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TsRMo op SncunrtrutçÃo ot Drnnrtos CneorróRros Do AcnoNrcóclo PÀRÂ ErvrrssÃo on

Crn1rrrceoos DE RpcBrÍvsrs Do AcRoNEcócro olt7"rt B 3'Snnrcs »t21" EuIssÃo oe Gere

Acno Spcunrrrzeoone S.A.

Pelo presente insffumento particular, as Pârtes abaixo qualificadas:

I. como Emissora:

Gere Âcno SpcunrnzeooRÂ S.4., companhia securitizadora, com sede na cidade de São Paulo,

Estado dc São Paulo, locahzadz- na Rua MinistroJcsuíno Catdoso,633,8" andar, coniunto 82, Sala 1,

CBP 04544-05, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 14.876.090/0007-93, neste ato representada na forma

de seu estatuto social f'Emissora" ou "Securitiztdota"); e

II. como Agente Fiduciário:

Vónrx DrstnrsurooRÂ DE TÍruros e Veronrs MosruríRros LTDA., sociedade limitada, com

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria üma, 2277, coniunto

202,5ão Paulo - SP, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 22.670.500/0001-88, neste âto

representada na forma de seu Contrato Social ("Agente Fiduciário');

Quando referidos em coniunto, a Emissora e o Âgente Fiduciário serão denominados "Partes" e,

individualmente, "Parte";

celebram o presente Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão

de Certificados de Recebíveis do Âgronegócio da 7 ,2 e 3" Séries da 27" Emissão da Gaia Âgo
Securitizadora S.A. ("Termo" ou "Termo de Securitizaçío'), que prevê a emissão de certificados

de recebíveis do agronegócio pela Emissora, respectivamente, das séries sênior, mezanino e

subordinada ("CRA Sêniot", "CRA Mezanino"; e "CRA Subordinado"; em confunto referidos

como "CRA"), nos terÍnos da Lei n" 17.0'76, de 30 de dezembro de2004, conforme alterada('Lei

17.076-), da Instrução n" 4\4, da Comissão de Valores Mobiüários ("CVM'), de 30 de dezembro de

2004, conforme alterada ('Instrução CVM 414'), aplicável a distribuições públicas de CRÂ nos

termos do Comunicado divulgado em reunião do Colegiado da CVM,reahzada em 18 de novembro

de 2008, e da Instrução CVM n" 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ('Instrução CVM

476'), o qual será regido pelas cláusulas a seguir:

DrnrNrçórs

7.1. Os termos abaixo listados terão os significados que thes são

iniciados com letra maiúscula no corPo deste Termo:

atribúdos quandoaqui

"Âggq!e,Àeg!§Eado!" ou

"Aoente Fiduciário"

significa a Vórrx Distribuidora de Títulos e Valorcs Mobiüários

Ltda., sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Ferreira AraÍ\o 221,, 9" andar,

conjunto 94 e 95, Pinheiros, CEP 05428-000, inscrita no

CNPJ/MF sob o n." 22.610.500/0001-88, com seu contrâto
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"Aienacão Fiduciária de

lnsfuci§"

"Amortiztcào Extraorünâna
()brioatória"

..ÂNEIMÀ"

"Aolicacões Financeiras"

"Âssc.dlcia-GÍd"

"Banco Lioüdante"

..wr>

social registrado naJUCESP sob o NIRE n" 35.2.2923587-4.

significa o escritório de advocacia Carnelos Advogados

Associados, responsável pela verificação, a pedido da Emissora,

do atendimento, pelas CPRs e pelos Contratos de

Fornecimento, conforme o caso, dos pertinentes Critérios de

Elegibiüdade.

significa a garanaa de alienação fiduciária de imóveis outorgada

em favor da Emissora, Í)os terrnos do Contrato de Alienação

Fiduciária em Garantia de Bens Imóveis e Outrâs Avenças, a ser

firmado entre Martinho Joaquim Estrela, inscrito no CPF/MF

018.863.096-12, a Emissora, a Cedente e o Àgente Fiduciário,

conforme previsão da Cláusula 5.9.1.4.

conforme definido Cláusula 5.10.1.

signiÍica a ÂNBIMÂ - Associação Brasileira das Entidades dos

Mercados Financeiro e de Capitais.

significa aplicações em títulos públicos federais de baixo risco

(tais como, mas não limitados a Letras do Tesouro Nacional que

podem ser resgatadas a qualquer momento), fundos de

investimento de renda fixa com üquidez diária que inüstam em

Títulos Fedetais, administrados por bancos de 1" (primeira)

linha, e Certificados de Depósito Bancário - CDB clo Banco

Bradesco S.4., ou de outro banco de 1" (primeira) ünha, com

sistema de baixa automática e üquidez diária, todas com perfil

conservador, sendo a remuneração percebida nesta aplicaçáo

revertida em beneficio do Patrimônio Separado'

signiÍica a assembleia geral de titulares de CRA, rcalizada na

forma da Cláusula 10.

significa o Banco Bradesco S.Â., instituição financeira com sede

em Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo administrativo

denominado "Cidade de Deus", Vila Yara, s/n', inscrita no

CNPJ/MF sob o n" 60.746.948/0001-72, responsável pela

<rperacionalizzçào d<> pagamento e a liqüdação de quaisquer

valores devidos pela Emissora aos titulares de CRÂ.

significa a 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP

UTVM, instituição devidamente autorizada pelo Banco Central

do Brasil p^ra a prestação de serviços de depositária de ativos

escriturais e liquidação frnanceira, com sede na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antônio Prado, n" 48,7"
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"ble.d!o-d úbse.riçãe,"

"eDeÂ"

".Gderrlq"

"Cessão Fiduciária de

Bs.çebÍveis"

,,W'

"Códiso Ciül"

"Ç.oEfN,"

"Condições de Aquisição de

Novos Direitos Creditórios do

Âgronegócio"

"Çcr:da-ernl:'W"

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

09.346.601/0001-25, a qual disponibiüza sistema de registro e de

üquidação financeira de ativos financeiros autoitzado a

funcionar pelo BÂCEN e pela CVM.

significa cada boletim de subscrição por meio do qual os

titulares de CRA, independentemente da série de CRÂ,

subscreverão CRÂ.

significa certificados de direitos creditórios do agronegócio,

lastreados em CPR-Fs, deüdamente descritos no Ancxo I ao

presente Termo, e que integram ou poderão integrar o lasuo dos

CRÂs.

significa a DRF Comercial Agrícola S.4., sociedade pot ações

com sede na Rua Colonizador Enio Pipino, n" 6335, Setor 1,

Distrito Industrial Norte, CEP 78.550-556, cidade de Sinop,

Estado de Mato Grosso, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o no

15.108.969 /0001-58.

signiÍica a garanúa de cessão Íiduciária em garantia das CPRs

constituída nos termos do Instrumento Particular de Cessão

Fiduciária de Cédulas de Produto Rural a ser celebrado entre a

Cedente e a Emissora, com a anuência do Âgente Fiduciário,

consoante a Cláusula 5.9.1..2.

signiÍica a gannaa de cessão fiduciária em garantia de recebíveis

decorrentes de Contrâtos de Fornecimento constifuída nos

termos do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de

Recebíveis a ser celebrado entre a Cedente e a Emissora, com a

anuência do Agente Fiduciário, consoante a Cláusula 5.9.1'.3.

significa o ambiente de negociação de ativos de renda fixa,

administrado e operacionalizado pela 83.

Lei n" 1,0.406, 10 de ianeiro de 2002, conforme alterada de

temPos em temPos.

signifrca a Contribüçáo para Financiamento da Seguridade

Social.

conforme definido na Cláusula 3.4.2.2.
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"fuEalo-dç-e ustódia"

"Contrato de Formalização e

Ç9hranç2,"

"Contratos de Fomed "

"e.e.e!deqafu-&"

<.CPR"

..EPRJ"

Banco Bradesco S.4., de titularidade da Emissora, atrelada ao

Patrimônio Separado, na qual serão reahzados todos os

pagamentos dos Direitos Creditórios do Âgronegócio devidos à

Emissora e dos recebíveis obieto da Cessão Fiduciária de

Recebíveis.

significa a proposta comercial de prestação de serviços de

custódia, de registro e escrituração, datada de 02 de maio de

201,7.

signiÍica o Contrato de Prestação de Serviços de Fotmahzaçáo

de Direitos Crcditórios do Agronegócio e Cobrança Judicial de

Créditos do Âgronegócio Inadimplidos e Outras Âvenças, a ser

celebrado entre a Emissora, o Âgente de Forma[zaçáo, a

Cedente e o Agente Fiduciário, para regular a Prestação de

serviços, pelo Âgente de Formalização, de verificação dos

Critérios de Elegibilidade e dos Limites de Concentração a ele

cabentes, bem como a cobrança fudicial dos direitos creditórios

do agronegócio decorrentes das CPRs inadimplidos.

significa o contrato celebrado entÍe a Emissora, a Cedente e a

Empresa de Monitoramento Para ^ 
prestação de serviços de

monitoramento das lavouras de Produtos sobre as quais recaem

a garantta cedular pignoratícia constante das CPRs suieitas à

Cessão Fiduciária de CPRs, conforme definido na Cláusula

5.9.1.2.

signiFrca contratos de fomecimento de Produtos indicados a

serem celebrados pela Cedente com Devedores, os quais serão

objeto da Cessão Fiduciária de Recebíveis e deverão observar os

Critérios de Elegibil-idade, além de respeitat os ümites de

Concenuação neste Termo previstos.

significa Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores

Mobiliários Ltda., instituição financeira integrante do sistema

brasileiro de distribuição de valores mobiliários, com sede na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaqúm
Floriano, n" 100 - 5' andar, inscrito no CNPJ/MF sob o n"

03.751.794/0001-13.

significa Cédula de Produto Rural, emitida em favor da Cedente,

com garanda cedular pignoratícia sobre os Produtos, de acordo

com a Lei n" 8.929, de 22 de agosto de 1994, confotme altetada

de tempos em tempos.

signiÍica Cédula de Produtor Rural na modaüdade Íinanceira,

emitida em favor da Cedente, com garantia cedular pignoratícia
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"@
Seoarado"

<.CRA"

"eBÀMezafu"

"eNêrieÉ"

"@§ub.eldrdb"

"@-enq-eilesl4ãq"

..CSLL''

"e.us!odianle"

"ro"

sobre os Produtos, de acordo com a Lei 8.929, de 22 de agosto

de 1.994, conforme alterada de tempos em tempos.

significa os créditos que compõem o Pauimônio Separado, quais

sefam: (i) os Direitos Creditórios do Âgronegócio; (ii) o Fundo

de Despesas; (iii) as respectivas garantias e bens ou direitos

decorrentes dos itens "7" a."ii",acima, conforme aplicável; (iv) a

Conta Centrabzzdora e todo e qualquer Íecutso que esteia ou

venham a ser nela depositado; e (v) créditos decorrentes das

Garantias.

significa os CRÂ Sênior, os CRÂ Mezanino e os CRÂ

Subordinado, quando em conjunto.

significa os Certificados de Recebíveis do Agrone$cio da 2

Série da 21" Emissão da Emissora.

significa os Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1'

Série da 21" Emissão da Emissora.

significa os Certificados de Recebíveis do Âgronegócio da 3"

Série da 21" Emissão da Emissora.

significa todos os CRÀ subscritos e integrahzados e não

resgatados, exclúdos os CRÂ Pertencentes, direta ou

indiretamente, à Emissora, à Cedente, aos Devedores, qualquer

de seus respectivos diretores ou conselheiros, aos Garantidores,

bem como a qualquer outra Pessoa fisica ou iurídica em situação

de conflito de interesses com as Partes ou com quaisquer

prestadores de serviço da Emissão.

significa os critérios que devem ser atendidos Para que a

Emissora possa adqúrir Direitos Creditórios do Âgronegócio

ou Novos Direitos Creditórios do Âgronegócio, conforme o

caso, ou aceitat em garantia, nos teflnos das respectivas

Garantias, CPRs ou Contratos de Fornecimento, consoante as

previsões constântes da Cláusula 6" abaixo.

significa a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

signiÍica a Vóru< Disuibüdora de Títulos e Valores Mobiliários

Ltda., institúção financeira, com sede na cidade de São Paulo,

estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araúio, n" 221',

conjunto 93, CEP 05428-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n"

22.610.500/0001-88.

signiÍica a Comissão de Valores Mobiliários, autarqúa vinculada
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"Data de Emissão"

"Datas Limite oara

Nodficação"

"Dat4s-L!noirc-d.e

Formalizacào"

,r@r,

"&ta-ddelçirelto"

"DesDesas"

"D.ryefu."

"Dia Údl"

"Direitos Creditórios do

À€fonegócio"

"Documentos
Comorobatórios"

"Documentos da

Securitização"

ao Ministério da Fazenda do Brasil, instituída pela Lei 6.385, de

7 de dezembro de 1976.

significa a dara em que serão emitidos os CRA, na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, qual seia, 11 de agosto de 201'7 .

significa as datas ümite para que a Cedente notifique a Emissora

parâ promover a substituição dos recebíveis decorrentes dos

Contratos de Fornecimentos suieitos à Cessão Fiduciária de

Recebíveis, a saber:3O de dezembro de 201'8 e 30 de dezembro

de 2079.

significa as datas limite para que a Cedente formahze a

substituição dos recebíveis decorrentes dos Contratos de

Fornecimentos suieitos à Cessão Fiduciária de Recebíveis, a

saber: 20 de janeiro de 201,9 e 20 de ianeiro de 2020.

signiÍica a data em que irâ ocorcer a integra\zação dos CRÂ

pelos subscritores.

significa a data final de vencimento dos CRÂ prevista na

Cláusula 5.4.1.

conforme deÍinido na Cláusula 12.1.

significa as contraPartes listadas no Anexo II ao ptesente

instrumento.

todo dia que não seja sábado, clomingo e feriado nacional.

significa os direitos creditórios decorrentes dos CDCÀs,

conforme aplicável.

corresponde- (i) aos Direitos Creditórios do Agronegócio

vinculados aos CRA; e (ii) aos demais instrumentos existentes

palz formahzaçáo dos Direitos Creditórios do Âgronegócio e de

suas respectivas garantias.

correspondem (i) ao Termo de Securitização; (ii) ao Contrato

de Custódia, Registro e Escrituração; (iii) ao Contrato com

Agente Fiduciário; (rO ,o Contrato com Banco Uquidante, e

demais prestadores de serviços coÍItrâtâdos no âmbito da

Oferta; (v) aos documentos que formalizam as Garantias; (vi)

aos Boletins de Subscrição; e (vii) aos Documentos

Comprobatórios.
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"DO§P"

".bã8,"

"Emoresa de Monitoramento"

-

"fuissera" ou

"&gu!i!iz^dota"

"Emoresas de Avaliacão"

-
"Escrirufador"

"Eventos de

Desenouadramento"

"Eventos de Resgate

Ântecioado Obrimtório"

"@
Patrimônio Seoarado"

"Fundo de DesDesas"

significa o "Diário Oficial do Estado de São Paulo".

significa â presente 21" Emissão de CRÂ pela Emissora.

signiÍica a Control Union lWarrants Ltda., ou qualquer outra

empresa de monitoramento de estoques de primeira linha

aceitâvel à Emissora dos CRÂ.

signiÍica a Gasa Agro Securidzadon S.Â., localizada na Rua

Ministro Jesúno Cardoso, 633, 8" andar, Ci. 82, Sala 1, Vila

Nova Conccição, São Paulo, SP, CEP 04544-05 e inscrita sob o

CNPJ n" 14.87 6.090 / 0001 -93.

significa qualquer das seguintes emPresas: (i) Control Union
\Warrants Ltda.; (ü) Càmara de Consultores Imobiliários Ltda';
(üi) Germano & Pereira Engenharia e Serviços S.C Ltda'; (iv)
HRK Engenhaia S/S Ltda.; (v) Campus Valore Consultoria

Patrimonial Ltda.; (vi) Scot Serviços Âux. Para Âgropecuário

Ltda.; (vü) FNP Informa Economics; (viü) Dexter Engenharia

I-tda. ef ou (ix) qualquer outra emPresa de avalição de imóvel de

primeira linha aceitável à Emissora dos CRÀ.

significa a Vóru< Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

I-tda., instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo,

estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araúio, n" 221,

coniuntos 94 e95, CEP 05428-000, inscrita no CNPJ/MF sob o

n" 22.610.500/0001 -88.

significa os eventos üstados na Cláusula 3.4.1 que desencadeiam

a necessidade de reforço ou substituição dos Direitos

Creditórios do Agtonegócio vinculados aos CRÂ.

signiÍica os eventos listados na Cláusula 5.11.3 que possibilitam

que a Emissora ou o Agente Fiduciário e/ou qualquer terceiro

que venha a sucedê-los como administrador do Patrimônio

Separado, ou os titulares de CRÂ, na suâ ausência, declare

antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis todas as

obrigações constantes do presente Termo de Securitização.

significa os eventos que, caso ocorram, poderão enseiar a

assunção imediata da administração do Pauimônio Separado

pelo Agente Fiduciário, conforme üstados na Cláusula 7'9.

significa o fundo de despesas na própria Conta Centrahzadotz, a

ser criado com os recursos oriundos da integralização dos CRA,

para fazer frente ao pagamento das despesas da Emissão'
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,,G@"

"G4lagdde.rc§"

..IGP-M"

"Índice de Cobertura de

Garantias"

"Instrucão CY}d 474"

"Instrucão CYM476"

"Insffucão CVN4 583"

"fnsumos Asrícolas"

"Investidores Profi ssionais"

"Investidores Oualifi cados"

"l&8"

..IRPI''

Significa as garantias adicionais da Emissão, conforme definido
na Cláusula 5.9.1.1,.

significa, em conjunto, Dalton Roberto Cagnini, brasileiro,

solteiro, comerciante, portador da cafieira de identidade RG n"

7.345.823-4 SESP/PR, inscrito no CPF sob o n" 039.221,.159-93

residente na Rua das Magnolias,925,Jardim Maringa, cidade de

Sinop, Mato Grosso, CEP 78556-266; e Michel Gutnik
Steinberg, brasileiro, casado, portador da carteíra de identidade

RG n" 10204826 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o n" 039.221,.759-

93, residente na Rua General Artigas, n" 74, Apartamento 502,

Lcblon, cidadc do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
CEP:22M1-740.

significa o índice de preços calculado mensalmente pela

Fundação Geúüo Vargas.

conforme definido na Cláusula 5.9.2.7.

Instrução n" CVM 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme

altenda.

Instrução n" CVM 476, de 16 de ianeiro de 2009, conforme

alterada.

Instrução CVM no 583, de 23 de novembro de 1983, conforme

alterada.

Conforme definido na Clâusvla 4.5.2.

significa os investidores profissionais, assim definidos nos

termos do artigo 9"-Â da Instrução CVM 539, conforme

akenda pela Instrução CVM 554.

significa os investidores qualificados, assim definidos nos termos

do artigo 9"-B da Instrução CVM 539 conforme alterada pela

Instrução CVM 554.

signiÍica o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF ou IRF -
caracteizado como uma obrigação tributária principal em que a

pessoa lurídica ou eqüparada, está obrigada à reter do

beneficiário da renda, o imposto correspondente' nos teÍmos

estabelecidos pelo Regulamento do Imposto de Renda'

significa o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, tributação que

incide sobre pessoas jurídicas e empresâs individuais.
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C'ISS"

"Iornal"

..TUCESP"

..IUCEMAT"

1')JcÍ ̂t9.5M"

"ljj1frfi"

"[,ei71.076"

"Lei das Sociedades oor

Âções"

"Leis AnticorruDcão"

"@"

..MDA''

"Mq@!el4i!i!qq"

"Novos Direitos Creditórios

do Âgroneg<icio"

"@a"

"PNte" ou "Partes"

"Obrioacões"

significa o Imposto Sobre Serviços, tributo a ser Pago Por
empresas e profissionais autônomos, recolhido pelos municípios

e pelo Distrito Federal.

significa o iornal "O Dia de São Paulo".

significa a Junta Comercial do Estado de São Paulo, instituição

responsável pelo cadastro e regulação de empresas no Estado de

São Paulo.

significa a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso,

instituição responsável pelo cadastro e regulação de empresas no

referido Estado.

Lei n" 9.514,de20 de novembro de1997, conforme altetada'

Lei n" 11.033,de27 de dezembro de 2004, conforme alteruda.

Lei n" 11.076, de 30 de dezembro de2004, conforme alteruda.

Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de7976, conforme altetada.

significa a Lei n" 12.846, de 1" de agosto de 2073, conforme

altenda,e o Decreto n" 8.420, de 18 de março de 2015.

conforme deÍinido na cláusula 3.5'2.

significa o Módulo de Distribuição de Ativos, ambiente de

distribúção de ativos de renda fixa em mercado primário,

administrado e operacionalizado pela 83.

conforme definido na cláusula 4.4.1.

conforme defi nido na Cláusula 3.4.2.

significa a distribuição pública no mercado brasileiro de capitais,

sob esforços restritos, dos CRÂ Seniores e dos CRÂ Mezanino

obieto do presente Termo segundo, na operação em questão, o

que preceitua a Insuução CVN'[ 476.

conforme definido no preâmbulo.

significa todas as despesas e encargos, no âmbito da emissão dos

Direitos Ctcditórios do Âgronegócio, da Emissão e da Oferta de
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"Ordem de Pasamentos"

"Patrimônio Seoarado"

"Períodos de Amortização de

Soia"

"Períodos de Amortização de

Milho"

"Períodos de Amortização

Qrdinâria"

"Período de Capitalização dos

CRÂ"

"P.ess@"

CRÂ, para (i) manter e administrar o Patrimônio Separado da

Emissão, incluindo, sem limitação, arcat com o pagamento do

valor da remuneração e amortizzção integral dos CRÂ; e (ü)

efetuar eventuais pagamentos derivados de (a) inadimplemento,

total ou parcial; (b) vencimento antecipado dos Direitos

Creditórios do Àgronegócio e dos CR{ (c) incidência de

tributos, além das despesas de cobrança e de intimação,

conforme aplicável; (d) qualquer custo ou despesa incorrido

pela Securitizadora, pelo Agente Fiduciário ou pelos titulares de

CRÂ em decorrência de ptocessos, procedimentos e/ou ouffas

medidas judiciais ou extraiudiciais necessários à salvaguarda de

scus direitos; (e) qualqucr outto montante deüdo pela Cedente;

(0 qualquer custo ou despesa incorrido para emissão e

manutenção clos Direitos Creclitórios do Âgronegócio; (g)

inadimplemento no Pagamento ou reembolso de qualquer outÍo

montante devido e não pago, relacionado com emissão dos

Direitos Creditórios do Agronegocio, e/ou da oferta dos CRA

ef ou da Emissão; e (h) os recursos necessários paÍa recomPor o

Fundo de Despesas, nos terÍnos deste Termo de Securitização.

significa a ordem de pagamentos estipulada na Cláusula 5.70.2.

significa o patrimônio constituído após a instituição do Regime

Fiduciário pela Emissora, nos termos do artigo 17 dal.ei9.574,

composto pelos Créditos do Patrimônio Separado, pelos

Direitos Creditórios do Agronegócio e sobre as garantias a eles

ünculadas, pela Conta Centralizadora, pelo Fundo de Despesas

e pelas Garantias.

significa os períodos compreendidos entre 1" de abril de 2018 a

31 de agosto de 2018 e de 1" de abril de20'19 a 31 de agosto de

2019.

significa os períodos compreendidos enüe 1o de setembro de

2018 a 30 de novembro de 201'8 e 1" de setembro de 2079 a 30

de novembro de 201.9.

signiÍica os Períodos de Amortização de Soia e Períodos de

Amortzaçáo de Milho quando referidos em conjunto'

conforme defrnido na Cláusula 5.7.1'.7

qualquer pessoa natural, pessoâ iurídica (de direito púbüco ou

privado), personificada ou não, condomínio, tn4§t, veículo de

investimento, comunhão de recursos ou qualquer otganrzação

que represente interesse comum, ou gruPo de interesses

1l
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.(PIS"

"@"

"Preco de Àqüsicão"

"@"

"Pro.dg.to"

"Reevime Fiduciário"

"Remuneracão dos CRÂ"

"Ressate Antecioado"

"Sesllto de Produtiüd*"

'(Séfle"

comuns, inclusive previdência privada patrocinada por qualquer

pessoa iurídica.

significa a Contribüção ao Programa de Integração Social, ou

seia, contribuições sociais de natsreza tributária, deüdas pelas

pessoas jurídicas, com objetivo de financiar o pzgamento do

seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos

e entidades para os trabalhadores públicos e privados.

significa o prazo máximo pa:.:a colocação dos CRÂ, a sabet, 180

(cento e oitenta) dias.

significa o valor a ser pago pela Emissora P^ra adquirir os

direitos creditórios representativos dos Direitos Creditórios do

Agronegócio.

significa o valor a ser pago, à vista, Parâ que os CRA sejam

subscritos e integralizados, conforme disposto na Cláusula 5.6.1.

significa a soia ef ou milho oriundos das lavouras em formação

ou a serem formadas em consonância com e na forma descrita

nas CPRs.

significa o regime estabelecido sobre o Patrimônio Separado,

nos termos previstos pelas Leis 9.574 e 11'.076.

significa o valor da Taxa DI-Over, acrescida cle um spread, ou

sobretaxa, equivalente à respectiva Taxa de Remuneração do

CRÂ em questão.

em relação a uma Pessoa, qualquer transformação, cisão' fusão,

incorporação (de sociedades ou ações),integrakzação de capital

(drE down), redução de capital ou qualquer outra forma de

combinação de negócios, conforme definido na Deliberação da

CVM n" 665, de 04 de agosto de201'1.

significa o resgate, total ou parcial, pela Emissora, dos CRA

Sênior ou dos CRÂ Mezanino, antes da Data de Vencimento,

caso o montante total dos recursos oriundos dos eventos de

Amorazaçáo Extraordinária Obrigatótia seia suficiente para

amofiizar integtalmente os CRÂ Seniores efou os CRÂ

Mezanino.

conforme definido Cláusula 5.9.1.5'

refere-se à Emissão dos CRA, rcahzada em três sédes (cada, uma

"Série'), sendo (i) a 1" série composta por CRA Sênior; (ii) a2"
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"§sb.dnaçãq"

"kalDLfu!"

"Taxa de Administração"

"Ta&-de.Àe!q.u4e!açãq"

"Tax^ de Remuneracão dos

CRÂ Mezanino"

"Taxa de Remuneração dos

CRÂ Sênior"

"Taxa de Remuneração dos

CRA Subordinado"

('Tefmo" ou "&tnno-dg
Securitizacão"

"Yalor da Amortização

Exuaordinária Obrigatória"

"@'

"Valor de Mercado dos

Recebíveis"

série composta por CRÂ Mezanino; e (iii) a 3" série comPosta

por CRA Subordinado.

significa a prioridade dos CRA Sênior sobre os CRÀ Mezanino,

bem como destes sobre os CRÂ Subordinado, no adimplemento

de qualquer Obrigação pela Emissora, inclusive para fins de

Resgate Ântecipado dos CRÂ.

conforme definido na Cláusula 5.7.1.

conforme deÍinido na cláusula 5.74.1'.

significa, em coniunto, aTaxa de Remuneração dos CRÂ Sênior,

a Taxa de Remuneração dos CRÀ Mezanino e a Taxa de

Remuneração dos CRÂ Subordinado.

significa o spread, ou sobretaxa, equivalente a 5o/o (cinco por

cento) ao ano, b*e 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias

Úteis.

significa o spread, ou sobretaxa, equivalente a 2,75o/o (dois

inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) 
^o 

ano,base 252

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.

significa o spread, ou sobretaxa, equivalente a 2,75o/o (d<>is

inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano,base 252

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.

significa o presente Termo de Securitização de Direitos

Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de

Recebíveis do Âgronegócio da 'l^,2" e 3" Séries da 27" Emissão

da Garz Âgro SecuritizadoraS.A.

conforme definido na Cláusula 5.10.1.

significa o valor do contrato de compra e venda dos produtos

vinculados às respectivas CPRs, obtido a partx cla multiplicação

do volume que consubstatcia a promessa de entrega de cada

CPR pelo preço fixado no tespectivo contrato de compra e

venda de produtos.

significa o valor de cada Contrato de Fornecimento, obtido a

partir da multipücação do respectivo volume a ser entregue no

âmbito do pertinente Contrato de Fomecimento pelo preço fixo
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'Valor de Lioúdacão dos

Imóveis"

2.7.

nele estabelecido.

significa o valor de liquidação Íorçada indicada no(s)

pertinente(s) laudo(s) de avahaçáo dos imóveis objeto da

Alienação Fiduciária de Imóveis elaborado(s) por qualquer das

Empresas de Avaliação;

significa o valor nominal unitário de cada CRA, na Data de

Emissão.

significa o valor total da emissão, na Datz de Emissão, a saber,

R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

significa o valor de R$43.750.000,00 (quarenta e três milhões,

setecentos e cinquenta mil reais), 1 Data de Emissão,

correspondente ao montante total da distribuição pública com

esforços restritos de colocação, sendo R$37.500.000,00 (trinta e

sete milhões e quinhentos mil reais) em CRÂ Sênior e

R$6.250.000,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta mil reais) em

CRÂ Mezanino.

2. AnnoveçÕns, REGIsrRos E DEMÀIs CoNoIçÕns PnBcBorNtts

Aprovações da Emissora

2.1.1. A Emissão e a Oferta reguladas por este Termo de Securitização são reahzadas com base

na deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária rciltzada em 24 de abril de 201,7, a qual

aprovou a renovação do limite global de emissões de Certificados de Recebíveis do Agronegócio

pela Emissora, e na" Reunião de Diretoria reahzada em 03 de agosto de 201'7, que aProvou

especificamente a presente Emissão. À referida ata de Âssembleia Geral Extraordinária foi

devidamente registrada na JUCESP sob os n! 227 .407 / 76-7 e publicadas no Jornal e no DOESP. Â

ata de Reunião de Diretoria, por sua vez, será oportunamente registrada na JUCESP e publicadas no

Jornal e no DOESP.

2.2. Aprovações da Cedente

2.2.7. As Garantias foram autorizadas de acordo com as deüberações tomadas pelos acionistas da

Cedente, reunidos em Âssembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Ceclente, reahzada em 03 de

agosto de 2017, cuja ata será oportunamente arquivada Íta JUCEMAT ("Assembleia

Extraordin ária da Cedente').

