dos Garantidores. 

conforme definição prevista no artigo 116 da Lei das 

Sociedades por Ações. 

BANCO ABC BRASIL S. A., com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, no 803, 

2° andar, inscrito no CNPJ/MF sob o no 28.195.667/0001-

06. 

em conjunto, o Coordenador Líder, o Banco Fator e o 

Banco Votorantim. 

COOPERATIVA DE PRODUTORES DE (ANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E 

ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, no 

287, 3° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

61.149.589/0001-89. 

COPERSUCAR S. A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Avenida Paulista, 287 3° andar, sala B, 



"CRA" 

"Créditos Cedidos 

Fiduciariamente" 
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inscrita no CNPJ/MF sob no 10.265.949/0Q~QJ·'l?. 

os certificados de recebíveis do agronegócio da 1 a 

(Primeira) série da 20a (Vigésima) emissão da 

Securitizadora, a serem emitidos com lastro nos direitos 

creditórios do agronegócio representados pelo presente 

CDCA. 

(i) os direitos principais e acessórios, atuais ou futuros, 

inclusive seus aditamentos, multas, acréscimos, 

garantias, direitos ou opções, referente aos direitos 

creditórios, devidos pela Copersucar à Cooperativa em 

decorrência do Contrato de Fornecimento, os quais foram 

cedidos pela Cooperativa à Emitente, nos termos do 

Contrato de Cessão do Contrato de Fornecimento, 

equivalentes à 5% (cinco por cento) do valor da produção 

da Emitente, adquirida pela Cooperativa e fornecida à 
Copersucar; (ii) os direitos principais e acessórios, atuais 

ou futuros, inclusive seus aditamentos, multas, 

acréscimos, garantias, direitos ou opções, referente aos 

direitos creditórios devidos pela Cooperativa à Emitente, 

em decorrência do Contrato Safra, equivalentes à 6,25% 
(seis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do 

valor do Contrato Safra; (iii) os direitos sobre os saldos 

positivos da conta vinculada, na qual serão depositados os 

valores cedidos decorrentes do Contrato de Fornecimento 

e do Contrato Safra; (iv) demais valores creditados ou 

depositados na conta vinculada, inclusive valores objeto 

de ordens de pagamento, ou eventuais ganhos e 

rendimentos oriundos de investimentos realizados com os 

valores depositados na conta vinculada, assim como o 

produto do resgate ou da alienação de referidos 

investimentos, os quais passarão 

automaticamente a Cessão Fiduciária 

Creditórios, independentemente de 

a integrar 

de Direitos 

onde se 

encontrarem, mesmo que em trânsito ou em processo de 

compensação bancária; (v) demais direitos principais e 

acessórios, atuais ou futuros, recebidos na conta 

vinculada; e (vi) bens, ativos ou qualquer outro tipo de 

investimento realizados com o emprego dos recursos 

indicados nos itens (iii) a (vi), acima, inclusive 

rendimentos, direitos ou bens dele derivados ou neles 

referenciados. 

9 .. 9 J· 



"Credora" 

"Custodiante" ou "Agente 

Fiduciário" 

"CVM" 

"Data de Emissão" 

"Data de lntegralizacão" 

"Data de Pagamento" 

"Data de Pagamento de 

Remuneracão" 

"Data de Vencimento" 
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Gaia Agro Assessoria Financeira Ltda. ou qualquer terceiro 

a quem seja endossado, cedido ou transferido este CDCA, 

incluindo, mas não se limitando, mediante a formalização 

do Contrato de Cessão de Créditos. Para fins de 

interpretação deste CDCA, bem como de atribuição de 

direitos e deveres aqui previstos, deverá ser identificado 

como Credora a pessoa que for titular dos Direitos 

Creditórios do CDCA, bem como dos bens, direitos e 

acessórios deles decorrentes, no momento de ocorrência 

de evento em que exigir a verificação da titularidade, 

independentemente de aditamento a este CDCA. 

VóRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

LTDA., sociedade limitada empresária, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 22.610.500/0001-88, com sede na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.277, 2° andar, 

conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, com seu 

contrato social registrado na JUCESP sob o NIRE no 

35.2.2923587-4, responsável pela guarda das vias físicas 

dos documentos comprobatórios que evidenciam a 

existência dos direitos creditórios do agronegócio 

consubstanciados pelo presente CDCA, bem como registro 

do CDCA e do Contrato de Fornecimento na qualidade de 

lastro deste CDCA, perante a 83. 

Comissão de Valores Mobiliários. 

para todos os efeitos legais, a data de emissão do CDCA 

será 02 de dezembro de 2017. 

a data em que ocorrerá a primeira integralização dos CRA, 

em moeda corrente nacional, no ato da subscrição dos 

CRA, de acordo com os procedimentos da 83. 

a data na qual será devida à Credora o pagamento 

decorrente deste CDCA, referente ao Valor Nominal. 

a data na qual será devida à Credora o pagamento 

decorrente deste CDCA, referente à Remuneração. 

a data de vencimento do CDCA, qual seja, 02 de dezembro 

de 2020. 



"Data de Verificacão" 

"Data Limite" 

"Dia Útil" ou "Dias Úteis" 
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último Dia Útil de cada mês de març6;em que será 

apurado e verificado, pelo Custodiante, o Valor do Lastro 
do CDCA. 

a data limite para subscrição e integralização dos CRA é 

de até 6 (seis) meses, contados a partir da data de 

divulgação do Anúncio de Início. 

qualquer dia, exceto sábados, domingos e feriados 

declarados nacionais. 

"Direitos Creditórios do CDCA" os direitos creditórios oriundos deste CDCA, com valor 

nominal de R$119.959.000,00 (cento e dezenove milhões, 

novecentos e cinquenta e nove mil reais) em sua data de 

emissão, incluindo a totalidade dos respectivos 

acessórios, tais como fluxo de pagamento, encargos 

moratórias, multas, penalidades, indenizações, despesas, 

custas, honorários, garantias e demais encargos 

contratuais e legais previstos neste CDCA. 

"Direitos Creditórios do Lastro os direitos creditórios que compõem o lastro do CDCA, 

do CDCA" quais sejam (i) 5% (cinco por cento) do valor da produção 

da Emitente no âmbito do Contrato de Fornecimento, os 

quais foram cedidos pela Cooperativa à Emitente nos 

termos do Contrato de Cessão de Contrato de 

Fornecimento, livres e desembaraçados de quaisquer 

ônus; e (ii) 6,25% (seis inteiros e vinte e cinco centésimos 
por cento) dos direitos creditórios do agronegócio de 

titularidade da Emitente contra a Cooperativa, 

decorrentes do Contrato Safra, livres e desembaraçados 

de quaisquer ônus, conforme descrito em referido 

instrumento. 

"Dívida Bancária Líquida" correspondente ao somatório das operações em mercado 

de capitais e das dívidas onerosas consolidadas de 

empréstimos e financiamentos que tenham sido 

contraídos pela Emitente junto a instituições financeiras, 

deduzidos de (i) caixa e equivalentes contabilizados no 
ativo circulante de suas demonstrações financeiras; e (ii) 

estoques de produtos acabados, considerados a calor de 

custo de produção ou valor de mercado, menor dentre os 

dois, conforme refletidos em suas demonstrações 

financeiras consolidadas auditadas. 



"Documentos da Operacão" 

"EBITDA Ajustado" 

"Emitente" 

"Encargos Moratórias" 

"Fundo de Despesas" 

"Garantias" 

"IGP-M" 
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os documentos relativos à Emissão e quais 

sejam: (i) este CDCA; (ii) o Contrato de Distribuição; (iii) 
o Termo de Securitização; (iv) o Contrato de Cessão de 

Créditos; (v) o Contrato de Cessão Fiduciária; (vi) os 

Contratos de Prestação de Serviços; (vii) o contrato 

celebrado com o Banco Liquidante; (viii) os Prospectos; e 

(ix) os boletins de subscrição dos CRA. 

significa (i) receita operacional líquida, menos (ii) custos 

dos produtos e serviços prestados, excluindo impactos 

não-caixa da variação do valor justo dos ativos biológicos, 

menos (iii) despesas comerciais, gerais e administrativas, 

acrescidos de (iv) depreciação, amortização e consumo do 

ativo biológico, incluindo amortização de tratos de cana

de-açúcar e de soca, conforme fluxo de caixa apresentado 

nas demonstrações financeiras auditadas. 

COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ETANOL LTDA., 

qualificada no preâmbulo, emitente do presente CDCA. 

corresponde (i) aos juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de 

inadimplemento até a data do efetivo pagamento, (ii) à 
correção monetária, calculada pela variação do Índice 

Geral de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado pela 

Fundação Getúlio Vargas, desde que respeitada a menor 

periodicidade definida por lei; e/ou (iii) à multa não 

compensatória de 2% (dois por cento) sobre o saldo das 

obrigações, devidos, conforme o caso, nas hipóteses 

previstas neste CDCA e/ ou no Termo de Securitização. 

o fundo de despesas que será constituído na Conta 

Centralizadora, para fazer frente ao pagamento das 

despesas previstas neste CDCA, no Contrato de Cessão de 

Créditos, no Contrato de Cessão Fiduciária e/ou no Termo 

de Securitização. 

as garantias vinculadas a este CDCA, quais sejam, o Aval 

e a Cessão Fiduciária, bem como as garantias que vierem 

a sucedê-las e/ou complementá-las, na forma prevista 

neste CDCA. 

o Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas. 



"lnstrucão CVM 400" 

"lnstrucão CVM 414" 

"Lei das Sociedades por 

Acões" 

"Lei 11.076" 

"Normas Anticorrupcão" 

"Obrigacões Garantidas" 

"Oferta" --
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a Instrução da CVM no 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme alterada. 

a Instrução da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004, 

conforme alterada. 

a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada. 

a Lei n° 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme 

alterada. 

possui significado previsto na Cláusula 11.1 (xiii) deste 

CDCA. 

toda e qualquer obrigação, principal e/ ou acessória, 

presente e/ou futura, derivada deste CDCA, observada a 

vinculação dos direitos creditórios oriundos do presente 

CDCA e das Garantias aos CRA, bem como eventuais custos 

e/ou despesas incorridos pela Securitizadora, pelo Agente 

Fiduciário e/ou pelos titulares dos CRA, inclusive, mas 

não se limitando, em razão de atas que tenham que 

praticar por conta de: (i) inadimplemento, total ou 

parcial, deste CDCA, inclusive com relação a valores de 

reembolso e/ou para fins de recomposição do Fundo de 

Despesas (conforme previsto no Termo de Securitização), 
integrantes do património separado da emissão dos CRA; 

(ii) decretação de vencimento antecipado de todo e 

qualquer montante de pagamento, valor nominal do 

crédito, remuneração, encargos ordinários e/ou de mora, 

decorrentes deste CDCA; (iii) incidência de tributos e 

despesas gerais, conforme aplicáveis, inclusive, sem 

limitação, por força da excussão das Garantias; e (iv) 

processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais 

ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de direitos e 

prerrogativas decorrentes deste CDCA, desde que 

devidamente comprovados. 

significa a oferta pública de distribuição dos CRA, nos 

termos da Instrução CVM 400 e da Instrução CVM 414, a 

qual (i) é destinada aos Investidores, conforme definido 

no Termo de Securitização; (ii) será intermediada pelos 



"Oferta de Resgate 

Antecipado do CDCA" 

"Oferta de Resgate 

Antecipado dos CRA" 

"Ónus" e o verbo correlato 

"Onerar" 

"Partes" 

"Partes Relacionadas" 

"Patrimônio Líquido" 

"Período de Capitalizacão" 
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Coordenadores; e (iii) dependerá de~/~pre~io registro 

perante a CVM. 

possui significado previsto na Cláusula 7.1 deste CDCA. 

possui significado previsto na Cláusula 7 .1.1 .1 deste 

CDCA. 

(i) qualquer garantia (real ou fidejussória), cessão ou 

alienação fiduciária, penhora, arrolamento, arresto, 

sequestro, penhor, hipoteca, usufruto, arrendamento, 

vinculação de bens, direitos e opções, assunção de 

compromisso, concessão de privilégio, preferência ou 

prioridade, ou (ii) qualquer outro ônus, real ou não, 

gravame, ou (iii) qualquer um dos atas, contratos ou 

instrumentos acima, com o mesmo efeito ou efeitos 

semelhantes, se e quando realizados no âmbito de 

jurisdições internacionais e/ou com relação a ativos 

localizados no exterior. 

em conjunto, a Emitente, a Credora e as Avalistas. 

(i) com relação a uma Pessoa, qualquer outra Pessoa que 

(a) a Controle, (b) seja por ela Controlada, (c) esteja sob 

Controle comum, e (d) seja com ela coligada, e (ii) com 

relação a determinada pessoa natural, os familiares até 

segundo grau. 

a diferença entre os valores dos ativos e dos passivos da 

Emitente, a ser apurado e revisado por auditores 

independentes da Emitente, para fins de verificação de 

vencimento antecipado deste CDCA. 

o intervalo de tempo que se inicia (i) na Data de 

lntegralização (inclusive) e termina na primeira Data de 

Pagamento da Remuneração (exclusive), no caso do 

primeiro Período de Capitalização, ou (ii) na Data de 

Pagamento da Remuneração (inclusive) imediatamente 

anterior e termina na Data de Pagamento da 

Remuneração (exclusive), no caso dos demais Períodos de 

Capitalização. Cada Período de Capitalização sucede o 

anterior sem solução de continuidade, até a Data de 
Vencimento. 