2.3. Custódia do Termo de Securitização

2.3,1, Este Tetmo e eventuais aditamentos serão registrados e custodiados iunto ao Custodiante,

que assinará a declançáo constate do Anexo VII ao presente Termo de Securitização.
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2.4. Registro na CVM eANBIMÂ

2.4.7. Os CRÂ Sênior e os CRÂ Mezanino serão obieto de distribuição pública no mercado

brasileiro de capitais, sob esforços restritos, no mercado brasileiro de capitais, dispensada de registro

perante a CVM, nos terrnos da Instrução CVM476 e das demais disposições legais e regulamentares

pertinentes ("Oferta').

2.4.2. À Oferta será registrada na ANBIMÀ, exclusivam ente parz- fins de informar a base cle dados

da ANBIMA, por se üatar de oferta pública com esforços testritos, nos termos da Instrução CVM

476 e nos termos do parâgrafo primeiro, inciso I, e parâgnfo segundo, ambos do artigo 1", do

"Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas par 
^s 

Ofertas Públicas de Distribuição e

Âqúsição de Valores Mobiliários", condicionado à expedição, até a datz de comunicação de

encerramenro da Oferta pelo Coordenador Líder, de diretrizes específicas Para o cumprimento da

obrigação.

2.4.3. Em atendimenro ao item 15 do anexo III da Instrução CVM 414, são apresentadas, nos

Ânexos IV, V, VI e \4I ao presente Termo, as declarações emitidas pelo Coordenador Líder, pela

Emissora, pelo Agente Fiduciário e pelo Custodiante, respectivamente.

2.5. Registro das Garantias

2.5.1. A Cessão Fiduciária de CPRs, a Cessão Fiduciária de Recebíveis e a Âlienação Fiduciária de

Imóveis, as quais consubstanciam a prestação das Garantias estipuladas na Cláusula 5.9 abaixo,

deverão ser registrados, pela Cedente, da seguinte forma: (i) as duas primeiras nos competentes

cartórios de registro de títulos e documentos das comarcas das cidades onde se ktcalizam as sedes da

Cedente e das demais paftes signatárias, e (ii) a Âlienação Fiduciária de Imóveis nos competentes

cartórios de registro de imóveis das comatcas em que se localizam os imóveis obieto do Contrato de

Alienação Fiduciária de Imóveis, Ílos prazos previstos nos respectivos instrumentos.

2.6. Registro para distribuição e negociação

2.6.1. Os CRÂ serão registrados:

para distribuição no mercado primário por meio do MDÂ, operacionalizado e

administrado pela B3; e

pan negociação no mercado secundário, por meio do GETIP21, sendo a liquidação

financeira dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos CRÀ rcalizada por

meio do sistema de compensação e liquidação da 83.

(1)

(ii)

3. Drnsrros CnBorrónros

Descrição dos Direitos Creditórios do Agronegócio Vinculados aos CRÂ3.7.

3.1.7. Os direitos creütórios vinculados ao presente Termo de Securitização, bem como as suas

cancterísúcas específicas, estão descritos no Ânexo I, nos teffnos do item 2 do anexo III da

Instrução CVM 414, em adição às características gerais descritas nesta Cláusula 3', de forma que
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todos e quâisquer recursos relativos aos pagamentos dos Direitos Creditórios do Agonegócio estão

expressamente vinculados aos CRA por força do Regime Fiduciário constituído pela Emissora, em

conformidade com o presente Termo de Securitizaçáo, rrão estando suieitos a qualquer tipo de

retenção, desconto ou compensação com ou em decorrência de outras obrigções da Emissora.

3.1.2. A Cedente, no âmbito de suas atividades, emitiu um ou mais CDCAs em favor da Emissora,

lastreados em CPR-Fs, tudo conforme indicado no Anexo I a este Termo, podendo, ainda, emitir

outros CDCÂs em favor da Emissora.

3.1.3. Somente serão aceitos Direitos Creditórios do Âgonegocio pa:i:a compor o lastro dos CRA

que atendam os respectivos Critérios de Elegibiüdade estipulados neste Termo de Securitização.

3.7.4. OG) CDCAs listados no Anexo I ao presente Termo, compõem, na Data de Emissão, os

Direitos Creditórios do Agronegócio que Iastreiam os CRÂ, nos termos do paúgrafo primeito, do

artgo 23, da Lei 1.1..076.

3.1.4.1. O valor total dos Direitos Creditórios do Agtonegócio é de R$60.000.000,00

(sessenta milhões de reais), na Data de Emissão, e deverá, durante todo o prazo da Emissão,

representar valor igual ou superior a 120o/o (cento e vinte por cento) do Valor Total da

Emissão.

3.1.4.2, O valor dos Direitos Creditórios do Âgronegócio de que trata a Cláusula 3.1'.4.1,

acima será, calculado pelo valor nominal de emissão de tais títulos de crédito, conforme

neles previstos.

3.1.5. lyté a quitação integral das Obrigações, a Emissora obriga-se a manter os Direitos

Creclitórios do Âgronegócio vinculados aos CRÂ agrupados em Patrimônio Separado, constituído

especialmente pafi esta finalidade, nos termos da Cláusula 6^ abaixo.

3.2. Custódia dos Documentos Comprobatórios

3.2.7. Âs vias originais dos Documentos Comprobatórios referentes aos Direitos Creditórios do

Agronegócio, de suas respectivas garantias e do Termo de Securitização deverão ser mantidas pelo

Custodiante, que, nos teÍrnos do respectivo Contrato de Custódia, será, nos teÍÍnos da Lei 1,1,-076 e

dos artigos 627 e segaintes do Código Civil, fiel depositário conúatado, pela Emissora, com a

remuneração ali prevista, a ser por ela arcada, com as funções de: (i) receber os Documentos

Comprobatónos e reahzar avenficaçáo do lastro dos CRÀ, nos termos da Cláusula 3.2.2 abatxo; (i)
fazer a custódia e gaarda deste Termo de Securitização e dos Documentos Comprobatórios; (iii)

diligenciar paÍa que seiam mantidos, às suas expensas, atuahzzdos e em perfeita ordem, os

Documentos Comprobat<irios; e (19 fazer o registro dos direitos creditórios do agronegócio

vinculados aos CDCA na 83.

3.2.2. O Custodiante será responsável pela guarda das vias físicas dos Documentos

Comprobatórios que evidenciam a existência dos Direitos Creditórios do Âgronegócio, bem como

documentos constitutivos de garantias reais eventualmente a eles ínsitas. Deste modo, a veiftcaçáo

do lastro dos CRÂ serâ reahzada pelo Custodiante, de forma indiüdualizada e integral, Ílo momento

em que os respectivos Documentos Comprobatórios forem apresentados para registro perante o
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Custodiante e a 83, conforme o câso. Exceto em caso de solicitação expÍessa pela totalidade dos

titulares de CRÂ reunidos em Assembleia Geral, o Custodiante estará dispensado de rcahzar

veriÍicações posteriores do lastro durante a vigência dos CRÂ.

3.2.3. O Custodiante receberá da Emissora, como remuneração pelo desempenho dos deveres

e atribúções que lhe comperem, nos terÍnos da lei aplicâvel e deste Termo de Securiização,

remuneração que consistirá emparcelas mensais Iíquidas de impostos de R$500,00 (quinhentos reais),

sendo o primeiro pagamento da remuneraçáo pago em até o 5" (quinto) dia útil após a data de

assinatura deste Termo de Securitização e os demais Pagamentos devidos no mesmo dia dos anos

subsequentes até o resgate total dos CRÂ em Circulação (abaixo definido).

3.3. Àquisição dos Direitos Creditórios do Agronegócio

3.3.1. Os direitos creditórios representativos dos Direitos Creditórios do Âgronegócio,

conforme neste Termo previstos, serão adquiridos pela Emissora a partr da (e proporcionalmente à)

implementação das condições precedentes adiante descritas, mediante o Paga.mento do respectivo

Preço de Àqúsição. A integriltzação parcial dos CRÂ impücará, a exclusivo critério da Emissora, a

altetaçáo ou cancelamento, conforme o câso, da aquisição dos Direitos Creditórios do Âgtonegócio,

proporcionalmente ao montante dos CRÂ então efetivamente integralizados.

3.3.2. As condições precedentes mencionadas na Cláusula3.3'7 sao:

(1)

(ii)

a formahzação e o registro, na forma descrita nos respectivos instrumentos, das

Garantias;

a venficaçáo, pela Emissora ou pelo Agente de Formalização, de que os Direitos

Creditórios do Agronegócio e as Garantias, conforme o caso, atendem os

respectivos Critérios de ElegibiJidade;

recebimento, pela Emissora, clos relatr'>rios e/ou opiniões legais a ela satisfatórios de

que os Direitos Creditórios do Agronegócio e as Garantias, conforme o caso'

atendam os respectivos Critérios de Elegibilidade e Limites de Concentaçáo;

a âpresentação, pela Cedente, relativamente a todos os Contratos de Fornecimento a

serem sujeitos à Cessão Fiduciária de Recebíveis, das pertinentes notificações de

cessão dos Contratos de Fornecimento, devidamente acompanhadas das

correspondentes cientificações de cessão devidamente firmadas pelos respectivos

Devedores;

o recebimento, pela Emissora, dos Direitos Creditórios do Âgronegócio

devidamente formalizados, a exclusivo critério da Emissora;

formalização do registro do CDCÂ em sistema de registro e liqúdação financeira de

ativos autorizado pelo Banco Central do Brasil, conforme aplicável;

comprovante do registro ou averbação, conforme o caso, da Cessão Fiduciária de

CPRs, do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis e do Contrato de Aüenação

(iii)

(19

(o

("ii)

(v)
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Fiduciária de Imóveis nos competentes cartórios de títulos e documentos e de

registro de imóveis, conforme aplicável e neles preüsto;

("iii) apresentação do comprovante de registro das CPR-F que lastreiam os CDCA nos

competentes cartórios de registro de imóveis, conforme aphcâvel;

(i*)

(")

(*r)

recolhimento, pela Cedente, de quaisquef taxas ou tributos incidentes sobte os

registros necessários pa:i;. a emissão e boa formalizaçáo dos Direitos Cteditórios do

Agronegócio;

integrahzaçáo dos CRÂ, no Montante Mínimo; e

o atendimento, pela Cedente, do Índice de Cobertura das Garantias.

3.3.3. Efetuado o pagamento do Preço de Aquisição, os Direitos Creditódos do Agronegócio

passarão, automaticamente, parâ a titularidade da Emissora, integrando o Patrimônio Separado, e

serão expressamente vinculados aos CRÂ por força do Regime Fiduciário, não estando sufeitos a

qualquer tipo de retenção, desconto ou compensação com ou em razão de outras obrigações da

Cedente.

3.3.4. O pagamento do Preço de Aquisição será rcahzado à vista, em moeda corrente nacional,

mediante transferência eletrônica disponível ou outro meio de pagâmeÍlto permitido pelo Banco

Central do Brasil, em conta coffente de titularidade da Cedente, na forma prevista nos CDCAs.

Realizado referido pagamento, não será devida qualquer outÍa contÍapartida pela Emissora em favor

da Cedente pela aquisição dos Direitos Creditórios do Agronegócio.

3.4. Substituição, Reforço e Aquisição dos novos Diteitos Cteditórios do Âgtonegócio

3.4.7" A Emissora ou o Âgente Fiduciário, na qualidade de representante dos titulares dos CRÀ,

poderá, a qualquer tempo, exigir o reforço ou substituição, conforme o caso, dos Direitos

Creditórios do Agonegócio vinculados aos CRÂ, na hipótese de tais Direitos Creditórios do

Agronegócio passaÍem, por qualquet tazáo, a seu critério devidamente fundamentado, a ÍePÍesentar,

a qualquer momento, valor inferior ao Valor Total dz Emissão ('Eventos de

Desenquadramento').

3.4.2. O reforço de lastro de que tt^t^ a Cláusula 3.4.1 acima deverá ser rcahzado por meio de

apresentação pela Cedente de novos Direitos Creditódos do Âgronegócio que atendam os Critérios

de Elegibilidade ('Novos Direitos Crcditórios do Agtonegócio"). Todo e qualquer Novo Direito

Creditório do Agronegócio deverá, para os fins e efeitos do artigo 40 da Lei n" . 71.07 6 /04, integrar o

Anexo I ao presente instrumento, bem como o Patrimônio Sepatado, de forma a constituir lastro

paÍa os CRÂ, o que será formalizado por meio de aditamento ao Anexo I do presente Termo de

Securitização, conforme previsto na Cláusula 3.4.2'3.

3.4.2.1. Pata os fins e efeitos a que se destinam a Cláusula 3.4.2,a Cedente deverâ enviar

comunicação escrita à Emissora, conforme o caso, em atê 5 (cinco) Dias Úteis a contar do

que ocorreÍ primeito entre (i) o recebimento de comunczção da Emissota ou do Agente

Fiduciário, conforme o câso, e (ii) a data que tomât conhecimento do Evento de
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Desenquadrâmento, identificando/apresentando os Novos Direitos Creditórios do

Agronegócio, informando, para tanto, seus valores, prazos, vencimentos e demais

czracterísicas tidas por necessárias pela Emissora e/ou pelo Âgente Fiduciário, iuntamente
com cópia de todos os documentos que os originam e que comprovem, a cÁténo exclusivo

da Emissora e/ou do Agente Fiduciário, conforme o caso, estarem livres e desembaraçados

de quaisquer ônus ou gÍâvames.

3.4.2.2. No prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento ineqúvoco, pela

Emissora, dos Documentos Comprobatórios dos Novos Direitos Creditórios do

Agronegócio, a Emissora veiítcatâ, pot si ou através do Agente de Formalização, confotme

previsto no Contrato de Formalizaçào e Cobrança ('Condições de Aqúsição de Novos
Diteitos Creditórios do Âgronegócio'), o atcndimento, por tais direitos creditórios, dos

respectivos Critérios de Elegibiüdade. Âpós a verificação de que tratam os itens acima, a

Emissora venficarâ a disponibilidade de recursos, em moeda corrente nacional, na Conta

Centralizadora, inclusive considerando os valores decorrentes de Apücações Financeiras, não

comprometido com o pagamento de exigibiiidades da Emissota com recursos do Patrimônio

Separado, para 
^ 

aqúsição de Novos Direitos Creditórios do Agronegócio, deduzidos os

recursos estimados pela Emissorà par os pagamentos e provisionamentos das despesas,

remuneração e amorttzação da Emissão.

3.4.2.3. Após a confirmação pelo Âgente de Formahzaçáo e/ou pela Emissora,

conforme o caso, de que foram atendidas (i) todas as Condições de Aquisição de Novos

Direitos Creditórios do Agronegócio, bem como (ii) todas as condições previstas na Cláusula

3.3,2 acima aplicáveis à aquisição dos Novos Diteitos Creditórios do Agronegócio, (a) as

Partes celebrarão, nos respectivos prazos acima previstos, sem a necessidade de rcahzaçáo de

Assembleia Geral, aditamento ao Anexo I a este Termo de Securitização, de forma que conste

a descrição atwahzada de todos os direitos creditórios que lastteiam os CRÂ, em cumprimento

ao disposto na Lei n" 11.076/04; e (b) o pagamento integral do Preço de Aquisição dos

Novos Direitos Creditórios do Agonegócio deverá ser realizado, oa forml prevista no

pertinente CDCA.

3.4.2.4, Caso, em contrapartida, o Âgente de Formalização ou a Emissora não verifique,

a seu critério fundamentado, o atendimento das Condições de Aquisição de Novos Direitos

Creditórios do Agronegócio, conforme tal fato for noticiado à Cedente, náo haverá a

aquisição dos pertinentes Novos Direitos Creditórios do Âgronegócio, com a consequente

amorizaçào extraordinária dos CRÂ, a ser rcalizada em conformidade com a Cláusula 5.10

abaixo e proporcionalmente à parcela dos Novos Direitos Creditórios do Agronegócio em

relação à qual não tenha sido verificado o atendimento das Condições de Âqúsição de Novos

Direitos Creditórios do Agtonegócio.

3.4.3. Sem preiuízo do quanto acima disposto, compromete-se o Custodiante a alertar a Emissora e

os titulares dos CRÂ sempre que observar que os Direitos Cteditódos do Agronegócio que Iastreiam

a presente Emissão possam deixar de ser válidos, ünculantes e/ou exequíveis, exclusivamente de

acordo com os seus respectivos termos, ou de ter valor suficiente pata representar, durante todo o
prazo da Emissão, valor igual ou superior ao Valor Total da Emissão.
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CepLcrBnÍsrlcÂs oe EurssÃo n oe Orrnte

Número da Emissão

4.7.1" Esta é a 27" (vtgêsima primeira) emissão de CRA pela Emissota ("Emissão').

Número das Séries e Subordinação

4.2.7. A Emissão serâ reahzada em três séries (cada, uma "Série'), sendo (i) a 1' série composta

por CRÂ Sênior; (i) a 2" série composta por CRÂ Mezanino; e (iii) a 3" sêrie comPosta por CRÂ

Subordinado.

4.2.2. Os CRÂ Sênior terão prioridade sobre os CRÀ Mezanino e os CRÂ Subordinado, e os CRÂ

Mezanino sobre os CRÂ Subordinado, no adimplemento de qualquer Obrigação pela Emissora,

inclusive para fins de Resgate Antecipado ou de Amofrzaçáo Extraordinária Obrigatória, náo

havendo qualquer tipo de preferência, prioridade ou subordinaçáo entre os titulares de CRÂ de uma

mesma Série ('Subordinação").

4.2.3. Os pagamentos referentes aos CRÂ Subordinado, se e quando ocorreÍem, à medida que

houver Íecursos disponíveis no Patrimônio Separado, acontecerão em cada data de amortização dos

CRÂ Sênior e dos CRÂ Mezanino, após o e proporcionalmente ao pagamento de todos os valores

devidos parâ remuneração, amorttzaçáo e resgate dos CRA Sênior e dos CRÂ Mezanino,

necessariameÍIte na Ordem de Pagamentos.

4.3. Valor Total da Emissão e da Oferta

4.3.1. O valor total da emissão será de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de teais), na Data de

Emissão, correspondente ao montante de R$37.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil

reais) em CRÂ Sênior, R$6.250.000,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta mil reais) em CRÂ

Mezanino e Rg6.250.000,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta mil reais) em CRA Subordinado.

4.3.2. O valor total da Oferta será de R$43.750.000,00 (quarentâ e três milhões, setecentos e

cinquenta mil reais), naData de Emissão, correspondente ao montânte total da distribuição pública

com esforços resrritos de R937.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil reais) em CRÂ

Sênior e Rg6.250.000,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta mil reais) em CRA Mezanino.

4.4. Montante Mínimo

4.4.7. A Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuiçãoparcial dos CRÂ, desde

que haia a colocaçáo de quantidade de CRÂ no montante mínimo equivalente a R$10.000.000'00

(dez milhões de teais) ('Montante Mínimo').

4.

4.7.

4.2.
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4.5. Destinação dos Recursos

4.5.7. Os recursos obtidos com a subscrição dos CRÂ serão, parcial ou totalmente, utilizados para

aqúsição dos Direitos Creditórios do Agronegócio vinculados à presente Emissão, respeitada,

quando necessária, aprerroganva de pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio com CRA,

bem como a formaçáo e recomposição (conforme se fizer necessâria) do Fundo de Despesas,

conforme ncste Termo previstas.

4.5.2. Os recursos provenientes da captaçãoviabüzada pela securitização objeto deste Termo de

Securitização serão utilizados pela Cedente pffa a aquisição de insumos agrícolas, incluindo, inter alia,

defensivos agrícolas, adubos, corretivos, fertilizantes, biofertiüzantes e outros insumos agrícolas

comerciahzados pela Cedente ("Insumos Âgrícolas').

4.5.2.1. De modo a ga:u;n:jrr a rcfenda aquisição de Insumos Agrícolas pela Cedente, a

Emissora depositará os recursos provenientes dos CRÂ Sênior em conta corrente de

titularidade da Cedente e mantida iunto ao Banco Cooperativo do Brasil S.4., sendo certo,

no entanto, que todo e qualquer recurso depositado devetâ ser utilizado pela Cedente,

exclusivamente para (i) o pagamento de fornecedores insumos agricolas, inclúndo, inter alia,

defensivos agrícolas, adubos, corretivos, fertilizantes, biofertilizantes e outros insumos

agrícolas ("Insumos Agtícolas') ou para (ii) o reembolso da Cedente pelas despesas

havidas junto a qualquer dos fornecedores em tazáo da aquisição de Insumos Agúcola ef ou
(iii) fornecedores de serviços referentes à Emissão. Â título de comprovaçáo da coÍreta

destinação dos recursos, a Cedente deverâ apresentaÍ mensalmente, a pafiir da Data de

Integrahzaçáo dos CRÂ, ao Agente Fiduciario dos CRA, relação de notas fiscais e/ou
duplicatas comprovando a aquisição dos Insumos Âgrícolas seja diretamente iunto aos

fornecedores ou através da comprovação de seu respectivo reembolso. Esta obrigação de

envio mensal persiste até a completa e integral titzaçáo dos recursos provenientes da

integxahzaçáo dos CRÀ pelos titulares dos CRÂ Sênior

4.5.2.2. Não obstante o quanto previsto na Cláusula 4.5.2.1 acímà, o desembolso dos

recursos provenientes da captação dos CRA Sênior em conta corrente de movimentação

restrita de titularidade da Cedente está condicionado,ainda, ao, e se darâna exâta proporção

do, efetivo registro da Cessão Fiduciária de CPRs e da Cessão Fiduciária de Recebíveis em

montante e volume compatíveis a consubstanciar, consoante as CPRs então cedidas, a

originação dos Produtos objeto dos Contratos de Fornecimento sujeitos à Cessão Fiduciária

de Recebíveis.

4.5.2.3. Os recursos do CRA Mezanino, por sua vez, serão liberados diretamente pela

Emissora em favor da Cedente e poderão ser livremente utiüzados pela Cedente para fazet

frente às suas necessidades ordinárias de aquisição de insumos agrícolas.

4.6. Forma e procedimento de colocação dos CRA objeto da Oferta

4.6.1. Os CRÂ Sênior e os CRA Mezanino serão objeto de distribuição púbüca nos termos da

Instrução CVM 476, sob regime de melhores esforços de colocação, com intermediação da Terra
Investimentos Distribúdora de Títulos e Valotes Mobiüários Ltda., instituição financeira

integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São
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Paulo, Estado de São Paulo, na RuaJoaquim Floriano, n" 100 - 5" andat, inscrito no CNPJ/MF sob

o n" 03.751 .794/0001.-13 ('Coordenador Líder'), nos teÍÍnos do "Contrato de Coordenação,

Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, de Cettificados de

Recebíveis do Agronegócio, Sob o Regime de Melhores Esforços, da !, 2" e 3" Séries da 2T Emissão

da Gua Âgro Securitzadon S.Â.", a ser celebrado entre a Emissora, o Coordenador Líder e a

Cedente, que organizará o plano de distribuição dos CRÂ. A colocaçáo dos CRA Subordinado, â seu

turno, serâ reahzada por meio de colocação privada'

4.6.2. A Oferta terá por alvo Investidores Profissionais, conforme definidos nos termos do artigo

9"-A da Instnrção C\IM 539, conforme altenda pela Instrução CVM 554.

4.6.3, O prazo máximo para colocação dos CRÂ é de até 180 (Cento e oitenta) üas ('Prazo

Máximo de Colocação'), observado o disposto no artigo 7-A e no parâgafo segundo do artigo 8"

da Instrução CYM476.

4.6.4. É condição precedente à integrahzação dos CRÂ Sênior e dos CRÂ Mezanino a subscrição

e ittegrahzação dos CRÂ Subordinado pela Cedente.

4.6.5. No âmbito da Oferta será permitida a procura de, no máximo, 75 (setenta e cinco)

Investidores Profissionais, sendo que somente 50 (cinquenta) Investidores Profissionais poderão

subscrever ou adqúrir os CRÂ objeto da Oferta. Nos teÍmos do paúgrafo primeiro do artigo 3" da

Instrução CVMr 476 e para fins da Ofefia, fundos de investimento e carteiras administradas de

vaiores mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão

considerados como único investidor para os fins dos limites Previstos na Presente Cláusula.

4.6.6. No ato de subscrição dos CRÂ Sênior e dos CRA Mezanino, cada Investidor Profissional

assinará, em conformidade com o artigo 7" da Instrução CVM 476, declarução constante do Boletim

de Subscrição atestando estaÍ ciente, inter alia, que: (a) a Oferta não foi registrada Perante a CVM; @)

os respectivos CRA estão suieitos a restrições de negociação previstas neste Termo e na Instrução

CYM 476; e (c) deve possuir investimentos financeiros em valor superior a R$10.000.000,00 (dez

milhões de reais).

4,6.7. Em conformidade com o artígo 7"-A da Instrução CYlIr,d 476, o início dz Oferta deverá ser

informado pelo Coordenador Líder à CVM, no ptzlzo de 5 (cinco) Dias Úteis, contado da primeira

procura a potenciais investidores, devendo rcfeÁda comunicação ser encaminhada por intermédio da

p$na da CVM na rede mundial de computadores e conter as informações indicadas no Anexo 7-A

da Instnrção CYM 476.

4.6.8. Em conformidade com o artigo 8o da Instrução CVM 476, o enceÍrâmento da Oferta

deverá ser informado pelo Coordenador Líder à CVM, no pnzo de 5 (cinco) dias, contados do seu

eÍrceÍramento, devendo referida comunicação ser encaminhadapor intermédio dapâgqna da CVM na

rede mundial de computadores e conter as informações indicadas no Anexo 8 da Instnrção CVM

476.

4.6.9. Nos termos do artigo 5"-À da Instrução CVM476, será admitida a distribúção parcial dos

CRÂ. Encerrado oPrazo Máximo de Colocação sem a distribuição da totalidade dos CRÂ Seniores e

dos CRÂ Mezatino, desde que obseryado o Montante Mínimo, a Emissora deverá (i) deverá aütar o
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Termo de Securitização para refletir o valor total definitivo da Emissão e a quantidade de CRA,

independentemente dareahzaçáo da AssembleiaGenl; e (ii) cancelar os CRÂ não distribúdos.

4.6.9.1. Caso não seia atingido o Montante Mínimo, a Emissão e os CRÂ deverão ser

cancelados.

4.6.9.2. No ato de subscrição dos CRA, os Investidores Profissionais poderão

condicionar sua adesão à Oferta à subscrição: (i) da totatdade dos CRÂ ofertados, ou (ii)
uma proporção ou quantidade mínima de CRA, que não poderá ser inferior ao Montante

Mínimo, indicando, ainda, que, caso seja implementada a condição referida na clâusvla 4.6.9

acim , pretendem receber (a) a totalidade dos CRA originalmente subscritos, ou (b) a

quantidadc eqüvalentc à proporção entre o númcro de CRÂ efetivamente subscritos e o
número de CRÂ originalmente ofertados, presumindo-se, na falta de manifestação, o

interesse do investidor em teceber a totalidade dos CRÂ originalmente subscritos.

4.6.10. Os CRA objeto da Oferta somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados

de valores mobiüários após decorridos 90 (noventa) dias da data de subscrição ou aqüsição dos CRÂ
pelos Investidores Profissionais, Íros termos dos artigos 73 e t5 da Instrução CVM 476,

condicionado, ainda, ao cumprimento pela Emissora das obrigações definidas no artigo 17 da

Instrução CVM 476.

4.6.71. Observadas as restrições de negociação acima, os CRÂ desta Emissão somente poderão ser

negociados entre Investidores Quaüficados, conforme definidos na Instrução CVM 539, a menos

que a Emissora obtenha o registro de oferta púbüca perante a CVM nos terÍnos do caput do artigo
27 da Lei n" 6.385/1,976, e da Instrução CVM 400, e apresente prospecto da oferta à CVM, nos

termos da regulamentação apJicável.

4.6.11. Observado o disposto na Instrução CV}'d 476, os CRA poderão ser negociados nos

mercados de balcão organtzado e não organizado.

4.6.72. Não será concedido qualquer tipo de desconto pelo Coordenador Líder aos Investidores
Profissionais interessados em adquirir CRÂ no âmbito da Oferta, bem como não existirão reservas

antecipadas, nem fixação de lotes máximos ou mínimos, independentemente de ordem cronológica.

4.6.13. A colocação de CRÂ objeto da Oferta serâ realtzada de acordo com os procedimentos do

MDA, administrado e operacionalizado pela 83 e com plano de distribuição descdto neste

instrumento.

4.7. Forma e procedimento de colocação dos CRA Suborünados

4.7.1. Os CRA Subordinados serão subscritos exclusivamente pela Cedente no âmbito de

colocação privada dos CRÂ Subordinados, que representam 72,5oh (doze inteiros e cinco décimos

por cento) em relação ao valor total da Emissão, correspondente a até R$ 6.250.000,00 (seis milhões,

duzentos e cinquenta mil reais), e poderão ser integralizados em moeda corrente nacional ou com

parcela dos Direitos Creditórios do Âgronegócio, na Data de Emissão, fora do âmbito da 83.

- 513149 - 316406v1

23



4.7.2. Os CRÂ Subordinado deverão contar com declaração por escrito, por ocasião da

subscrição, atestando que está ciente de que a distribuição dos CRÂ Subordinado não foi registrada

na CVM.

4.8. Agente Registrador

4.8.1. A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiüários Ltda., sociedade limitada com

sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira Âraúfo 221.,9" andar, conjunto 94

e 95, Pinheiros, CEP 05428-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n;' 22.670.500/0001-88, com seu

conrrato social registrado naJUCESP sob o NIRE n" 35.2.2923587-4, será o agente escdturadot e

registrador dos CRA, que serão registrados para negociaçáo em mercado primário e mercado

sccundário na 83, conforme o câso, nos termos da Cláusula 2.4 acima, nos termos do proposta

comercial de prestação de serviços de custódia, de registro e escrituração, datada de 02 de maio de

2077 ('Contrato de Agente Registtador').

4.9. Banco Liquidante

4.9.1. O Banco Liquidante será contratado pela Emissora para operacionahzar o pâgâmento e a

liquidação de quaisquer valores devidos pela EmissoÍâ aos titulares de CRA em Circulação,

executados por meio do sistema da 83, conforme o caso, nos termos da Cláusula 2.4 acima.

CenecrpnÍsrrcÀs Dos CERTIFIcADos DE REcEBÍvEIs Do AcRoNEGócIo

Quantidade de CRA

5.1.1. Serão emitidos 50.000 (cinquenta mil) CRÂ, dos quais 37.500 (trinta e sete mil e qúnhentos)

serão CRÂ Sênior; 6.250 (seis mil, duzentos e cinquenta), CRÂ Mezanino; e 6.250 (seis mil, duzentos

e cinquenta), CRA Subordinado.