"Pessoa" 

"Prazo de Adesão à Oferta de 

Resgate Antecipado dos CRA" 

"Prêmio de Resgate" 

"Princípios do Equador" 
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qualquer pessoa natural, pessoa (de direito 

público ou privado), personificada ou não, condomínio, 

trust, veículo de investimento, comunhão de recursos ou 

qualquer organização que represente interesse comum, 

ou grupo de interesses comuns, inclusive previdência 

privada patrocinada por qualquer pessoa jurídica. 

possui significado previsto na Cláusula 7.1.1.2 deste 

CDCA. 

possui significado previsto na Cláusula 7 .1.1. 

conjunto de regras que estabelecem critérios mínimos de 

caráter socioambiental a serem observados, criados pelo 

lnternational Finance Corporation - /FC e descritos no 

seguinte endereço eletrônico: http: //www.equator

principles.com/resources/ equator principles !11. pdf. 

"Produto" o açúcar e o etanol produzidos pela Emitente, objeto do 

Contrato de Fornecimento e do Contrato Safra, lastro 

deste CDCA. 

"Razão de Garantia da Cessão percentual a ser verificado mensalmente pela 

Fiduciária" Securitizadora e informado à Emitente, calculado 

conforme Contrato de Cessão Fiduciária. 

"Remuneracão" as parcelas do CDCA acrescidas de juros remuneratórios 

periódicos, incidentes de forma mensal, a partir da Data 

de Emissão até a Data de Vencimento Final, apurados 

sobre o Valor Nominal, ou saldo do Valor Nominal, 

conforme o caso, equivalentes a 100% (cem por cento) da 

Taxa DI Over, acrescida exponencialmente da sobretaxa 

de 1,80% (um inteiro e oitenta centésimos por cento) ao 

ano (spread), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 

Úteis. 

"Reorganizacão Societária" em relação a uma Pessoa, qualquer transformação, cisão, 

fusão, incorporação (de sociedades ou ações), 

integralização de capital (drop down), redução de capital 

ou qualquer outra forma de combinação de negócios, 

conforme definido na Deliberação da CVM no 665, de 4 de 

agosto de 2011. 



"Reunião de Quotistas" 

"Saldo Devedor" 

"Secu ritizadora" 

"Taxa DI Over" 

"Taxa Substitutiva" 

"Termo de Securitizacão" 

"Valor Nominal" 
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a reunião de quotistas da Emitente, rE:?~titâda em 10 de 

outubro de 2017, que aprovou a emissão deste CDCA. 

o Valor Nominal, ou saldo do Valor Nominal, conforme o 

caso, acrescido da Remuneração devida, e eventuais 

encargos e multas devidos, conforme estabelecido neste 

CDCA. 

GAIA AGRO SECURITIZADORA S. A., companhia securitizadora 

de direitos creditórios do agronegócio, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na 

Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8° andar, inscrita no 

CNPJ/MF sob o no 14.876.090/0001-93. 

significa as taxas médias diárias dos DI over extra grupo -

Depósitos lnterfinanceiros de um dia, calculadas e 

divulgadas pela B3, no Informativo Diário, disponível em 

sua página na Internet (http: I /www .b3.com.br), base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, expressa na 

forma percentual ao ano. 

a taxa que deverá ser utilizada, para o cálculo do valor de 

quaisquer obrigações pecuniárias previstas neste CDCA, 

em caso de extinção, indisponibilidade temporária ou 

ausência de apuração da Taxa DI Over. 

"Termo de Securitização de Direitos Creditórios do 

Agronegócio da 1° Série da 20° Emissão de Certificados 

de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Agro Securitizadora 

S.A., a ser celebrado entre a Securitizadora e o Agente 

Fiduciário nomeado nos termos da Lei 11.076, referente 

à emissão dos CRA. 

o valor nominal deste CDCA, que corresponderá a 

R$119.959.000,00 (cento e dezenove milhões, 

novecentos e cinquenta e nove mil reais), na Data de 

Emissão do CDCA. 

2. DIREITOS (REDITÓRIOS VINCULADOS AO CDCA 

2. 1. O presente CDCA terá como direitos creditórios a ele vinculados os Direitos 

Creditórios do Lastro do CDCA. 
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2. 2. As entregas de açúcar e etanol decorrentes do Contrato de,IQrR~~imento e do 
Contrato Safra constituem direitos creditórios de titularidade da Emitente e, observadas as 
condições nele previstas, correspondem a valor suficiente para representar, a todo o 

momento o Valor Nominal deste CDCA acrescido da Remuneração, conforme poderá ser 

verificado e monitorado, em cada Data de Verificação, pelo Custodiante, conforme fórmula 

abaixo. 

Valor do Lastro do CDCA = Valor Total dos Direitos Creditórios x Fator de Ponderação 

Onde: 

Fator de Ponderação = 10% (dez por cento), equivalente à composição dos percentuais dos 

Direitos Creditórios do Lastro do CDCA que devem representar, conjuntamente, para fins da 

verificação do Valor do Lastro do CDCA, 10% (dez por cento) dos direitos creditórios do 

Contrato de Fornecimento. 

Valor Total dos Direitos Creditórios = I Volume Projetadoaçúcar x Preço Projetadoaçúcar + 

Volume ProjetadOanidro X Preço ProjetadOanidro + Volume Projetadohidratado x 

Preço Projetadohidratado 

Volume Projetadoaçúcar: informação a ser enviada pela Emitente ao Custodiante até cada Data 

de Verificação, durante todo o prazo do existência do CDCA, contemplando a projeção de 

volume de produção de açúcar, para o próximo ano safra (período correspondente entre o 

mês de abril de um determinado ano e o mês de março do ano subsequente), conforme 

disposto no Contrato de Fornecimento, multiplicado pela quantidade de anos remanescentes 

do CDCA (número de meses até a Data de Vencimento do CDCA divido por 12). 

Volume Projetadoanidro: informação a ser enviada pela Emitente ao Custodiante até cada Data 

de Verificação, durante todo o prazo do existência do CDCA, contemplando a projeção de 

volume de produção de etanol anidro, para o próximo ano safra (período correspondente 

entre o mês de abril de um determinado ano e o mês de março do ano subsequente), 

conforme disposto no Contrato de Fornecimento, multiplicado pela quantidade de anos 

remanescentes do CDCA (número de meses até a Data de Vencimento do CDCA divido por 
12). 

Volume Projetadohidratado: informação a ser enviada pela Emitente ao Custodiante até cada 

Data de Verificação, durante todo o prazo do existência do CDCA, contemplando a projeção 

de volume de produção de etanol hidratado, para o próximo ano safra (período 

correspondente entre o mês de abril de um determinado ano e o mês de março do ano 

subsequente), conforme disposto no Contrato de Fornecimento, multiplicado pela 

quantidade de anos remanescentes do CDCA (número de meses até a Data de Vencimento 

do CDCA divido por 12). 
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Preço Projetadoaçúcar : média aritmética dos últimos 12 meses com disponíveis 

dos valores observados no último dia de cada mês da série histórica de prª~eYSêío indicador 
mensal do açúcar VHP CEPEA/ESALQ São Paulo - Mercado Externo, disponível no site 

www. cepea. esalq. usp. br I br I indicador í acucar-sao- paulo-mercado-externo. aspx. Para a 

definição deste preço será observado o valor em reais. 

Preço Projetadoanidro: média aritmética dos últimos 12 meses com informações disponíveis 

dos valores observados no último dia de cada mês da série histórica de preços do indicador 
semanal do etanol anidro combustível CEPEA/ESALQ - São Paulo, disponível no site 
www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/etanol.aspx. Para a definição deste preço será 

observado o valor em reais. 

Preço Projetadohidratado : média aritmética dos últimos 12 meses com informações disponíveis 

dos valores observados no último dia de cada mês da série histórica de preços do indicador 

semanal do etanol hidratado combustível CEPEA/ESALQ - São Paulo, disponível no site 

www .cepea.esalq.usp. br /br /indicador I etanol.aspx. Será observado o valor em reais. 

2.3. Os Direitos Creditórios Lastro do CDCA (i) encontram-se identificados e 

descritos no Contrato de Fornecimento e no Contrato Safra, cujos extratos encontram-se no 

Anexo I e no Anexo 11 ao presente CDCA, anexos estes que são, neste ato, assinados pelos 
representantes legais da Emitente, em consonância com o artigo 30 da Lei 11.076; (ii) serão 

registrados na B3, em consonância com o inciso I, do parágrafo 1°, do artigo 25, da Lei 

11.076; e (iii) serão mantidos e custodiados pelo Custodiante, em consonância com o inciso 

11, do parágrafo 1° e do inciso I, do parágrafo 2°, do artigo 25, da Lei 11.076. 

2.4. A Emitente declara e garante para todos os fins de direito que: (i) os Direitos 
Creditórios do Lastro do CDCA vinculados a este CDCA são existentes, válidos e exigíveis na 

forma estabelecida no Contrato de Fornecimento e no Contrato Safra e da legislação 

aplicável; e (ii) foram cumpridos todos os requisitos e formalidades legais para a sua validade 

e exequibilidade, nos termos da legislação aplicável, sob pena de vencimento antecipado do 
presente CDCA, na forma da Cláusula 9, abaixo, responsabilizando-se a Emitente 

inteiramente pela sua origem e autenticidade perante a Credora e Securitizadora caso 

qualquer uma venha a ser prejudicada por eventual inexatidão da declaração acima 

prestada, desde que devidamente comprovada. 

2. 5. A Emitente assume toda a responsabilidade e exonera a Credora e 

Securitizadora de qualquer responsabilidade por atas, fatos, prejuízos e/ou danos imputados 

e/ ou alegados por quaisquer terceiros, inclusive danos morais decorrentes de: (i) alegações 

envolvendo os negócios ou serviços que deram origem aos Direitos Creditórios Lastro do 

CDCA; e (ii) demais eventos e questionamentos envolvendo os Direitos Creditórios Lastro do 

CDCA. 

2.6. A Emitente está ciente de que emite o presente CDCA em favor da Credora, 
que por sua vez cederá e endossará imediatamente à Gaia Agro Securitizadora S.A., 
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conforme Termo de Endosso, Anexo IV ao presente instrumento, e no âr::lgjte'da operação 

de securitização que envolve a emissão, pela Securitizadora, dos CRA, a ser disciplinada pelo 
Termo de Securitização a ser celebrado para regular a emissão dos CRA, nos termos da Lei 

11.076 e da Instrução CVM 414, cujo lastro serão os recebíveis decorrentes do presente 

CDCA, agregando, por consequência, os Direitos Creditórios Lastro do COCA e as Garantias a 

ele vinculados. 

2. 7. Caso, a qualquer momento, os recebíveis decorrentes do Direitos Creditórios 

do Lastro do CDCA representem valor inferior ao previsto na Cláusula 2.2 acima, a Emitente 

obriga-se, em até 15 (quinze) Dias úteis contados da verificação e comunicação, pela 

Securitizadora, da insuficiência do valor do lastro deste COCA a (i) aumentar o percentual 

dos Direitos Creditórios do Lastro do COCA; ou (ii) apresentar novo(s) contrato(s) de 

fornecimento(s) para que seja reestabelecido o valor indicado na Cláusula 2.2 acima. 

2. 7.1. A Emitente deverá enviar cópia do instrumento de aditamento ou do(s) 

novo(s) contrato(s) de fornecimento à Credora e à Securitizadora, conforme o caso, em até 

2 (dois) Dias Úteis contados do envio da comunicação indicada na Cláusula 2.7, e a 

Securitizadora deverá, em até 2 (dois) Dias Úteis, confirmar se o aditamento ou o(s) novo(s) 

contrato(s) de fornecimento, conforme o caso, será(ão) aceito(s), observado, para o caso de 

novo(s) contrato(s) de fornecimento, os requisitos elencados na Cláusula 2.7.2 abaixo, 

mediante envio de notificação à Emitente neste sentido. 

2. 7.2. Somente poderão ser indicados contratos de fornecimento que 

atendam aos seguintes requisitos avaliados pela Securitizadora: (i) sejam .::elebrados entre 

a Emitente e a Copersucar e/ou entre a Emitente e a Cooperativa; (ii) tenha sido realizada 

a verificação da respectiva formalização, incluindo, para tanto, comprovação de assinatura 

dos representes legais no referido instrumento e documentos societários de aprovação; (iii) 
possuam prazo mínimo de vigência igual ou superior à Data de Vencimento deste COCA; (iv) 

possuam início de vigência em data igual ou anterior à data de vencimento do Contrato de 

Fornecimento; (v) possuam volume mínimo suficiente para representar, juntamente com o 

Contrato de Fornecimento, a Razão da Garantia da Cessão Fiduciária; e (vi) as partes 

contratantes atendam aos requisitos subjetivos do §1° do artigo 23 da Lei 11.076. 

2.7.3. O(s) novo(s) contrato(s) de fornecimento somente será(ão) válido(s) 

mediante (i) preenchimento dos requisitos elencados na Cláusula 2. 7.2 acima; (ii) celebração 

de aditivo ao presente COCA para constar as novas condições do(s) novo(s) contrato(s) e/ou 

o novo percentual dos Direitos Creditórios Lastro do CDCA; e (iii) o registro do(s) novo(s) 

contrato(s) de fornecimento e do aditivo ao COCA, pelo Custodiante dos Direitos Creditórios 

do Agronegócio e pelo Custodiante, na 83. 

2. 7.4. Caso a Emitente não realize a recomposição do lastro deste CDCA nos 

termos previstos nesta Cláusula 2.7, o COCA deverá ser amortizado parcialmente pela 

Emitente para adequar seu Valor Nominal ao valor dos Direitos Creditórios do Lastro do 
COCA, imediatamente após a comunicação a ser enviada pela Securitizadora nos termos da 
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Cláusula 2.7 acima, mediante a celebração de aditamento ao presente CptA junto à 
Securitizadora. Neste caso, a Emitente obriga-se a realizar o pagamento;"êm até 2 (dois) 

Dias Úteis contados da celebração do aditamento previsto nesta cláusula, da diferença entre 

(i) o Valor Nominal do CDCA na Data de Emissão, ou saldo do Valor Nominal, conforme o 

caso, acrescido da correspondente Remuneração incidente até a data de celebração de 

referido aditivo; e (ii) o novo valor nominal deste CDCA. 