5.2. Valor Nominal Unitário

5.2.1. Os CRÂ terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), raData de Emissão ('T'alor

Nominal Unitário").

5.2.2. Após a Data de Emissão, cada CRA terá seu valor de amorttzaçáo ou, nâs hipóteses

definidas neste Termo de Securitização, resgate, calculado pela Emissora e pelo Agente Fiduciário,

com base na respectiva Remuneração aplicável.

5.3. Datae Local de Emissão

5.3.1. Para todos os fins legais, a data de emissão dos CRÂ é 11 de agosto de 2077 ("Data de

Emissão'). O local de emissão ê a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

5.

5.1.
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5.4. Vencimento dos CRÀ e Amortização Programada

5.4.1. A data de vencimento Íinal dos CRÀ seú 20 de fevereiro de 2020 ("Data de

Vencimento').

5.4.2. Observadas as regras de Subordinação, os CRA, enuetanto, estão suleitos a 4 (quatro)

períodos de amorttzações ordinários, sendo dois referentes à safra de soia e dois referentes à safra de

milho, conforme abaixo indicados ('Períodos de Àmortização de Soia" e "Períodos de

Àmortização de Milho" e, em conjunto, "Períodos de Amortizagão Ordinána'):

5.4.3. Âs respectivas amortizações serão rea\zadas pela Emissora conforme a Ordem de

Pagamentos, sempre no dia 20 (ünte) (ou Dia Útil subsequente quando esta data cair em dia que não

seia um Dia Util) do mês calendário imediatamente subsequente ao respectivo Período de

Amortização Ordinária, mediante a utthzaçào de todos os recursos recebidos na Conta

Centrahzadora em razáo do pagamento, pelos seus respectivos Devedores, dos recebíveis

decorrentes dos Contratos de Fornecimento sujeitos à Cessão Fiduciária de Recebíveis previamente

ao ef ou ao longo do respectivo Período de Amortização Ordinâira.

5.4.4. Não obstante o quanto acima previsto, o montante de principal dos CRÂ amortizados até o

dia 30 de novembro de 2018 deverá corresponder a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do Valor

Nominal Unitário, devidamente acrescido da respectiva Remuneração, mas não poderá, para todos

os fins nesta Cláusula previstos, superar tal percentual, exceto nas hipóteses de Âmordzaçáo

Extraordinána Obigatónas ef ou Eventos de Resgate Ântecipado Obrigatórios.

5.4.5. Em cada data de amotttzação ao bngo dos Períodos de Âmortizaçáo Orünâria e naData
de Vencimento, a Emissond,everâ proceder àamorização parcial ou liqúdação total dos CRÂ em

Circulação, conforme o caso, pelo seu saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da respecriva

Remuneração, observada, em qualquer hipótese, a ()rdem de Pagamentos.

5.4.6. Caso os titulares de CRÂ tenham imunidade ou isenção tributária, estes deverão encaminhar

ao Coordenador Líder e ao Escriturador ou ao seu respectivo custodiante, conforme o caso, no

prazo mínimo de 15 (quinze) Dias Úteis anteriores à data prevista para recebimento de valores

Lavowta Período
Lrnotrzaçío

do ValorNominal
Unitário

Pagamento de

Remuneração

soia
de 1o de abril de 2078a31

de agosto de 2018
SIM SIM

milho
de 1" de setembro de 2018 a

30 de novembro de 2018
SIM SIM

so,a
de 1" de abril de 201,9 a 31

de agosto de 201.9
SIM SIM

milho
de 1" de setembro de 2079 a

30 de novembro de 2019
SIM SIM

- 513149 - 316406v1

25



relativos aos CRÂ, documentação comprobatória da referida imunidade tributária sob pena de ter

descontado de seus pagamentos os valores devidos nos termos da legislação tnbutâria em vigor.

5.4.7. Considerar-se-ão automaticamente prorrogados até o primeiro Dia Útil subsequente, sem

acréscimo de juros ou de qualquer outro encargo moratório aos valores â serem pagos, os prazos

p^r^ pagamento de qualquer obrigação prevista ou decorrente deste instrumento quando a data de

tais prazos coincidir com dia que não seia um Dia Util. Nesta hipótese, a Remuneração dos CRÂ

preüsta neste instrumento incidirá até a data do efetivo pagamento.

5.5. Forma e Comprovação de Titularidade

5.5.1. Os CRÂ serão emitidos sob a forma escritural.

5.5.2. Serão reconhecidos como comprovante de titularidade: (i) o extÍato de posição de custódia

expedido pela 83, conforme o caso, em nome do respectivo titular dos CRA; ou (ü) o extÍato
emitido pelo Escriturador, a pattir de informações que lhe forem prestadas com base na posição de

custódia eletrônica constante da 83, considerando que a custodia eletrônica do CRÂ esteja na 83.

5.6. Preço de Integraliztçáo e Forma de Integtalizaçío

5.6.1. Os CRA serão subscritos e integrahzados poÍ seu Valor Nominal Unitário, calculada de

forma pm rata tempois desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva integrahzaçáo ("Preço de
Integtahzaçáo').

5.6.2. O Preço de Integralizaçà<> serâ. pago à vista: (i) nos temos do respectivo Boletim de

Subscrição; e (ii) para prover recuÍsos a serem destinados pela Emissora conforme a Cláusula 4.5

acima.

5.6.3. A integrahzação dos CRA Sênior e dos CRÂ Mezanino serâ rcohzada em moeda corrente
nacional e por intermédio dos procedimentos estabelecidos pela 83. Os CRÂ Subordinado, a seu

turno, poderão ser integralizados em moeda corrente nacional ou com parcela dos Direitos
Creditórios do Âgronegócio na Data de Emissão, também por intermédio dos procedimentos
esrabelecidos pela 83.

5.7. Juros Remuneratórios

5.7.7. A partir da Datz de Emissão, os CRA farão ius a luros correspondente s à vaiação
acumulada de 700o/o (cem por cento) das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de 1

(um) dia, denominadas "Taxâ DI over exúagrupo", expressa na forma peÍcentual ao ano, base 252

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela 83 no informativ<>

diário disponível em sua págna da Internet fttç://www.cetip.com.br) ('Taxa DI-Over') acrescida

de um spread, ou sobretaxa, equivalente à respectiva Taxa de Remuneração do CRÂ em questão

('Remuneração dos CRA"). A Remuneração dos CRÂ será calculada de forma exponencial e

cumulativa pro rata tempois, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário
dos respectivos CRÂ ou saldo dos respectivos CRÂ, conforme apücável, desde a Data de Emissão

ou da data de pagamento da pertinente Remuneração dos CRÂ imediatamente anteriot, na hipótese

de amorização ordinária ou Âmornzaçáo Extraordinária Obrigatória conforme definidas neste
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Termo, o que ocorrer por último, até a data do seu efetivo pagamento, e será paga ao final de cada

Período de Capitahzação dos respectivos CRA.

5.7.1.7. Para fins de cálculo da pertinente Remuneração dos CRA, define-se "Período de

Capitalização dos CRÂ" como sendo, inicialmente, o intervalo de tempo que se inicia na

Data de Emissão .dos CRA até a primeka data de remuneração, incolporação ou

amorizaçáo ordinária dos CRÂ (inclusive) e, daí em diante, o intervalo de tempo que se

inicia na data de remuneração, incorporação ou amorttzaçáo ordinária imediatamente

anterior (exclusive) e se encerra na próxima data de remuneração, incorporação ou

amorúzaçáo orünâna (inclusive). Na hipótese de ocorrência de um evento de Amortização

Extraordinária (i) ao longo do primeiro Período de Capitalização dos CRA, o pertinente

Período dc Capitahzação dos CRÂ será considerado como sendo o intervalo de tempo quc

se inicia na Data de Emissão dos CRÂ e termina na data da respetiva remuneração,

incorporação ou Âmortização Extraordinária (inclusive); e (ii) ao longo de qualquer outro
Período de Capitalização dos CRA, o pertinente Período de Capitalização dos CRÂ será

computado desde a data de pagamento da Remuneração incoqporação ou Âmortização
Exuaordinária dos respectivos CRA imediatamente anterior (exclusive) e termina na data do
pertinente pagamento da Remuneração, incorporução ou Amortização Extraorünâria
(inclusive). Cada Período de Capitalização dos CRA sucede o anterior sem solução de

continuidade.

5.7.7.2. A Remuneração dos CR {. deverá ser calculada de acordo com a seguinte

fórmula:

J = VN. x (FatorJurr>s - 1), onde:

'J" corresponde ao valor da Remuneração dos respectivos CRÂ acumulada no período,
devida no final de cada Período de Capitalização dos respectivos CRÂ, calculado com 8
(oito) casas decimais, sem arredondamento;

'TNe" Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitádo, conforme o caso, dos

CRÂ em Circulação, informado/calculado com 8 (oito) casâs decimais, sem

arredondamento;

"Fatot Juros" corresponde ao fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação

acrescido de rpread, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado

da seguinte forma:

Fator deJuros = FatorDI x Fator Spread, onde:

"FatorDf" corresponde ao produtório das Taxas DI-Over, da data de início do Período de

Capitahzaçào dos respectivos CRÂ, inclusive, até a data de cálculo exclusive, calculado com

8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:
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Fator DI = ü(, + TDI* )
k=l

onde:

"k" corresponde ao número de ordem das Taxas DI-Ol,er, sendo "k" um númeto inteiro.;

"n" corresponde ao número total de Taxas DI-Over consideradas em cada Período de

Capitahzação dos CRÂ Scniores, sendo "n" um número intciro;

"nDI" corresponde ao número total de Taxas DI-Over consideradas em cada Período de

Capita\zaçáo, sendo "Í1" um número inteiro;

"p" Valor do percentual a ser apücado sobre a Taxa DI-Over, informado com 2 (duas)

casas decimais, correspondente a 100 (cem);

"TDIk" corresponde àTaxa DI-Over, de ordem k, expressa to dia, calculada com 8 (oito)

casas decimais com arredr>ndamento, apurado da seguinte forma:

I

rDr, =íPL*r)E-r" [100 )

onde:

"DJk" corresponde àTaxa DI-Over, de ordem k, divulgada pela 83, váüda por 1 (um) Dia
Útil (overnight), utilizada com2 (duas) casas decimais;

"Fatot Spread" corresponde à sobretaxa de iuros fixos, calculada com 9 (nove) casas

decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

onde:

lr. .pPt I
FatorSoread-l | [sPread*t)"' I t' ll\roo ) | ILL ) )

"spread" equivalente à respectiva Taxa de Remuneração do CRA ;

"DP" é o número de Dias Úteis entre os respectivos Períodos de Capita)tzação dos CRÂ,

sendo "DP" um númerr> inteir«>;

5,7.1.3. O cálculo da Remuneração clos CRÂ acima está sujeito às seguintes observações:

(, Paru efeito de utilização daTaxa DI, será sempre considerado àtax com 3 (uês) Dias

Úteis de defasagem em relação à data de cálculo (e.g. para cálculo no dia 20, serâ
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considerada aTaxa DI divulgada no dia 17, pressupondo-se que os dias 17, 18, 19 e 20 sáo

Dias Úteis, e que não houve nenhum dia não útil entre eles);

(ii) o fator resultante da expressão abaixo será considerado com 16 (dezesseis) casas

decimais sem arredondamento, assim como seu produtório;

(,*rr,*,#)

(iii) efetua-se o produtório dos fatores diários, sendo que, a cada fator üáiro acumulado,

truncâ-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator

diário, e assim por diante até o último considerado.

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

(") as Taxas DI deverão ser utilizadas considerando idêntico número de casas decimais

divulgado pela entidade responsável pelo seu cálculo.

5.7.2. Na hipótese de extinção daTaxa DI em nzáo de proibição ou restrição legal de seu uso

para fins do cálculo da remuneração dos CRA, será escolhido o sucessor que seja oficialmente

adotado ou reconhecido por instituições financeiras, entidades, fundações e/ou associações

competentes p^ra z divulgação ou adoção de índices, como substituto do Taxa DI, desde que não

haja nenhum impedimento legal, regulamentar ou operacional que recaia sobre tal substituição ou
que afete a continuidade dos CRÂ nos termos originalmente contratados. Na hipótese de

indisponibilidade e/ou discrepância do índice sucessor, a Emissora escolherá outro índice para

substituí-lo, sendo certo que este índice deverá: (i) ser apurado por instituição idônea e de alta

credibilidade; (ii) ter divulgação periódica, preferencialmente diária; (iii) ter ampla divulgação ou
facüdade de acesso; e (iv) ser aplicado na menor periodicidade permitida por lei.

5.8. Regime Fiduciário

5.8.1. Nos termos previstos pelas Leis 9.514 e71.076, seráinstitúdo regime fiduciário sobre os

Direitos Creditórios do Agronegócio e sobre as garantias a eles vinculadas, bem como sobre a C<>ntz

Centrahzadora, sobre o Fundo de Despesas e sobre as Garantias, nos terÍnos da Cláusula 7" abaixo

("Regime Fiduciário').

5.9. Garantias e Fundo de Despesas

5.9.1. GarantiasAdicionais

5.9.7.1. Em garantia do pontual pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio, de todas as

obrigações decorrentes dos CDCAs e deste Termo de Securitização, inclusive as obrigações de

pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo, mas não se

ümitando, âo pâgamento integtal do Valor Nominal Unitário dos CRÂ, dos Juros Remuneratórios,

de encargos e custos nos termos dos CRÂ e deste Termo de Securitização, bem como de todo e
qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pela Emissora, pelo Âgente Fiduciário, por
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qualquer prestador de serviço descrito no presente Termo de Securitização ou pelos titulares dos

CRÂ em decotÉncia de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrafudiciais

necessários ao exercício de seus direitos e prerroga.tivas decorrentes dos CRÂ, dos instrumentos

jurídicos que formalizam os Direitos Creditórios do Agronegócio e deste Termo de Securitização, os

CRÂ contarão, conforme melhor estipulado abaixo, com as seguintes garantias: (i) garantia

Íidejussória da Cedente e de seus principais acionistas; (ii) alienação fiduciária de bem imóvel; (iii)
cessão fiduciária de títulos de crédito; (iv) cessão fiduciária de direitos creditórios; e (iv) seguro de

produtividade ag-rícola. Será, ainda, constituído Fundo de Despesas , para fazer frente aos pagamentos

dos CRA, nos termos abaixo descritos. Âs garantias descritas nesta Cláusula 5.9 (em coniunto,

"Garantias') possuem as seguintes características:

5.9.1.2. Cusão Fifuciáia de CPk Endosso fisico c cessão fiduciária sobrc títulos dc crédito

consubstanciados em CPRs, nos termos do artigo 66-8 da Lei no 4.728/65, do artigo 1.362,1a'Í\'/,
do Código Civil, bem como dos artigos 1.8 a 20 da Lei n" 9.574/199-/, a ser celebrada em

instrumento apartado entre a Cedente, a Emissora e o Agente Fiduciário, na qualidade de

interveniente ânuente ('Cessão Fiduciária de CPR').

5.9.1.3. Cusão Fidaciáia de Rmbíaeis. Cessão fiduciária sobre todos os direitos creditórios que a

Cedente detém contra Devedores, presentes e futuros, oriundos de Contratos Fomecimento, direitos
creditórios estes que deverão ser pagos pelos Devedores na Conta Centrahzadoru, nos termos do
artigo 66-8, §§ 3", 4" e 5" da ki no 4.728/65, do artigo 4l dal*i n" 11.076/2004, do Código Civil,
bem como dos artigos 1,8 a 20 da Lei n" 9 .51,4 / 1,997 , a ser celebrada em instrumento apartado entre a

Cedente, a Emissora e o Âgente Fiduciário, na qualidade de interveniente anuente ("Cessão
Fiduciária de Recebíveis').

5.9.1.4. Alicna{ão Fidnciáia de Inóvel. Alienação fiduciária de bens imóveis, constituída nos termos
dos artigos 22 e seguntes da Lei n" 9.5'14/1997, e demais dispositivos legais aplicáveis, a ser

celebrada em instrumento apartado entre Martinho Joaqúm Esuela, a Cedente, a Emissora e o
Agente Fiduciário, na qualidade de interveniente anuente ("Alienação Fiduciária de Imóveis').

5.9.1.5. Se,guro de Prodatiuidade. As CPRs, objeto de cessão fiduciária nos teflnos da Cláusula 5.9.L.2

aitma, contam com seguro de produtividade agrícola contratado pela Cedente funto a companhia

seguradora de primeita linha regularmente autorizada a funcionar no Brasil, com cláusula de endosso

em favor da Emissora ('Seguro de Produtividade').

5.9.1.6. Caranüa Fiddassóia. Comparecem, ainda, no CDCA, os Garantidores, na qualidade de

avalistas, portanto, solidários e principais pagadores, iuntamente com a Cedente, perante os titulares

dos CRA, em relação à totalidade das obrigações de pagamento constântes dos Direitos Creditórios

do Agronegócio, deste Termo de Securitização e dos CRÂ, até a final Iiquidação destes, Ílos teÍmos

do presente instrumento.

5.9.1.6.1. As obrigações dos Garantidores e da Cedente não serão afetadas por atos ou

omissões que possam exonerá-los de suas obrigações ou afetá-los, inclúndo, mas não se

limitando, em tazão de: (a) qualquer extensão de pnzo ou acordo entre â Emissora, a
Cedente e os titr:lares dos CRÂ; @) qualquer novação ou não exercício de qualquer direito
dos titulares dos CRÂ contra a Emissora e/ou a Cedente; e (c) qualquer limitação ou
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incapacidade da Emissora ou da Cedente, inclusive seu pedido de recuperação extrajudicial,

pedido de recuperação judicial ou falência.

5.9.1.6.2. Os Garantidores expressamente renunciaram aos beneÍícios de ordem, direitos e

faculdades de exoneração de qualquer n tureza previstos nos artigos 333,parâgrafo único,

364,366,368,827,827,829 pxâgrafo único, 830, 834, 837,838 e 839, todos do Código

Civil, e artigos i30 e 794 do Código de Processo Civil, outorgando-se, únda,
reciprocamente, mandato irrevogável e ktetratável, a fim de que, um em nome do outro,

pratique todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações previstas Íreste Termo de

Securitização, nos CRÂ e no(s) CDCA(s), declarando-se cientes e concordes quanto a todos

os temos, condições e responsabilidades que daí advêm. Nesse sentido, nenhuma obieção

ou oposição da Emissora poderá ser admitida ou invocada pelos Garantidores e pela

Cedente com o objetivo de escusarem-se do cumprimento de suas obrigações perante os

titulares dos CRA.

5.9.1.6.3. A garantia fideiussória é ptestada pelos Garantidores em caráter irrevogável e

irretratável, e entrarâ em vigor naData de Emissão, perrnanecendo válida em todos os seus

termos até o pagamento integtal dos CRÂ, nos terÍnos aqui preüstos e em conformidade
com o artigo 818 do Código Civil.

5.9.7.7. Fica certo e ajustado o carâter não excludente, mas cumulativo entre si, das Garantias,

podendo a Emissora, a seu exclusivo critério, executâr todas ou cada uma delas indiscriminadamente,
total ou parcialmente, tantas vezes quantas forem necessárias, sem ordem de prioridade, até o integal
adimplemento das obrigações principais e acessórias dos Devedores, de acordo com a conveniência
da Emissora e os interesses dos titulares dos CRÂ, ficando ainda estabelecido que, desde que

observados os procedimentos previstos nos instrumento que consubstanciam os Direitos Creditórios
do Agonegócio e nos instrumentos que consubstanciam as Gatantias, a excussão das Garantias

independerá de qualquer providência preliminar por parte da Emissora, tais como aviso, protesto,
notificação, intelpelação ou prestâção de contas, de qualquer n tureza. A excussão de uma das

Garantias não ensejará, em hipótese nenhuma, perda da opção de se excuú as ou se beneficiar das

demais.

5.9.2. Índice de Cobertura e Reforço das Garantias

5.9.2.7. A Cedente deverá assegurar, a qualquer tempo, em qualquer data de pâgamento do Preço de

Âquisição pela Emissora e, posteriormente, enquanto houver obrigações pendentes de cumprimento

no âmbito dos CRÂ Sênior e dos CRÂ Mezanino, que ('Índice de Cobertura das Garantias"):

o Valor de Mercado das CPR cedidas nos terÍnos da Cessão Fiduciátia Íepresente

valor igual ou superior a 7200Â (cento e vinte por cento) do valor total dos CRÂ
então efetivamente integtalizados;

o Valor de Mercado dos Recebíveis cedidos nos terrnos da Cessão Fiduciária de

Recebíveis represente valor igual ou superior a 700o/o (cem por cento) do valor
total dos CRA então efetivamente integralizados;

u)

(ii)
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e o Valor de Liquidação dos Imóveis nos termos da Alienação Fiduciária de

Imóveis represente valor igual ou superior a 130o/o (cento e ffinta por cento) do

valor total dos CRA Sênior e dos CRÂ Mezanino então efetivamente

integralizados; e

o valor segurado nos teÍmos do Seguro de Produtividade represente valor igual ou

superior a 700o/o (cem por cento) do valor total dos CRÂ Sênior e dos CRA

Mezanino então efetivamente integralizados.

5.9.2.2. Não obstante o quanto previsto na Cláusula 5.9.2.1 acima, a Emissora deverâ assegurar que,

até 1" de setembro de 2018, Valor de Mercado das CPR cedidas nos teÍrnos da Cessão Fiduciária e o

Valor dc Mercado dos Reccbíveis ccdidos nos tcrmos da Cessão Fiduciária de Recebíveis

representem, respectivamente, valor igual ou superior a 720o/o (cento e vinte por cento) e 100%o (cem

por cento) do Valor Total da Emissão. Para tanto, a Emissora deverá, na forma e pra;zo preüstos nas

Cláusulas 5.9.2.3 e 5.9.2.4 abaixo, íazer com que a Cedente celebre e regisue perante os competentes

cartórios de registro de tírulos e documentos o pertinente instnrmento contratual ou, conforme

aplicável, aditamento ao instrumento que formahza a respectiva Garanta, sob pena de, em não o
fazendo, caracterização de um Evento de Resgate Ântecipado Obrigatório proporcionalmente à

diferença entre o respectivo Índice de Cobertura de Garantias e o Valor Total da Emissão.

5.9.2.3. Caso, por qualquer razáo, a qualquer tempo, o valor das Garantias seia cada qual reduzido a

patamares inferiores ao respectivo Índice de Cobertura das Garantias, a Cedente se obriga a,

independentemente de notificação ou solicitaçáo da Emissora ou do Agente Fiduciário ou, ainda, de

qualquer dos titulares dos CRÂ, providenciar, no pÍazo máximo de 10 (dez) Dias Úteis contados da

data em que tomar conhecimento acerca de tal fato ou da data de envio da noifrcaçào da Emissora

ou do Âgente Fiduciário nesse sentido, o que ocoffer primeiro, de modo a reestabelecer o respectivo

Índice de Cobertura das Garantias, o pertinente reforço da Cessão Fiduciária de CPR, da Cessão

Fiduciária de Recebíveis, da Aüenação Fiduciária de Imóveis e/ou do Seguro de Produtividade,

conforme aplicável, prontamente informando, par tanto, todas as caracteristtcas das CPRs, dos

novos Contratos de Fornecimento, dos novos imóveis e/ou dos novos seguros agrícolas, iuntamente
com o envio de cópia de todos os documentos que os originam e que comprovem, a critério

exclusivo da Emissora e do Âgente Fiduciário, estarem livres e desembaraçados de quaisquer ônus

ou gÍavames.

5.9.2.4. Para o reforço ou substituição das Garantias de que trata ^ Cláusula 5.9.2.3 acima, a

Cedente, a Emissora e o Agente Fiduciário, conforme o câso, celebrarão, no pÍazo acima previsto,

independentemente da rcahzação de Assembleia Geral para assim aprovar, o pertinente instrumento

contratual ou, conforme aplicável, o aditamento ao instrumento que íormalíza a respectiva Garartia,

a fim de fazer nele refletir (i) a cessão Íiduciária das novas CPRs Elegíveis, (ii) a cessão fiduciária dos

novos Contratos de Fornecimento, (iii) a ahenação fiduciária dos novos imóveis e/ou (iv) o endosso

de novas apóüces de seguro, conforme o caso, e promoverá o competente registro ou averbação,

conforme aplicável, do respectivo aditamento perânte os competentes cârtórios de títulos e

documentos ou de registro de imóveis, conforme previstos e no pr zo indicado para tanto no

pertinente instnrmento que formaliza a Garant:.a em questão ou seu aditamento, conforme aplicável.

5.9.3. Conta Centralizadora e Fundo de Despesas

(tu)

(i')
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5.9.3.1. Os recursos integnntes do Patrimônio Separado decorrentes do pagamento dos Direitos

Creditórios do Agronegócio, bem como dos recebíveis obieto da Cessão Fiduciária de Recebíveis

serão depositados na Conta Centtahzadora.

5.9.3.2. Os recursos da Conta Centrahztd,ora serão destinados ao pagamento, na Data de

Vencimento, nas datas de amortização prognmadas nos termos deste Termo de Securitização ou em

caso de Amorttzação Extraordinária Obrigatória, dos valores devidos aos titulares de CRÂs nos

termos deste Termo de Securitização.

5.9.3.3. Os recursos integrantes do Patrimônio Separado decorrentes do pagamento dos Direitos
Creditórios do Agronegócio, bem como dos recebíveis objeto da Cessão Fiduciária de Recebíveis

podctão scr apücados, pela Emissora, somcnte em Aplicações Financciras.

5.9.3.3.1 A Emissora não terâ qualquer responsabilidade com relação a quaisquer

preiúzos resultantes do investimento dos recursos conforme acima descrito, e não será

obrigada a investir quaisquer recursos detidos na Conta Centrdtzadon.

5.9.3,3.2 A Emissora não terâ qualquer responsabiüdade com relação a quaisquer

eventuais preiuízos, reiündicações, demandas, danos, tributos ou despesas resultantes das

apJicações em tais investimentos, inclusive, entre outros, eualquer responsabilidade por
demoras (não resultante de transgressão deliberada) no investimento, reinvestimento ou
liquidação dos referidos investimentos ou ainda quaisquer lucros cessantes inerentes a tal
demora.

5.9.3.4. Será constituído um fundo de despesas na prripria Conta Centralizadora,com os recursos

oriundos da integrahzação dos CRÂ, para fazer frente âo pâgâmento das Despesas, por toda a
vigência dos CRÂ, no valot de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ('Fundo de Despesas').

5.9.3.5. Os recursos do Fundo de Despesas poderão igualmente ser aplicados, pela Emissora, em

Aplicações Financeiras, passíveis de liquidação imediata conforme demandado para o pagamento de

Despesas.

5.9.3.6. Caso ainda haja recutsos mantidos no Fundo de Despesas na Data de Vencimento dos

CRA, tais Íecursos deverão ser liberados aos titulares dos CRA Subordinado.

5.10. ArnortizaçáoExtraotdinária Obrigatóia

5.10.1. Caso a Emissora receba, na Conta Centralizadora, de forma ântecipada os recursos

referentes ao pagamento dos recebíveis decorrentes dos Contratos de Fornecimento sujeitos à Cessão

Fiduciária de Recebíveis e a Cedente não envie notificação à Emissora para promover a substituição

de tais recebíveis ou formalize a referida substitúção nos termos das Cláusulas 5.9.2.3 e 5.9.2.4 acima

('Data Limite para Notificaçã,o" e "Data Limite para Formelizaç/6", respectivamente), nos

prazos estabelecidos na tabela abaixo, a Emissora deverá promover a amorazação extraordinâria

parcial clos CRA ("Amortização Extraordináia Obrigatória'), pelo Valor Nominal Unitário ou

saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, acrescido da Remuneração dos CRA devida e
não paga 

^té 
a d^t^ de rcahztção da Amorttzação Extraordinária Obrigatória (Yalor da

Arnortizaçáo Extraordin ária Obigatóia' ).
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Datas Limite para NotiÍicaçío Datas Limite de Formalização

30 de dezembrc de 2077 20 de janeiro de 2018

30 de dezembro de 2018 20 de janeiro de2079

5.70.2. O pagamento do Valor da Amortização Extraordinâna Obrigatôna será, feito nos termos da

Cláusula 4.2.3 acima. Além disso, quando da amotttzação de uma das séries de CRÂ de forma parcial,

esta deverá ser rcalizada de forma proporcional a todos os CRÂ em Circulação integrantes da série

üquidada, assegurado tÍatamento eqútativo para todos os titulares dos CRÂ Iiquidados, respeitando a

Subordinação, e observado, ainda, que os recursos destinados à amorúzaçáo de quaisquer valores

decorrentes do presente Termo de Securitização deverão observar a seguinte ordem de pagamentos

("Otdem de Pagamentos'): (i) em primeiro lugar, o pagamento de eventuais Despesas; (ii) em

segundo lugar, a recomposição, conforme se fizer necessária, do Fundo de Despesas; (iii) em terceiro
lugar, o pagamento de eventuais valores devidos a título de multa e/ou juros moÍatórios; (r,r) .-
quafio lugar, observada a Subordinação, a totalidade da Remuneração acumulada dos CRÂ objeto da

amort:zaçáo; e, (v) finalmente, observada a Subordinação, deverão pagàr o Valor Nominal Unitário
ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA da série obieto da anorazação. Em caso de rcalizaçáo

de amortizaçío parcial na forma aqui prevista, as demais amortizações permanecerão inalteradas, sem

a ocorrência de vencimento antecipado da presente securitização em decorrência da Amortzaçáo
Extraordinária Obrigatória efetuada.

5.10.3. Em caso de cobrança iudicial e/ou extrajudicial das Garantias, os recursos decorrentes da

venda dos bens delas objeto, no caso de garantia real, e os recuÍsos recebidos decorrentes de garantia

fidejussória ünculada ao Patrimônio Separado serão utilizados para a rcahzação de Âmortização

Extraordinária Obrigatória nos termos da presente Cláusula 5.10.

5.10.4. A Emissora infotmarâ ao Agente Fiduciário sobre a Amorttzaçáo Extraordinâria
Obrigatória por meio de comunicado ou publicação no site da Emissora, qual seia,

http://www.gaiaagro.com.br/, em até 0L (um) Dia Util da Data Limite para Formalização,

informando: (a) o percentual do Valor Nominal Unitário dos CRÂ que serão amortizados, acrescido

de eventuais encargos; @) a data em que se efetivará a Amortização Extraordinâia Obigatória, que

deverá corresponder à datz do efetivo recebimento, pela Emissora, dos recursos decorrentes do

pâgâmento antecipado pelo respectivo Devedor; e (c) demais informações consideradas relevantes

pela Emissor pffa conhecimento dos titulares dos CRÂ.

5.10.5. Caso a Lmorazação Extraordinária Obrigatória seja em montante equivalente à totaüdade

dos CRA de uma determinada Série, os respectivos CRÂ serão resgatados antecipadamente por meio

dos procedimentos da 83, conforme Cláusula 5.11 abaixo.

5.11. Resgate Antecipado

5.77.1 O resgate, pela Emissora, dos CRÂ Sênior ou dos CRA Mezanino, antes da Data de

Vencimento, ocouerâ caso o montante total dos recursos recebidos na Conta Centralizadora de

forma antecipada em decorrência dos eventos de Amortizaçáo F;xtraorür,âna Obrigatória seja
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suficiente p^ra 
^mort:izar 

integralmente os CRÂ Seniores e/ou os CRÂ Mezanino, conforme o caso

("Resgate Antecipado').

5.77.2 Os CRA resgatados antecipadamente serão obrigatoriamente cancelados pela Emissora.

5.11.3 Sem preiúzo do quanto disposto na Cláusula 5.71.7 acima, independentemente de aviso,

intelpelação ou notificação extrajudicial, a Emissora, o Agente Fiduciário e/ou qualquer terceiro que

venha a sucedê-los como administrador do Patrimônio Separado, ou os titulares de CR {., na sua

ausência, poderão, observados os respectivos prazos de cura apücáveis, declarar antecipadamente

vencidas e imediatamente exigíveis todas as obrigações constantes do presente Termo de

Securitização nas seguintes hipriteses ("Eventos de Resgate Antecipado Obrigatório'):

(r) descumprimento, pela Cedente, conforme aplicável, de quaisquer das obrigações

por elas assumidas nos terrnos dos instrumentos que formalizam as Garantias e de

quaisquer Direitos Creditórios do Agronegócio, ou em câso de invalidade ou

inexequibilidade, por qualquer motivo, de tais instrumentos;

decretação de vencimento antecipado de qualquer dívida financeira ou qualquer

instrumento (i) do(s) qual(ís) a Cedente e/ou os Garantidores seiam parte como

mutuários ou garantidores, cujo valor individual ou agregado, seja superior a

R$1.000.000,00 (um milhão de reais) ou seu equivalente em outras moedas;

se a Cedente ou qualquer uma de suas coligadas, subsidiárias ou controladas, direta

ou indiretamente, iniciar procedimento de recuperaçáo judicial ou extrajudicial,

autofalência ou se contra ela for iniciado processo de falência, desde que não elidido

no preizo de 5 (cinco) Dias Úteis contados de seu respectivo protocolo, dissolução,

insolvência ou qualquer procedimento similar que venha a ser criado por lei, ou,

ainda, se qualquer dos Garantidores falecer;

não manutenção de qualquer dos Índices de Cobertura das Garantias, exceto se

houver a pertinente substituição ou reforço de tais Garantias de forma satisfatória à

Emissora, ao Agente Fiduciário e/ou aos tinrlares dos CRA em até 10 (dez) Dias

Úteis contados da data em que tomar conhecimento 
^cetcade 

tal fato ou da data de

envio da notiÍicação da Emissora ou do Âgente Fiduciário nesse sentido, o que

ocorrer primeiro;

protesro de títulos contra a Cedente e/ou contra os Garantidores, com valor

unitário ou agregado igual ou superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) ou seu

equivalente em outras moedas, sâlvo se (i) tivcr sido efctuado por erro ou má-fé de

terceiros, desde que validamente comprovado pela Cedente ef oa pelo respectivo

Garantidor, conforme o câso, ou (ii) for cancelado ou sustado dentro do prazo legal,

inclusive mediante prestação de garantias aceitas pelo Poder Judiciário oa reahzaçào

de depósitos em iuizo pela Cedente e/ou pelo respectivo Garantidor, conforme o

caso;

não cumprimento de qualquer decisão iudicial, decisão administrativa de entidade

regulatória, decisão arbitral ou procedimento assemelhado proferida contra a

(c)

(e)

(b)

(d)

(0
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(g)

Cedente e/ou contra os Garantidofes em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um

milhão de reais) ou seu valor equivalente em outras moedas;

alteração do controle aitonâno, direto ou indireto, da Cedente por qualquer meio,

ou a ocorrência de cisão, fusão, incorporação (inclusive incorporação de ações),

ahenação ou cessão de ações ou qualquer outra forma de Reorganizaçáo Societâúa

envolvendo a Cedente, exceto se aprovado previamente por titulares de CRÂ

representando, no mínimo,amatorie-dos CRÂ em Circulação;

cnaçáo de novas classes de ações ou classe especial de ações da Cedente;

transformação do tipo societário da Cedente de sociedade anônima para sociedade

limitada (ou qualquer outro tipo de sociedade), nos terÍnos dos artigos 220 e 221., e

sem preiúzo do disposto no artigo 222, todos da Iri das Sociedades Por Âções;

constatação de que as declarações prestadas nos CDCAs pela Cedente ou qualquer

dos Garantidores são falsas, enganosas, incorretas ou incompletas na data em que

foram declaradas;

não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações,

concessões, subvenções, alvarâs ou licenças, inclusive as ambientais, exigidas P^ra. o

regular exercício das atividades desenvolvidas pela Cedente;

cxistência dc sentença condenatória transitada em iulgado relativamente à ptática de

atos, pela Cedente ou pelos Garantidores, que importem em infringência à legislação

que rrata do combate de ruça ou gênero, ao trabalho infantil e ao tÍabalho escravo;

arÍesto, sequestro ou penhora de bens da Cedente em valor superior a

R$1.000.000,00 (um milhão de reaís) ou seu valor equivalente em outras moedas;

5.11.3.1 Na ocorrência de quaisquer dos Eventos de Resgate Antecipado

Obrigatório previstos na Cláusula 5.77.3 acima, a Emissora, em até 5 (cinco) Dias Úteis

contados da data em que tomar conhecimento dos eventos em questão, deverá

convocaÍ Âssembleia Getal paru deliberar sobre o não vencimento antecipado dos

CRA, observados os procedimentos de convocação de que trata a Cláusula 11 abaixo.

Exceto se outro qu<lrum estiver previsto na Cláusula 5.71.3 acima o não vencimento

antecipado dos CRÂ somente será aprovado, em primeira ou segunda convocação, por

tinrlares de CRÂ representando, no mínimo, a muona dos CRÂ em Circulação. Na

mesma Assembleia Geral, os titulares dos CRÂ deverão deliberar sobre as novas

normas de administração do Patrimônio Separado.

5.77.3.2 Caso a Âssembleia Geral a que se reÍere a Cláusula 5.71.3.1 acima

delibere pela declaração do vencimento antecipado dos CRA, a Emissora, o Agente

Fiduciário ou qualquer terceiro que venha a sucedê-los como administrador do

Pauimônio Separado vinculado à Emissão dos CRA, ou os titulares de CRÂ, fla sua

ausência, deverá declarar antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis todas as

obrigações constantes deste Termo de Securitização e, consequentemente, dos CRÂ,

com efeitos automáticos e imediatamente exigíveis. Para dirimir quaisquer dúvidas,

(h)

(1)

0)

(k)

(1)

(m)
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5.12.7. A declaração do vencimento antecipado das obrigações oriundas deste Termo de

Securitização sujeitará a Cedente e os Garantidores ao Pâgamento, à Emissora, do saldo

devedor dos Direitos Creditórios do Âgronegócio, sendo tais recuÍsos aplicados pela

Emissora no pagamento do saldo devcdor dos CRÂ, observada a Subordinação, apurado com

base no valor das obrigações devidas no âmbito da Emissão dos CRÂ na respectiva data de

pagâmento, ematé 2 (dois) Dias Úteis contaclos do envio, pela Emissoraef ou pelo Agente

Fiduciário à Cedente, de comunicação neste sentido.

5.72.

5.72.2.

caso a Assembleia Geral a que se refere a Cláusula 5.77.3,1, não seia instalada por falta

de quórum, em primeira ou segunda convocação, o pertinente vencimento antecipado

não será declarado pela Emissora, pelo Agente Fiduciário ou por qualquer terceito que

venha a sucedê-los como administrador do Patrimônio Separado vinculado à Emissão

dos CRÂ, ou pelos titulares de CRÂ, na sua ausência.

Consequências dos Eventos de Resgate Antecipado Obrigatório

5.72.1.7. Para dirimir quaisquer eventuais dúvidas, a apuraçáo do valor devido

aos titulares de CRA serâ rcahzada considerando os valores devidos de Valor

Nominal Unitário, Remuneração e multas devidos até a data do pagamento,

calculada prl rata tempois, acrescido ainda dos encârgos moratóÍios previstos na

Cláusula 15 abaixo.

Ocorrendo o vencimento antecipado dos CRA nos tefmos da Cláusula 5.11.3

acima, sem o pagamento dos valores devidos em decorrência deste Termo de Securitização e

dos CRA, a Emissora, o Agente Fiduciário, caso esteja administrando o Patrimônio Separado,

e/ou qualquer terceiro que venha a sucedê-los como administrador do patrimônio separado

vinculado à emissão dos CRÂ, ou os titulares de CRÂ, na sua ausência, poderá promover, de

forma simultânea ou não: (i) a notificação ao Banco Iiquidante Para que Promova o débito de

quaisquer recursos existentes nâ Conta Centralizadora; (ii) as medidas iudiciais cabíveis,

iniciando a execução por quanda certa conúa a Cedente e os Garantidores ou qualquer outra

medida que entender cabível, para fins de recebimento dos valores necessários para

cumprimento com as obrigações devidas no âmbito da Emissão dos CRA; e (iii) a execução

das Garantias, apücando o produto de tal débito, procedimento iudicial, venda ou excussão na

^mortrzaçáo 
ou liquidação dos CRA.

5.13. Local de Pagamento

5.13.1. Quaisquer valores a que fazem ius os titulares dos CRÂ, incluindo os decorrentes de

antecipação de pagamento total ou parcial dos CRA, serão efetuados pela Emissora, em moeda

corrente nacional, por meio do sistema de liqüdação e compensâção eletri>nico administrado pela 83

e/ou por meio de procedimentos da 83, conforme os CRA esteiam custodiados eletronicamente.

5.74. Taxa de Âdministração

5.74.7. A Emissora farâ ius ao recebimento de uma taxa mensal de administração do Patrimônio

Separado, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) por série emitida, Iíquida de todos e quaisquer
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tributos, auahzada anualmente pelo IGP- DI desde a Data de Emissão ('Taxa de

Administração').

5.74.2. Â Taxa de Âdministraçáo será custeada pelos recursos do Patrimônio Separado,

especialmente pelo Fundo de Despesas, e será paga mensalmente.

5.14.3. A Taxa de Administração continuará sendo devida, mesmo após o vencimento dos CRA,

caso a Emissora ainda esteia atuando em nome dos titulares de CR t, remuneração esta que será

devida proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora. Caso os recrrrsos do Patrimônio

Separado não seiam suficientes para. o pagamento daTaxa de Âdministração, os Titulares dos CRÂ

arcaráo com a Taxa de Âdministração.

5.74.4. Observados os rermos da Cláusula 8.6.3 abaixo, aTaxa de Administraçáo serâ acrescida dos

valores dos tributos que incidem sobre a prestação desses serviços (pagamento corn gro§§ aP), tits

como: (i) Impostos Sobre Serviços de qualqueÍnattrreza ("ISS"), (ii) Contribuição ao Programa de

Integração Social I"PIS'); e (iii) Contribuição parà Financiamento da Seguridade Social

('COFINS"), excetuando-se o imposto de renda, de responsabilidade da fonte pagadon.

5.14.5. Adicionalmente, em caso de inadimplemento dos CRÂ ou reestruturação das condições

apôs a Emissão, será devida à Emissora, pelo Patrimônio Separado, â remuneração no valor de R$

600,00 (seiscentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado à (i) execução das garantias, (ii)

implementação das consequentes decisões tomadas em tais eventos, e (iii) participação em

Assembleias Gerais e a consequente implementação das decisões nelas tomada.

5.14.6. Entende-se por reestruturtçào dr>s CRA os eventos relacionados à ilterução (i) das

Garantias, (ii) prazos de pagamento e (iii) condições relacionadas ao vencimento antecipado.

5.14.7. O Patrimônio Separado, especialmente o Fundo de Despesas, ressarcirá a Emissora de

todas as despesas incorridas com relação ao exetcício de suas funções, tais como, notificações,

extração de certidões, contrataçáo de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalizaçáo, ott

assessoria legal aos titulares de CRÂ, publicações em geral, transPoftes, alimentação, üagens e

estadias, voltadas à proteção dos direitos e interesses dos titulares de CRA ou Parâ tealfzat os

Direitos Creditórios do Agronegócio. O ressarcimento a que se refere esta cláusula será efetuado em

até 5 (cinco) Dias Úteis após a entregâ, ao Âgente Fiduciário, dos documentos comProbatórios das

despesas efetivamente incorridas.

5.15. Multa e Juros Moratórios

5.15.1. Na hipótese de o Patrimônio Separado dispor de recursos, terem sido respeitados os

prgcedimentos operâcionais de recebimentr> de recursos dispostos neste Termo de Securitização e

haver atraso no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares de CRÂ exclusivamente

imputado à Emissora, serão devidos pela Emiss ora, a partu do vencimento até a data de seu efetivo

pagamento, multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora de 7o/o (um por cento) ao mês,

pry rata tempois, inclependentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extraiudicial,

ambos incidentes sobre o valor devido e não pago.

5.16. Pubücidade
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5.16.1. Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a

envolver interesses dos titulares de CRÂ deverão ser veiculados, na forma de aviso, no Jornal,

devendo a Emissora avisar o Agente Fiduciário da reahzaçáo de qualquet publicação em até 5 (cinco)

dias antes da sua ocorrência.

5.76.2. Â Emissora poderá deixar de reahzar as publicações acima previstas se notificar todos os

titulares de CRÂ e o Agente Fiduciário, obtendo deles declaraçào de ciência dos atos e decisões,

desde que comprovados ao Agente Fiduciário. O disposto neste item não inclui "atos e fatos

relevantes", que deverão ser divulgados na forma prevista na Instrução da CVM n" 358, de 3 de

j aneiro de 2002, conforme altenda.

5.16.3. Âs demais informações periódicas da Emissora serão disponibilizadas ao mercado, nos

ptazos 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.

5.17. Prorrogação dos Prazos

5.17.7. Considerar-se-ão prorrogados os ptaLzos refefentes ao Pagamento de qualquer obrigação por

quaisquer das Partes, até o 7" (primeiro) Dia Util subsequente, se o vencimento coincidir com dia que

não seja um Dia Útil, s.- nenhum acréscimo aos valores â serem Pâgos'

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

pagamentos referentes aos Direitos Creditórios do Agronegócio ou aos recebíveis obieto da Cessão

Fiduciátia de Recebíveis, conforme o caso, pela Emissora e respectivo pagamento de suas obrigações

referentes aos CRA.

6. Critérios de Elegibilidade e Limites de Concentração

Direitos Creditórios do Agtonegócio

A Emissora somente vinculará Direitos Creditórios do Agronegócio ou Novos Direitos

6.1

6.7.1

Creditórios do Agronegócio, conforme o caso, aos CRÂ, que atendam aos seguintes critérios de

elegibilidade estipulados parâ os CDCÀ, conforme veriÍicados pela Emissora ou pelo Agente de

F ormaltzaçáo, conforme aplicável ('Critérios de Elegibilidade'):

(i) seiam emitidos pela Cedente, com garantia fideiussória dos Garantidores, em

favor da Emissora;

tenham data de vencimento igual ou inferior àData de Vencimento dos CRÂ;

estelam lastreados em CPR-Fs de emissão de empfesâs ou indivíduos

pertencentes ao grupo econômico da Cedente; e

tenham termos e condições substancialmente idênticos àqueles constantes do

Anexo VIII ao presente Termo de Securitização.

(ii)

(iii)

(1")
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6.2. Contfatos de Fomecimento

6.2.1. Somente serão aceitos, para fins de composição da Cessão Fiduciária de Recebíveis,

Contratos de Fornecimento que âtendam aos seguintes requisitos, a serem verificados pela Emissora

ou pelo Agente de Formalização, conforme o caso:

(t")

6.3. CPRs

estabeleçam a compra firme por Devedores de volumes de soia e/ou milho;

seiam celebrados com um dos Devedores Iistados no Anexo II ao presente

Termo;

não estciam em qualquer medida inadimplidos e tenham pnzo de vcncimento

compatível com as datas de amorttzaçáo ordinária ef oa a Data de Vencimento

dos CRÂ, conforme aplicável e neste Termo previstos; e

cuios recebíveis deles oriundos esteiam üvres e desembaraçados de quaisquer

ônus ou gravames.

6.3.1. Somente serão aceitas, pâra fins de composição da Cessão Fiduciária de CPR, CPRs que

atendam aos seguintes requisitos ("CPRs Elegíveis"), a serem verificados pela Emissora ou pelo

Agente de Formalização, conforme o caso, nos termos do Contrato de Formaüzação e Cobrança:

(r) estabeleçam promessa de cntÍega (seja diretamente, seja após endosso válido e

devidamente formalizado), em favor da Cedente, de soia e/ou milho;

(1)

(ii)

(iii)

(ii)

(iii)

não esteiam inadimplidas e tenham prazo de vencimento anterior às datas de

amottzação ordinária e/os à Data de Vencimento dos CRA, conforme aplicável;

tenham sido emitidas por produtofes fuÍais ou cooperativas (a) devidamente

inscritos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNP) ou no Cadastro de

Pessoas Físicas (CPD, conforme aplicável; O) q". Possuâm todas as licenças e

demais inscrições váüdas p ru o exercício de atividade rural; (c) esteiam

localizados no Estado de Mato Grosso; (d) encontrem-se com suas atividades

devidamente regulares pefante a legislação ambiental e (e) satisfatoriamente

submetidas à análise de crédito da Cedente, consoante política de crédito

atualmente propagada pela Cedente;

tenham sido emitidas por produtores rufâis ou coopetativâs que não (a) se

enconffem em estado de insolvência, recuperação iudicial ou extraiudicial,

falência, dissolução ou Iiquidação, iudicial ou extraiudicial, conforme aplicável;

(b) tenham apontamentos junto a quaisquer órgãos de proteção ao crédito em

montantes iguais ou superiores a R$ 5.000 (cinco mil reais) ou Possuam histórico

de inadimplência em íace da Cedente ou, no melhor conhecimento da Cedente,

pefante quaisquer terceiros, independentemente dos valores envolvidos; (c)

esteiâm envolvidos em qualquet investigação, denúncia ou Pfocesso, iudicial ou

(19

- 513149 - 316406v1

40



administrativo, que tenha por objeto questões socioambientais ou relacionadas a

comrpção ou lavagem de dinheiro; e/ou (d) Pertençam âo grupo econômico da

Cedente;

seiam garantidas por penhor agncola em primeiro gau constitúdo cedularmente,

por meio do qual o respectivo emitente da CPR empenha, em favor da Cedente,

lavouras pendentes ou em vias de formação e os produtos e subprodutos delas

decorrentes, bem como os as áfeas de formação das lavouras indicadas na

respectiva CPR. Na safra de soja a ârea de produção cedularmente empenhada

deverá set equivalente à, no mínimo, o quociente da divisão entre (i) o número

de sacas de soia expressas na CPR e (ii) a produtiüdade máxima de 45,4 sacas

por hectare. Na safra de milho, por sua vez, 
^ 

ârea de produção cedularmente

empenhada deverá ser equivalente à, no mínimo, o quociente da divisão entre (i)

o númefo de sacas de milho expressas na CPR e (ii) a produtividade máüma de

85,0 sacas por hectare. Em ambos os casos Pafa o cálculo da produtividade

máxima foi apücado o fator de desconto de 7,25 sobfe o valot da produtividade

média para a regqão médio-norte do Mato Grosso na safra 16/17 segundo os

relatórios do Instituto Mâto-gfossense de Economia Âgropecuária - IMEÂ,

datados de maio de2077 (sola) e iulho 2017 (milho).

cuios locais de formação de lavoura tenham sido vistoriados pela Empresa de

Monitoramento e o competente relatório levantado a partu de tal inspeção

evidencie, a cntério da Emissota, formação de lavoura em situação compatível

com o volume de entrega em tais CPRs previstos, lavouras essas suficientes Para

a observância do índice de cobertura de garantia pignoratícia previsto no item

"Y" acima; e

("ii) cuja produtividade estela segurada, em termos e condições satisfatórios à

Emissora, contra os riscos naturais que lhe sáo caracteristicos ao abrigo do

Seguro de Produtividade.

6.3.2 Adicionalmente aos critérios de elegibilidade ptevistos na Cláusula 6.3.1' acima, as CPRs

obieto da Cessão Fiduciária de CPR deverão observar os seguintes limites de concentração ('Limites

de Concentração das CPR), a serem verificados pela Emissota ou pelo Âgente de Formalização,

conforme o caso, previamente à formalização da Cessão Fiduciária de CPR ou de seus aditamentos

subsequentes:

o valor total das CPRs cedidas que tenham sido emitidas Pof um mesmo produtor

rural ou por emPfesa ou Pessoa física pertencente âo gfuPo econômico de tal

produtor rural não poderá rePfesentar mais que R$5.000.000,00 (cinco milhões de

reais), sujeito ao subümite de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) por cultura

(connodiE);

o valor total das CPRs cedidas que tenham sido emitjdas pelos 5 (cinco) maiores

pfodutores rurais não poclerá fePfesentar mais que R$18.000.000,00 (dezoito

milhões de reais), suieito ao sublimite de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais)

por cultura (connodi4t);

(")

("r)

(i)

(ii)
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o valor total das CPRs que tenham por objeto a pfomessa de entrega de milho não

poderá repfesentff mais que 40o/o da totaiidade das CPRs suieitas à Cessão

Fiduciária de CPR; e

o valor total das CPRs emitidas por produtores rurais ou cooPerativas sem histórico

prévio de operações comerciais com a Cedente não poderá suPeraf o limite máímo

de 25o/o (vinte e cinco por cento) da totalidade das CPRs suieitas à Cessão Fiduciária

de CPR.

7. Regime Fiduciário

Instituicão do Resime Fiduciário

7.7 Em observância à faculdade prevista no artigo 39 dal.r:in" 1.7.076 e nos terÍnos dos aftigos 9" a

1.6 daLei 9.574, a Emissora institui o Regime Fiduciário sobre o Patrimônio Separaclo.

7.2 Os Créditos do Patrimônio Separado, suieitos ao Regime Fiduciário ora instituído, são

destacados do patrimônio da Emissora e passam â constituir patrimônio separado distinto, que não se

confundo com o da Emissora, destinando-se especificamente ao pagamento dos CRÂ e das demais

obrigações relativas ao Pauimônio Separado, e manter-se-áo apartados do patrimônio da Emissora

até que se complete o resgate de todos os CRÂ a que esteiam afetados, nos termos do artigo 1,1', da

I-ei9.574, de 20 de novembro de 1997, conforme aherada ("Lei9.574/97')..

7.2.1. O Patrimônio Separado será composto (i) pebs Direitos Creditórios do Âgronegócio; (ii)
pelo Fundo de Despesas; (iii) pelas respectivas garantias e bens ou direitos decorrentes

dos itens "7" a "71", acima, conforme aplicável; (iv) a Conta Centralizadora e todo e

qualquer que estejam ou venham a ser nela depositados; e (v) as Garantias ('Créditos do

Patrimônio Separado').

7.3 Exceto nos casos preüstos em legislação específica, em nenhuma hipótese os titulates de CRÂ

terào o direito de haver seus créditos no âmbito da Emissão contÍa o patrimônio da Emissora, sendo

sua rcahzaçáo limitada à üquidação dos Créditos do Patrimônio Separado.

7.4 Â insuficiência dos bens do Patrimônio Separado náo darâ causa à declaração de sua quebrâ,

cabendo, nessa hipótese, âo Âgente Fiduciário ou à Emissora convocar Assembleia Ge:ir,l paru

deliberar sobre as noínas de administração ou üquidação do Patrimônio Separado.

7.5 Os Créditos do Patrimônio Separado: (i) responderão apenas pelas obrigações inerentes aos

CRA e pelo pagamento das despesas de administração do Patrimônio Separado e respectivos custos,

conforme previsto neste Termo de Securitização; (ii) estão isentos de qualquer ação ou execução de

outros credores da Emissora que não seiam os tinrlares de CRÂ; e (iii) não são passíveis de

constituição de outras garantias ou excussão, por mais privilegiadas que seiam, exceto conforme

previsto neste Termo de Securitização.

(iii)

(r")

- 513149 - 316406v1

42



7.6 Quando o Patrimônio Separado for üquidado, ftcarâ extinto o regime fiduciário instituído sobre

os Direitos Creditórios do Agronegócio, tendo a Emissora, em seu beneÍício, amplo acesso aos

recursos Íemanescentes no Fundo de Despesas, se houver.

Administação do Patrimônio Separado

7,7 Observado o disposto na cláusula '7.9, abatxo, a Emissora, em conformidade com as Leis 9.514

e 71.07(r (i) administrarâ o Pattrmônio Separado instituído parâ os fins desta Emissão; (ii)

promoverá as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade; (ii) manterá o registro

contábil independente do restante de seu patrimônio; e (iv) elaborará e pubücará as respectivas

demonstrações financeiras.

7.8 A Emissora somente responderá pelos prejuízos que causar por culpa, dolo, descumprimento de

disposição legal ou regulamentat, negligência, imprudência,impeúcia ou administnçáo temetâtia ou,

ainda, por desvio de finalidade do Patrimônio Separado, conforme decisão transitada em iulgada que

assim determine.

Liouidacão do Patrimônio Sepatado

7.9 A ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos poderá ensejar a assunção imediata da

administração do Patrimônio Sepamdo pelo Âgente Fiduciário, sendo certo que, nesta hipótese,

oconerâ imediatamente a convocação de Assembleia Geral pan deüberar sobre a forma de

administração ef ou eventual Jiquidação, total ou parcial, do Patrimônio Separado ("Eventos de

Liquidação do Patrimônio Separado'):

pedido ou tequerimento de recuperação judicial ou exuaiudicial da Emissora,

independentemente de aprovação do plano de recuperação por seus credores ou

deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo júz

competente;

pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não devidamente

elidido ou cancelado pela EmissoÍa, conforme o caso, no prazo legal;

(iii) decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora;

(19 inadimplemento pecuniário pela Emissora que dure por mais de 5 (cinco) Dias

Úteis, caso haja recursos suficientes no Patrimônio Separado e desde que

exclusivamente a ela imputado;

dewio de finalidade do Patrimônio Sepatado;

não substituição do Âgente Fiduciário nos Prazos e eventos aqui preüstos,

observado que, nessa hipótese náo haverâ a assunção imediata e transitória da

administração do Patrimônio Separado pelo Âgente Fiduciário, e, sim, a imedtata

obrigação da Emissora de convocar Âssembleia Gelul para deliberar sobre a

eventual Iiqúdação do Patrimônio Separado;

(i)

(ii)

(")

("i)
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decisão iudicial transitada em fulgado por violação, pela Emissora, de qualquer

dispositivo legal ou regulatório, nacional ou estfangeiro, relativo à prática de

corrupção ou de atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, as

Iris ,{nticorrupção; e

("iil) não observância pela Emissora dos deveres e das obrigações previstos neste Termo

de Securitizaçáo e na regulamentação em vigor, desde que, comunicada pata sartat

ou iustificar o descumprimento, nos prazos estabelecidos contados do recebimento

da referida comunicação.

7.9.7. A liquidação, parcial ou rotal do Patrimônio Separado pelo Âgente Fiduciário

será automática caso seja verificado qualquer dos Eventos de Liqúdação do Patrimônio

Separado.

7.70 Verificada a ocorrência de Evento de Liqúdação do Patrimônio Separado e assumida a

administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, este deverá convocâr, em até 2 (dois)

Dias Úteis contados dadataem que tomar conhecimento do evento, Âssembleia Geralparudeüberar,

pelamatona dos votos dos titulares dos CRA em Circulação, sobre aforma de administração ef ou

eventual liqúdação, total ou parcial, do Patrimônio Separado.

7.77 A Assembleia GenJ. prevista na Cláusula 7.1.0 acima deverá ser realtzada no prazo de 5 (cinco)

dias, contados da data de envio da comunicação rclatla à primeira convocação. Caso a Assembleia

Gerul nào seia r.eahzada em primeira convocâção, nova comunicação será enviada pârâ que no Prazo

de 2 (dois) dias, contados da data do seu envio, a Âssembleia Geral seja instalada em segunda

convocação. Ambas as comunicações previstas nesta cláusula serão rcahzadas na forma prevista pela

Cláusula 13 abaixo.

7.72 Em referida Assembleia Geral, os tinrlares de CRÂ deverão deliberar: (i) pela liqüdação, total

ou parcial, do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser nomeado o Iiquidante e as formas de

Iiqúdação; ou (ii) pela não Iiqüdação do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser deliberada

a continúdade da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou nomeação de

outra institúção administradora, fixando, em ambos os câsos, as condições e termos pan s.ua

administração, bem como sua respectiva remuneração. O liquidante será a Emissora caso esta não

tenha sido destituída da administração do Patrimônio Separado.

7,73 Caso a liquidação do Patrimônio Separado fique a cargo do Agente Fiduciário, esta será

rcilizada mediante transferência, em dação em pagamento, dos Créditos do Patrimônio Separado ao

Agente Fiduciário (ou à instituição administradora cuja contrataçáo seia aprovada pelos titulares de

CRA, na Assembleia Geral prevista na Cláusula 7.'t0 acima), na qualidade de representante dos

titulares de CRA, para fins de extinção de toda e qualquer obdgação da Emissora decorrente dos

CRÂ.

7.13.1 Destitúda a Emissora, caberâ ao Agente Fiduciário ou à referida instituição

administradora (i) administrar os Créditos do Patrimônio Separado, (ii) esgotar todos os

recursos iudiciais e extrajudiciaisparaarcahzaçáo dos créditos oriundos dos Direitos Creditórios

do Agronegócio, bem como de suas respectivas garantizs, caso aphcâvel, (iii) ratear os recursos

obtidos entre os titulares de CRÂ na proporção de CRA detidos, observado o disposto neste

("ii)
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Termo de Securitizaçáo, e (iv) transferir os créditos oriundos dos Direitos Creditórios do

Agronegócio eventualmente não realizados aos titulares de CRÂ, na proporção de CRA detidos.