2.8. lnobstante ao previsto na Cláusula 2.7, a Emitente obriga-se a indicar novo(s) 

contrato(s) de fornecimento, observados os requisitos indicados na Cláusula 2.7.2, em 

substituição ao Contrato de Fornecimento e/ou o Contrato Safra, com prazo de vencimento 

final, no mínimo, até a Data de Vencimento Final deste CDCA, sob pena de vencimento 

antecipado deste CDCA. A Emitente deverá enviar a via original do(s) novo(s) contrato(s) que 

atendam aos critérios da Cláusula 2.7.2 à Securitizadora ou ao Custodiante em até 15 

(quinze) dias corridos após sua celebração. A comunicação, pela Securitizadora à Emitente, 

da eventual aceitação deste aditamento ou do(s) novo(s) contrato(s) de fornecimento será 

realizada nos termos previstos na Cláusula 2.7 .1 acima, após o recebimento do aditamento. 

3. OBJETO 

3.1. A Emitente emite o presente CDCA em favor da Credora, vinculado aos Direitos 

Creditórios do Lastro do CDCA, que constitui promessa de pagamento em dinheiro, pela 

Emitente à Credora, em decorrência do crédito concedido pela Credora no âmbito da 

emissão do presente CDCA. 

4. FORMA DE DESEMBOLSO 

4. 1. A Emitente autoriza a Credora a realizar o pagamento do crédito objeto deste 

CDCA, representado pelo Valor Nominal, observados os descontos previstos na Cláusula 4.6, 

abaixo, mediante crédito na Conta de Livre Movimentação, valendo o comprovante de 

depósito/transferência como comprovante do cumprimento e de quitação, pela Credora, do 
pagamento dos valores por ela devidos no âmbito da emissão deste CDCA. 

4.2. A Emitente, desde já, anui e concorda, de forma irrevogável e irretratável, 

que o desembolso, pela Credora, do Valor Nominal, somente será realizado mediante a 

integralização dos CRA, conforme estabelecido no Termo de Securitização. 

4.3. O Valor Nominal deverá ser desembolsado pela Credora no prazo de até 1 (um) 

Dia Útil contado da integralização dos CRA, por meio de transferência eletrônica disponível 

- TED ou por qualquer outra forma de transferência de recursos imediatamente disponíveis 

que venha a ser instituído pelo Banco Central do Brasil, na Conta de Livre Movimentação. 

4.4. Tendo em vista que o presente CDCA será endossado pela Credora à 
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Securitizadora, conforme previsto na Cláusula 2.6 acima, a Emitente, desde já~, anui e 

concorda que o Valor Nominal poderá ser desembolsado pela Securitizadora, por conta e 
ordem da Credora, na Conta de Livre Movimentação, nos termos do artigo 304, parágrafo 

único do Código Civil. 

4.5. O Valor Nominal do presente CDCA somente será desembolsado pela Credora 

ou pela Securitizadora, em favor da Emitente, após o integral cumprimento das seguintes 

Condições Precedentes: (i) apresentação da via original deste CDCA devidamente assinada 

pela Emitente e pelas Avalistas; (ii) apresentação do comprovante de registro deste CDCA 

na B3; (iii) apresentação do comprovante de registro do Contrato de Fornecimento e do 

Contrato Safra na B3; (iv) apresentação do Contrato de Cessão de Créditos e do Contrato de 

Cessão Fiduciária devidamente registrados nos cartórios de registro de títulos e documentos 

competentes e na B3; (v) obtenção do registro da Oferta na CVM e na B3; (vi) fornecimento, 

pela Emitente, em tempo hábil, à Securitizadora, ou a quem esta indicar, de todas as 
informações necessárias para atender aos requisitos da emissão deste CDCA, e que as 

informações fornecidas sejam suficientes, corretas e completas, a exclusivo critério da 

Securitizadora; (vii) contratação e remuneração pela Emitente, se for o caso, dos 

prestadores de serviços relacionados à realização da emissão deste CDCA, incluindo, mas 

não se limitando, o assessor legal, banco registrador e liquidante dos CRA, além de eventuais 

outros prestadores de serviços cuja necessidade e escolha venham a ser verificadas em 

comum acordo entre as Partes; (viii) recolhimento, pela Emitente, de quaisquer taxas ou 

tributos incidentes sobre os registros necessários para a emissão deste CDCA, bem como 

sobre os demais registros previstos na presente cláusula; e (ix) devida formalização e 

constituição das Garantias. 

4.6. Por meio deste CDCA, a Emitente autoriza que, do valor a ser desembolsado 

pela Credora nos termos da Cláusula 4.5 acima, sejam descontados (i) os valores referentes 
a todas e quaisquer despesas, honorários, encargos, custas e emolumentos decorrentes da 

estruturação, da securitização e viabilização da emissão de CRA, inclusive, sem limitação, 

as despesas com honorários do assessor legal, do assessor financeiro da Emitente, do 

Custodiante, do escriturador dos CRA, do Agente Fiduciário, dos Coordenadores, da Credora 

e da Securitizadora, observadas as respectivas previsões referentes à remuneração, ao 

comissionamento e/ou ao reembolso de despesas previstas nos instrumentos de contratação 

de referidos prestadores de serviços, inclusive os referentes a emissão deste CDCA; e (ii) o 

valor necessário para a composição do Fundo de Despesas, conforme previsto no Termo de 

Securitização. Não obstante, todas as despesas, honorários, encargos, custas e emolumentos 

decorrentes da estruturação e viabilização da operação deverão ser previamente submetidos 

e aprovados pela Emitente, sob pena de não poderem ser quitados com tais recursos. 

4. 7. Caso qualquer das condições precedentes acima elencadas não seja cumprida 

até a Data de lntegralização, ou a Credora não dispense e/ou conceda prazo adicional para 

cumprimento, a seu exclusivo critério, da condição precedente não cumprida até tal data, 

o desembolso dos recursos pela Credora não será exigível. 
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4.8. A dívida representada pelo presente CDCA somente produzirá efeitos perante 

a Emitente a partir do efetivo desembolso dos recursos pela Credora. 

4. 9. Sem prejuízo às disposições acima, a Emitente se obriga, desde já, de forma 

irrevogável e irretratável, sob pena de vencimento antecipado do CDCA, nos termos da 

Cláusula 9, abaixo, a entregar à Credora, na Data de Emissão: (i) a via original negociável, 
devidamente formalizada, do CDCA, do Contrato de Cessão de Créditos, do Contrato de 
Cessão Fiduciária, bem como cópia simples do Contrato de Fornecimento e do Contrato 

Safra; e (ii) cópia do registro do Contrato de Cessão de Créditos e do Contrato de Cessão 

Fiduciária. 

4.1 O. O valor recebido pela Emitente no âmbito da emissão do presente CDCA, 

observados os descontos previstos na Cláusula 4.6 acima, será por ela destinado para gestão 

ordinária de seus negócios, para comércio e indústria de açúcar e etanol, refinaria de açúcar, 

importação e exportação, produção e comercialização de energia elétrica, assim como para 

capital de giro e investimentos relacionados com atividades de produção, comercialização, 
beneficiamento e industrialização de produtos agrícolas, na forma prevista em seu objeto 

social. 

5. REMUNERAÇÃO 

5.1. O saldo do Valor Nominal não será corrigido monetariamente. A partir da Data 

de lntegralização, o CDCA fará jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal 

ou saldo do Valor Nominal, conforme o caso, equivalentes a 100% (cem por cento) da variação 

acumulada da Taxa DI Over, acrescida exponencialmente da sobretaxa de 1,80% (um inteiro 

e oitenta centésimos por cento) ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 

Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal, calculado durante o respectivo Período de 

Capitalização, de acordo com a seguinte fórmula: 

J = VNe x (Fator Juros - 1) 

Sendo que: 

J = valor unitário da Remuneração devido ao final do Período de Capitalização, calculado 

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

VNe =Valor Nominal, ou saldo do Valor Nominal, conforme o caso, informado/calculado com 
8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e 

Fator Juros = fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, 

apurado de acordo com a seguinte fórmula: 

FatorJuros = (FatorDI x FatorSpread) 
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Sendo que: 

FatorDI = produtório das Taxas Dlk, desde a da Data de lntegralização ou da data de 

pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data 

de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado 

da seguinte forma: 

FarorDI ~ fi[l+(TDI,)] 
i~~l 

Sendo que: 

k =número de ordens das Taxas DI-Over, variando de 1 (um) até nDI; 

nDI =número total de Taxas DI-Over, consideradas na apuração do "FatorDI", sendo "nDI" 

um número inteiro; e 

TDik =Taxa DI-Over, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oitol casas decimais, 

com arredondamento, apurada da seguinte forma: 

onde: 

TDI =lrDI, + 1 
l ~ 100 

Dlk =Taxa DI-Over de ordem k, divulgada pela B3, utilizada com 2 (duas) casas decimais. 

FatorSpread = Sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com 

arredondamento, calculado conforme fórmula abaixo: 

l i~ ___ l) 
Faror.\j?rca d = ·1 1 ( .lprcod + 11 2

'
2 J ( 

l. \ 100 ) 
L I 

onde: 

spread = 1,80 (um inteiro e oitenta centésimos); e 

n = número de dias úteis entre a Data de lntegralização ou da data de pagamento da 

Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, e a data atual, sendo "n" um 

número inteiro. 

Observações: 

(i) o fator resultante da expressão (1 + TDik) é considerado com 16 (dezesseis) casas 

decimais, sem arredondamento; 

(ii) efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDik), sendo que a cada fator diário 

acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo 

fator diário, e assim por diante até o último considerado; e 

(iii) a Taxa DI-Over deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais 

divulgado pelo órgão responsável pelo seu cálculo, salvo quando expressamente indicado de 

outra forma. 

(iv) para efeito da Taxa DI-Over, será sempre considerado a taxa com 1 (um) Dia Útil de 

defasagem em relação à data de cálculo (exemplo: no dia 15 (quinze) será considerado o DI 

divulgado no dia 14 (quatorze)). 

Considerando a diferença de 2 (dois) Dias Úteis do vencimento do CDCA e dos CRA, 

excepcionalmente, no primeiro pagamento de Remuneração, deverá ser capitalizado ao 
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FatorDI, acrescido do Spread, um prêmio de remuneração equivalente ao pr:odutório de 2 

(dois) Dias úteis que antecedem a data de integralização do CDCA, considerados pro rata 

temporis. O cálculo deste prêmio ocorrerá de acordo com as regras de apuração da 

remuneração acima descritas. 

5.2. A Taxa DI-Over deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas 

decimais divulgado pelo órgão responsável pelo seu cálculo, salvo quando expressamente 
indicado de outra forma. 

5.3. Os valores recebidos a título de Remuneração do CDCA deverão ser pagos 

mensalmente, conforme planilha no Anexo III, a partir da Data de Emissão. 

5.4. Na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa DI Over por 

mais de 5 (cinco) Dias Úteis consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou 

divulgação, ou no caso de impossibilidade de aplicação da Taxa DI Over como Remuneração 

por proibição legal ou judicial, o Agente Fiduciário deverá, no prazo de ate 1 (um) Dia Útil 

contado da data de término do prazo de 5 (cinco) Dias Úteis mencionado acima ou da data 

de extinção da Taxa DI Over, ou de impossibilidade de aplicação da Taxa DI Over por 

proibição legal ou judicial, conforme o caso, convocar os titulares dos CRA e a Emitente para 
a realização de uma Assembleia Geral, nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização, 

para que os titulares dos CRA em conjunto com a Emitente deliberem, em conformidade 

com a regulamentação aplicável sobre a Taxa Substitutiva, em conformidade com a 

regulamentação aplicável. Até a deliberação da Taxa Substitutiva, ou na hipótese de não 

haver acordo, será utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer obrigações pecuniárias 

previstas neste CDCA a mesma taxa diária produzida pela última Taxa DI Over divulgada. 

5.5. Caso a Taxa DI Over venha a ser divulgada antes do prazo estabelecido na 

Cláusula 5.3 acima, a Taxa DI Over divulgada passará novamente a ser utilizada para o 

cálculo da Remuneração e a Assembleia Geral referida no item 5.4 acima deixará de ser 
realizada. 

5.6. Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva, a Emitente deverá, no prazo 
de 20 (vinte) Dias Úteis contados da data em que houve divulgação da Taxa DI Over, ou na 

próxima Data de Pagamento, o que ocorrer primeiro, pagar a integralidade do Valor Nominal, 

ou saldo do Valor Nominal, conforme o caso, acrescido da Remuneração devida até a data 

do efetivo pagamento, calculada pro rata temporis desde a Data de lntegralização. A Taxa 

DI Over a ser utilizada para cálculo da Remuneração nesta situação será a última Taxa DI 

Over disponível. 

6. AMORTIZAÇÃO 

Amortizacão Programada 
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6. 1. A Emitente se obriga a realizar o pagamento do Valor Nom1nal; qu/saldo do 

Valor Nominal, conforme o caso, acrescidas da Remuneração devida, em rnõeda corrente 
nacional, na Data de Pagamento e/ ou na Data de Pagamento de Remuneração, conforme o 

caso, devendo ser realizado pela Emitente tempestivamente diretamente na Conta 

Centralizadora, na periodicidade prevista no Anexo III, de acordo com a seguinte fórmula: 

AMi = Vne x TA 

em que: 

AMi = Valor unitário da i-ésima parcela de amortização. Valor em reais, calculado com 8 

(oito) casas decimais, sem arredondamento; 

VNe = Valor Nominal no primeiro Período de Capitalização, ou saldo do Valor Nominal no 

caso dos demais Períodos de Capitalização, calculado/informado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento; 

TA= Taxa de Amortização da respectiva série, expressa em percentual, com 4 (quatro) 

casas decimais de acordo com a tabela constante no Anexo III. 