7.74 A reahzaçáo dos direitos dos titulares de CRÂ estará limitada aos Créditos do Patrimônio

Separado, nos termos do parâgrafo 3" do artigo 1 1 da Lei 9.574, náo havendo qualquer outra garantta

prestada por tetceiros ou pela própria Emissora.

8. Declarações e Obrigações do Agente Fiduciário

Nomeação e Declarações do Agente Fiduciário

8.1. A Emissota nomeia e constitui, como Agente Fiduciário, a VónTx DrstRlsurooRÀ DE

TÍrur,os E VALoREs Monnúnros LTDA., instituição frnancera, com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Âraújo, n" 227, conjunto 93, CEP 05428-000, inscrita no

CNPJ/MF sob o n" 22.610.500/0001-88, que, neste ato,^ceita a nomeação paÍa, nos termos daLei

9.574, da Lei 11..076, da Instrução Cy}Á 474, da Instrução CVM 583 e do presente Tetmo de

Securitização, Íepresentar, peÍante a Emissora e quaisquer terceiros, os interesses da comunhão dos

titulares de CRÂ.

8.2. O Agente Fiduciário declara que:

(i) sob as penas de lei, não ter qualquer impedimento legal, conforme dispõe o artigo

66,parâgrafo 3", daLei das Sociedades por Ações, conforme alterada, bem como no

arttgo 4" e seguintes da Instrução CVM 583, pârâ exercer a função que lhe é

conferida;

(ii) aceitar a funçáo que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e

atribüções previstos na legislação específi.ca e no presente Termo de Securitização;

(iii) aceitar integralmente este Termo de Securitização, todas as suas cláusulas e

condições;

(rq estar devidamente qualificado a exercer as atividades de agente fiduciário, nos

teÍmos da regulamentaçáo apücável vigente;

(r) estar devidamente autoitzado a celebrar este Termo de Securitiza çáo e a cumprir

com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e

estatutários necessários P^r tanto;

("i) que a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas obrigações

aqui ptevistas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo

Agente Fiduciário

("ii) ser instituição financeira, estando devidamente organizada, constituída e existente de

acordo com âs leis brasileiras;

- 513149 - 316406v1

45



("iil) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesses previstas no

arttgo 6" da Instrução CVM 583;

(i") os Direitos Creditórios do Agtonegócio e os valores que venham a ser depositados

na Conta Centahzadora, bem como os bens e/ou direitos decorrentes destes,

consubstanciam o Patrimônio Separado, vinculados única e exclusivamente aos

CRÀ, nos termos deste Termo de Securitização;

(*) que verificarâ a regiandade da constituição das Ganntias previstas neste Termo de

Securitização, bem como o valor dos bens outorgados como Garantias, observando

a manutenção de sua suficiência e exequibilidade, exclusivamcnte com base nas

infotmações que serão disponibilizadas pela Emissora e pela Cedente;

(*r) que verificarâ a legalidade e ausência de úcios da Emissão, além da veracidade,

consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora neste

Termo de Securitização;

(*ii) não possú qualquer rrJraçáo com a Emissora, com a Cedente, com os Garantidores

ou com os Devedotes que o impeça de exercer suas funções de forma diligente;

(*iii) assegura e assegurará, Íros termos da regulamentação aplicável, o úatamento

eqútativo a todos os titulares dos certificados de recebíveis do agronegócio de

eventuais emissões das quais seia contratado como âgente fiduciário;

("r") verificou averacidade das declarações e informações prestadas pela Emissora, pelos

Devedores e pela Cedente, com base nas informações fornecidas por tais partes;

possui estrutuÍa adequada de funcionamento e segregação de atividades, em

conformidade com as noflnas de conpliance atualmente em vigor, e suficiente para

atender, de forma eÍiciente, os titulares dos CRA, enquanto os CRA estiverem em

circulação;

(*si) atrta, n^ pÍesente data, em ouúas emissões de títulos e valores mobiliários da

Emissora e de sociedades sob controle comrun ou PeÍtencentes âos mesmo gÍuPo

econômico, conforme descritas e caracteitzadas no Anexo IX deste Termo.

(*"ü) possui e possúrá durante toda a vigência do presente Termo de Securitização,

esfrutura de backofice, sistemas de controle e processos e quantidade e qualidade

técnica de profissionais suficieÍrtes e adequados ao completo e tempestivo

atendimento de todas as obrigações assumidas no presente Termo de Securitização

e nas demais emissões em que 
^tvl- 

i qualidade de agente fiduciário, agente de

letras financeiras, agente de notas ou prestador de serviços similares, de fotma que o

Agente Fiduciádo g r nrte e se fesponsabihza por todo e qualquer prciúzo

decoÍrente de eventual omissão em sua prestação de serviços e de eventual não

acompanhamento adequado das obrigações assumidas pela Agente Fiduciário no

presente Termo de Securitização.

(*)
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Obrisacões do Asente Fiduciário

8.3. O Àgente Fiduciário exercerá suas funçôes a partir da data de assinatura deste Termo de

Securitização, devendo permanecer no cargo até (i) a Data de Vencimento; ou (ü) sua efetiva

substituição pela Assembleia Geral, nos terÍnos do artigo 7" da Instrução CVM 583.

8.4" Constituem deveres do Agente Fiduciário, inter alia:

(1) exercer suas atividades com boa fé, transferência e lealdade para com os titulares

dos CRA;

(ii) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos tinrlares dos CRA, empregando no
exercício da função o cüdado e a diligência que instiruições de seu porte e

reputação empregam na administração dos próprios bens e no exercício e funções

de mesma n irrez^, acompanhando a auaçáo da Emissora na administração do
Patrimônio Separado;

(iii) manter os titulares de CRA informados acerca de toda e qualquer informação que

possa vir a ser de seu interesse;

(r") emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das propostas de

modificações nas condições dos CRÂ;

(") divulgar em sua pâgna na rede mundial de computadores, em até 4 (quatro) meses

após o fim do exercício social da Emissora, relatório anual descrevendo os fatos

relevantes da Emissão ocorridos durante o exercício relativos aos CRA, conforme o

conteúdo mínimo estabelecido no Anexo 15 da Instrução CVM 583.

(-) mânter ataahzada a rr/.'ação dos titulares de CRA e seus endereços, mediante,

inclusive, gestões junto à Emissora;

("ii) fiscahzar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo de Securitização,

especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de náo fazeq

("iii) adotar as medidas iudiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos

titulares dos CRÂ, bem como à reakzação dos Direitos Creditórios do Agronegocio

afetados e integrantes do Patrimônio Separado, caso a Emissora náo o faça;

(i*) exercer, na hipótese de ocorrência de quaisquer dos Eventos de Resgate Antecipado

Obrigatório ou dos Eventos de Iiqúdação do Patrimônio Separado, a custódia e

administração do Patrimônio Separado;

(*) promover, na forma prevista neste Termo de Securidzaçào, a liquidação do

Pauimônio Separado, na fotma prevista neste Termo de Securiização e nas

deliberações da Assembleia Genl;
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("i) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de

qualquer outra modalidade de inaptidão e reahzar a imeüata convocação de

Assembleia Geral, de acordo com os termos e condições deste Termo de

Securitização, para deliberar sobre sua substituição;

(*ii) conservar em boa goarda toda a esctituração, correspondência, inclusive aquelas

enviadas por meio magnético, e documentos em geral relacionados ao exercício de

suas funções recebidos da Emissora;

(*iir) notificar os titulares dos CRA, no prrrzo de 7 (sete) dias úteis, contados a parnr da

ocorrência, de eventual inadimplemento de quaisquer obrigações relacionadas ao

presente Termo de Securitização, incluindo as obrigações relativas às Garantias e a

cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos CRÂ e que

estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Emissora, indicando

as consequências para os titulares dos CRÂ e as ptovidências que pretende tomar a

respeito do assunto, observado o ptazo aqú previsto. Comunicação de igual teor

deve ser enviada (a) à CVM; @) às câmaras de Iiquidaçáo ra qual os CRÂ estão

registrados e (c) ao Banco Central do Brasil, quando se tratâÍ de instituição por ele

autonzada a funcionar;

(*i") acompanhar a prestação das infotmações periódicas obrigatórias por parte da

Emissora, inclusive aquelas relativas à manutenção do seu registro de companhia

abena perante a CVM e aleftar os titulares dos CRÂ sobre inconsistências ou

omissões de que tenha conhecimento;

(*u) compaÍeceÍ à Assembleia Geral, a fim de Prestaf as informações que lhe forem

solicitadas;

(*"i) convocar, quando necessário, a Assembleia Getal, nos termos da Instrução C\&I
583, mediante anúncio publicado nos órgãos de imptensa nos quais costumâm ser

publicados os atos da Emissão;

(*"ii) após ter recebido da Emissora o comprovânte de pâgamento de suas obrigações,

fomecer, no pr zo de 05 (cinco) Dias Úteis, a partu da extinção do Regime

Fiduciário a que estão submetidos os Direitos Creditórios do Agtonegócio, termo

de quitação à Emissora;

(r"iir) convocar Âssembleia Geral, na hipótese de insuficiência dos bens do respectivo

Patrimônio Separado, para deliberar sobre a forma de administração ou liquidação

do Patrimônio Separado, bem como a nomeação do liquidante;

(xix) disponibilizar, conforme calculado diariamente pela Emissora, o valot unitário de

cada CRA, por meio eletrônico, tanto através de sua cenúal de atendimento, ou Íto

site do Agente Fiduciário, qual seia, www.votb(br.com;

(xx) venftcar a ve:i;arcidade das informações relativas às Garantias e demais informações

contidas neste Termo de Securitszaçáo, diligenciando para que sefam sanadas

eventuâis omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;
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(*r) solicitar, quando considerar necessário e desde qtrc a'utorizardo por Assembleia

Geral, auditoda extraordinária na Emissota, ou do Patrimônio Separado;

(**ii) verificar a regularidade da constituição das gannttas reais, flutuantes e fideiussórias,

bem como o valor dos bens dados em garzLnfia, observando a manutenção de sua

suficiência e exequibilidade, nos teÍmos das disposições deste Termo de

Secudtização;

(xxiii) diügenciar junto à Emissora p^ra qtre o Termo de Securitização, e seus aditamentos,

seiam registrados nos órgãos competentes, adotando, no caso da omissão da

Emissora, as medidas evcntualmente previstas em lei;

(**i") acompanhar a aítaçào da Emissora na administração do Patrimônio Separado por

meio das informações divulgadas por aquela sobre o assunto;

(*) examinar proposta de substituição ou reforço das Garantias, manifestando sua

opinião a respeito do assunto de forma iustificada;

(xxvi) intimar, conforme o caso, a Emissota, a Cedente, os GarantidoÍes ou demais

coobrigados a rcforçar a ga:izLnl'JLa dada, na hipótese de sua deteriotação ou

depreciação; e

(xxvi| solicitar, quando julgar necessâÀo para o fiel desempenho de suas funções, certídões

atttalizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazetda Pública, cartórios de

protesto, das Varas do Trabalho, Procuradona da Fazenda Pública, da localidade

onde se sirue os bens objeto das Garantias ou o domicílio ou a sede da Cedente, da

Emissora e dos Garantidores.

8.5. O Agente Fiduciário responderá pelos prejúzos que causar por culpa, dolo ou

descumprimento de suas obrigações previstas neste Termo de Securitização ou nas disposições legais

ou regulamentares, todos devidamente apurados por sentença judicial transitada em julgado.

Remuneracão do Âsente Fiduciário

8.6. O Âgente Fiduciário receberâ da Emissota, com Íecursos do Patrimônio Separado,

especialmente 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 paga em parcelas trimestrais de R$4.000,00 (quatro mil reais), sendo o primeiro

pagamento deüdo no 5" (quinto) Dia Útit após o pagamento do Pteço de Integralização, e os

demais pagamenros, nas mesmas datas dos períodos subsequentes até o resgate total dos CRA em

Circulação.

8.6.1. A remuneração definida na cláusula 8.6 acilr:,a continuará sendo devidâ, mesmo

após o vencimento dos CRÀ, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando em nome dos

titulates de CRÂ, remuneração esta que será devida propotcionalmente âos meses de

atuaçáo do Âgente Fiduciário. Caso os recursos do Patrimônio Separado não sejam
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suficientes par o pagamento da remuneração do Agente Fiduciário os titulares dos CRÂ

arcaráo com a taxa em questão, ressalvado seu direito de num segundo momento se

reembolsarem com os Devedores, com a Cedente ou os Garantidores àPôs a liquidação das

Garantias, conforme aplicável.

8.6.2. Às parcelas de remuneração do Agente Fiduciário serão atuahzadas anualmente

pelavaiação acumulada do IGP-M ou, na sua falta, pelo ínüce oficial que viet a substituí-

lo, a partir da data de pagamento da pdmeira parcela da remuneração devida ao Agente

Fiduciário, até as datas de pagamento de cada parcela da mencionada remuneração,

calctiadas pro rata die se necessário.

8.6.3. Os valores referidos acima seráo acrescidos dos valores dos tributos que incidem

sobre a prestação desses serviços (pagamento comgtoss uP),tairs como: (i) ISS, (ii) PIS; (iii)
COFINS; e (iv) Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Narureza - IR, bem

como outros úibutos que venham a incidir sobte a remuneração do Âgente Fiduciário,

sendo certo que deverá ser acrescido âos pagamentos feitos valores adicionais, de modo que

o Âgente Fiduciário receba os mesmos valores que seriam recebidos caso nenhum dos

impostos elencados neste item fosse incidente (gross up).

8.7 Â Emissora ressarcirá, com os recursos do Patrimônio Separado, especialmente do Fundo

de Despesas, o Agente Fiduciário de todas as despesas incorridas com relação ao exercício de suas

funções, tais como, notificações, extração de certidões, coÍttÍàtaçáo de especialistas, tais como

auditoria e/ou fiscalizaçáo, ou assessoria legal aos titulares de CRÂ, publicações em geral,

traÍtspoÍtes, alimentação, viagens e estadias, voltadas à proteção dos direitos e interesses dos titulares

de CRÂ ou para rcahzar os Direitos Creditórios do Âgronegócio e suas Garantias. O ressatcimento a

que se refere esta Cláusula será efetuado em até 5 (cinco) Dias Úteis após a entrega) à Emissora, dos

documentos comprobatórios das despesas efetivamente incorridas'

Substituicão do Âsente Fiduciário

8.8 O Âgente Fiduciário poderá ser substitúdo e continuará exercendo suas funções até que um

novo Agente Fiduciário assuma, nas hipóteses de ausência ou impedimento temporário, renúncia,

intervenção, Iiquidação; falência, ou qualquer outro caso de vacância, devendo ser reahzada,no Pt^zo

de 30 (trinta) dias contados da ocorrência de qualquer desses evefltos, uma Âssembleia Geral, pata

que seja eleito o novo Agente Fiduciário.

8.9 O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído, mediante a imediata contratação de seu

substituto a qualquer tempo, pelo voto favorâvel de titulares de CRÂ que representem, no mínimo,

50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRÂ em Circulaçáo, reunidos em Âssembleia Geral

convocada na forma prevista na Cláusula 17.1' abatxo.

8.10. O Agente Fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os deveres,

atdbúções e responsabiüdades constantes da legislação aplicável e deste Termo de Securitização.

8.11. A substituição do Agente Fiduciário em carâter permanente deve ser obieto de aditamento

ao pÍesenre Termo de Secutitização e deverá ser comunicada à CVM, flo Prazo de atê 7 (sete) Dias

Úteis a contar do regisuo de tal aditamento iunto ao Custodiante.
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9. Declarações e Obrigações da Emissora

Declaracões e Garantias da Emissora

9.1. Sem prejúzo das demais declarações expÍessamente previstas na regulamentação aplicável, neste

Termo de Securitização, nos demais Documentos da Securitização e nos Documentos

Comprobatórios, a Emissora, neste ato declara e garante que:

é uma sociedade devidamente orgarizada, constituída e eistente sob a forma de

sociedade por ações com registro de companhiaaberta perante a CVM de acordo

com as leis brasileiras;

está devidamente autorizada e obteve todas as autoitzações necessárias à celebração

deste Termo de Securitização, à Emissào e ao cumprimento de suas obrigações aqui

previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estâhrtários 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 orâ

estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados,

estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

não há, qualquer ligação entre a Emissora e o Âgente Fiduciário que impeça o
Agente Fiduciário de exercer plenamente suas funçõ>es;

este Termo de Securitização constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da

Emissora, exeqúvel de acordo com os seus termos e condições; e

até onde a Emissora tenha conhecimento, não hâ 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 Tetmo de Securitização e nos demais Documentos da

Securitização;

("ü) não omitiu nenhum acontecimento relevante, de qualquer rtatrttez , que seja de seu

conhecimento e que possa resultar em uma mudança adversa relevante e/ou
altençáo relevante de suas atividades;

("iii) não pnttca crime contra o Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Lei 7.492, de

16 de junho de 1986, e lavagem de dinheiro, nos termos da Lei 9.673, de 3 de março

de 1998; e

(i*) a Emissora, suas controladas e suas controladoras atuam em conformidade e se

comprometem a cumprir, na reahzação de suas atividades, as disposições das Leis
Ânticorrupção.

(i)

(ii)

(i")

(")

("i)

51
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Obrigações Adicionais da Emissora

g.Z. Sem prejúzo das demais obrigações assumidas neste Termo de Securitizaçáo, a Emissota

obriga-se, adicionalmente, a:

(1)

(ii)

(iii)

administar o Patrimônio Separado, mantendo paru a mesmo registto contábil

próprio e independente de suas demonstrações Íinanceitas;

informar todos os fatos relevantes acefca da Emissão e da própria Emissora

diretamente ao Agente Fíduciário, pot meio de comunicação por escrito, bem como

aos participantes do mercado, confofme aplicável, observadas as reg:ras da CVM;

fornecer ao Âgente Fiduciário os seguintes documentos e informações, semPre que

solicitado:

(b)

(r)

(c)

(.)

dentro de 10 (dez) Dias Úteis, cópias de todos os seus demonstrativos

financeiros e/ou contábeis, auditados ou não, inclusive dos demonstrativos

do Patrimônio Separado, assim como de todas as informações periódicas e

eventuâis exigidas pelos normativos da CVM, nos pl.:azos ali preüstos,

relatórios, comunicados ou demais documentos que devam ser entregues à

CVM, na data em que tiverem sido encaminhados, por qualquer meio,

àquela autarquia;

dentro de 10 (dez) Dias Úteis, cópias de todos os documentos e

informações, inclusive financeiras e contábeis, eventualÍnente fornecidos

pela Cedente efou pelos Devedores e desde que por eles entregue, nos

termos da legislação vigente;

dentro de 10 (dez) Dias Úteis, qualquer informação ou cópia de quaisquer

documentos que lhe sejam razoavelmente solicitados, permitindo que o

Âgente Fiduciário, por meio de seus ÍePresentantes legalmente constiruídos

e pteviamente indicados, tenham acesso aos seus üvros e registros

contábeis, bem como aos respectivos registros e relatórios de gestão e

posição financeira referentes ao Patrimônio Separado;

dentro de 5 (cinco) Dias Úteis da data em que forem publicados, cópias dos

avisos de fatos relevantes e atas de assembleias gerais, reuniões do conselho

de administnção e da diretoria da Emissora que, de alguma forma,

envolvam o interesse dos titulares de CRÀ; e

cópia de qualquer notiÍicação judicial, extrafudicial ou administr^iv^

recebida pela Emissot^ em 
^té 

3 (três) Dias Úteis contados da data de seu

recebimento otr pr zo infedor se assim exigido pelas circunstâncias.

(d)

(1") submeter, na forma da lei, suas contas e demonstrações contábeis, inclusive aquelas

relacionadas ao Pauimônio Sepatado, a exame Por empresa de auditoria;
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(")

("i)

informar ao Agente Fiduciário, em até 5 (cinco) Dias Úteis de seu conhecimento,

qualquer descumprimento pof qualquer dos Devedores, pela Cedente e/ou por

eventuâis prestadores de serviços contfatados em razão da Emissão de obrigção

constante deste Termo de Securitização e dos demais Documentos da Securitizaçáo;

efetuar, ematé 15 (quinze) Dias Úteis contados da apresentação de cobrança pelo

Agente Fiduciário, com fecufsos do Patrimônio Separado, especialmente do Fundo

de Despesas, o pagamento de todas as despesas tazoavelmente incorridas e

comprovadas pelo Agente Fiduciário que sejam necessárias PâÍâ pfoteger os

diteitos, garantias e ptenogattvas dos tin:lares de CRÂ ov Pata a teahzação de seus

créditos. As despesas a que se fefefe esta alínea compreenderão, inclusive, as

despesas relacionadas com:

(")

(b)

(c)

(d)

pubücação de relatórios, avisos e notificações previstos neste Termo de

Securitização, e outrâs exigidas, ou que vierem a ser exigidas por lei;

exuaçáo de certidões;

despesas com viagens, inclúndo custos com transPorte, hospedagem e

alimentação, quando necessárias ao desempenho das funções; e

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, ef ou dr legislação aplicável.

(i*)

("ü) manter sempre atudtzado seu registro de companhia abefta na CVM;

("iii) náo rcahzar negócios ef ou openções (a) alheios ao obfeto social definido em seu

estatuto social; (b) que não estejam expressamente previstos e autonzados em seu

estatuto social; ou (c) que não tenham sido previamente autoizados com a estrtta

observância dos procedimentos estabelecidos em seu estatuto social, sem preiuízo

do cumprimento das demais disposições estatutárias, legais e regulamentares

aplicáveis;

(*)

náo pradicar. qualquer ato em desacordo com seu estatuto social, com este Termo de

Securitização e/ou com os demais Documentos da Securitização, em especial os que

possam, direta ou indiretamente, comPfometef o pontual e integral cumprimento

das obrigações assumidas neste Termo de Securitização;

comunicar, em até 3 (trê$ Dias Úteis, ao Agente Fiduciário, por meio de

notificação, e, ato contínuo, aos tin:lares de CRÂ, mediante pubücação de aviso, a

ocorrência de quaisquer eventos e/ou situações que possâm, no iutzo razoâvel do

homem ativo e probo, colocar em risco o exercício, pela Emissora, de seus direitos,

gat:ain:oas e prerrogativas, vinculados aos bens e direitos integrantes do Patrimônio

Separado e que possâm, direta ou indiretamente, afetzr negativamente os interesses
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da comunhão dos titulares de CRÂ conforme disposto no pÍesente Termo de

Securitização;

(*i) náo pagar dividendos com os recursos vinculados ao Pauimônio Separado;

(*ii) manter em estrita ordem a sua contabilidade, através da contratação de prestador de

serviço especializado, a fim de atender as exigências contábeis impostas pela CVM

às companhias abertas, bem como efetuar os respectivos registros de acordo com os

Princípios Fundamentais da Contabiüdade do Brasil, permitindo ao Agente

Fiduciário o acesso irrestrito aos livros e demaís registros contábeis da Emissora;

(*üi) manter:

(a) válidos e regulares todos os alvarás, ücenças, autorizações ou aprovações

necessárias ao regular funcionamento da Emissora, efetuando todo e

qualquer pagamento necessário para tânto; e

(b) em dia o pâgamento de todos os tributos devidos às Fazendas Federal,

Estadual ou Municipal;

(*i") conttatar instituição financeira habilitada para a prestação dos serviços de

escriturador e liquidante dos CRA;

(*) manter ou fazer com que seia mantido em adequado funcionamento, diretamente

ou por meio de seus agentes, serviço de atendimento aos titulares de CRÂ;

(*"i) caso necessário, substituir o Custodiante no exercício das funções de depósito dos

Documentos Comprobatórios dos Direitos Creditórios do Agronegócio por outro
prestador devidamente habiütado pâfa tanto, a qualquer momento; e

(*"ii) informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de qualquer Evento de Liqüdação do

Patrimônio Separado, oo pruzo de até 2 (dois) Dias Úteis a contar de sua ciência.

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

(, a elaboruçáo 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, garantia;s e prerrogativas dos

titulares de CRA, inclusive a título de reembolso ao Agente Fiduciário; e

(r") elaboração de relatório contábil a valor de mercado dos ativos integtantes do

Patrimônio Separado, segregados por tipo e n t:uteza de ativo, observados os

termos e as condições deste Termo de Securitização.
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9.4. A Emissora se responsabthza pela exatidão das informações e declarações prestadas ao

Âgente Fiduciário e aos participantes do mercado de capitais, inclündo, sem limitação, os titulares de

CRÂ, ressaltando que analisou dil-igentemente os documentos relacionados com os CRÂ, para

verificação de sua legaüdade, legitimidade, existência, exigibilidade, validade, veracidade, ausência de

vícios, consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas aos investidores e âo

Âgente Fiduciário, declarando que os mesmos encontÍam-se perfeitamente constituídos e na estrita e

fiel forma e substância descritos pela Emissorâ Íreste Termo de Securitização e nos demais

Documentos da Securiti zaçào.

10. Fatores de Risco

10.1. As Partcs concordam que os fatorcs dc risco rclacionados à presente operação estão

descritos no Ânexo III ao presente Termo de Securitização.

11. Assembleia Geral

77.1. Os titulares dos CRÂ desta Emissão poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia, a

fim de deliberarem sobre a maténa de interesse da comunhão dos titulates dos CRA ("Assembleia
Geral').

17.2. A Assembleia Geral dos titulares dos CRÂ poderá ser convocada (i) pelo Âgente Fiduciário,
(ii) pela Emissora, ou (iii) por titulares dos CRÂ que representem, no mínimo, 10o/o (dez por cento)

dos CRÂ em Circulação.

77.3. Apücar-se-á à Assembleia Ge:l:al de titulares de CRÂ, no que couber, e no que não for
contrário a este Termo de Securitização, o disposto na Lei n! 9.574/97, bem como o disposto na Lei
das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias çrais de acionistas

11.4. Â convocação da Assembleia Geral de titulares de CRÂ façse-á mediante edital pubücado
em lornal de grande circulação utilizado pela Emissor^ para a divulgação de suas informações
societárias, com antecedência de 20 (ünte) dias e se instalará, em primeira convocação, com a

presença dos titulares dos CRÂ que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 01

(um) dos CRÂ em Circulação e, em segunda convocaçáo, com qualquer número de presença.

11.5. A presidência da Assembleia Geral caberâ, de acordo com quem a tenha convocado,
respectivamente, (i) ao Diretor da Emissora; ou (ii) ao titular de CRA eleito pelos titulares dos CRA

Pfesentes.

17.6, Â Emissora e/ou os titulares dos CRÂ poderão convidar representantes do Custodiante
e/ou do Banco Uquidante, bem como quaisquer terceiros para participar das Assembleias Gerais.

11.7. O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as Assembleias Getais e prestar aos titulates

dos CRA as informações que lhe forem solicitadas.

11.8. Cada um dos CRÂ em Circulação corresponderâ a um voto, sendo admitida a constituição
de mandatários, observadas as disposições dos patâgrafos primeiro e segundo do atigo '126 da Lei n"
6.404/76.
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11.9. Toda e qualquer matéia submetida à deliberação dos titulares dos CRA deverá ser

aprovada, (i) em primeira convocação, pelos votos favoráveis de no mínimo 50% (cinquentâ por

cento) mais um dos titulares dos CRA em Circulação, e, (ii) em segunda convocação, pelos votos

favoráveis de no mínimo 50oÁ (cinquenta por cento) mais um dos titulares dos CRÂ presentes na

Assembleia Geral, salvo se outro quórum for exigido neste Termo de Securitização ou na legislação

aplicável.

11.10. Para efeito da constituição de quaisquer dos quóruns de instalaçáo efou deliberação da

Âssembleia Geral dos titulares dos CRÂ em Circulação, os votos em branco também deverão ser

excluídos do cálculo do quórum de deüberação da Assembleia Geral.

77.11. Estarão sujeitas à aprovação de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos CRA em

Circulação a não declaraçáo de vencimento antecipado das obrigações constantes deste Termo de

Securitização, conforme estabelecido na Cláusula 5.'1"1.3.7 deste Termo de Securitização.

77.12. As deliberações tomadas pelos titulares dos CRÂ, observados os quóruns estabelecidos

neste Termo de Securitização, serão cxistentes, válidas e eftcazes perante a Emissora e obigarão a

todos os titulares dos CRÂ em Circulação, independentemente de terem comparecido à Assembleia

Geral ou do voto proferido na respectiva Assembleia Geral dos titulares dos CRÂ.

11.1j. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de Securitização, será

considerada regular a Âssembleia Geral dos titulares dos CRÂ a que comparecerem os titulares de

todos os CRA.

77.14. O presente Termo de Securitização e os demais documentos relativos à presente Emissão
poderão ser alterados ou aditados independentemente de Assembleia Genl, sempre que tal

procedimento decorra exclusivamente da necessidade (, de atendimento às exigências das

autoridades competentes, de notmas legais ou regulamentares, já se encontre expressamente previsto

nos respectivos instrumentos ou, desde que as mesmas não afetem, negativamente, o equilíbrio

econômico financeiro dos CR A. e do Patrimônio Separado; (ii) de reahzação de ajustes formais aos

procedimentos da Emissão; e (iii) de refletir o valor total definitivo da Emissão e â quantidade de

CRÂ após o encerramento da Oferta.

72.

72.7.

(i)

Despesas da Emissão

Serão de responsabilidade do Patrimônio Separado ('Despesas'):

todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos

titulares dos CRÂ, especialmente, mas sem se limitar, na hipótese de a Cedente ou de quem

esta tiver indicado, sem exclusão da responsabilidade da Cedente pelo pagamento, inadimplir
com a obrigação de pagar, ditetamente ou indiretamente, com recursos que não seiam do
Patrimônio Separado, as despesas descritas nos CDCAs, incluindo as remunerações e

despesas recorrentes devidas ao Custodiaflte, âo Agente Fiduciário, à Emissora, registro de

documentos, notificações, extração de certidões em geral, reconhecimento de firmas em

cartórios, cópias autenticadas em cartório e/ou reprogrâftcas, emolumentos cartorários,
custas processuais, periciais e similares;

- 513/49 - 316406v1

56



(iil)

(i1)

G9

(")

("i)

as eventuais despesas com contratação de prestadores de serviços não determinados nos

Documentos da Securitização, terceiros especialistas, anahzaçáo e renovação da classificação

de risco, advogados, auditores, fiscais e empresas especializadas em cobrança relacionados

com procedimentos legais incorddas paru resguardar os interesses dos titulares dos CRA e

rcalizaçáo dos Direitos Creditórios do Âgronegócio, das Gatantias e dos recursos oriundos

da Conta Centralizadora integtantes do Patrimônio Separado;

despesas relacionadas ao transporte de pessoas (viagens) e documentos (correios e/ou
motoboy), hospedagem e alimentação de seus agentes, estacionamento, custos com telefonia,

conference call;

anúncio comunicando que o relatório anual do Âgente Fiduciário encontra-se à disposição;

publicações em lornais e outros meios de comunicação, bem como locação de imóvel e
contr^t^ção de colaboradores para rcaltzação de Assembleias Gerais, todas estas voltadas à

proteção dos direitos e interesses dos titulares dos CRA ou para rcahzar os Direitos
Creditódos do Agronegócio;

os tributos incidentes sobre a distribuição de rendimentos dos CRÂ aos titulares dos CRA; e

("ii) demais despesas previstas em lei ou em regulamentaçáo aphcâvel como sendo de

responsabilidade do Patrimônio Separado.