6.2. Considerar-se-á automaticamente prorrogada as datas de pagamento de 

qualquer obrigação relativa ao presente COCA, pela Emitente, até o primeiro Dia Útil 
subsequente, se a data de vencimento da respectiva obrigação coincidir com dia em que não 

houver expediente comercial ou bancário na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, 

sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos. 

6.3. Para fins desta Cláusula 6, a Securitizadora informará à Emitente, no Dia Útil 

imediatamente anterior a cada Data de Pagamento e/ou Data de Pagamento de 

Remuneração, conforme o caso, o valor a ser pago pela Emitente na respectiva Data de 

Pagamento e/ou Data de Pagamento de Remuneração, mediante envio de e-mail aos 

seguintes endereços eletrônicos: (i) ogregorin@cocal.com. br; (ii) fgenova@cocal.com. br; 

(iii) ailton.santos@cocal.com.br; e (iv) pzanetti@cocal.com.br. 

Amortizacão Extraordinária 

6.4. Caso, por qualquer motivo, a Securitizadora verifique que o Contrato de 

Fornecimento e o Contrato Safra possuem valor insuficiente para representar o Valor 

Nominal deste COCA acrescido da Remuneração, nos termos da Cláusula 2.2 acima, e a 

Emitente não efetue a recomposição deste percentual nos prazos indicados na Cláusula 2. 7 

mediante (i) aumento do percentual dos Créditos Cedidos Fiduciariamente; ou (ii) não 

apresentação de novo(s) contrato(s) de fornecimento, a Emitente e as Avalistas obrigam-se 

a celebrar, junto à Credora, aditamento ao presente COCA para adequar seu Valor Nominal 

aos valores remanescentes cedidos do Contrato de Fornecimento e do Contrato Safra, em 

até 1 O (dez) Dias Úteis após o prazo previsto na Cláusula 2. 7 acima, para a Emitente 
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apresentar ou o(s) novo(s) contrato(s) de fornecimento. 

6.4.1. Caso a Emitente não realize a recomposição do lastro, conforme 

previsto nas Cláusulas 2.7 e 6.4 acima, a Emitente obriga-se a realizar o pagamento, à 
Securitizadora, da diferença entre (i) o Valor Nominal do CDCA na Data de Emissão, ou saldo 

do Valor Nominal, conforme o caso, acrescida da Remuneração incidente desde a Data de 

Emissão ou Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, 

até a data de celebração do CDCA prevista na Cláusula 6.4 acima; e (ii) o novo valor do CDCA 

após a celebração do aditamento previsto na Cláusula 6.4 acima, em até 2 (dois) Dias Úteis 

contados da celebração de referido aditamento, sob pena de vencimento antecipado deste 

CDCA. 

7. RESGATE ANTECIPADO 

Oferta de Resgate Antecipado 

7.1. A Emitente poderá realizar, a qualquer tempo, mediante deliberação de seus 

órgãos competentes, oferta de resgate antecipado da totalidade do CDCA ou seu saldo, com 

o consequente cancelamento do CDCA, de acordo com os termos e condições previstos abaixo 

("Oferta de Resgate Antecipado do CDCA"). 

7.1.1. A Emitente deverá comunicar à Securitizadora sobre a realização da 

Oferta de Resgate Antecipado do CDCA ("Comunicacão de Oferta de Resgate Antecipado do 

CDCA"), descrevendo os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado do CDCA, 

inclusive: (i) a data efetiva para o resgate e pagamento do CDCA a ser resgatado, o que não 

poderá exceder 60 (sessenta) dias da Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado do 

CDCA; (ii) o eventual prêmio de resgate a ser oferecido, a exclusivo critério da Emitente 

("Prêmio de Resgate"); e (iii) demais informações sobre a Oferta de Resgate Antecipado do 

CDCA necessárias para tomada de decisão pelos titulares dos CRA em relação à Oferta de 

Resgate Antecipado dos CRA (conforme definido abaixo). 

7. 1. 1. 1. Recebida a Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado, a 

Securitizadora deverá comunicar os Titulares dos CRA sobre uma oferta de resgate 

antecipado dos CRA ("Oferta de Resgate Antecipado dos CRA"), que somente será aderida 

no caso de preenchimento do quórum de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) do total de 

titulares dos CRA, tendo o comunicado o dever de refletir os mesmos termos e condições 

estabelecidos para a Oferta de Resgate Antecipado do CDCA, por meio do envio de carta 

protocolada, carta ou e-mail encaminhados com aviso de recebimento, com cópia para o 

Agente Fiduciário, ou, ainda, publicação de comunicado específico sobre a Oferta de Resgate 

Antecipado aos Titulares dos CRA no jornal "O Dia" e divulgação em seu site e do Agente 
Fiduciário, conforme estabelecida Cláusula 7 .2.1.1 do Termo de Securitização 

("Comunicacão de Oferta de Resgate Antecipado dos CRA"). 

7.1.1.2. Os Titulares dos CRA deverã.o optar pela adesão à Oferta de 
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Resgate Antecipado dos CRA em até 5 (cinco) Dias Úteis da data de recebimento da 

Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado dos CRA por meio de carta pr~tocolada ou 
carta/e-mail encaminhado com aviso de recebimento ("Prazo de Adesão à Oferta de Resgate 

Antecipado dos CRA"). A Securitizadora deverá aderir à Oferta de Resgate Antecipado do 

CDCA na quantidade equivalente à quantidade de CRA que os titulares dos CRA tenham 

aderido à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, observado as regras de rateio estabelecidas 

no Termo de Securitização. Essa adesão deverá ser informada à Emitente em até 2 (dois) 

Dias Úteis a contar do término do Prazo de Adesão à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, 

sendo que a Emitente terá até 5 (cinco) Dias Úteis para realizar o efetivo pagamento do 

Resgate Antecipado, observado o prazo previsto na Cláusula 7.1.1, acima. 

7.1.1.3. O valor a ser pago pela Emitente a título de Oferta de Resgate 

Antecipado deverá corresponder ao valor da quantidade de CRA a ser resgatado, acrescido 

da Remuneração dos CRA, calculados pro rata temporis desde a Data de lntegralização (ou 

a data de pagamento da Remuneração dos CRA imediatamente anterior, conforme o caso), 

inclusive, até a data do efetivo resgate, exclusive, e de eventual prêmio pelo Resgate 

Antecipado. 

7.1.1.4. A data para realização de qualquer Oferta de Resgate 

Antecipado deverá, obrigatoriamente, ser um Dia Útil. 

8. GARANTIAS 

O CDCA contará com as seguintes garantias: 

8. 1. Aval. Comparecem as Avalistas no presente CDCA, em caráter irrevogável e 

irretratável, na condição de avalistas, principais pagadores e responsáveis solidários com 

relação a todas as obrigações principais e acessórias da Emitente para com a Credora, 

conforme estabelecidas neste CDCA. 

8.1.1. As Avalistas, na condição de devedores solidários e principais 

pagadores, juntamente com a Emitente, perante a Credora, para o adimplemento da 

obrigação de pagamento constante neste CDCA, assinam o presente CDCA e declaram estar 

cientes e autorizar a outorga da presente garantia, aceitando todos os termos, condições e 

responsabilidades que daí advenham, sem a existência de qualquer benefício de ordem e de 

divisão entre a Emitente e as Avalistas, renunciando expressamente à ordem de pagamento 

e ao benefício divisão, conforme previsto nos artigos 827 e seguintes do Código Civil. 

8.1.2. O Aval aqui previsto considera-se prestado a título oneroso, de forma 

que possui interesse económico no resultado da operação, beneficiando-se indiretamente da 

mesma. 

8. 1. 3. O presente Aval entrará em vigor na Data de Emissão e permanecerá 
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válido enquanto persistirem quaisquer obrigações ou responsabilidades P<:}JÃl fõm a Credora 
em decorrência deste CDCA, extinguindo-se imediata e automaticamente mediante seu 
integral cumprimento. 

8.1.4. Cabe à Credora e/ou Securitizadora, em benefício do patrimônio 

separado dos CRA, requerer a execução, judicial ou extrajudicial, do Aval. O Aval poderá ser 

excutido e exigido pela mesma quantas vezes forem necessárias para a integral liquidação 

dos valores devidos, contra as Avalistas. A não-excussão, total ou parcial, do Aval, ou sua 

excussão tardia, não ensejará, em hipótese nenhuma, perda do direito de excussão do Aval 
pela Credora e/ou Securitizadora, pelo agente fiduciário da emissão dos CRA e/ou pelos 

titulares dos CRA, nos termos da Cláusula 8. 5.1, abaixo. 

8.2. Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. Em garantia ao fiel e integral 

cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emitente neste 

COCA e, consequentemente, com o cumprimento de todas as obrigações principais e 

acessórias por ela assumidas na emissão e distribuição pública dos CRA, a Emitente 

constituirá, em favor da Credora (ou à Securitizadora ou qualquer terceiro a quem seja 

endossado, cedido ou transferido este COCA, incluindo, mas não se limitando, mediante o 

Contrato de Cessão de Créditos), a Cessão Fiduciária sobre os Créditos Cedidos 
Fiduciariamente, conforme previsto no Contrato de Cessão Fiduciária, conforme aprovado 

em Reunião de Quotistas, realizada em 1 O de outubro de 2017. 

8.3. Disposicões gerais às Garantias. Em caso excussão das Garantias constituídas 

no âmbito deste COCA, a Credora deverá aplicar o valor arrecadado no pagamento ou 

reembolso, à Credora, de valores devidos, nesta ordem: (i) encargos moratórias, tributos, 

além das despesas de cobrança e de intimação; (ii) a Remuneração; e (iii) o Valor Nominal 

deste CDCA, ou saldo do Valor Nominal, conforme o caso, permanecendo a Emitente, em 
qualquer caso, obrigado pelo saldo que eventualmente remanescer em relação às Obrigações 

Garantidas. 

8.4. Os Créditos Cedidos Fiduciariamente, outorgados em garantia à 

Securitizadora, deverão representar o montante equivalente a, no mínimo, a Razão de 
Garantia da Cessão Fiduciária, conforme apurações a serem realizadas pela Securitizadora 

mensalmente, nos termos e nos prazos previstos no Contrato de Cessão Fiduciária, até que 
todas as obrigações relacionadas ao COCA e, consequentemente, aos CRA, sejam cumpridas, 

conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciária e no Termo de Securitização, sob pena 

de vencimento antecipado do CDCA e, consequentemente, CRA. Para fins de apuração da 

Razão de Garantia da Cessão Fiduciária, será considerada a fórmula descrita no Contrato de 

Cessão Fiduciária. 

8.4. 1. No caso de perda ou deterioração das Garantias que fiquem abaixo da 

Razão de Garantia da Cessão Fiduciária, obriga-se a Emitente a notificar e informar por 

escrito a Credora (a Securitizadora, após a cessão) os fatos que acarretaram a perda ou 
deterioração de referidas Garantias, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis do seu conhecimento a 
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respeito da perda ou deterioração das Garantias, bem como providenciar r"emêlt'é 20 (vinte) 

Dias úteis nos termos previstos nos Documentos da Operação, o reforço das Garàntias ou, 

ainda, a sua substituição, para que sejam reestabelecidas as razões de garantia, sob pena 

de vencimento antecipado deste COCA. 

8.4.2. A Emitente obriga-se, desde já, às suas expensas, a: 

(i) no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de assinatura 

deste COCA, do Contrato de Cessão Fiduciária ou de qualquer 

aditamento a referidos documentos, conforme o caso, comprovar à 

Credora que qualquer de tais instrumentos foi submetido a registro ou 

averbação, conforme o caso, para a constituição das Garantias, 

mediante envio de cópia dos registras ou averbação junto aos 

competentes cartórios de registro de títulos e documentos das sedes 

das Partes; 

(ii) no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis do efetivo registro do Contrato de 

Cessão Fiduciária, ou de qualquer aditamento, apresentar à Credora, 

comprovação, por meio da entrega de uma via original do Contrato de 

Cessão Fiduciária devidamente registrado nos cartórios competentes; 

e 

(iii) celebrar aditamentos a este COCA nos casos aqui previstos. 

8.4.3. Sem prejuízo das demais penalidades previstas neste COCA, caso a 

Emitente não realize os registras acima previstos, fica desde já a Credora autorizada a 

procedê-los, sem prejuízo da declaração de vencimento antecipado deste COCA. Os custos 

suportados pela Credora para o registro previsto na presente cláusula deverão ser 

reembolsados pela Emitente, desde que devidamente comprovados. 

8. 5. Exercício de Direitos. Os poderes, pretensões e faculdades atribuídas à 

Credora, neste COCA e/ ou no Termo de Securitização, poderão ser exercidos di reta e 

conjuntamente pelos titulares dos CRA e/ou pelo agente fiduciário da emissão dos CRA, após 

deliberação em Assembleia Geral de titulares dos CRA, conforme previsto no Termo de 

Securitização, com base nas previsões da Lei no 9. 514, de 20 de novembro de 1997, conforme 

alterada. 

8.5.1. A excussão das Garantias independerá de qualquer providência 

preliminar por parte da Credora ou da Securitizadora, tais como aviso, protesto, notificação, 

interpelação ou prestação de contas, de qualquer natureza, e a excussão de uma das 

Garantias não ensejará, em hipótese nenhuma, perda da opção de se excutir as demais ou 

proceder à execução deste COCA. 
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9. VENCIMENTO ANTECIPADO 

9. 1. A Credora, ou qualquer terceiro que venha a sucedê-la como titular do CDCA 

ou administrador do património separado vinculado à emissão dos CRA, independentemente 

de aviso, interpelação ou notificação extrajudicial, poderá, a seu exclusivo critério, declarar 

antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes deste CDCA, nas seguintes 

hipóteses: 

(i) rescisão, resilição ou qualquer outra forma de extinção deste CDCA e/ou dos 

demais Documentos da Operação, em momento anterior à Data de 

Vencimento dos CRA, o que implicará a não recomposição do lastro deste 

CDCA, nos termos, prazos e condições previstas na Cláusula 2. 7 deste CDCA; 

(ii) descumprimento, pela Emitente e/ou pelos Garantidores, de qualquer 

obrigação pecuniária, principal ou acessória, relacionada com este CDCA e/ou 

nos demais Documentos da Operação não sanada no prazo de até 1 (um) Dia 

Útil da data do respectivo inadimplemento; 

(iii) descumprimento, pela Emitente, de qualquer obrigação não-pecuniária, 

principal ou acessória, relacionada com este CDCA e/ou os demais 

Documentos da Oferta, desde que não sanada no prazo previsto no respectivo 

documento, ou, em caso de omissão, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis, a 

contar da comunicação do referido descumprimento: (a) pela Emitente à 

Securitizadora; ou (b) pela Securitizadora à Emitente, conforme o caso, dos 

dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo não se aplica às obrigações 

para as quais tenha sido estipulado prazo específico nos Documentos da 

Operação; 

(iv) resc1sao, resilição, término, extinção ou alteração do Contrato de 

Fornecimento e/ou Contrato Safra, sem o consentimento prévio, expresso e 

por escrito da Securitizadora, exceto nos casos expressamente permitidos nos 

termos deste CDCA; 

(v) provarem-se insuficientes, falsas, incorretas ou enganosas, quaisquer das 

declarações ou garantias prestadas pela Emitente e/ou pelos Garantidores no 

CDCA e/ou nos Documentos da Operação; 

(vi) pedido de recuperação judicial ou submissão a qualquer credor ou classe de 

credores de pedido de negociação de plano de recuperação extrajudicial, 

extinção, liquidação, dissolução, declaração de insolvência ou falência 

formulado pela Emitente ou qualquer de suas Controladoras ou Controladas 

e I ou Coligadas e I ou pelos Garantidores; 
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(vii) extinção, liquidação, dissolução, declaração de insolvênçJa, pedido de 

autofalência, pedido de falência formulado por terceiros, não elidido no prazo 

legal ou decretação de falência da Emitente, qualquer de suas Controladoras 

ou Controladas, e/ou Coligadas e/ou dos Garantidores; 

(viii) descumprimento, pela Emitente e/ou Garantidores, de qualquer decisão ou 
sentença judicial, arbitral ou administrativa, transitada em julgado ou com 

laudo arbitral definitivo, conforme aplicável, contra os quais não caiba 

qualquer tipo de manifestação, em valor unitário ou agregado superior a 

R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), ou seu equivalente em outras 

moedas, no prazo estipulado na respectiva decisão; 

(ix) protesto de títulos contra a Emitente e/ou os Garantidores, em valor 

individual ou agregado superior a R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), 

ou seu equivalente em outras moedas, salvo se, no prazo de 5 (cinco) Dias 

Úteis, contados do referido protesto, (a) seja validamente comprovado pela 

Emitente e/ou pelos Garantidores, que o protesto ou a inserção foi efetuado 

por erro ou má-fé de terceiro; (b) o protesto ou a inserção for cancelado, ou 

ainda, (c) forem prestadas garantias em juízo; 

(x) (a) inadimplemento pela Emitente e/ou pelos Garantidores de quaisquer 

obrigações pecuniárias, não decorrentes do CDCA e/ou dos Documentos da 

Operação, em valor individual ou agregado superior a R$4.000.000,00 (quatro 

milhões de reais), ou (b) vencimento antecipado, em qualquer valor (cross 
default ou cross acceleration), de qualquer dívida bancária ou de mercado de 

capitais local ou internacional, ou qualquer acordo do qual a Emitente e/ou 

os Garantidores seja(m) parte(s); 

(xi) pagamento, pela Emitente, de lucros, dividendos e/ou de juros sobre capital 

próprio, exceto os dividendos obrigatórios e os juros sobre capital próprio 

imputados aos dividendos obrigatórios nos termos da Lei das Sociedades por 

Ações, caso a Emitente esteja em mora relativamente ao cumprimento de 

quaisquer de suas obrigações pecuniárias previstas nos Documentos da 

Operação ou descumprindo os índices financeiros aqui previstos; 

(xii) liquidação, dissolução, cisão, fusão, incorporação ou qualquer forma de 

Reorganização Societária que envolva a alteração do controle da Emitente, 

suas controladas e/ou Coligadas, bem como qualquer ato que resulte em 

alteração de acordo de acionistas de referidas sociedades, exceto mediante 

aprovação prévia e por escrito da Securitizadora; 

(xiii) redução do capital social da Emitente, sem anuência prévia e por escrito da 

Securitizadora, ou ainda, alteração ou modificação do objeto social da 

Emitente, de forma a alterar as atuais atividades principais da Emitente ou a 
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agregar a essas atividades novos negócios que tenham prevalência"ou possam 

representar desvios em relação às atívidades atualmente deseonvolvidas pela 

Emitente, ou que a impeça de emitir este CDCA; 

(xiv) desapropriação, confisco ou qualquer outro ato de qualquer entidade 

governamental brasileira que afete todos ou substancialmente os ativos 

relevantes da Emitente e/ou de qualquer dos Garantidores; 

(xv) inobservância das obrigações estabelecidas pela legislação socioambiental e 

criminal aplicável, bem como pelos Princípios do Equador, se aplicável, desde 

que constatado por meio de sentença condenatória transitada em julgado, 

bem como a não-renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das 

autorizações, concessões, subvenções, alvarás ou licenças, inclusive as 

ambientais, exigidas para o regular exercício das atividades desenvolvidas 

pela Emitente que afete de forma significativa o regular exercício das 

atividades desenvolvidas, exceto se, dentro do prazo de 15 (quinze) Dias Úteis 

a contar da data de tal não renovação, cancelamento, revogação ou 

suspensão, a Emitente comprove a existência de provimento jurisdicional 

autorizando a regular continuidade das suas atividades até a renovação ou 

obtenção da referida licença ou autorização; 

(xvi) existência de sentença condenatória transitada em julgado ou arbitral 

definitiva relativamente à prática de atas pela Emitente, que importem em 

infringência à legislação que trata do combate ao trabalho infantil e ao 

trabalho escravo, bem como ao crime contra o meio ambiente; 

(xvii) na hipótese da Emitente e/ou os Garantidores, direta ou indiretamente, 

tentar ou praticar qualquer ato visando a anular, questionar, revisar, cancelar 

ou repudiar, por meio judicial ou extrajudicial, este CDCA, o Contrato de 

Fornecimento e/ ou o Contrato Safra ou qualquer das cláusulas de documentos 

relativos à emissão dos CRA; 

(xviii) interrupção das atividades da Emitente por prazo superior a 25 (vinte e cinco) 

dias corridos, determinada por ordem judicial ou qualquer outra autoridade 

competente, mediante aprovação de 75% (setenta e cinco por cento) dos 

Titulares de CRA; 

(xix) caso o Contrato de Cessão de Crédito e o Contrato de Cessão Fiduciária não 

sejam devidamente registrados nos cartórios de registras de títulos e 

documentos das cidades onde estão localizadas as sedes das partes, dentro do 

prazo de 20 (vinte) Dias Úteis contados da presente data; 
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(xx) caso as demonstrações financeiras da Emitente não sejam envtadas para a 

Credora em até 90 (noventa) Dias úteis após a celebração deste CDCA e/ou 
após o encerramento de cada exercício social anual, conforme aplicável; 

(xxi) caso a classificação de risco da emissão passe a ser inferior a "BBB-", em 

escala local ou seu equivalente, pela agência de classificação de risco; 

(xxii) não manutenção dos seguintes índices financeiros, os quais serão apurados e 

revisados anualmente por auditores independentes da Emitente, com base nas 

demonstrações financeiras anuais consolidadas auditadas relativas aos 

exercícios soc1a1s anuais, disponibilizadas na forma prevista na 

regulamentação aplicável: 

(a) Dívida Bancária Líquida I EBITDA Ajustado::; 3,0 

(b) Dívida Bancária Líquida I Patrimônio Líquido ::; 1, 5 

(xxiii) caso qualquer dos documentos comprobatórios dos Direitos Creditórios do 

Lastro do CDCA não esteja devidamente formalizado, na forma exigida por lei 

aplicável; 

(xxiv) caso qualquer dos documentos comprobatórios do CDCA ou da emissão dos 

CRA seja, por qualquer motivo ou por qualquer pessoa, resilido, rescindido ou 

por qualquer outra forma extinto; 

(xxv) alteração ou extinção da Conta Centralizadora ou da conta vinculada, sem a 
expressa anuência da Securitizadora, ou não reposição dos valores devidos no 

Fundo de Despesas, caso a Conta Centralizadora, após transferidos todos os 

valores da conta vinculada, não tenha recursos suficientes para referida 

reposição; 

(xxvi) invalidade, nulidade ou exequibilidade dos Documentos da Operação; 

(xxvii) não utilização, pela Emitente, dos recursos líquidos obtidos com a emissão nos 

termos dos Documentos da Operação; 

(xxviii) mudança ou transferência, direta ou indireta, do controle da Emitente, 

exceto se previamente autorizado pela Securitizadora; 

(xxix) cessão, promessa de cessão ou qualquer outra forma de transferência ou 

promessa de transferência a terceiros, no todo ou em parte, pela Emissora, 

de quaisquer obrigações em relação aos Documentos da Operação; 
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(xxx) cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de transfer&ncia pela 

Emitente, bem como constituição de qualquer outro Ónus dasJ:.âffrantias, sem 
prévia e expressa autorização da Securitizadora; 

(xxxi) caso seja constatado qualquer vício, invalidade, ou ineficácia na constituição 

das Garantias; e 

(xxxii) não atendimento, após decorridos eventuais prazos de cura previstos nos 

Documentos de Emissão, das obrigações de reforço e/ou complemento da 

Razão de Garantia da Cessão Fiduciária. 

9. 2. A ocorrência de qualquer dos eventos acima, não sanados no prazo de cura 

eventualmente aplicável, deverá ser prontamente comunicada pela Emitente e/ou pelas 

Avalistas à Credora e à Securitizadora, em prazo de até 2 (dois) Dias Úteis de seu 

conhecimento. A Securitizadora convocará Assembleia Geral de titulares dos CRA para 

deliberar acerca da declaração de vencimento antecipado deste CDCA, nos termos previstos 

no Termo de Securitização, devendo se manifestar de acordo com orientação deliberada na 

Assembleia Geral de titulares dos CRA sobre a eventual não declaração do vencimento 

antecipado deste CDCA. 

9.3. Adicionalmente, a Emitente e/ou as Avalistas enviarão à Credora e à 
Securitizadora anualmente, até o último Dia Útil do respectivo exercício fiscal anual, 

declaração informando sobre a ocorrência ou não de tais eventos. O descumprimento desse 

dever pela Emitente e/ou pelas Avalistas não impedirá a Credora de, a seu critério, exercer 

seus poderes, faculdades e pretensões previstas neste CDCA e nos demais documentos 

relacionados aos CRA, inclusive de declarar o vencimento antecipado do CDCA e dos CRA. 

9.4. Em relação aos itens (i), (ii), (iv), (vi), (vii), (xi), (xii), (xvii), (xxvi), (xxviii), 

(xxix) e (xxx) da Cláusula 9.1 acima, será declarado o vencimento antecipado deste CDCA 

imediatamente após a verificação da ocorrência desta hipótese pela Emitente, 

independentemente da realização de Assembleia Geral de titulares dos CRA. 

10. EFEITOS DO VENCIMENTO ANTECIPADO 

1 O. 1. Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Cláusula 9 acima, sem o 

pagamento dos valores devidos pela Emitente em decorrência deste CDCA, ou ainda, se 

observadas as previsões do Termo de Securitização quanto ao vencimento antecipado da 

emissão dos CRA, a Credora poderá executar ou excutir este CDCA, os Direitos Creditórios 

do Lastro do CDCA e as Garantias oferecidas pela Emitente pelas Avalistas e/ou por terceiros, 

conforme for o caso, observado o prazo de vencimento dos Direitos Creditórios do Lastro do 

CDCA, podendo para tanto promover, de forma simultânea ou não: (i) a execução do 
presente COCA; e (ii) a excussão das Garantias, aplicando, em qualquer caso, o produto de 

tal venda ou excussão na amortização do Saldo Devedor e dos demais encargos moratórias e 

penalidades devidas, observado o disposto na Cláusula 1 0.2, abaixo. 
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1 O. 2. Na ocorrência da declaração do vencimento antecipado do pYes~nte CDCA, a 

Emitente e/ou as Avalistas obrigam-se a efetuar o pagamento do Valor Nominal, ou saldo do 

Valor Nominal, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculados pro rata temporis 

desde a última data de pagamento ou, se não houver pagamento anterior, da Data de 

Emissão até a data do seu efetivo pagamento, e de quaisquer outros valores eventualmente 

devidos pela Emitente nos termos deste CDCA (e, no caso do subi tem (i) da Cláusula 10.1 

acima, de multa de 2% (dois por cento), calculada a partir da data em que tais pagamentos 

deveriam ter sido efetuados) em até 2 (dois) Dias Úteis contados de comunicação neste 

sentido, a ser enviada pela Credora à Emitente e/ou às Avalistas, sob pena de ficarem 

obrigados, ainda, ao pagamento dos Encargos Moratórias. 