72.2. Serão de responsabilidade da Cedente ou de quem esta indicar, sem exclusão da

responsabilidade da Cedente pelo pagamento:

de custos e despesas de emissão e de distribuição dos CRA, os quais serão pagos diretamente

à Emissora, incluindo, sem ümitação, a remuneração dos prestadores de serviço da emissão e
distribúção dos CRÂ, comissões, taxas, encaÍgos e despesas com registros de qualquer

natute;z , conforme devidamente comprovados;

de despesas, ditetamente ou indiretamente por meio de reembolso, inclusive, mas sem se

Iimitar, as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em

ações judiciais;

de despesas com publicações necessárias nos termos dos Documentos da Securitização,

inclusive informações periódicas ordinárias da Emissão, da Emisson ef ou do Agente
Fiduciário, exceto as despesas com publicações decorrentes dos atos e fatos relevantes

especificamente relacionados à administração da Emissora; e

das despesas de registro nos competentes cartórios, inclusive cartórios de registro de imóveis,
cartórios de títulos e documentos e iuntas comerciais, bem como de eventuais aditamentos

deste Termo de Securitização e dos demais Documentos da Securitizaçáo.

72.3. Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se Iimita ao Patrimônio Separado, nos

termos da Lei 9.514/97, caso o Pauimônio Separado seia insuficiente paÍa, 
^rc 

r com as despesas

(D

(ii)

(iii)

(r")
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mencionadas Cláusula 1,2.1, acima e a Cedente não as rea)ize, na forma ptevista neste Termo, tais

despesas serão suportadas pelos titulares dos CRÂ, sendo certo que tais despesas constituem parte

das obrigações decorrentes deste Termo de Securitização.

72.3.7. As despesas do Patrimônio Separado seráo arcadas pelos Direitos Creditórios do

Agronegócio que remuneram os CRÂ objeto desta Emissão, bem como pelos recebíveis

decorrentes dos Contratos de Fornecimento suleitos à Cessão Fiduciária de Recebíveis,

conforme o presente Termo de Securitização.

12.3.2. Sem prejuízo que qualquer outra disposição do presente Termo, o Patrimônio

Separado ressarcirá a Emissora de todas as despesas incorridas com relação ao exercício de

suas funçõcs, dcvcndo tal rcssarcimento ser efetuado em até 5 (cinco) Dias Úteis após a

efetivação da despesa em questão.

12.3.3. As despesas da emissão de CRÂ de que üata a Cláusula 1.2.7 acima, de

responsabilidade da Cedente, quando não descontadas do Valor de Cessão, serão pagas ou
reembolsadas pelo Devedor mediante apresentação, pela Emissora, de comunicação

indicando quais as despesas incorridas, enviando, juntamente com â referida comunicação,

os recibos/nota fiscais referentes a cada despesa incorrida. Fica facultado à Emissora, que

solicite a terceiros, prestadores de serviço, envolvidos com o pÍocesso de securitização, que

emitam suas faturas diretamente à Cedente.

72.3.4. Se, após o pagamento da totalidade dos CRÂ e dos custos do Patrimônio
Separado, sobeiarem Direitos Creditórios do Agronegócio, seja na forma de recursos ou de

créditos, tais recursos e/ou créditos devem ser restituídos pela Emissora à Cedente ou a

quem esta indicar, sendo que os créditos na forma de recursos líqúdos de tributos deverão

ser depositados (incluindo seus rendimentos líquidos de tributos) pela Emissora em conta
coÍrente de tinrlaridade da Cedente ou de quem esta indicar, ressalvados os beneficios fiscais

oriundos destes rendimentos.

Tributos

Nos termos da legislação concernente à matéria, como regra geral, os rendimentos e ganhos de

capital auferidos por pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil em decorrência de seu investimento nos

CRÂ devem compor o lucro presumido ou real e a base de cálculo da Contribúção Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL. Além disso, de acordo com o posicionamento da Secretaria da Receita

Federal do Brasil, tais rendimentos e ganhos de capital devem ser tributados pelo IRRF a alíquotâs

regressivas de 22,5o/o (vinte e dois e meio por cento) até 180 (cento e oitenta dias), de 20o/o (vinte por
cento) de 181 (cento e oitenta e um) a 360 (rezentos e sessenta) dias, de 17,5o/o (dezessete e meio por
cento) de 361 (trezentos e sessenta e um) a 720 (setecentos e ünte) dias, e de 15o/o (quinze por cento)
acima de 720 (setecentos e vinte) dias. Não obstante a rcferida regta geral do IRRF, regras especificas

de tributação são aplicáveis a cada pessoa jurídica titular dos CRÂ, conforme sua quahfitcação.

Dependendo da pessoa jurídica titular dos CRA, seus rendimentos poderão não ser tributados pela

contribuição ao Programa de Integtação Social - PIS, Contribuição para Financiamento da

Seguridade Social - COFINS (pessoas jurídicas em geral sujeitas ao regime cumulativo), ou ser

tributados por essas contribúções à alíquota zero (pessoas lurídicas em geral sujeitas ao regime não-
cumulativo).

13.
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13.2. Os titulares dos CRÂ pessoas fisicas residentes no Brasil terão os rendimentos produzidos

pelos CR t isentos de IRRF (e na declxação de aiuste anual) conforme artigo 3o, inciso IV, da Lei n"

11.033/04. De acordo com a posição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tal isenção abrange

rendimentos, mas não se apüca ao ganho de capital auferido na ahenaçáo ou cessão dos CRÂ, que

deverá ser tributado pelo IRRF de acordo com as alíquotas regressivas constantes da Clâustila 1.2.1

acima, conforme o prazo da aphcaçào.

13.3. A aquisição, cessão, resgate, repactuação ou pagâmento p^r^ Iiqúdação de títulos e valores

mobiliários está sujeita à incidência do Imposto sobre Operações Relativas a Tínrlos e Valores

Mobiliários. Atualmente, aplica-se alíquota zero para operações com CRA. A referida alíquota,

porém, podc ser aumentada para até 1,570 (um e mcio por cento) ao üa, por meio de decreto

presidencial.

73.4. As infotmações acima têm o obietivo de resumir as regÍas gerais relativas aos principais

tributos aplicáveis aos investimentos em CRÂ. Cada titular dos CRÂ deve avaliar os impactos

tributários relativos ao seu investimento particular, não devendo considerar unicamente as

informações acima. Recomenda-se que cada investidor consulte seus próprios assessores quanto à

uibutação a que deve estar sujeito na qualidade de titular dos CRA, levando em consideração as

circunstâncias específicas de seu investimento. Além disso, ressaltamos que as regras de tributação de

investimentos em CRÂ estão sujeitas a modificação.

14. Comunicações

74.7. Quaisquer notificações, cartas e informações enúe as Partes deverão ser encaminhadas da

seguinte forma:

íi) Para a Emissora: íiil Para o Asente Fiduciário:

Gen Acno SscuRrrrzADoRÂ S.A.

At.: João Paulo dos Santos Pacífico

Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8" andar, Ci. 82,

São Paulo - SP, CEP 04544-05

Telefone: (1 1) 3047-1010

Fax: (11) 3054-2545

Email: gestaocra@grupogaia. com.br

Vónrx DrstnrnurooRADE TÍruros B

Velonrs Monnr.,inros LrDA.

At.: Flavio Scalpelli/Eugenia Queiroga
Av. Brigadeiro Faria Líma,2277, conjunto 202

São Paulo / SP, CEP 01452-000

Telefone: (11) 3030-7 177

Email: agentefi duciario@vorrxbr.com

14.2. Os documentos e as comunicações, assim como os meios fisicos que contenham

documentos ou comunicaçõ>es, serão considerados entregues quando recebidos sob protocolo ou

com "Âviso de Recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por
telegrama nos endereços acima.

74.3. Não se presume renúncia a qualquer dos direitos decotrentes do presente Termo de

Securitização. Desta forma, nenhum atraso em exercer ou omissão no exercício de qualquer direito,
faculdade ou remédio que caiba aos titulares dos CRA em razáo de qualquer inadimplemento das

obrigações da Emissora prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios ou será interpretado como
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renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou

precedente Íro tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

74.4. A mudança, por uma Parte, de seus dados deverâ ser por ela comunicada por escrito à outra

Parte.

15. Disposições Gerais

15.1. Os direitos de cada Parte previstos neste Termo de Securitizaçáo 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 presentc Termo não impücarânovaçáo da obrigação ou renúncia ao respcctivo dircito
por seu tin:lar nem qualquer alteraçáo aos terÍnos deste Termo.

75.2. A tolerância e as concessões recíprocas (i) terão carâter eventual e transitório; e (ii) não

configurarão, em qualquer hipótese, renúncia, transigência, remição, perda, modificação, redução,

novação ou ampliação de qualquer poder, faculdade, pretensão ou imunidade de qualquer das Partes.

15.3. Este Termo de Securitização é celebrado em carâter irrevogável e isetratâvel, obrigando as

Partes e seus sucessores ou cessionários.

15.4, Observado o disposto na Cláusula 11.1,4 acima, todas as alterações do presente Termo de

Securitização somente serão váüdas se realizadas por escrito e aprovadas cumulativamente: (i) por
Assembleia Geral, observados os quóruns previstos neste Termo de Securiazaçáo; e (ii) pela
Emissora, exceto as decorrentes de leis, da regulação, erros materiais, exigências da CVM e para
refletir o valor total definitivo da Emissão e a quantidade de CRA após o enceÍramento da Oferta.

15.5. É vedada a cessão, por qualquer das Partes, dos direitos e obrigações aqui previstos, sem

expressa e préüa concordância da outraPafte.

15.6. Caso qualquer das disposições venha a ser iulgada 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.

75.7. Os Documentos da Securitização constituem o integral entendimento entre as Partes.

15.8. O Âgente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de veracidade nas

deliberações sociais e em atos da administraçáo 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 peflnânecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora
elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

15.9. Âs palavras e âs expressões sem deÍinição neste instrumento deverão ser compreendidas e

intelpretadas em consonância com os usos, costumes e práticas do mercado de capitais brasileiro.
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16. Lei Aplicável e Resolução de Conflitos

16.7. As Parres se comprometem a empregar seus melhores esforços para resolver por meio de

negociação amigâvel qualquer controvérsia rclacionada a este Termo de Securitização, bem como aos

demais Documentos da Securitização.

16.2. A constituiçáo, a validade e inteqpretaçáo deste Termo de Securitização, inclúndo da

presente cláusula de resolução de conflitos, serão regidos de acordo com as leis substantivas da

República Federativa do Brasil vigentes nadata de assinatura deste instrumento. Fica expressamente

proibida e renunciada pelas Partes a aphcaçào de equidade e/ou de quaisquer princípios e regras não

previstas pclas lcis substantivas acima mencionadas.

16.3. As Partes elegem o foro da Capital do Estado de São Paulo, Brasil, renunciando a qualquer

outro foro, por mais privilegiado que seia, para solucionar quaisquer controvérsias oriundas do

presente Termo de Securitização não sanadas na forma prevista na Cláusula 76.7 acimt.

E, por estarem âssim iustas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 4 (quatro)

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

São Paulo, 04 de agosto de 201.7

[rutante da págira deixado inteficionabilente em branco,/
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|Pá§na de assinaturas doTenno de SecuritiTação de Cúditos do Agmregício daío, 2o e 3o séies da 21'ernissão da

Gaia Ágro Secuiriqadora S-4.j

Gere Acno SrcunrtrzeooRA S.A.

,rrol§3 3Éil3!^'-^u'
,.Iís.sbo.sos-s

Vónrx DrsrRrBUrDoRÂ oB TÍruros B V

Marina de Oliveira e Paielta
CPF: 290.319.598-63

N
Cargo

CPF:0E0.C17.,l7&2tl
i. rÍ] 295 760-0-§sP-sP

Procurador

CPF:536.217.1

TrstBuuNnes:
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ÂNuxo I
CenecrBúsrrcAs oos Drnrrros Cnrorróruos oo AcnoNncócro

I. Apresentação

l. Em atendimento ao item 2 do anexo III da Instrução CVM 414, a Emissora apresenta âs

caracteristcas dos Direitos Creditórios do Agronegócio que compõem o Patrimônir> Separado.

2. Âs tabelas inclicadas abaixo apresentâm as principais características dos Direitos Creditórios do

Agronegócio.

3. Às palavras e expressões iniciadas em leua maiúscula que não seiam definidas neste instrumento

terão o significado previsto no Termo de Securitizaçáo ef ou nos respectivos Documentos

Comprobatórios dos Direitos Creditórios do Agronegócio.

II. Direitos Creditótios do Âgronegócio

CsntrrrcADo DE DIREITos CREDIToRTos Do AcRoNEGÓcIo

Número de Ordem 001/201,7

Devedot D.R.F. Comercial Agrícola S.A.

Credora G,TIA AGRO SECURITIZÂDORÂ S.A.

Avalistas Dalton Roberto Cagnini e Michel Gutnik Steinberg

Garantias Aval prestado pelos Avalistas

Data de Emissão 03 de agosto de2077

Local de Emissão Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Data de Vencimento 20 de fevereiro de2020

Juros Remuneratórios Taxa DI-Over acrescida de spread de 5,0%

Vdor Nominal R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais)

Descrição dos Direitos Creditórios
Vinculados ao CDCA

Cédula de produto rural da modalidade financeira emitida

por Dalton Roberto Cagnini

- 5l3l4S - 316406v1

63



ANrxo II
Dnvpoonps Er.ncÍvers

Quaisquer sociedades pertencentes aos seguintes grupos econômicos:

1. Sipal (Ovetril)

2. Àmaggi

3. Noble (Cofco)

4. Multigrain
5. Fiagril (Hunan Dakang / Pengxin)

6. Bunge

7. ADM
8. Dreyfus

9. Nidera

10. Toyota
11. Mitsubish

12. Sodrugestivo

13. Glencore

14. Marubeni

1s. ECT? (BTG)

16. BRF

17. Minerva

18. Marfrig
19. Cutrale

20. Celena

21. Qualquer outra tradirgque apresente c rt, de fiança bancâia emitida por instituição de primeira

linha.
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ANrxo III
Frronps oB Rrsco

O investimento em CRÂ envolve uma séde de riscos que deverão ser observados pelos potenciais

Investidores Profissionais. Esses riscos envolvem fatores de liqúdez, crédito, metcado, rentabilidade,

regulamentação específica, entÍe outros, que se relacionam à Emissora, à Cedente, aos Garantidores e

aos próprios CRÂ obieto da Emissão. Os potenciais Investidores Profissionais devem ler

cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste Termo de Securitização, bem como

consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgarem necessários antes de

tomaÍem uma decisão de investimento. Exemplificamos abaixo, de forma não exaustiva, alguns dos

riscos envolvidos na aqüsição dos CRÂ:

Riscos da Operação

Recente Desenvolvimento da Securitização de Direitos Creditórios do Agtonegócio: Â securitização

de direitos creditórios do agronegócio é uma operaçáo Íecente no Brasil. A Lei 11.076, que criou os

certificados de recebíveis do agronegócio, foi editada em 2004. Entretanto, só houve um volume

maior de emissões de certificados de recebíveis do agronegócio nos últimos anos. Além disso, a

securitização é uma operação mais complexa que outras emissões de valores mobiüários, jâ que

envolve estrutuÍas iurídicas que obietivam â segregação dos riscos do emissor do valor mobiliádo, de

seu devedor e créditos que lastreiam a emissão. Dessa forma, por se tratar de um mercado Íecente no

Brasil, o mesmo ainda não se encontra totalmente regulamentado e com jurisprudência pacíftca,

podendo ocorreÍ situações em que undanào existam regrâs que o direcione, gerando assim um risco

aos investidores dos CRÂ, uma vez que o Poder Judiciário poderá, ao analisar a Ofena e os CRÂ e

interpretar as norÍnas que regem o assunto, proferir decisões desfavoráveis aos interesses dos

investidores dos CRA.

Não existe iurisprudência firmada acerca da securitização: Toda a arquitebxa do modelo financeito,

econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte

estipuladas por mcio de contratos e títulos de crédito, tendo por diretrizes a legislação em ügor.
Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta, de tradição e furisprudência no mercado de

capitais brasileiro no que tarrge 
^ 

este tipo de opemção financeira, em situações de shess poderá haver

perdas por parte dos titulares de CRA em razáo do dispêndio de tempo e recursos paru eficâcia da

estrutura adotada para os CRÂ, na eventualidade de necessidade de teconhecimento ou exigibiüdade

por meios judiciais de quaisquer de seus termos e condições específicos.

Não existe regulamentação específica acerca das Emissões de CRA: A atividade de securitização de

créditos do agtonegócio está sujeita àLei77.076 e à regulamentaçáo da CVM, no que se refere a

distribuições públicas de CRÂ. Como ainda náo existe regulamentação específica para estes valotes

mobiliários e suâs respectivas ofertas ao púbJico investidor, a CVM, por meio do Comunicado

definido na reunião do Colegiado rcahzada em 18 de novembro de 2008, entendeu que os

dispositivos da Instrução CVM 414, norma aplicável aos certificados de recebíveis imobiliários,

seriam aplicáveis, no que coubessem, às ofertas públicas de CRA e seus respectivos emissores.
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Assim, enquanto a CVM fláo tratat da maténa em norma específica, serâ aphcada às ofertas de CRÂ

a Instrução CVM 414, interpretada na forma daI-ri 17.076, com âs devidas adaptações a fim de

acomodaÍ as possíveis incompatibiJidades entre a regulamentação dos certificados de recebíveis

imobiüários e as características das operações de CRÂ, sem ptejúzo de eventual edição posterior de

norma específica pela CVM aphcâvel a operações de CRA, o que pode gerar efeitos adversos sobre a

estruturâ da operação e eficâcia dos termos e condições constantes de seus documentos, na meüda

em que â ausência de regulame ntação especíÍica traz insegurança sobre a forma de aplicação aos

CRÂ das regras atualmente existentes sobre os CRÂ.

Risco daAdoção daTaxa DI pata o cálculo da Remuneração dos CRÂ: A Súmula n" 1.76, editada

pelo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que é nula a cláusula que sujeita o devedor ao pâgâmento

de juros de acordo com a Taxa DI divulgada pela 83. A teferida súmula não üncula as decisões do

Poder Judiciário e decorreu de julgamento de ações iudiciais em que se discutia a validade da

aphcação daTaxa DI div'rlgada pela 83 em contratos utilizados em operações bancárias ztvas. Hâ a

possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a Súmula n" 776 vir a ser aphcada pelo Poder

Judiciátio para considerâr que aTaxa DI não êvâhda como fator de remuneração dos CRÂ. Em se

concretizando a referida hipótese, o índice que üer a ser indicado pelo Poder Juüciário para

substitúr a Taxa DI poderá (i) ampliar o descasamento entre os valores pagos dos Contratos de

Fornecimento efou dos CDCA, conforme aplicável, e a Remuneração dos CRA; e/ou (ii) conceder

aos titulares de CRÂ juros remuneratórios inferiores à ataal Remuneração dos CRA, bem como

limitar aapltcaçáo de fator de juros a1.o/o (tm por cento) ao mês, nos termos da legislação brasileira

aphcâvel à fixação de luros remuneratórios

Riscos dos Cettifrcados de Recebíveis do Agronegócio e da Oferta

Riscos Gerais: Os dscos â que estão suieitos os titulares de CRÂ podem variar significativamente, e

podem incluir, sem limitação, perdas em decorência de condições climáticas desfavoráveis, pragas

ou outros fatores naturais que afetem negativamente os produtos, redução de preços de commodities

do setor agÉcola nos mercados nacional e intemacional, altetações em políticas de concessão de

crédito que possam afetat a renda dos Devedores e, consequentemeÍIte, a sB cap^cidade de

pagamento, bem como outras crises econômicas que possam afetar o setor agroPecuário em geral,

falhas na constituição de garantias, inclusive, sem limitação, dos títulos de crédito do agronegócio,

bem como a impossibilidade de execução por desaparecimento ou desüo dos respectivos bens

objeto de td, ganntia. Adicionalmente, falhas na constituição oa fotmalização do lastro dos CRÂ,

bem como a impossibiüdade de execução específica dos respectivos títulos também podem afetar

negativamente o fluxo de pagamento dos CRÂ.

Âlteracões na Leprslacáo Tributária Aolicável: Os rendimentos serados oor aoicacão em CRÂ nor
pessoas fisicas estão atualmente isentos de imposto de renda, por força do artigo 3", inciso IV, da Lei

77.033, isenção essa que pode sofrer alterações ao longo do tempo. Eventuais alterações na legislação

tnbttÁria eliminando a isenção acima mencionada, criando ou elevando alíquotas do imposto de

tenda incidentes sobre os CRÂ, a cnação de novos tributos ou, ainda, mudanças na interyrctação ou

apltcaçáo da legislação tdbutária por pâÍte dos tribunais ou autoridades governamentais poderão

afetar negaavameflte o rendimento líquido dos CRÂ para seus titulares. A Emissora recomenda que

os interessados na subscrição dos CRÂ consultem seus assessores tributários e financeiros antes de

se decidir pelo investimento nos CRÂ.
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Interpretação da Legislação Tributária Aplicável: Não há unidade de entendimento quanto à

tributação aplicável sobre os ganhos decorrentes de alienação dos CRÂ no mercado secundário.

Existem pelo menos duas interpretações coffentes a respeito do imposto de renda incidente sobre a

diferença positiva entre o valor de üenaçáo e o valot de aplicação dos CRA, quais sejam (i) a de que

os ganhos decorrentes da ahenaçào dos CRÂ estão suieitos ao imposto de renda na fonte, tais como

os rendimentos de renda fixa, em conformidade com âs alíquotâs tegressivas previstas no artigo 1" da

Lei 1 1.033; e (ii) a de que os ganhos decorrentes da ahenaçáo dos CRÀ são tributados como ganhos

líqúdos nos termos do artigo 52,paúgraío 2" daki 8.383, com a rcdaçáo dada pelo attgo 2 " da Lei

8.850, suieitos, portanto, ao imposto de renda a ser recolhido pelo vendedor até o último Oia Útil do

mês subsequenre ao da apuraçào do ganho, à alíquota de 150/o (qünze Por cento) estabelecida pelo

artgo 2o, inciso II da Lei 11.033. Vale ressaltar que não hâ jurisprudência consolidada sobre o

assunto. Divergências no recolhimento do imposto de renda devido podem ser passíveis de sanção

pela Receita Federal do Brasil.

Falta de l-iqúdez dos CRA: Ainda não está em operação no Brasil o metcado secundário de CRÂ de

forma atjva e náo hâ nenhuma garunia de que existitá, no futuro, um mercado para negociação dos

CRÂ que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários, caso decidam pelo

desinvestimento. Dessa forma, o investidor que subscrever ou adquirit os CRA poderá encontrar

dificuldades par:a negociâ-los com terceiros no mercado secundário, devendo estar pÍePârado pata

manter o investimento nos CRÂ até aData de Vencimento.

Restrição de Negociação até o Encerramento da Oferta e Cancelamento da Ofeta: Não haverá

negociação dos CRÂ no mercado secundário até a publicaçáo do Anúncio de Encerramento da

Oferta. A emissão dos CRÂ está condicionada à obtenção de demanda dos investidores superior ao

Montante Mínimo par^ 
^ 

sua emissão. Caso não haia demanda suficiente de investidores, a Emissora

cancelarâ os CRA emitidos.

Ocorrência de disuibúção parcial: Conforme descrito neste Termo de Securitizaçào, a Oferta poderá

ser concluída mesmo em câso de distribüção parcid, dos CRÂ, desde que haia colocação, no

mínimo, do Montante Mínimo. Ocorrendo a distribúção parcial, os CRA remanescentes serão

cancelados após o término do período de distribüção.

Quórum de deliberação em assembleia geral de titulares dos CRÂ: As deliberações a serem tomadas

em assembleias gerais de titulares dos CRÂ são aptovadas Por maioria dos presentes na respectiva

assembleia, e, em certos casos, exigem quórum mínimo ou qualificado estabelecidos neste Termo de

Securitização. O titular de pequena quantidade de CRÂ pode ser obrigado a 
^c^tar 

decisões da

matona, ainda que manifeste voto desfavorável. Não há mecanismos de venda compulsória no caso

de dissidência do titular do CRÂ em determinadas maténas submetidas à deliberação em assembleia

geral.

Vencimento Antecipado dos CRÂ em função do inadimplemento e/ou vencimento antecipado dos

Direitos Cteditórios do Agronegócio: Os CRÂ têm seu lastro nos Direitos Creclitórios do

Agronegócio, cujos valores, por lei, devem ser suficientes para cobrir os montântes devidos nos

termos dos CRÂ durante todo o prazo da Emissão. Assim, ainda que haja, nesta data, em

atendimento aos termos da Lei 11.076, o total lastreamento dos CRÂ, não existe gannúa de que

estes não possam sofrer intem.rpçôes ou inadimplemeÍltos em seus respectivos fluxos de pagamento:

câso se verifiquem quaisquer de tais hipóteses, poderia haver o vencimento antecipado de alguns dos
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ativos integrantes dos Direitos Creditórios do Âgonegócio, frustrando o seu fluxo de pagamento, e,

consequentemente, o vencimento antecipado dos CRÂ, gerando potenciais consequências adversas

aos seus tinrlares. Logo, se e por qualquet razão se der o inadimplemento e/ou vencimento

antecipado de alguns dos ativos integrantes dos Direitos Creditórios do Âgronegócio, os valores e

direitos constantes dos CRA terão igualmente o vencimento antecipado, dada a impossibiüdade legal

de subsistência ef olt circulação dos CRA sem o devido lastÍo, gerando, com isto, potenciais impactos

adversos paÍa os seus titulares. O vencimento antecipado de ^lg,r- 
dos ativos integrantes dos

Direitos Creditórios do Agonegocio poderá fazer com que os titulares dos CRÂ recebam seus

correspondeÍ]tes recursos antes da data originalmente prevista para vencimento. Nesta hipótese, os

titulares dos CRÂ poderão sofrer perdas caso, por exemplo, não consigam reinvestir os recursos

pagos nos mesmos terÍnos e condições econômicos dos CRÀ.

Riscos dos Dircitos Crcütórios do Agronegócio e dos Diteitos Cteditórios a eles Vinculados

Inadimplência dos Direitos Creditórios do Àgtonegócio: À capacidade do Patrimônio Separado de

suportar as obrigações decorrentes da emissão de CRÀ depende do adimplemento, pelos Devedotes,

dos Direitos Creditórios do Agronegócio. O Patrimônio Separado, constituído em favor dos titulares

de CRÂ, não conta com qualquer ganntia ou coobdgação da Emissora. Assim, o recebimento

integral e tempestivo pelos titulares de CRÂ dos montantes devidos dependerá do adimplemento dos

Direitos Creditórios do Agronegócio, em tempo hâbtt, para o pagamento dos valores devidos aos

titulares de CRÂ. Portanto, a ocot:ência de eventos que afetem a situação econômico-financeira dos

Devedores poderá afetar negaivamente a capacidade do Patrimônio Separado de suportâr suas

obrigações, conforme estabelecidas no Termo de Securitização.

Riscos de Insucesso na Cobrança dos Direitos Creditórios do Agronegócio: Em caso de

inadimplência dos Direitos Creditórios do Âgronegocio, não hâ garanaas de que os procedimentos

de cobrança judicial ou extraiudicial dos Direitos Creditórios do Agronegócio e/ou excussão das

garantias a eles vinculadas serão bem sucedidos, e mesmo no caso dos procedimentos de cobrança

iudicial ou extrajudicial terem um resultado positivo, náo hâ garuntta que a excussão das garantias

será suficiente para a integral qütação dos valores devidos pelos Devedores sob e de acordo com os

Direitos Creditórios do Âgronegócio.

Possibilidade de Cancelamento dos Contratos de Fornecimento (zaslaz4: É facultado aos Devedores

o cancelamento dos Contratos de FornecimeÍ]to, a qualquer momento e de forma imotivada. O

cancelamento dos Contratos de Fornecimento ocasionaria a exofleração da obrigação dos Devedores

com relação ao pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio, o que pode afetat

negativamente a formação dos recursos do Patrimônio Separado e o fluxo de pagamento dos CRÂ.

Não Realizacão Âdeouada dos Procedimentos de Execucão e Atraso no RecebimentLde Rocrüsos

decorrentes dos Direitos Creditórios do Agronegócio: A Emissora, na qaahdade de cessionária dos

Direitos Creditórios do Agronegócio, e/ou o Agente Fiduciário são responsáveis por reahzar os

procedimentos de execução dos Direitos Creditórios do Agronegócio, de modo a garantu a

satisfação do crédito dos titulares de CRA. Arcahzaçáo inadequada dos procedimentos de execução

dos Direitos Creditódos do Agronegócio por parte da Emissora ou do Agente Fiduciário, em

desacordo com a ldslação ou regulamentaçáo aplicável, poderá prejudicar o fluxo de pagamento dos

CRÂ. Âdicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razáo de cobrança fudicial dos

Direitos Creditórios do Âgronegócio ou em caso de perda de documentos comprobatórios dos

- 513149 - 316406v1

68



Créditos do Agonegócio, também pode ser afetada a capacidade de satisfação do ctédito, afetando

negativamente o fluxo de pagamentos dos CRA.

Concentragão de Crédito na Cedente: A Cedente é emitente de CDCA representativo, na Data de

Emissão, dos Direitos Creditórios do Âgronegócio. Âdicionalmente, a capacidade dos Devedotes de

adimplir com seus respectivos Conffatos de Fornecimento, os quais, nos termos da Cessão Fiduciária

de Recebíveis, servem de Garantia à Emissão, dependerá, em grande parte, do pagamento, pela

Cedente, pela aquisição de produtos que lhe forem vendidos pelos Devedores. Âssim, o

recebimento, pelos investidores, do retomo de seu investimento nos CRA dependerá do

adimplemento, pela Cedente, do pagamento dos valores devidos no âmbito de seu CDCÂ, quando

apltcâvel, e da aquisição de produtos por ela adquiridos iunto aos Devedores. A Cedente está sufeita a

riscos operacionais, financeiros e de outra n t:rreza, que podem influenciar diretamente no

pagamento dos Direitos Creditórios do Âgronegócio, com efeito material adverso no pagamento dos

CRÂ.

Riscos das Garantias

Recebíveis Não Performados: Â ongqnaçáo dos recebíveis decorrentes dos Contratos de

Fornecimento sujeitos à Cessão Fiduciária de Recebíveis depende do adimplemento, pela Cedente,

de suas obrigações no âmbito dos Contratos de Fomecimento. Dessa forma, o inadimplemento da

Cedente, no âmbito dos Contratos de Fornecimento, pode implicar o não pagamento dos

respectivos recebíveis pelos Devedores, sob a iustificativa da exceção do contrato não cumprido, o

que pode afetar neganvamente a fotmaçã,o dos recursos do Patrimônio Separado e o fluxo de

pâgamento dos CRÂ.

Inadimplência dos Recebíveis Decorrentes dos Contratos de Fomecimento: A capacidade do

Patdmônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da emissão de CRÂ depende do

adimplemento, pelos Devedores, dos tecebíveis decorrentes dos Contratos de Fomecimento sujeitos

à Cessão Fiduciária de Recebíveis. O Patrimônio Separado, constituído em favor dos tinrlares de

CRA, não conta com qualquer garania ou coobrigaçáo da Emissora. Assim, o recebimento integral e

tempestivo pelos titr:lares de CRÂ dos montantes deüdos dependerá do adimplemento recebíveis

decorrentes dos Contratos de Fornecimento, em tempo hâbl, para o pagamento dos valores devidos

aos titulares de CRA. Portanto, a ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-Íinanceira

dos Devedores poderá afetzr negatlamente a capacidade do Parimônio Separado de suportar suas

obrigações, conforme estabelecidas no Termo de Securitização.

Riscos do Regime Fiducitírio

Decisões iudiciais sobre a Medida Provisória n." 2.158-35/01 podem comprometer o regime

fiduciário sobre os créditos de certificados de recebíveis do agronegócio: A Medida Provisória n"

2.1,58-35, de 24 de agosto de 200'1, ainda em vigor, estabelece, em seu artigo 76, que "as normas que

estabeleçan a afetação oa a separaçã0, a qualquer títuk, de @!0ô!So de pessoa fsica ou jurídica não produTent

efeitos en relação aos débitos de natureqafiscal, preuidencíáia ou traballtista, en especial quanto às garantias e aos

piuilégios que lbes são atribuídof'. Adicionalmente, o parâgafo único deste mesmo artigo prevê que

"dtstafonnaperTilaflecen retpondendopelos débitos ali refeidos a totalidade dos bens e das rendu do s@eitopassiuo,

sea espólio ott sua massa falida, indasiae os que tenbam sido objeto de separação oa afetaçã0". Nesse sentido, os

Direitos Creditórios do Agronegócio e os recursos e títulos de créditos dele decorrentes, inclusive em
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função da execução de suas garanúas, não obstante compoÍem o Patrimônio Separado, poderão set

alcançados por credores fiscais, trabalhistas e preúdenciários da Emissora e, em alguns casos, por

credores trabalhistas e preüdenciários de pessoas Íísicas e iurídicas peÍtencentes ao mesmo gflrPo

econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de

empresas pertencenres ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocoffa,

concorrerão os titulares destes créditos com os titulares de CRA de forma privilegiada sobre o

produto de reahzaçáo dos Créditos do Patdmônio Separado. Nesta hipótese, é possível que Ctéditos

do Patrimônio Separado não venham a ser suficientes Para o paga.mento integral dos CRÂ após o

cumprimento das obrigações da Emissora Perante aqueles credores.

Lioüdacão do Patrimônio Seoarado: Na ocorrência de qualquer Evento de Liqúdação do

Patrimônio Separado, conforme previsto neste Termo de Securitização, a Emissom poderá não ter

Íecursos suficientes para proceder à liquidação antecipada dos CRÂ. Na hipótese de a Emissora ser

declarzda inadimplente com telação à Emissão, o Agente Fiduciário deverá assumir â custódia e

administração dos créditos integtantes do Patrimônio Separado. Em assembleia, os titulares de CRÂ

deverão deliberar sobre as flovâs noÍmas de administração do Patrimônio Separado, inclusive Pârâ os

fins de receber os Direitos Creditórios do Âgronegócio ou optar pela liquidação do Patrimônio

Separado, que poderá ser insuficiente paru a quttaçáo das obrigações da Emissorâ Perânte os titulares

de CRÂ. Consequentemente, os adquirentes dos CRÂ poderão sofrer prejúzos fi.nanceiros em

decorrência da Jiquidação do Patrimônio Separado, pois (i) nãohâ qualquer ga::Lrrtta de que existirão,

no momento do vencimento antecipado, outros ativos no mercado com risco e retoÍno semelhante

aos CRÂ; e (ii) a atual legislação tributária referente ao imposto de renda determina âlíquotas

diferenciadas em decorrência do prazo de aplicaçáo, o que poderá resultar na aphcaçáo efetiva de

uma alíquota superior à que seria aplicada câso os CRÂ fossem liqúdados apenas quando de seu

vencimento programado.

Riscos Relacionados aos Devedotes

Efeitos Advetsos na Remuneração dos CRÂ: Uma vez que o pagamento das remunerações dos CRÂ

depende do pagamento integral e tempestivo, pelos Devedores, dos recebíveis decorrentes dos

Contratos de Fornecimento, a capacidade de adimplemento dos Devedores poderá ser afetada em

função de sua situação econômico-Íinanceta, em decorrência de fatores intemos e/ou externos, o

que poderá afetar o fluxo de pagameÍrtos dos CRÂ.

Capacidade Creditícia e Operacional dos Devedores: O pagamento dos CRA está suieito ao

desempenho da capacidade creditícia e operacional dos Devedores, sujeitos aos riscos normalmente

associados à concessão de empréstimos e ao aumento de custos de outros fecursos que venham a set

captados por cada Devedor e que possâm aíetar o seu respectivo fluxo de caixa, bem como riscos

decorrentes da ausência de garantia quanto ao pagamento pontual ou total do principal e juros.

Adicionalmente, os recursos decorrentes da excussão dos Direitos Creditórios do Agronegócio

podem não ser suficientes para sattsfazer a integralidade das dívidas constântes dos instrumentos que

Iastreiam os CRÂ. Portanto, a inadimplência dos Devedores pode ter um efeito material adverso no

pagâmento dos CRÂ.

Riscos Opetacionais da Cedente e dos Devedotes
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Regulamentação da Produção Agrícola: A Cedente e os Devedores estão sujeitos a extensa

regulamentaçáo fedenl, estadual e municipal relacionada à proteção do meio ambiente, à saúde e

segurança dos trabalhadores relacionados à atiüdade, conforme aphcâvel, podendo estar exPostos a

contingências resultantes do manuseio de materiais perigosos e Potenciais custos para cumprimento

da regulame ntaçáo ambiental.

Âutorizações e Licenças: A Cedente e os Devedores são obrigados a obter licenças específicas para

produtores rurais ou cooperativas, conforme o caso, emitidas por autoridades governamentâis, com

relaçào a determinados aspectos das suas operações. Referidas leis, regulamentos e ücenças podem,

com frequência, exigir a compra e instalação de equipamentos de custo mais elevado Para o controle

da polúção ou a execução de mudanças operacionais a fim de limitar impactos ou potenciais

impactos ao meio ambicnte e/ou à saúdc dos funcionários da Cedente e dos Devedotcs. Â violação

de tais leis e regulamentos ou licenças pode resultar em multas elevadas, sanções criminais, revogaçáo

de licenças de operação ef ou na proibição de exercício das atividades pela Cedente e pelos

Devedores.

Penalidades Ambientais: As penalidades administrativas e criminais impostas contra aqueles que

violarem a legislação ambiental serão aplicadas independentemente da obrigaçáo de r.eparar a

degradação causada ào meio ambiente. Na esfera civil, os danos ambientais implicam

responsabiüdade solidária e objetiva, direta e indireta. Isto signific^ qve a obrigação de repam a

degradaçáo causada poderá afetar a todos os direta ou indiretamente envolvidos, independentemente

da comprovaçáo de culpa dos agentes. Como consequência, quando a Cedente ou qualquer Devedor

contratà terceiros para proceder a qualquer intervenção nas suas operações, como a disposição final

de resíduos, não está isento de responsabilidade por eventuais danos ambientais causados Por estes

terceiros contratados. A Cedente e os Devedores podem ser considerados responsáveis por todas e

quaisquer consequências provenientes da exposição de pessoas a substâncias nocivas ou outros

danos ambientais. Os cusros para cumprir com a legislação atual e futura relacionada à proteção do

meio ambiente, saúde e segurança, e às contingências provenientes de danos ambientais e a terceiros

afetados poderão ter um efeito adverso sobre os negócios da Cedente e dos Devedores, os seus

resultados operacionais ou sobre a sua situação financeira, o que poderâ afetar negativamente o valor

dos recebíveis decorrentes dos Conüatos de Fomecimento, assim como dos Direitos Creditórios do

Agronegócio.

Contingências Trabalhistas e Previdenciárias: Além das contingências trabalhistas e ptevidenciárias

oriundas de disputas com os empregados contratados diretamente pelos Devedores, estes podem

contÍatar prestadores de serviços que tenham trabalhadores a eles vinculados. Embora esses

trabalhadores não possuam vínculo empregatício com os Devedores, estes poderão seÍ

responsabilizados por eventuâis contingências de caráter trabalhista e previdenciário dos empregados

das empresas prestadoras de serviços, quando estas deixarem de cumpriÍ com seus encargos sociais.

Essa responsablhzaçáo poderá afetar adversamente o resultado dos Devedores e, portanto, o fluxo

de pagamentos decorrente dos Contratos de Fornecimento.

Po[ticas e Regulamentações Govemamentais para o Setor Agrícola: Políticas e regulamentos

governâmentais exercem grande influência sobre a produção e a demanda agricola e os fluxos

comerciais. As políticas governamentais que aÍetam o setor agÁcola, tais como polÍticas relacionadas

a impostos, tanfas, encârgos, subsídios, estoques regulates e restrições sobre a importação e

exportação de produtos agrícolas e commodities, podem influenciar a lucratividade do setor, o
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plantio de determinadas safras em comparação a diferentes usos dos recursos agrícolas, alocahzação

e o tamanho das safras, a negociaçáo de comrtrodities processadas ou não processadas, e o volume e

tipos das importações e exportações. Futuras políticas governamentais no Brasil e no exteriot podem

câusaÍ efeito adverso sobre a oferta, demanda e preço dos produtos dos Devedores, restringir sua

capacidade de fechar negócios no mercado em que attiarm e em mercâdos que pretendem atingir,

podendo ter efeito adverso nos seus resultados operacionais e, consequentemente, podendo afetar a

capacidade de pagamento dos recebíveis decorrentes dos Contratos de Fornecimento. Os preços de

commodities no Brasil, estiveram, no passado, sujeitos a controle pelo governo brasileiro, de forma que

medidas de controle de preços podem ser impostas. Quaisquer alterações nas políticas e

regulamentações governamentais poderão afetar adv ercamente os Devedores.

Desapropriação dos Imóveis Destinados à Produção Rural: Os imóveis utilizados pelos Devedores

para o cultivo da lavoura do produto poderão ser desapropriados pelo Govemo Federal de forma

unilateral, para fins de utilidade pública e interesse social, não sendo possível gannúr que o

pagamento da indenização aos Produtores se dará de forma justa. De acordo com o sistema legal

brasileiro, o Governo Federal poderá desapropriar os imóveis de produtores rurais onde está

plantada a lavoura do produto por necessidade ou utiüdade pública ou interesse social, de forma

parcial ou total. Ocorrendo a desapropriaçáo,náo há como garanir, de antemão, que o preço que

venha a ser pago pelo Poder Público será justo, eqúvalente ao valor de mercado, ou que,

efetivamente, remunerará os valores investidos de maneira adequada. Dessa forma, a eventual

desapropriação de qualquer imóvel utilizado pelos Devedores onde está plantada a lavotra do

produto poderá afetar adversamente e de maneira relevante sua situação financeira e os seus

resultados, podendo impactar nas suas atividades e, consequentemente, rta capaciàade de pagamento

dos recebíveis decorrentes dos Contratos de Fomecimento.

Invasão dos Imóveis Destinados à Produção Agrícola: A capacidade de produção dos Devedores

pode ser afetada no caso de invasão do Movimento dos Sem Terra, ou de tetceiros, o que pode

impactar negativamente nas suas operações e, consequentemente, na capacidade de pagamento dos

recebíveis decorrentes dos Contratos de Fornecimento.

Riscos Relacionados à Emisson

Emissora dependente de registro de companhia aberta: Â Emissora foi constituída com o escopo de

aruaÍ como securitizadora de créditos do agronegócio, por meio da emissão de certificados de

recebíveis do agrone$cio.Para tanto, depende da manutenção de seu registro de companhia abefia

junto à CVM e das respectivas autonzações societárias. Caso a Emissora náo atenda aos requisitos

exigidos pela CVM em relação às companhias abertas, seu registro poderá ser suspenso ou mesmo

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

Âtuação Negligente e Insuficiência de Patrimônio da Emissora: Nos termos do artigo 9" da Lei
9.51.4, Íoiinstituído regime fiduciário sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio, a Íim de lasttear

a emissão dos CRÂ, com a consequente constituição do Patrimônio Separado. O patrimônio próprio

da Emissora náo será responsár,el pelos pagamentos devidos aos titulares de CRA, exceto na

hipótese de descumprimeflto, pela Emissota, de disposição legal ou regulamentar, pot negligência ou

administração temerâria ou, ainda, por desvio de finalidade do Patrimônio Separado. Nestas

circunstâncias, a Emissora será responsável pelas perdas ocasionadas aos titulares de CRÂ, sendo que
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náo hâ qualquer garanda de que a Emissora terá patrimônio suficiente pan quitar suas obrigações

perante os titr:lares de CRÂ, o que poderâ ocasionat perdas aos titulares de CRÂ.

Não Realização do Patrimônio Separado: A Emissora é:uma companhia destinada exclusivamente à

aquisição e posterior securiizaçáo de créditos do agronegócio, nos termos da Lei 9.574 e da I*i
1.1..076,por meio da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio. O Patrimônio Separado da

presente Emissão tem como únicas fontes de recursos os respectivos Direitos Creditórios do

Agronegócio, os recebíveis decorrentes dos Contratos de Fomecimento, bem como todos os

Íecursos deles decorrentes e as respectivas garantias vinculadas, na forma prevista pelo Termo de

Securitização. Dessa forma, qualquer atraso ou inadimplência por parte dos Devedores poderá afetat

negativamente a capacidade da Emissora de honrar os pagamentos devidos aos titulares de CRA.

Não aquisição de Créditos do Agronegócio: Â Emissora não possú a capacidade de originar créditos

para securitização, sendo suas emissões rcahzadas com créditos originados por tetceiros. Portanto, o

sucesso na identificaçào e rea\zação de parcerias para aquisição de créditos é fundamental para o

desenvolvimento de suas atiüdades. A Emissora pode ter dificuldades em identificar oportunidades

aúaentes ou pode não ser capaz de efetuar os investimentos desejados em termos economicamente

favoráveis. A falta de acesso a capital adicional em condições satisfatórias pode restringir o

crescimento e desenvolvimento e desenvolvimento futuros das atividades da Emissora, o que pode

prejudicar sua situação financeira, assim como seus resultados operacionais, o que terminaria por

impactar suas atividades de administr^çáo e gestão do Patrimônio Separado.

Riscos Associados aos Prestadores de Serviços: A Emissora contÍata, prestadores de serviços

terceirizados p^ra a reahzaçáo de atiüdades, como auditores, agente fiduciário, agente de cobtança,

dentre outros. Caso, conforme apücável, alguns destes prestadores de serviços aumentem

significantemente seus preços ou não prestem serviços com a qualidade e agiüdade esperada pela

Emissora, poderá ser necessária a substituição do prestador de serviço. Esta substituição, no entanto,

poderá não ser bem sucedida e afetar adversamente os resultados da Emissora, bem como criar ônus

adicionais ao Patrimônio Separado.

Riscos Associados à Guarda Física dos Documentos Comprobatórios: o Custodiante será

responsável pela guarda das vias fisicas dos Documentos Comprobatórios que evidenciam a

existência dos Direitos Creditórios do Âgronegócio. A perda e/ou exttavio dos Documentos

Comprobatórios poderá resultar em perdas para os detentores dos CRÂ.

Administração e Desempenho: A capacidade da Emissora de mânter uma posição competitiva e a

prestação de serviços de qualidade depende emlarga escala dos serviços de sua alta administraçáo.

Nesse sentido, a Emissora não pode gatz;nlur que terá sucesso em attau e manter pessoal qualificado

paru integrar sua alta administração. A perda dos serviços de qualquer de seus membros da aTta

administração ou a incapacidade de atrak e manter pessoal adicional paru integá-la, pode causar um

efeito adverso relevante na situação financeita e nos tesultados operacionais da Emissora, o que

terrritnai:apor impactar suas atiüdades de administração e gestão do Patrimônio Separado.

Riscos Relacionados ao Agtonegócio e ao Produto

Desenvolvimento do Agronegócio: Não há como assegurar que, no futuro, o agronegócio brasileiro

(i) manterá 
^ 

t^x^ de crescimento e desenvoMmento que se vem observando nos últimos anos, e (ii)
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não apresentarâperdas em decorrência de condições climáticas desfavoráveis, redução de preços de

commodities do setor agÁcola nos mercâdos nacional e internacional, a)teruções em políticas de

concessão de crédito para produtores nacionais, tanto da parte de órgãos governamentais como de

entidades privadas, que possam afetar a renda dos Devedores e, consequentemente, sua capacidade

de pagamento, bem como outras crises econômicas e políticas que possam afetat o setor agrícola em

geral. Â redução da capacidade de pagamento dos Devedores poderá 'tmpactar negativamente a

capacidade de pagamento dos CRÂ.

Riscos Climáticos: As alterações climáticas extremas podem ocasionar mudanças bruscas nos ciclos

produtivos de commodities agricolts, por vezes getando choques de ofefia, quebras de safra,

volatilidade de preços, oJteração da qualidade e interrupção no abastecimento dos produtos por elas

afetados. Nesse contexto, a capaadade de produção e entrega de comnodities pode ser adversamcnte

afetada, gerando dificuldade ou impedimento do cumprimento das obrigações dos Produtores, o que

pode afetar a capacidade de pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio. Esse risco, no

entaÍlto, é mitigado, larga escala, pela existência de Seguro de Produtividade.

Baixa Produtividade do Produto: A falha ou impossibilidade no controle de pragas e doenças pode

afetat negativamente a produtividade da lavoura do produto. Os Devedores podem não obter

sucesso no controle de pragas e doenças em sua lavoura, seja por não aphcar corretamente os

insumos adequados - defensivos agrícolas - seja por uma r,o.va pr gà ou doença ainda sem

diagnóstico. Â produtividade pode ser afetada também pela não un)tzaçáo da mínima quantidade

necessária de fertilizantes devido à flutuação do preço desses insumos, especialmente em países que

experimentaram recentemente convulsões políticas e sociais ou pela falta de crédito. Esses impactos

podem afetar negaavatrrente a produtiüdade e qualidade do produto. Adicionalmente, a Íalha,

imperícia ou ineficiência na efet:va apltcaçáo de tais insumos nas lavouras pode afetar negativamente

a produtividade da lavoura. Nesse câso, a capacidade de produção de produto das lavouras poderá

estar comprometida, impactando a capacidade de pagamento dos Direitos Creditódos do

Agronegócio e, portanto, na obtenção de recursos para cumprimento das obdgações peÍante os

titulares de CRÂ.

Volatilidade do Pteço do Produto: Avaiaçáo do preço da soja e do milho e/ou de seus subprodutos

pode exercer um grande impacto nos resultados dos Devedores. Tal como ocorre com outÍas

commodities,asoja, o milho e seus subprodutos estão sujeitos a flutuações em seupreço em função da

demanda intema e externa, do volume de produção e dos estoques mundiais (conforme aplicável). Â
flutuação do preço pode ocasioÍtar um grande impacto na rentabilidade dos Devedores se a suâ

receita com a venda de sofa, algodão e/ou subprodutos estiver abaixo do seu custo de produção e,

consequentemenre, comprometer a capacidade de pagamento dos Direitos Creditódos do

Agronegócio.

Riscos Comerciais do Produto: A soja e o milho são um componente importante naüeta de várias

nações. Como qualquer conmodi! nessa situação, seu preço pode sofret variação no comércio

internacional em função da imposição de barreins alfandegátias ou não tanfânas, tais como

embargos, Íestrições sani?árias, políticas de coms comerciais, sobretaxas, contencioso comercial

internacional, dentre outÍos.. Qualquer flutuação de seu preço em função de medidas de cométcio

intemacional pode afetar a capacidade de produção ou comerciahzação dos Devedores, e,

consequentemente, na capacidade de pagamento dos recebíveis decorrentes dos Contratos de

Fomecimento.
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Variação Cambial: Os custos, insumos e preços internacionais da soja e do algodão sofrem influência

da paridade entre moedas intemacionais (sobretudo o Dólar Norte-Àmericano) e o Real. Avaiação

decorrente do descasamento de moedas entre os custos dos insumos em Reais para os Devedores

em relação à receita pela venda do ptoduto, pode impactar negaivamente os Devedores. Desta

forma, qualquer oscilação no preço de moedas internacionais (sobretudo o Dólar Norte-Americano)

pode afetar potencialmente os preços e custos de produção do produto, e, assim, dificultar ou

impedir a capacidade de adimplemento dos Direitos Creditórios do Agronegócio pela Cedente e dos

recebíveis decorrentes dos Contratos de Fotnecimento pelos Devedores.

Risco de Transoorte do Produto: Às deficiências da malha rodoviária, fercoiÁna ou hidroviária, tais

como estradas sem asfalto ou sem manutenção, insuficiência de ferrovias, principalmente flas regiões

mais distantes do porto, ocasionam altos custos de logística e, consequentemente, perda da

rentabiüdade da cana-de-açícar.Da mesmâ forma, a falha ou imperícia no manuseio pâra transPorte,

seia em üens, caminhões ou embarcações, pode 
^catretar 

perdas de produção, desperdício de

quantidades ou danos às cornmodities produzidas ou comercializadas pelos Devedores. As constantes

mudanças climáticas, como excesso de chuva, vêm ocasionando piora no estado de conservação das

estradas, o que pode ac tretat em um aumento de perda de produção acima do previsto, podendo

afetar a capacidade de adimplemento dos Direitos Creditórios do Agronegócio pela Cedente e dos

recebíveis decorrentes dos Contratos de Fornecimento pelos Devedores.

Riscos Relacionados a Fatotes Macroecondmicos

Interferência do Governo Brasileiro na Economia: O Governo Brasileiro tem poderes para intervir

na economia e, ocasionalmente, modificar sua política econômica, podendo adotar medidas que

envolvam contÍole de salários, preços, câmbio, remessâs de capital e ümites à importação, entre

outros, que podem causâr efeito adverso relevante nas atiüdades da Emissora e dos Devedores. As

atividades, situação ftnancefua e resultados operacionais da Emissora e dos Devedores poderão ser

prejudicados de maneira relevante deüdo a modificações nas políticas ou normas que envolvam ou

afetem fatores, tais como (i) taxas de juros; (ii) controles cambiais e restrições a remessas p^n o

exterior, como aqueles que foram impostos em 1989 e no início de 1990; (iii) flutuações cambiais;

(iv) inflação; (v) liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; (v) política fiscal; (vü)

política de abastecimento, inclusive criaçáo de estoques reguladores de comnoditier, e (viii) outros

acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham â ocorrer no Brasil ou que o afetem. Â
incefieza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou

normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza

econômica no Brasil e pàra aumentar a volatilidade do mercado de valotes mobiliários brasileiro,

sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão

preiudicar as atividades e resultados operacionais da Emissota e dos Devedores.

Efeitos dos Mercados Internacionais: O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de

companhias brasileiras é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado

de outros países, inclusive economias desenvolvidas e emergentes. Embora a conjuntura econômica

desses países seja significativamente diferente da conjuntura econômica do Brasil, a reação dos

investidores aos acontecimentos flesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de

metcado dos valores mobiüários das companhias brasileiras. Crises em outros países de economia

emeÍgente ou políticas econômicas diferenciadas podem rcdazir o interesse dos investidores nos
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valores mobiliários das companhias brasileiras, incluindo os CRÂ da presente Emissão, o que poderia

prejudicar seu preço de mercado.

Riscos Gerais

Â Diligência Jurídica apresentou Escopo Restrito: O processo de auditoda legal conduzido em

relaçáo aos Direitos Creditórios do Agronegócio,para os fins daOferta, aPresentou escopo restrito

e não inclúu a afeljlçáo da capaddade de pâgamento quanto aos Direitos Creditórios do

Agronegócio. Adicionalmente, a Emissora não foi obieto de auditoria legal.
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ÂNBxo IV
Dncr-lneçÃo oo CoononNenon LÍoBn

Dncr,eneçÃo

TgRRÀ IxwsrrupNros DrsrnrBUrDoRÂ Dn 'IÍrur,os E Velonrs MostlúRros LrDe.,

instituição financeira integrâÍrte do sistema brasileiro de distribuição de valores mobiüários, com sede

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na RuaJoaqúm Flodano, n" 100 -5o andar, inscrito

no CNPJ/MF sob o n" 03.751,.794/0001-13, neste ato representado na forma de seu estâtuto social

("Coordenador Líder'), para fins de atender o que prevê o item 15 do anexo III da Instruçáo da

Comissão de Valores Mobiüários ("CVM') n." 4'14, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada,

na qualidade de coordenador üder da oferta pública, com esforços Íestritos de distdbuição, dos

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1", ?! e 3" Séries da 27" emissão da Gam Acno

SpcuRlrrza»oRÂ S.4., locahzzda na Rua Ministro Jesuíno Cardoso,633,8" andat, Ci. 82, Sala 1, Vila

Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04544-05 e inscrita sob o CNPJ n" 14.876.090/0001,-93

("Emissão" e "Emissora", respectivamente), declara, para todos os fins e efeitos que verificou, em

conjunto com a Emissora, a VoRtx DrsrrusutooRA DE TÍruros E Varonns Mos[tÁr+Jos LrD^.,

instituição frnanceira, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de

Araujo, n" 221., conjunto 93, Renato Gonçalves, CEP 05428-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n"

22.610.500/0001-88, ('Agente Fiduciário') e os respectivos assessores legais contratados no

âmbito da Emissão, a legalidade e ausência de vícios da Emissão, em todos os seus âspectos

Íelevantes, além de ter agido, dentro de suas Iimitações, com diligência pa:ra asseguÍar a veracidade,

consistência, correção e suficiência das informações prestadas io "Tenzl de Secuiüryção de Créditos do

Agronegócio dal o, 2o e 3' séies da 2l " ernissão da Gaia Agro Secuitiqadora 5.4".

São Paulo,04 de agosto de2017.

TgRRÀ INvEsrrMENTos DrstnrnurooRÀ DE TÍruros E VÁLoREs Monrr,rÁnros LTDÀ.
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ANrxo V
DncleneçÃo oe E*tssone

Dncr-meçÃo

Gere Acno Sncunrtlzeoone S.Â., companhia securitizadora, com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, locahzada na Rua Ministro Jesúno Cardoso, 633, 8" andaq Ci. 82, Sala 1, CEP

04544-05,inscrita no CNPJ/MF sob o n" 74.876.090/0007-93, neste ato representada na fotma de

seu estatuto social ("Emissora" ou "securitizadotl',para fins de atender o que prevê o item 15 do

Ânexo III da Instrução da Comissão de Valores Mobiüários ("CVM') n." 4L4, de 30 de dezembro de

2004, conforme alterada, na qualidade de companhia emissora dos Certificados de Recebíveis do

Agronegócio da 7 ,2" e 3' séries de sua 21" emissão ("Emissão') , declara, para todos os fins e efeitos

que (i) nos termos previstos pelas I.ei n" 9.514 e 1.1..076, foi ou será, conforme o caso, instituído

regime fiduciários sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio que servirão de lastro 
^ estz

Emissão, bem como sobre quaisquer valores depositados na Conta Centahzadora; e (ii) verificou,

em conjunto com a Tena Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores MobiJiários Ltda.,

instituição financeira integrante do sistema brasileiro de distribúção de valores mobiliários, com sede

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na RuaJoaquim Floriano, n" 100 - 5" andar, inscrito

no CNPJ/MF sob o n" 03.751..79410001,-1,3 ("Coordenador Lídet'), a VÓRTx DlsrnrsutooRÂ DE

TÍruros E V^LoRES Monnúnros LrDÂ., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araúio, n" 227, conjunto 93, Pinheiros, CEP 05428-000,

inscrita no CNPJ/MF sob o n" 22.670.500/0001-88 ("Agente Fiduciário') e os respectivos

assessores legais contratados no âmbito da Emissão, a legalidade e ausência de vícios da Emissão,

além de ter agido com diügência para âssegurar avencidade, consistência, correção e suficiência das

informações prestadas no "Terrro dc Secaitiqação de Cúditos do Agronegício da 1", 2o e i" Síies da 2í"
Enisão de Certficados de Recebíaeis do Agvnegício da Gaia Agro Suaitiqadora 5.A.".

São Paulo,04 de agosto de2017.

Gl.ra Acno SncunrrzeooRÀ S.A.
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ANBxoYI
DEcrÁRAÇÃo oo AcnNtr FroucrÁnro

Dncr,eneçÃo

Vónrx DrstnrnurooRÀ DE TÍrulos r Ver"onss Mornúnros LrDÀ., instituição financeira, com

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araújo, n" 221', conjunto 93,

Pinheiros, CFP 05428-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da

Fazenda (CNPJ/MD sob o n"22.610.500/0001-88 ("Agente Fiduciário'),pan fins de atendimento

ao previsto peio item 15 do anexo III da Instruçáo da Comissão de Valores Mobiliários ('CVM") n.o

41.4, 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",2" e

3" Séries da 21" Emissão da Ga:Á, Âcno Sncururrza»oRÀ S.A. companhia securitizadora, com sede

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Tocahzada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8"

andar, Ci. 82, Sala 1, CEP 04544-05, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 74.876.090/0001-93

('Emissora" e "Emissão'), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em coniunto com a

Emissora, o Coordenador Líder da Emissão e os respectivos âssessores legais contratados no âmbito

da Emissão, a legatidade e ausência de úcios da Emissão, além de ter agido com diligência para

verificar a vencidade, consistência, coteçáo e suficiência das informações prestadas no "Terrno de

Securitiqação de Críditos do Agronegício da fo,2o, i" Séies da 21'Ernissão de Certifcados de Rtcebíaeis da

Agronegício da GaiaÁgm Suuitiqadora SÁ.".