11 . DECLARAÇÕES E CONDIÇÕES PARTICULARES 

11.1. Declaracões. São razões determinantes deste CDCA, do Contrato de Cessão 

Fiduciária, Contrato de Cessão de Créditos e do Termo de Securitizaçâo as declarações a 

seguir prestadas pela Emitente e pelas Avalistas, em favor da Credora, de que: 

(i) está devidamente autorizada a emitir este CDCA, a prestar as Garantias, 

conforme aplicável, e a cumprir com todas as obrigações aqui e ali previstas, 

tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para 

tanto; 

(ii) a celebração deste CDCA, bem como o cumprimento das obrigações aqui 

previstas, não infringe qualquer obrigação anteriormente assumida pela 
Emitente e/ou pelas Avalistas; 

(iii) a Emitente é a única e legítima beneficiária e titular dos Direitos Creditóriosdo 

Lastro do CDCA, que se encontram livres e desembaraçados de quaisquer 

Ónus, gravame, judicial ou extrajudicial, não existindo contra a Emitente, as 

Avalistas ou suas Partes Relacionadas qualquer ação ou procedimento judicial, 

administrativo ou fiscal de seu conhecimento que tenha por objeto (ou que 

razoavelmente possa) prejudicar ou invalidar este CDCA ou as Garantias; 

(iv) a Emitente e as Avalistas são sociedades limitadas, devidamente organizadas 

e constituídas, de acordo com as leis brasileiras, estando devidamente 

autorizadas a desempenhar as atividades descritas em seus respectivos 

objetos sociais; 

(v) as pessoas que as representam na assinatura deste CDCA têm poderes 

bastantes para tanto; 

(vi) os termos deste CDCA não contrariam qualquer ordem, decisão ou sentença 
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administrativa ou judicial que afete a Emitente, as Avalistas o.u .suas Partes 

Relacionadas, ou quaisquer de seus respectivos bens e propnedâdes; 

(vii) cumpre, e fará com que seus administradores cumpram, com as normas de 

conduta previstas na Instrução CVM 414 e na Instrução CVM 400, conforme 

aplicável, em especial as normas referentes à divulgação de informações e 

período de silêncio; 

(viii) este CDCA constitui uma obrigação legal, válida e vinculante da Emitente e, 

conforme o caso, das Avalistas, exequível de acordo com os seus termos e 

condições; 

(ix) a celebração deste CDCA não infringe qualquer disposição legal, contrato ou 

instrumento do qual a Emitente ou as Avalistas, assim como suas Partes 

Relacionadas, sejam parte, ou ao qual seus bens ou direitos estejam 

vinculados, nem resultará em: (a) vencimento antecipado de qualquer 

obrigação estabelecida em qualquer desses contratos ou instrumentos; (b) 

criação de qualquer Ónus sobre qualquer ativo ou bem da Emitente ou suas 

Partes Relacionadas, que não os previstos neste CDCA; ou (c) extinção de 

qualquer desses contratos ou instrumentos; 

(x) todos os recursos decorrentes deste CDCA serão utilizados única e 

exclusivamente para suas atividades relacionadas exclusivamente ao 

agronegócio, no curso ordinário dos seus negócios, comércio e indústria de 

açúcar e etanol, refinaria de açúcar, importação e exportação, produção e 

comercialização de energia elétrica, especificamente para capital de giro e 

investimentos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 23 da Lei 11.076 e 

cláusula 4.1 O deste CDCA; 

(xi) cumpre com o disposto na legislação ambiental em vigor em vigor, inclusive, 

mas não limitando à, legislação em vigor pertinente à Política Nacional do 

Meio Ambiente, às Resoluções do CONAMA - Conselho Nacional do Meio 

Ambiente e às demais legislações e regulamentações ambientais supletivas, 

adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias, destinadas a evitar 

e corrigir eventuais danos ambientais apurados, decorren~es da atividade 

descrita em seu objeto social e zelando sempre para que: (a) sejam detidas 

todas as permissões, licenças, autorizações e aprovações necessárias para o 

exercício de suas atividades, em conformidade com a legislação ambiental 

aplicável; e (b) sejam detidos todos os registras necessários, em conformidade 

com a legislação civil e ambiental aplicável, em qualquer caso; 

(xii) cumpre com o disposto na legislação trabalhista e previdenciária em vigor, 

zelando sempre para que (a) não seja utilizada, direta ou indiretamente, 

trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil, exceto no 
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caso de contratação de aprendizes, nos termos da legislaç~o.aplicável; e (b) 

(b.1) seus os trabalhadores estejam devidamente registrados nos termos da 

legislação em vigor; (b.2) sejam cumpridas as obrigações decorrentes dos 

respectivos contratos de trabalho; e (b. 3) sejam cumpridas a legislação 

aplicável à saúde e segurança do trabalho; 

(xiii) a Emitente e as Avalistas, cumprem e fazem cumprir, assim como seus 

controladores, controladas, Coligadas e sociedades sob controle comum, bem 

como as demais pessoas agindo em seu nome (incluindo gerentes, 

conselheiros, diretores, empregados ou terceiros contratados, 

subcontratados, assessores ou parceiros comerciais) as normas aplicáveis, 

nacionais ou estrangeiras, que versam sobre atas de corrupção ou atas lesivos 

contra a administração pública, incluindo, mas não se limitando aos previstos 

pelo Decreto-Lei no 2.848 de 1940, pela Lei no 12.846, de 1° de agosto de 2013, 

o U. S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 e o UK Bribery Act - UKBA, 

conforme aplicável ("Normas Anticorrupcão"), na medida em que: (a) mantém 

políticas e procedimentos internos que asseguram integral cumprimento de 

tais normas; (b) dão pleno conhecimento de tais normas a todos os 

profissionais que venham a se relacionar, previamente início de sua atuação 

no âmbito deste documento; (c) abstém-se de praticar atos ce corrupção e de 
agir de forma lesiva à administração pública, nacional e estrangeira, no seu 

interesse ou para seu benefício, exclusivo ou não; e (d) não realizaram 

contribuições, doações ou despesas de representação ilegais ou outras 

despesas ilegais relativas a atividades políticas e/ou qualquer pagamento de 

propina, abatimento ilícito, remuneração ilícita, suborno, tráfico de 

influência, "caixinha" ou outro pagamento ilegal; 

(xiv) a emissão deste CDCA não tem como objetivo ocultar ou dissimular a natureza, 

origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 

direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, 

nos termos da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada; 

(xv) obteve todas as licenças necessárias e está devidamente autorizada a emitir 

este CDCA e a cumprir todas as respectivas obrigações aqui previstas, tendo 

sido plenamente satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários 

necessários para tanto; 

(xvi) está cumprindo as leis, regulamentos, normas administrativas e 
determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis 

à condução de seus negócios, inclusive com o disposto na legislação em vigor 

pertinente à legislação trabalhista, normas relativas à saúde e segurança no 

trabalho, e a legislação tributária aplicáveis; 

(xvii) cumpre de forma regular e integral as leis, regulamentos e demais normas de 
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proteção ambiental aplicáveis a sua atividade, possuindo todascis licenças e 

autorizações exigidas pelos órgãos competentes para o seu funcionamento; 

(xviii) mantém e manterá atualizado, pelo menos anualmente e até a Data de 

Vencimento, o relatório de avaliação (rating) dos CRA, bem como dar ampla 

divulgação de tal avaliação ao mercado; 

(xix) as declarações e garantias prestadas neste CDCA são verdadeiras, corretas e 

precisas na data de emissão deste CDCA e nenhuma delas omite qualquer fato 

relacionado aos seus respectivos objetos; 

(xx) as Garantias previstas neste CDCA estão livres e desembaraçadas de quaisquer 

outros ónus ou gravames; e 

(xxi) não há pendências, judiciais ou administrativas, de qualquer natureza, no 

Brasil ou no exterior, que causem ou possam causar um evento de vencimento 

antecipado, e não teve sua falência ou insolvência requerida ou decretada até 

a respectiva data, tampouco está em processo de recuperação judicial e/ou 

extrajudicial. 

12. TRIBUTOS 

12. 1. Os tributos incidentes sobre o CDCA deverão ser integralmente pagos pela 

Emitente, incluindo, sem limitação, todos os custos de tributação incidentes sobre quaisquer 

pagamentos devidos à Securitizadora, na qualidade de titular do CDCA. Neste sentido, 

referidos pagamentos deverão ser acrescidos dos valores atuais e futuros correspondentes a 

quaisquer tributos que sobre eles incidam, venham a incidir ou sejam entendidos como 

devidos. Da mesma forma, caso, por força de norma ou determinação de autoridade, a 

Emissora, na qualidade de emissora do CDCA, tiver que reter ou deduzir, de quaisquer 

pagamentos feitos exclusivamente no âmbito do CDCA, quaisquer tributos e/ou taxas, a 

Emissora deverá acrescer a tais pagamentos valores adicionais de modo que a Securitizadora, 

na qualidade de titular do CDCA, receba os mesmos valores que seriam por ela recebidos 

caso nenhuma retenção ou dedução fosse realizada. Para tanto, a Emitente desde já 

reconhece ser pecuniária a obrigação aqui prevista, e declara serem líquidos, certos e 

exigíveis todos e quaisquer valores que vierem a ser apresentados contra si, pela 

Securitizadora, na qualidade de titular do CDCA, pertinentes a esses tributos e os quais 

deverão ser liquidados, pela Emitente, por ocasião da sua apresentação pela Securitizadora. 

12. 2. A Emitente não será responsável pelo pagamento de quaisquer tributos que 

venham a incidir sobre o pagamento de rendimentos pela Securitizadora aos titulares de CRA 

e/ou que de qualquer outra forma incidam sobre os titulares de CRA em virtude de seu 

investimento nos CRA. 
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12.3. Os rendimentos gerados por aplicação em CRA por pessoªs/fisicas estão 

atualmente isentos de imposto de renda, por força do artigo 3°, inciso IV, da Lei no 11.033, 

de 21 de dezembro de 2004, conforme alterada, isenção essa que pode sofrer alterações ao 

longo do tempo. A Emitente não será responsável pela realização de qualquer pagamento 

adicional à Securitizadora ou aos titulares dos CRA em razão de qualquer alteração na 

legislação tributária ou na tributação aplicável aos CRA, conforme descrito acima. 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13. 1. As despesas incorridas com o registro e formalização deste CDCA e eventuais 

aditamentos, dos Direitos Creditórios do Lastro do CDCA vinculados a este CDCA, de novos 

direitos creditórios apresentados pela Emitente na forma descrita acima e das Garantias 

vinculadas a este CDCA ou, ainda, quaisquer outras despesas, inclusive, sem limitação, as 

relativas a honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, tributos, encargos e taxas, 

correrão por conta exclusiva da Emitente, desde que devidamente comprovado. Se 

eventualmente tais despesas forem suportadas pela Credora ou pela Securitizadora, deverão 

ser reembolsadas pela Emitente e/ou pelas Avalistas, mediante a apresentação dos 

respectivos comprovantes de despesas, em até 5 (cinco) Dias Úteis da solicitação efetuada 

pela Credora ou pela Securitizadora, ou em prazo inferior, caso previsto expressamente 

neste CDCA. 

13. 2. A Emitente e as Avalistas reconhecem que o presente CDCA constitui título 

executivo extrajudicial, nos termos do artigo 24 da Lei 11.076. 

13.3. A Emitente e as Avalistas declaram estar cientes de que qualquer ato de 

tolerância, se realizado pela Credora neste CDCA ou em qualquer outro instrumento firmado 

pelas mesmas Partes, não importará em nevação ou alteração das condições aqui 

estipuladas, constituindo-se tal ato mera liberalidade da Credora, nos termos deste 

instrumento. 

13.4. Na hipótese de eventual inadimplência da Emitente e/ou das Avalistas, a 

Credora poderá promover as medidas judiciais cabíveis, iniciando a execução por quantia 

certa contra devedor ou qualquer outra medida que entender cabível. 

13. 5. Além do Saldo Devedor, a Credora poderá, em caso de inadimplência, cobrar 

da Emitente todas as despesas razoáveis de cobrança judicial, acrescidos das custas, 

incluindo os honorários advocatícios, que deverá ser o menor valor de 3 (três) propostas de 

honorários enviadas à Credora por escritórios de advocatícias distintos, e quaisquer outras 

despesas judiciais e/ou processuais e os honorários de sucumbência, arbitrados em juízo. 

13.6. A Credora fica desde já autorizada pela Emitente a ceder e endossar este 

título à Securitizadora, que posteriormente irá vinculá-los aos CRA, nos termos dos artigos 

23, parágrafo único, e 36, da Lei 11.076. 
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13. 6. 1. Para fins do disposto na presente Cláusula, a Emitente autoriza 
a Securitizadora a divulgar os dados da presente operação para os titulares dos CRA e o 

mercado de valores mobiliários, de forma que tal divulgação não violará o disposto na Lei 
Complementar no 105, de 1 O de janeiro de 2001, conforme alterada, e qualquer outra 

regulação ou disposição contratual. 

13. 7. Adicionalmente a Emitente está ciente de que a Securitizadora poderá ceder 

e endossar a terceiros os direitos decorrentes da titularidade deste CDCA, inclusive por meio 

da instituição de regime fiduciário sobre o presente CDCA como lastro de emissão dos CRA, 

desde que não haja qualquer modificação nos direitos e obrigações ora assumidos pela 
Emitente. 

13.8. A Emitente e/ou as Avalistas não poderão ceder e/ou endossar quaisquer de 
suas obrigações descritas neste CDCA, sem a prévia autorização por escrito da Credora ou a 

Securitizadora, conforme aplicável. 

13. 9. Por meio deste CDCA, a Emitente autoriza a Credora, que por sua vez, obriga

se a outorgar os poderes necessários ao Custodiante dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

e a compartilhar com o Custodiante dos Direitos Creditórios do Agronegócio todas as 

informações que receber com relação ao Contrato de Fornecimento e ao Contrato Safra, 

bem como outras informações recebidas da Emitente, das Avalistas e de terceiros envolvidos 

na emissão deste CDCA, para fins do Custodiante dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

poder cumprir e desempenhar as obrigações e funções previstas no parágrafo 2° do artigo 25 
da Lei 11.076. 

13.1 O. A Emitente e as Avalistas responsabilizam-se em manter constantemente 
atualizados, junto à Credora, o(s) endereço(s) para efeito de comunicação sobre qualquer 

ato ou fato decorrente deste instrumento. 

13. 11. A Emitente declara, para todos fins de direito e sob as penas da lei, que está 

inserida na cadeia agroindustrial, portanto apta para emitir este CDCA, nos termos do artigo 
24, §1° da Lei 11.076. 

13.12. O presente CDCA é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando a 
Emitente e as Avalistas por si e seus eventuais sucessores. 

13. 13. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente 
CDCA. Dessa forma, qualquer atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer 

direito ou faculdade que caiba à Credora, razão do inadimplemento da Emitente e/ou das 

Avalistas, não prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou será interpretado como 

renúncia, nem constituirá novação ou precedente no tocante a qualquer outro 

inadimplemento ou atraso. 

120 
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13. 14. Caso qualquer das disposições ora aprovadas venha a ser ilegal, 

inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não por tal 

julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituírem a disposição afetada 

por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito. 

14. FORO 

14. 1. Fica eleito o foro de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura resultantes, di reta 

ou indiretamente, deste CDCA. 

[restante da página intencionalmente deixada em branco] 
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ANEXO I - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO VINCULADOS AO CDCA 
(EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO) 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 

(i) Instrumento: Contrato de Comercialização de Açúcar e Álcool e Outras Avenças; 

(ii) Partes: Cooperativa e Copersucar; 

1 24 

(iii) Garantidoras: Açucareira Quatá S.A.; Açucareira Zillo Lorenzetti S.A.; Cocal; 

Companhia Agrícola Usina Jacarezinho; Pedra Agroindustrial S.A.; .J. Pilon S.A. - Açt1car 

e Álcool; Usina Açucareira Furlan S.A.; Usina Açucareira S. Manoel S.A.; Usina Barra 

Grande de Lençóis S.A.; lpiranga Agroindustrial S.A.; Usina Santa Adélia S.A.; Usina 

Santa Lúcia S.A.; Usina Santo Antonio S.A.; Usina São Francisco S.A.; Usina São José da 

Estiva S.A. - Açúcar e Álcool; Usina São Luiz S.A.; Usina Uberaba S.A.; Ferrari 

Agroindustrial S.A.; Pioneiros Bioenergia S.A.; Usina Cerradão ltda.; Umoe Bioenergy 

S.A.; Caçu Comércio e Indústria de Açúcar e Álcool Ltda.; Pitangueiras Açúcar e Álcool 

Ltda.; Viralcool Açúcar e Álcool Ltda.; Irmãos Toniello Ltda.; e Destilarias 

Melhoramentos S.A.; 

(iv) Obieto: Comercialização pela Copersucar de açúcar e etanol disponibilizados pela 

Cooperativa; 

(v) Prazo: 3 (três) anos safra, contado a partir de 1 o de abril de 2017 e com término 

previsto para 31 de março de 2020; 

(vi) Hipótese de alteracão do Contrato: quaisquer aditamentos, alterações ou renúncias e 
quaisquer disposições do contrato deverão ser realizados por escritos e firmados por 

representantes legais das partes. É dispensada a assinadtura das garantidoras quando 

os aditamentos tenham por objetivo único a adesão de novas garantidoras que tenham 

sido adimitidas como associadas na Cooperativa; 

(vii) Preco e forma de pagamento: por tonela de açúcar e/ou metro cúbico de etanol, nos 

valores a serem definidos na vigência do contrato. Serão utilzados os valores apurados 

pela Esalq e divulgados pela Consecana no último dia útil de cada mês para cada 

produto. Até o dia 20 de novembro de cada ano safra a Cooperativa, por meio de uma 

de suas filiais, poderá optar pela precificação do açúcar através de fixação de 

contratos futuros, que será aplicado apenas no ano safra seguinte, sendo o total de 

açúcar a ser fixado limitado a 30% (trinta por cento) do volume total da útlima 

estimativa de produção. O pagamento é feito em parcelas semanais, conforme 

cronograma a ser informado pela Copersucar. A quantidade de produtos a serem 
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comercializados pela Cooperativa, em cada semana, serão equiyale6tes a razão 

acumulada de 1/52 do compromisso de cada produto, limitado a produção acumulada 

realizada. 

(viii) Observacão: Foi firmado o Acordo de Comercialização entre a Cooperativa, Copersucar 

e a Cocal, no qual a Copersucar se compromete a comercialziar os volumes de açúcar 
e etanol disponibilizados pela Cooperativa, correspondente a toda a produção da 

Coocal por 4 (quatro) anos safra, contado a partir de 1 o de abril de 2017 e com término 

previsto para 31 de março de 2021 . 
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ANEXO li- DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO VINCULADOS AO COCA 

(EXTRA TO DO CONTRATO SAFRA) 

CONTRATO SAFRA 

1 
("\ [ 
L.~;) 

(i) Instrumento: Contrato Regulamentar de Execução de Disposições Estatutárias e de 

Assunção de Outras Obrigações e Garantias; 

(ii) Partes: Cooperativa e Cocal; 

(iii) Objeto: entrega pela Cocal de toda sua produção de açúcar, etanol, melaço e de seus 

respectivos subprodutos; 

(iv) Valor: os direitos creditórios pelos valores efetivamente recebido através da 

comercialização dos produtos pela Cooperativa, na proporção da produção entregue; 

(v) Prazo: 4 (quatro) anos safra, contado a partir de 1° de abril de 2017 e com término 

previsto para 31 de março de 2021; 
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ANEXO III- DATAS DE PAGAMENTO E DATAS DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO 

Periodo 
Data de Pagamento da 

Periodo 
Data de Pagamento da 

Remuneração Remuneração 

1 02/01/2018 19 02107/2019 

2 02102/2018 20 02108/2019 

3 02/03/2018 21 02109/2019 

4 02/04/2018 22 02/10/2019 

5 02/05/2018 23 04/11/2019 

6 04/06/2018 24 02/12/2019 

7 02/07/2018 25 02101/2020 

8 02108/2018 26 03/0212020 

9 03/09/2018 27 02/03/2020 

10 02110/2018 28 02/04/2020 

11 05/11/2018 29 04/05/2020 

12 03/12/2018 30 02/06/2020 
. --

13 02/01/2019 31 0210712020 

14 04/02/2019 32 03/08/2020 

15 06/03/2019 33 02/09/2020 

16 02/04/2019 34 02/10/2020 

17 02/05/2019 35 03/11/2020 

18 03/06/2019 36 02/12/2020 

Data de Taxa de Data de Taxa de 
Periodo Pagamento da Amortização Periodo Pagamento da Amortização 

Remuneração (TA) Remuneração (TA) 

1 02/01/2019 4,1667% 13 02/01/2020 8,3333% 

2 04/02/2019 4,3478% 14 0310212020 9,0909% 

3 06/03/2019 4,5455% 15 02/03/2020 10,0000% 

4 02/04/2019 4,7619% 16 02/04/2020 11,1111% 

5 02105/2019 5,0000% 17 04/05/2020 12,5000% 

6 03/06/2019 5,2632% 18 02106/2020 14,2857% 

7 02/07/2019 5,5556% 19 0210712020 16,6667% 

8 02/08/2019 5,8824% 20 0310812020 20,0000% 

9 02/09/2019 6,2500% 21 02109/2020 25,0000% 

10 02/10/2019 6,6667% 22 02/10/2020 33,3333% 

11 04/11/2019 7,1429% 23 03/11/2020 50,0000% 

12 02/12/2019 7,6923% 24 02/12/2020 100,0000% 
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ANEXO IV -TERMO DE ENDOSSO 

Por meio deste "Termo de Endosso", o titular deste Certificado de Direitos Creditórios do 

Agronegócío ("COCA"), GAIA AGRO ASSESSORIA FINANCEIRA L TDA., sociedade limitada 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 18.942.352/0001-21, com sede na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, no 633, cj. 82, sala 2, CEP 04544·051, endossa 

este COCA à GAIA AGRO SECUR!TIZADORA S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 14.876.090/0001-93, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 

Ministro Jesuíno Car·doso. 633, se andar ("Securitizadora"), transferindo todos os direitos 

constantes deste COCA, ficando a Securitizadora sub rogada em todos os direitos decorrentes 

do COCA, bem como passando a figurar com a nova "Credora" deste COCA. 

Cargo: 

São Paulo, 16 de novembro de 2017. 

GAIA AGRO ASSESSORIA FINANCEIRA LTOA. 

Endossante 

Cargo: 
S. Barros Frascinc 

RG: 27. 751.3.&'19 SSP/SP 
CPF 274.300.!308-40 
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DATAS DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E AMORTIZAÇÃO PROGRAMADA 

Período 
Data de Pagamento da 

Período 
Data de Pagamento da 

Remuneração Remuneração 

1 04/01/2018 19 04/07/2019 

2 06/02/2018 20 06/08/2019 

3 06/03/2018 21 04/09/2019 

4 04/04/2018 22 04/10/2019 

5 04/05/2018 23 06/11/2019 

6 06/06/2018 24 04/12/2019 

7 04/07/2018 25 06/01/2020 

8 06/08/2018 26 05/02/2020 

9 05/09/2018 27 04/03/2020 

10 04/10/2018 28 06/04/2020 

11 07/11/2018 29 06/05/2020 

12 05/12/2018 30 04/06/2020 

13 04/01/2019 31 06/07/2020 

14 06/02/2019 32 05/08/2020 

15 08/03/2019 33 04/09/2020 

16 04/04/2019 34 06/10/2020 
-~ 

17 06/05/2019 35 05/11/2020 

18 05/06/2019 36 04/12/2020 

Data de Taxa de Data de Taxa de 
Período Pagamento da Amortização Período Pagamento da Amortização 

Remuneração (TA) Remuneração (TA) 

1 04/01/2019 4,1667% 13 06/01/2020 8,3333% 
2 06/02/2019 4,3478% 14 05/02/2020 9,0909% 
3 08/03/2019 4,5455% 15 04/03/2020 10,0000% 
4 04/04/2019 4,7619% 16 06/04/2020 11,1111% 
5 06/05/2019 5,0000% 17 06/05/2020 12,5000% 
6 05/06/2019 5,2632% 18 04/06/2020 14,2857% 
7 04/07/2019 5,5556% 19 06/07/2020 16,6667% 
8 06/08/2019 5,8824% 20 05/08/2020 20,0000% 
9 04/09/2019 6,2500% 21 04/09/2020 25,0000% 

10 04/10/2019 6,6667% 22 06/10/2020 33,3333% 
11 06/11/2019 7,1429% 23 05/11/2020 50,0000% 
12 04/12/2019 7,6923% 24 04112120201 100,0000% 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER 
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR lÍDER 

BANCO ABC BRASIL S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, no 803, 2° andar, CEP 01453-000, inscrita no CNPJ/ MF 

sob o no 28.195.667/0001-06, neste ato representado na forma de seu contrato social 

("Coordenador Líder"), para fins de atendimento ao previsto pelo item 15 do anexo III da 

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") no 414, de 30 de dezembro de 2004, 

conforme alterada, na qualidade de instituição intermediária líder da distribuição pública 

de certificados de recebíveis do agronegócio da 1 a (Primeira) série da 20a (Vigésima) emissão 

("CRA") da GAIA AGRO SECURITIZADORA S. A., com registro de companhia aberta perante a CVM, 

com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8° andar, 

conjunto 82, sala 1, CEP 04552-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 14.876.090/0001-93 

("Emissão" e "Securitizadora", respectivamente), DECLARA, para todos os fins e efeitos, que 

verificou, em conjunto com a Securitizadora, o agente fiduciário da Emissão e o respectivo 

assessor legal contratado 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 

diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações 

prestadas pela Securitizadora no âmbito da distribuição pública dos CRA e no termo de 

securitização de direitos creditórios do agronegócio que regula os CRA e a Emissão. 

São Paulo, 16 de novembro de 2017. 

BANCO ABC BRASIL S.A. 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DA EMISSORA 
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DECLARAÇÃO DA EMISSORA 

A GAIA AGRO SECURITIZADORA S. A., com registro de companhia aberta perante a Comissão de 

Valores Mobiliários ("CVM"), inscrita no CNPJ/MF sob o no 14.876.090/0001-93, com sede na 

Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8° andar, conjunto 82, sala 1, na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, CEP 04552-000, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 

("Securitizadora"), para fins de atendimento ao previsto pelo item 15 do Anexo III da 

Instrução da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, na qualidade de 

Securitizadora de certificados de recebíveis do agronegócio da 1 a (Primeira) série da 20a 
(Vigésima) emissão ("Emissão" e "CRA", respectivamente), DECLARA, para todos os fins e 

efeitos, que verificou, em conjunto com o Coordenador Líder, o Agente Fiduciário da Emissão 

e o respectivo assessor legal contratados no âmbito da Emissão, a legalidade e ausência de 

vícios da Emissão, além de assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das 

informações prestadas no âmbito da distribuição pública dos CRA e no termc de securitização 

de direitos creditórios do agronegócio que regula os CRA e a Emissão. 

São Paulo, 16 de novembro de 2017. 

GAIA AGRO SECURITIZADORA S. A. 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 
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DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS L TDA., sociedade limitada empresária, 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.610.500/0001-88, com sede na cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, conjunto 202, Jardim 

Paulistano, CEP 01452-000, com seu contrato social registrado na JUCESP sob o NIRE no 

35.2.2923587-4 ("Agente Fiduciário"), para fins de atendimento ao previsto pelo item 15 do 

Anexo III da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") no 414, de 30 de dezembro 

de 2004, conforme alterada, na qualidade de agente fiduciário do Patrimônio Separado 

constituído em âmbito da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da 1 a 

(Primeira) série da 20a (Vigésima) emissão ("CRA") da GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A., com 

registro de companhia aberta perante a CVM, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8° andar, conjunto 82, sala 1, CEP 04552-000, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° 14.876.090/0001-93 ("Emissão" e "Securitizadora", respectivamente), 

DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Securitizadora, o 

Coordenador Líder da distribuição pública dos CRA e o respectivo assessor legal contratado 

no âmbito da Emissão, a legalidade e ausência de vícios da Emissão, além de ter agido com 

diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações 

prestadas no âmbito da distribuição pública dos CRA e no termo de securitização de direitos 

creditórios do agronegócio que regula os CRA e a Emissão. 

São Paulo, 16 de novembro de 2017. 

VóRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS L TDA. 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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DECLARAÇÃO DO CUSTODIANTE 
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DECLARAÇÃO DO CUSTODIANTE 

VóRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS L TOA., sociedade limitada empresária, 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.610.500/0001-88, com sede na cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, no 2.277, conjunto 202, Jardim 

Paulistano, CEP 01452-000, com seu contrato social registrado na JUCESP sob o NIRE n° 

35.2.2923587-4 ("Custodiante"), na qualidade de custodiante do Certificado de Direitos 

Creditórios do Agronegócio no 001/2017 ("CDCA"), no valor total de R$ 119.959.000,00 (cento 

e dezenove milhões, novecentos e cinquenta e nove mil reais), na data de emissão, que 

servirão de lastro aos certificados de recebíveis do agronegócio da 1 a (primeira) série da 20a 

(vigésima) emissão da GAIA AGRO SECURITIZADORA S. A., com registro de companhia aberta 

perante a CVM, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno 

Cardoso, 633, 8° andar, conjunto 82, sala 1, CEP 04552-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

14.876.090/0001-93 ("CRA" e em conjunto com o CDCA, "Documentos Comprobatórios dos 

Direitos Creditórios do Agronegócio"), DECLARA à Gaia Agro Securitizadora S.A., na qualidade 

de emissora, para os fins de instituição do regime fiduciário ao CRA, nos termos do artigo 39 

da Lei 11.076/2004, que foi entregue a esta instituição custodiante, para custódia, (a) o 

CDCA; (b) o Contrato de Fornecimento; (c) o Contrato de Cessão de Créditos; (d) o Contrato 

de Cessão Fiduciária; (e) o Contrato Safra; e (f) o Termo de Securitização, que se encontram 

devidamente registrados neste Custodiante, sendo nesta hipótese ta1s regislros considerados 

para fins do artigo 39 da Lei 11.076/2004, na forma do regime fiduciário instituído pela Gaia 

Agro Securitizadora S.A., conforme declarado no Termo de Securitização. 

São Paulo, 16 de novembro de 2017. 

VóRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS L TDA. 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES 
AGENTE FIDUCIÁRIO CADASTRADO NA CVM 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES"""' ,,'' 

AGENTE FIDUCIÁRIO CADASTRADO NA CVM 

O Agente Fiduciário a seguir identificado: 

Razão Social: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS L TDA. 
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2. 277, conjunto 202, Jardim 

Paulistano, CEP 01452-000 
Cidade I Estado: São Paulo/SP 
CNPJ n°: 22.610.500/0001-88 
Representado neste ato por seu diretor estatutário: Flavio Scarpelli de Souza 
Número do Documento de Identidade: RG no 30.372.545 SSP/SP 
CPF no: 293.224.508-27 

da oferta pública do seguinte valor mobiliário: 

Valor Mobiliário Objeto da Oferta: Certificado de Recebíveis do Agronegócio 
(CRA) 
Número da Emissão: 20a (vigésima) 
Número da Série: 1 a (primeira) 

Emissor: Gaia Agro Securitizadora S.A. 
Quantidade: 119.959 (cento e dezenove mil, novecentos e cinquenta e nove) 
Espécie: N/ A 
Classe: N/A 
Forma: N/A 

Declara, nos termos da Instrução CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016, a não existência 

de situação de conflito de interesses que o impeça de exercer a função de agente fiduciário 
para a emissão acima indicada, e se compromete a comunicar, formal e imediatamente, à 
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM, inscrita no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n. 0 09.346.601/0001-25, a ocorrência de 

qualquer fato superveniente que venha a alterar referida situação. 

São Paulo, 16 de novembro de 2017. 

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 
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ANEXO VIII 

OUTRAS EMISSOES AGENTE FIDUCIARIO 

1 a Emissão de Debentures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
em Duas Séries, da Espécie Com Garantia Real, com garantia adicional Fidejussória, 

Para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, 
da Gaia Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A 

:-----
Gaia Companhia Securitizadora de Créditos 

Emissora Financeiros S.A 

Valor Total da Emissão 1 a Série R$ 8.000.000,00 
Valor Total da Emissão 2a Série RS 2.000.000,00 

T d Ji 1 a Série 
130% 

Taxa de Juros 2a Série 
180% 

Quantidade 1 a Série 8000 
Quantidade 2a Série 2000 

·····-·······- ·································--··················--······························-·····-·········· 

Data de Emissão 16 de dezembro de 2015 
--

Data de Vencimento 16 de dezembro de 2020 
····------------... -······------ ·················- ······················--·--······- ············-···-·········-···-··········- ··············- .... ·································- ·······-················-· ·····························-··-··-- ····--······-········-·-···-········--.--·-······-········ ...... ···········-·········---~---···· 

1. Ceder fiduciariamente Créditos Financeiros 
2. Ceder direitos nos termos do contrato de 

cessao fiduciaria 
3. Fiança em favor dos debenturistas (prestada 

Garantias pela fiadora Soma administração) 
---~------~~--- ---~----- --------~-------------~ . -- ------- -·····--·-·-·--·-··-·-····-·--··-·--···--·~-···-···--···--·--···--··---··-··---·-·-·~--

Nos termos da Cláusula 5.2 da Escritura de 
f3~sgate Antecipado Emissão 

···--··--··-~·~--·----·--

~-~Hos termos da Cláusula 4. 9 da Escritura de 
Amortização Emissão 

Enquadramento lnadimplente 
~~ 

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1 a Série da 8a Emissão 

Emissora Gaia Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emissão R$150.000.000,00 
Té de Ju 100% 

Quantidade 150.000 

Data de Emissão 26 de julho de 2016 

Data de Vencimento 12 de agosto de 202.1 
... ···---··········-···------···------·----·······----·--·------··--································································ 

Os CRI não possuem garantias especificas, 

Garantias 
porém elas são constituídas no contrato de 
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--~~----~--~-~-~--~-----~------~--·-·c--~~~-~--~----~-

cessão, e contrato de locação outorgadq.por 
Guararapes Confecções S.A--

}-···~--------··-~----~----·-----------····----·-···----~---~~-----L-~------~---~-~-~--~·-·----·-----~----
Nos termos da clausula 6.1 do Termo de 

?E:~~~i~i;?:?Çª?. 
! 

Nos termos da clausula 6.1 do Termo de 

.A~.()~~i;?:?ç_ª?.. . . . .. .. --·· ................................................. !.. .......... _. ·····-·······--····-··-······-·-··· SE:~~~i~i~?Çª() ........................................ . 
Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1 a Série da 16a Emissão 

Emissora GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A 
. ~---~---··--·---·-------~·-···--··-------~~--~~--

Valor Total da Emissão R$50.000.000,00 
Taxa deJUrüsdaà6"serie 
Taxa de Juros da 87a Série 
Quantidade 

Data de Emissão 

Data de Vencimento 

Garantias 

101% 

500 
24 de de 2016 

20 de outubro de 2021 

Não serão constituídas garantias especificas 
sobre os CRA, porem serão constituídas pelo 
aval da CPR-F, emitido por NOVA AMÉRICA 

AGRÍCOLA CAARAPÓ L TOA 

Nos termos de 
Securitizacão 

......................... ··+······--············--······----·-----·-----··--- ................................... -'.. .............................................................................. .. 

Adimplente 

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 3/4a Série da ·1 a Emis~ão 

Emissora Gaia Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emissão R$361.956.852,52 

Taxa de J d 3a Emi ·= 
Taxa de Juros da 4a Emissão TR+7,7151% 

TR+10,0300% 

Quantidade de CRIS Seniores 1100 
Quantidade de CRIS Subordinados 1 

Data de Emissão 19 de abril de 2016 

Data de Vencimento Seniores 1 O de abril de 2031 
Data de Vencimento CRIS 
Subordinados 

1 O de junho de 2040 

a) I 1stitu :ão do Regime, Fiduciário sobre os 
Créditos Imobiliários 

cedidos, com nomeação do Agente Fiduciário. 
Garantias b) Fundo de Reserva 
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Resgate Antecipad_<:>__ _________________ +·····--~-----~cur!!izaçã_o~--------
Nos termos da clausula 6.4 do Termo de 

Amortização 
-------- ---····------~-------S-~curitização _____________ _ 

Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 23a Série da 1 a Emissão 

Emissora 
Valor Total da Emissão 

Data de Vencimento 

Garantias 

Resgate Antecipado 

Amortização 

Enquadramento 

Gaia Securitizadora S.A 

30.000 

29 de 

20 de novembro de 2019 
A não tem garantia ou 
fidejuss6ria constituída. No entanto, no 

âmbito da CCB 1 
foi constituída a seguinte garantia em favor da 

Emissora: 
Aval da avalista nas CCB 

Nos termos 
Securitização 
Adimplente 

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 88a Série da 4a Emissão 

issora Gaia Securitizadora S.A 

Data de Emissão 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

IPCA+7,6796% 

320 

12 de Julho de 2016 

Alienação Fiduciária de móvel; Alienação 
Fiduciária de Quotas; Cessão Fiduciária; Fundo 

de Reserva; Fundo de Despesas 

Nos termos 
Securi_tiZ(:1Ç~O 

Nos termos da clausula 6.2 do Termo de 

Adimplente 

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 97a, 98\ 99a Séries da 4a Emissão 

Emissora Gaia Securitizadora S.A 

Valor Total da Emissão R$87. 354.591,24 
Taxa de Juros 97a IPGM+7,88% 
Taxa de Juros 98a IPGM+7,88% 
Taxa de Juros 99a IPGM+11 ,68% 
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Quantidade 97a 
Quantidade 98a 
Quantidade 99a 

Data de Emissão 

Data de Vencimento 

Garantias 

Resgate Antecipado 

Amortizacão 
................... _ ........................ ?. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·--·······---··········· 

Enquadramento 

300 
591 
870 

20 de fevereiro de 2025 

Fiduciária; Regime Fiduciário; Patrimônio 

Nos termos da 

................................. __ __ ?ecuritizaç§g ____ _ 
Nos termos da clausula 7.1 do Termo de 

········································· ?~C::l!~i~!~9~~<? ... 
Adimplente 

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 96a Séries da 4a Emissão 

Data de Emissão 

Data de Vencimento 

Garantias 

-~~2g_ate Antecipado 

Amortização 
1-~~~_>__~~~------·--

En uadramento 

Gaia Securitizadora S.A 

R$30.000.000,00 

CDI 100% + 3% aa 
················································ ··-· j 

30.000 

29 de de 2017 

20 de novembro de 2019 
tem garantia ou 

fidejuss6ria constituída. No entanto, no 
âmbito da CCB 1 

foi constituída a seguinte garantia em favor da 
Emissora: 

Aval da avalista nas CCB 
Nos termos da Clausula 6.1 do Termode 

Securitização 
Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de 

Securitizacão 
-~--=- ·-······~··-"------ ~-· ··--·~---- -- -

Adimplente 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1 a Série da 23a Emissão 

Emissora Gaia Agro Securitizadora S.A 

Valor Total da Emissão R$50.000.000,00 
Taxa d Juros 110%CDI 

Quantidade 50.000 

Data de Emissão 12 de junho de 2017 
.... 

Data de Vencimento 22 de junho de 2020 

Garantias Sem Garantias 
·----···-·-~---·-··--·----·--·-· ------··----····-·-------------~----------~----------------~-

Nos termos da Clausula 7.1 do Termo de 
~R_esgate Antecipado Securitizacão 

---------------------------------------------------- ----·------------- ·········-··- ···-········--·-- ---------- ------------······-··········-··-----------------·····-~.!__ ____________________________________________________ 

Nos termos da Clausula 8. do Termo de 
Amortização Securitização 

~----···--··· - ------------------- ····-·- ···-·····-······ ------------- --------- -- -- ------ ----
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Enquadramento 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da P, 2a e 3a Séries da 21a Emissão 

Emissora Gaia Agro Securitizadora S.A 
······································································· { 

Valor Total da 1a Série R$37.500.000,00 

Valor Total da 2a Série R$6.250.000,00 

Valor Total da 3a Série R$6.250.000,00 
Taxa d Juros 1 a Série CDI + 2, 75% aa 

Taxa d Juros 2a Série CDI + 5% aa 

Taxa d J1 3a Séri' CDI + 2, 75% aa 

Data de Emissão 11 de agosto de 2017 
········ ··························································································· ····························································· 

Data de Vencimento 20 de fevereiro de 2020 
~---- - --------·-·-·--··-·--·---·-·-------.~--

Garantias Sem garantia ·········································································- ·········· ----··········· ···················· ················N·as···t:ermós-aãctãúsúfã····s:1···1·····aürermõ de 

Securitizacão 
··················································································'··································· ············································· 

Nos termos da Clausula 5. 1 O do Termo de 
~~sga~e j\nteci pado 

'············································································································+ 

_1\~~!:~i~aç~g-··-·---·----·------------ ----·---·------?~c::~ri t.1·_ z_ac.!__, ã_o_·-----·-·-·-········-··--
Enquadramento Adimplente 
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