São Paulo,04 de agosto de2077.

Vónrx DrstmnurooRÂ DE TÍrur,os E Veronps Monrrúmos LrDA.
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AxpxoYII
Dncr-eneçÃo oo CusroolÂNTE

Ducr-meçÃo

Vónrx DT5TRIBUIDoRA DE TÍruros E Ver-onss Monrr.IÁnros LrDe., instituição financeira, com

sede na cidade de São Paulo, estado de São Pauk>, na rua Ferreira de Âraúio, n" 227, coniunto 93,

Pinheiros, CEP 05428-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da

Fazenda (CNPJ/MD sob o n" 22.61.0.500/0001-88 ('Custoüante") instituição custodiante dos

documentos comprobatórios que evidenciam a existência dos direitos creditórios do agronegócio,

quais seiam: (t) o "Terrro de Suaitiqação de Direitos Creditóios do Agronegicio da ío, 2o e i'Sáies da 21'

Emissão da Gaia Agro Suaitiqadora 5.A." ("Termo de Securitizaçáo"); e (ii) os Certificados de

Direitos Creditórios do Agronegócio ('CDCAs'), lastreados em Cédulas de Produto Rural

Financeiras emitidas pela DRF CotunRclru- Acúcou S.4., sociedade por ações com sede na Rua

Coionizador Enio Pipino, n" 6335, Setor 1, Distrito Industrial Norte, CEP 78.550-556, cidade de

Sinop, Estado de Mato Grosso, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 15.108.969/0001-58, no valor

total de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), em favor da Gan Acno SncuRIuz.a.ooRÂ S.Â.,

locahzada na Rua Ministro Jesúno Cardoso, 633,8" andar, Ci. 82, Sala 1, Vila Nova Conceição, São

Paulo, SP, CEP 04544-05 e inscrita sob o CNPJ n" 14.876.090/0001-93, ("Emissora" e "CPR-FS",

respectivamente) e vinculada ao CRÂ; declara, para os fins do arigo 39 da Lei n" 11.076, de 30 de

dezembro de 2004, conforme alte:eida ("Lei 11.076"), do parâgtafo 1" e do inciso VIII do arigo 25

da Lei 11.076, do artigo 23 daLei n" 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada ("Lei

10.931"), do artigo 28 da Instruçào da Comissão de Valores Mobiüários ('CYM') n" 547, de 20 de

dezembro de2073, e do item 1 do Anexo III da Instruçáo da CVM no 414,de 30 de dezembro de

2004, conforme alterada, que lhe foram entregues para custódia (i) 1 (uma) via de cada CDCA; (ii) 1

(uma) via de cada uma das CPR-Fs (iii) 1 (uma) üa original do Termo de Securitização, o qual se

encontÍa devidamente registrado em cumprimento com aT*i'11..076 e a Lei t0.937, na forma do

regime fiduciário instituído pela Emissora sobre os direitos creditórios do agronegócio oriundos da

CPR-F, conforme declarado e descrito no Termo de Securitização.

São Paulo, 04 de agosto de 201'7.

Vónrx DrstnmurooRl DE TÍTULos E Veronns Monrr,r-r(nIos LTDÂ.
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ANNXOVIII
MooBro oB CDCA

CentrrcADo or Drnsrros CnBoIrÓnros oo AcnoNrcÓcro
(*cDc,{.'')

I. PnrÂMsur,o

1. Número de Ordem: de [o]/201[o] 2. Valor Nominal:

, R$[.] ([o]) ('Valor Nominal')

3. Data de Emissão: [o] ("Data de 4. Local de Emissão: Cidade de São

Emissão') : Paulo, Estado de São Paulo.

5. Dados do Emitente ("Emitente'):
Nome: D.R.F. Cometcial Âgrícola S.A.

CNPJ/MF: 15.108.969 /0001-s8

Endereço: Rua Colonizador Enio Pipino, n" 6335, Setor 1, Disttito Industrial

Norte, CEP 78.550-556, Cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso,

Brasil

E-mail: dalton@agseeds.com.br

Telefone: (66) 3531-4949

6. Data de Vencimento: 20 de fevereiro de 2O2O ("Datt de Vencimento').

7. Tinrlar do CDCA ('Creâor'):
Nome: GereAcno SrcunlrrzeooRÂS.4.,

CNPJ/MF: 14.876.090/0001-93

Endereço: Rua Ministto Jesuíno Cardoso, 633, 8" andar, Ci. 82, Sala 1, CEP

04544-05, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil

E-mail: gestaocra@gmpogaia.com.br

Telefone: (11) 3047-1010

8. Descrição dos Direitos Creditórios Vinculados ao CDCA: o CDCA tem como

lastro direitos creditórios decorrentes de uma ou mais cédulas de PÍodutos rurais

financeiras emitidas por determinados produtores rurais, as quais se encontram listadas e

caractenzadas, nos termos do artigo 30 da Lei n". 17.076, de 30 de dezembro de 2004

(conforme alterada, a "l*i n". 77.076/04'), no Anexo I ao presente instrumento (em

coniunto, conforme o Anexo I seja alterado de temPos em temPos nos termos previstos

neste instrumento, a "CPRs Financeiras"), e que deverão integrar o Anexo I ao presente

instrumento,para os e efeitos do artigo 30 da Lei n',71,.076;; em qualquer caso, em valor
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suficlente prm iàpr.r. ntar, 
^ 

toàà o -ô-à.rto, no mínimo roô2, 1ô.- por cento) do valór

futuro do CDCA naDatz de Vencimento, confome calculado pelo Credor, considerando,

pzra tais efeitos, o valor de mercado representativo da quantidade total de Produto a ser

entregue nos termos das CPRs Financefuas ('Valot Mínimo").

9. n á""àiáçãó: o Valor Nà-i"^r 
"âô 

t.tâ it 
^ii"Áà 

rnôt.trrir*."tà. Àpáiàiá^
data de integrahzaçáo, o CDCA fzrâ ius a juros correspondentes à vataçáo acumulada de

100% (cem por cento) das taxas médias diânas dos depósitos interfinanceiros de 1 (um) dia, ,

denominadas "Taxa DI oaer extragrupo", expressa na forma percentual ao 
^rto, 

base 252

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, czlculzda e divulgada diariamente pela 83 S.A. -
Brasil, Bolsa, Balcão("B3') no informativo diário disponível em sua página da Internet ,

(http://www.cetip.com.br) ("Ttxa Dl-Ovel) acrescida de um spread, ou sobtetaxa,

equivalente a5,0o/o (cinco por cento) ao 
^rto)base252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias ,

Úteis ("Remuneraçáo'). A Remunetação serâ cilcúada de formz exponencial e

cumulativap ro rata tempois,por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal ou ,

saldo do Valor Nominal, conforme aplicável, desde a data de integahzaçáo do CDCA ou

da data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, o que ocorrer por último, ,

^té 
a. d^t^ do seu efetivo pagamento ('Remuneraçáo'):

ARemuneraçáod,everâsercalculadadeacordocomaseguintefórmu1a:

J = VNe x fatorJuros - 1), onde:

'J" corresponde ao valor da Remuneração acumulada no período, devida ao final do

período de czpitahzação, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

"VNe" Valor Nominal ou saldo do Valor Nominal, conforme aplicável, no início de cada

período de capitahzaçáo, informado/calculado com 8 (oito) câsâs decimais, sem

arredondamento;

"Fator Juros" corresponde ao fatot de juros comPosto pelo parâmetro de flutuação

acrescido de spread, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurâdo

da seguinte forma:

Fator de Juros = FatorDl xFatorSpread, onde:

"FâtorDI" corresponde ao produtódo das Taxas DI-Ouer, da dzta de início do período de

capitahzaçáo, inclusive, até a data de cálculo exclusive, calculado com 8 (oito) casas

decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

FatorDI = fI(' + TDIk )
k=l

onde:
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"k" coÍÍesponde ao número de ordem das Taxas DI-Oaer, sendo "k" um número inteiro.;

"n" corresponde ao número total de Taxas D|-Ouer consideradas em cada período de

capitiltzaçào, sendo "Í1" um número inteiro;

"nDI" coresponde ao número total de Taxas DI-Over consideradas em cada Período de

Capitahzação, sendo "Ír" um número inteiro;

"p" Valor do percentual a ser aplicado sobre a Taxa DI-Over, infotmado com 2 (duas)

casas decimais, correspondente a 100 (cem);

"TDIk" corresponde àTaxaDl-Oaer, de ordem k, expressa ao dia, calcalada com 8 (oito)

casas decimais com arredondamento, apurado da seguinte forma:

onde:

"DIt" corresponde àTaxaDI-Oaer, de ordem k, divulgada pela 83, vâhda por 1 (um) Dia

Utt (ouemigltll,u:j,bzada com2 (duas) casas decimais;

"Fatorspreal' corresponde à sobretaxa de iuros fixos, calculada com 9 (nove) casas

decimais, com arredondamento, apurado da seguinte fotma:

I

rDr, =IPIL*r)r -r. [1oo )

FatorSpread : 

{ [f*.,1*]

onde:

"Ereal'será de 5,070;

"DP" é o número de Dias Úteis entre a data de integralizaçáo do CDCA ou data de

pâgâmento da Remuneração imediatamente anterior, inclusive, conforme o caso, e a data

de cálculo, exclusive, sendo "DP" um número inteiro;

O cálculo da Remuneraçáo acima está suieito às seguintes observações:

i) Pan efeito de uttltzaçáo daTaxa DI, será sempre considerado atÀx com 3 (três)

Dias Úteis de defasagem em rriiação à data de cáIculo (e.g. para cálculo no dia 20, serâ

considetada aTaxaDI ut:hzada no dia 18, ou seja, a Taxa DI que foi divulgada no üa 77,

-513149-316406v1

83



pressupondo-se que os dias i.i, 18, 19 e 20 são Dias Úteis, e q"ã 
"ao 

tlàuve nenhum dia

não útil entre eles);

ii) o fator resultante da expressão abaixo será considerado com 16 (dezesseis) casas

decimais sem arredondamento, assim como seu produtório;

[,*-,n ,.+]( " 't00)

iii) efetua-se o produtório dos fatores diários, sendo que, a cada fator üário

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

próximo fator diâr,o, e assim por diante até o último considerado;

1") vmayez os fatofes estando acumulados, considem-se o fator resultante "Fator DI"
com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento; e

v) as Taxas DI deverão ser utilizadas considerando idêntico número de casas decimais

divulgado pela entidade responsável pelo seu cálculo.

Exceto na hipótese de vencimento antecipado ou Amonzaçáo Antecipada (conforme

previsto abaixo), o valor da Remunençáo do CDCÂ serâ apundo desde a respectiva data

de integrahzação do CDCÀ e deverâ ser pago nas seguintes datas: 79 de ianeko de 2019,79

de janeito de 2010 e 20 de fevereiro de 2020.

10. Data de Pagamento do Valor Nominal: o Valor Nominal do CDCÀ será

integralmente pago, em uma única parcela, naData de Vencimento.

17. óâao. aos l"rri.irs ç'l"rti"iás;)'

77.7. Nome:

CPF:

RG:

Estado Civil:

Endereço:

17.2. Nome:

CPF:

RG:

Estado Civil:

Dalton Roberto Cagnini ('Dalton')
039.221.159-93

7.34s.823-4 SSP/PR

Solteiro

Rua das Magnólias, n" 935, Jardim Maringfl Cidade de

Sinop, Estado do Mato Grosso, Brasil

Michel Gumik Steinberg ('Michel')
075.623.327-54

10204826 SSP/RJ

Casado com Batbata Vrobel Steinberg, inscrita

CPF/MF sob ô no 082.992.017-05 e portadora

documento de identidade BG) n" 707772044 SSP/RJ.

Rua General Artigas, n" 74, Âpartamento 502, Leblon,

de Janeiro, RJ

no

do

Rio
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1r. Termos e Condiçõ.. do CDCA: os demais t.t-ôi . .o"diçáãs 
^ptiôá"d 

áà

CDCA encontram-se descritos no item III abaixo (Disposrções Cerais).

73. Instituição Custodiante dosDfueitos Creditórios ("ôustoüante'):
Nome: Vóru< Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

CNPJ/MF: 22.610.s00/0001-88

Endereço: Rua Ferreira de Ataújo, n" 227, conjunto 93, CEP 05428-000, cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo

14,. crrrràr. Àdicionair' ráà 
"r-à"áii 

pr.rtrdár p.t". À"àtiitâr, .""i"i-à piê"itt"
na Cláusula 3.8 do Item III abaixo (DiEosiçns Gerais) ('Avais').

II. PnoursseDE PAGAMENTo

Na Data de Vencimento, a Emitente, acima qualificada, pagarâ pelo CDCA, em conformidade

com a I-ei no. 1,7.076/04, ao Credor, o Valor Nominal descrito no item 2 do Preâmbulo,

acrescido da Remuneração estabelecida no item 9 do Preâmbulo.

ilI. DrsnoslçÕEs GERAIS

3.1 Direitos Creditórios Vinculados ao CDCA

3.1,.1 O CDCA tem como lastro os direitos creditórios decorrentes das CPRs Financeiras

("Direitos Creditórios').

3.1.1.1. Os Direitos Creditórios (i) encontram-se identificados e descritos nas

CPRs Financeiras, cujos principais termos e condições constam do Ânexo I ao

pÍesente instrumento, ânexo este que é, neste ato, assinado pelos rePÍesentântes legais

da Emitente, em consonância com o artigo 30 da lei 11.076/04; (ii) serão registrados

pelo Custodiante no sistema de registro da 83, em consonância com o inciso I do

parâgrafo 1" do artigo 25 daLein" 77.076/04; e (iir) serão depositados e ficarão sob a

goarda e conservâção do Custodiante, até a liqúdação do CDCÂ, em consonância

com o inciso II dos pzrâgnfos l" e 2" do artigo 25 daLei n" 1,1..076.

3.1.1.2. A Emitente declara e gàrante para todos os fins de direito que (i) os

Direitos Creditórios vinculados ao CDCA são válidos, existentes, verdadeiros e

exigÍveis na forma da legislação aplicável; e (ii) foram cumpridos todos os reqúsitos e

formalidades legais para a sua validade e exeqúbilidade, rlos tetmos da legislação

aplicável, sob pena de vencimento antecipado do CDCA, responsabilizando-se a

Emitente inteiramente pela sua origem e autenticidade perante o Credor.

3.1,.1,.3. A Emitente assume

qualquer responsabiüdade por atos,

por quaisquer terceiros, inclusive

toda responsabiüdade e exonerâ o Credor de

fatos, prejúzos e danos imputados ou alegados

danos morais decotrentes de (l) alegações
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envolvendo os negócios ou sendços que deÍam origem aos Direitos Creditórios; e (ii)

demais eventos e questionamentos envolvendo os Direitos Creditórios.

3.1.2 A Emitente está ciente de que emite o presente CDCA em favor do Credor, no âmbito

da operação de securitização que envolve a emissão, pelo Credor, dos certificados de

recebíveis do agtonegócio da 7",2 e 3" séries da21" emissão do Credor ("CRÀ"), a ser

disciplinada pelo respectivo termo de securitizzção a ser celebrado P^r rcgalat a

emissão dos CRÂ ("Termo de Securitizaçào'), nos termos da I-ri 77.076, e da

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM') n" 474,de 30 de dezembro de

2004, cotforme alterada ("Instrução CVM 414'), cuio lastro, dentre outros possíveis

previstos no Termo de Securitizaçáo, será este CDCr\, acompanhado de suas

respectivas garantias.

3.2 Substitúção e Reforços dos Direitos Creditórios

3.2.1 O Credor poderá exigir o reforço dos Direitos Creditórios vinculados ao CDCA, no

caso de tais Direitos Creditórios pâssarem, por qualquer razào, a rePresentar, â

qualquer momento, valor inferior ao Valor Mínimo'

3.2.1.1,. Nas hipóteses previstas na Cláusulz 3.2.1, acima, a Emitente deverâ

enviar comunicação escrita ao Credor, em até 2 (dois) Dias Úteis a contar do

recebimento de comunicação enviada por este, identificando os novos Direitos

cteditórios aptos a recompofem-nos a Pâtamâres ao menos eqúvalentes ao valor

Mínimo, informando, pâra tanto, seus valores, prazos e vencimentos, juntamente com

cópia de todos os documentos que os originam e que comprovem, z cntérío exclusivo

do Credor, estâÍem livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gfâvâmes.

3.2.7.2. No prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento inequívoco

pelo Credor de todas as informações relativas aos Direitos Creditórios previstas na

Cláusula 3.2.1,.7 acima, o Credor deverá informar a Emitente sobre a recusa ou â

aceitaçào, conforme o caso, dos Direitos Creditórios aPtos a reestabeleceÍem o Valor

Mínimo. Em caso de aceitação dos novos Direitos Creditórios pelo Credor, a

Emitente deverá, em até 3 (três) Dias Úteis contados do envio da pertinente

confitmação pelo credor, realizar, às suas expensas, o reforço dos Direitos

Creditórios, conforme nesta Cláusula previsto.

3.2.2 Sem prejuízo do quanto acima disposto, comPfomete-se a Emitente a assegurar que âs

CPRs Financeiras que lastreiam â presente Emissão esteiam semPÍe válidas,

vinculantes e sejam sempre exeqúveis, de acordo com os seus respectivos termos, em

valor sufici ente p^ta representar, durante todo o ptazo da Emissão, valor igual ou

superior ao Valor Mínimo.

3.2.2.1,. Caso, por qualquer razào, as CPRs Financeiras representativas dos

Direitos Creditórios que consubstânciâm a presente Emissão tenham prazo de

vencimento inferior à Data de Vencimento do CDCA, a Emitente se obriga a,
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independenremente de notificação ou solicitação do Credot, providenciar no Prazo

máximo de 15 (qünze) Dias Úteis antes do término da vigência da respectiva CPR

Financeira vincenda, a substituição dos Direitos Creditódos, rePresentados por novas

CPRs Financekas aceitâveis ao Credor, informando,parat^Ítto, seus valores,Pràzos e

vencimentos, juntâmente com cópia de todos os documentos que os otiginam e que

comprovem, a cnténo exclusivo do Credor, estârem livres e desembataçadas de

quaisquer ônus ou grâvâmes.

3.2.3 Para o reforço dos Direitos Creditórios ou a substituição de CPRs Financeiras

vincendas de que ü^tÀrr, as Cláusulas 3.2.7 e 3.2.2 acima, respectivamente, a Emitente

ceLebratâ, nos respectivos prazos acima previstos, aditamento ao Ânexo I deste

CDCA, de forma que conste a descrição atua)izada de todos os direitos creditórios que

lastreiam o CDCA, em cumprimento do disposto naleiTl'.076/04.

3.2.4 A-lternativamente ao procedimento previsto nas Cláusulas 3.2.7 e 3.2.2 aitma, caso a

Emitente não logre êxito em identificar novos direitos creditórios do agronegócio pan

reforço do Valor Mínimo ou substituição das CPRs Financeiras vincendas, deverá, no

mesmo pnzo acimaprevisto p^ra a entrega de CPRs Financeiras adicionais em caso de

reforço ou substituição das então existentes optar pelo pagamento antecipado do

CDCA, integral ou parcialmente, observando-se, pata t^rrto, as estipulações previstas

na Cláusula 4.5.4 abaixo.

3.3. Condições Precedentes à Subscrição e Integralizaçáo do CDCA

3.3.1 O crédito objeto deste CDCA somente será desembolsado à Emitente com

cumprimento (ou renúncia pelo Credor, conforme o caso) das seguintes condições:

âpresentação da via original deste CDCA devidamente assinada pela

Emitente, pelos Avalistas;

apresentação dzvia original das CPRs Financeiras devidamente assinadas

pelos respectivos emitente e âs demais Partes a elas signatárias;

a formahzação dos demais Documentos da Securitizaçáo, conforme

previstos no Termo de Securitizaçào, mediante â sua assinatura pelas

respectivas Partes e consequente vetificação dos poderes dos

representantes de tais Partes;

o registro deste CDCA, do Contrato de Cessão e dos petinentes Termos

de Cessão a ele relacionados, conforme apücável, junto ao cârtóÍio de

títulos e documentos das Cidades de Sinop/MT e São Paulo/SP;

a entr:eg davia original dos demais Direitos Creditórios do Agronegócio

que fotmzrão o lastro dos CRA, cujos instrumentos que os formalizam

deverão estat devidamente assinados pelas partes a eles signatárias;

(r)

0)

G)

(d)

(e)

87
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(0

(9

0',)

(,

0)

(L)

(")

(")

averificaçáo, pelo AgenteFormalizador, de que os Direitos Creditórios do

Agronegócio e as Garantias, conforme o caso e zpücâvel, atendâm os

respectivos Critérios de Elegibilidade;

o recebimento, pela Cessionária, dos pertinentes relatórios e de opinião

legal satisfatórios, a c:iirtér,o da Cessionária, de que os Direitos Creditórios

do Agronegócio e as Garantias, conforme o caso, atendem os respectivos

Critérios de Elegibilidade e ümites de Concentraçào;

a âpresentâção de todos os atos societários que autorizam a col:rtràta;ção do

pÍesente instrumento e da prestação das GannÍias, conforme definido no

Termo de Securitização, constitúdas pela Cedente em favor dz

Cessionária;

o regisuo dos instrumentos que consubstanciam as Garantias nos

competentes (i) cartórios de registro de tínrlos e documentos das cidades

onde se loczhza a sede da Cedente e das demais Partes a eles sig'natáitas, e

(ii) competentes cartórios de registro de imóveis onde se localizam os

imóveis alienados fiduciariamente na forma e Pràzo neles previstos;

a âpresentâção, em temPo hâbü, ao Credor ou a quem este indicar, de

todas as informações necessárias para atender aos teqúsitos da emissão

dos CRÂs, e que âs informações fomecidas sejam suficientes, corretâs e

completas, a citéno exclusivo do Credor;

o efetivo recolhimento, pela Emitente, de quaisquer taxas ou tributos

incidentes sobre os registros de que ttatarn os itens zcima;

(1) o atendimento, pela Emitente, do Índice de Cobertura de Garantias,

conforme definido no Termo de Securitização;

(-) o atendimento, conforme aplicável, das condições precedentes à aquisição

de Direitos Creditórios do Agronegócio previstas na Cláusula 6" do

Contrâto de Cessão;

a emissão de opinião legal, em termos satisfatórios, a exclusivo critério do

coordenador líder a sef contrâtado à distribuição dos CRÂs, pelo assessor

legal contratado para estruturação da opençào em conclusão do

levantamento de informações e do processo de dae diligena da Emitente e

dos Avalistas;

o efetivo registro do Termo de Securitização iunto ao Custodiante, bem

como a confirmação de custódia, pelo Custoüante, deste CDCÂ, dos

demais Diteitos Creditórios do Ag:ronegócio e dos pertinentes Tetmos de
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Cessão (conforme definido no Contrato de Cessão), conforme aphcâvel,

apôs rcahzados todos os pertinentes registros e demais procedimentos

necessários ao correto aperfeiçoamento dos Direitos Creditórios do

Agronegócio previstos no ContÍâto de Cessão;

a subscrição e integralizaçáo da totaüdade dos CRAs em montante

equivalente, pelo menos, ^o Montante Mínimo, e, em caso de

integrahzzçáo parciil, o cancelamento dos CRÂs que náo forem

rotâlmente subscritos dentro doPnzo de Colocação; e

a instituição do tegime fiduciário dos CRAs iunto ao Custodiante, nos

termos dos artigos 9" e 10" da Lei n" 9.574.

3.3.2 Caso as condições acima não seiam cumpridas em 30 (trinta) dias corridos contados da

assinatura deste CDCÀ, o presente título estará automaticamente extinto, ficando o

crédito automaticamente cancelado, obrigando-se o Credor a devolver os originais das

CPR Financeiras que serviram de lastro âo Presente CDCA'

3.3.3. TJma vez atendidas as condições precedentes acima elencadas, o Credor r.eakzará, o

desembolso do crédito obieto deste CDCA em favor da Emitente, em 
^té 

2 (doi$ dias

úteis a contâr da verificação dos seguintes eventos, cumulativamente: (a) o efetivo

recebimento pelo Credor dos recursos decorrentes da integraiizaçáo dos CRÂ, e (b) o

cumprimento de todas as condições precedentes ptevistas na Cláusula 8'do Contrato

de Cessão, na forma abaixo prevista:

em telaçào aos recursos provenientes da integra\zaçáo dos CRÂ pelos

titulares dos CRÀ Mezanino, mediante Transferência Eletrônica Disponível -
TED na conta coffente de livre movimentaçáo de titularidade da Emitente

n" 10224-2, agência |364,Banco Itaú Unibanco S.A.; e

em relação âos fecuÍsos provenientes da integrahzaçáo dos CRA pelos

titulares dos CRÂ Sênior, mediante Transferência Eletrônica Disponível -
TED, na conta corrente de titularidade da Emitente n" 20298-3, agência

4598-5, do Banco Cooperativo do Brasil S.Â., sendo cefto, Íto entânto, que

todo e qualquer fecufso em tal conta cofÍente depositado será uttlizado pan

(i) o pagamento de fornecedores insumos agrícolas, inclündo, inter alia,

defensivos agncolas, adubos, corretivos, fertilizantes,biofertsbzantes e outros

insumos agncolas ('Insumos Agrícolas'), Pâgamento esse a ser direcionado

diretamente às contas correntes de tinrlaridade dos respectivos fornecedores,

conforme informadas pela Emitente, ou (ii) o reembolso da Emitente pelas

despesas havidas iunto a qualquer dos fornecedores em razáo da aquisição de

Insumos Agrícola efou (iii) pagâmento de fornecedores de serviços

referentes à Emissão, mediante o recebimento, pelo Banco Liquidante, de

documentos que evidenciem os Pagamentos entáo rcahzados pela Emitente.

(p)

(q)

(,)

(ii)
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3.4. Aplicagão dos Recursos

3.4.1. Os recursos obtidos pela Emitente por meio da integralização do CDCA serão

destinados, exclusivamente, à aqúsição de insumos agrícolas, inclúndo, inter alia,

defensivos agtícolas, adubos, coffetivos, fertiüzantes, biofertilizantes e outros insumos

agrícolas comercia\zados pela Emitente, observado o quanto previsto na Cláusula

3.3.3 acima.

3.5. Remuneração

3.5.1 O Credor farâius ao recebimento da Remuneração descrita no item 9 do Preâmbulo.

3.5.2 Na hipótese de extinção daTaxa DI em razáo de proibição ou resüição legal de seu

uso paÍa fins do cálculo da remuneração deste CDCÀ, será escolhido o sucessor que

seja oficialmente adotado ou reconhecido por instituições Íinanceiras, entidades,

fundações e/ou associações competentes pan z üv:Jgaçáo ou adoção de índices,

como substituto do Taxa DI, desde que náo haja nenhum impedimento legal,

regulamentaÍ ou opeÍacional que recaia sobre tal substituição ou que afete a

continuidade do CDCÂ nos termos originalmente contÍatados. Na hipótese de

indisponibilidade e/ou discrepância do índice sucessor, o Credor escolherá outro

índice para substituíJo, sendo certo que este índice deverâ: (i) ser apurado por

instituição idônea e de alta credibilidade; (ii) ter divulgação periódica,

prefetencialmente dtâna; (iiD ter ampla divulgação ou facilidade de acesso; e (iv) set

apJicado na menor periodicidade permitida por lei'

3.6. Condições de Pagamento

3.6.1 A Emitente admite e confessa ser devedora do CDCA pelo Valor Nominal, acrescido

da Remuneração previstâ no item 9 do Preâmbulo, bem como demais encârgos e

multas estabelecidas neste instrumento e que venham â ser eventuâlmente devidos pela

Emitente, nos tefmos deste instrumento, prometendo, Poftanto, P^gar ^o 
Credor, na

pÍaçâ deste, ou à sua respectiva otdem, o Valor Nominal e a Remunençáo na Data de

Vencimento, em moeda corrente nacional'

3.6.2 Considerar-se-ão auromailczmente prorrogados até o primeiro Dia Útil subsequente,

sem acréscimo de juros ou de qualquer outro encargo moratório aos valores a serem

pagos, os prazôs p^ra pag^mento de qualquer obrigação ptevista ou decortente deste

instrumento quando a data de tais pr zos coincidir com sábado, domingo ou feriado

nacional. Nesta hipótese, a Remuneração prevista oeste instrumento incidirá até a datz

do efetivo pâgamento.

3.6.3 Ocorrendo impontualidade no pâgamento pela Emitente de qualquer quantia devida

ao Credor nos teÍmos deste instrumento, os débitos em atraso vencidos e não pagos

pela Emitente, frcaráo, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagâmento,

sujeitos a, a)ém das despesas incorridas pan cobrança e independentemente de aviso
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ou notificâção, (a) multa moratória convencional, irredutível e de natureza náo

compensâtóna de Zo/o (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (b) iuros de

mora de 1% (um por cento) ao mês calculado pm rata tempois desde a data do

inadimplemento âté a datz do efetivo pagamento ("Encargos Moratórios').

3.6.4 Fica vedado qualquer pagamento antecipado, sem previa e expressa anuência da

Credor, que estârá vinculada aos parâmetros definidos no Termo de Securitização para

a amodzação extraordinária antecipada dos CRÂs.

3.7. VencimentoAntecipado

3.7.7 Sem preiuízo de outros direitos do Credor descritos neste instrumento ou na legislação

aplicável, o Credor poderá declarar o vencimento antecipado do CDCA na ocorrência

de qualquer dos Eventos de Resgate Antecipado Obrigatório previstos no Termo de

Securitização ou, adicionalmente, de qualquer das seguintes hipóteses ("Eventos de

Inadimplemento"):

(") inadimplemento pela Emitente de qualquer obrigação pecuniária prevista neste

instrumento, desde que não sanado no pÍalzo de até 10 (dez) Dias Úteis contado da

data do referido descumprimento;

(b) inadimplemento pela Emitente de qualquer obrigação matenal não pecuniária prevista

neste instrumento, desde que não sanado no pr^zo de até 30 (trinta) Dias Úteis

contado da data do envio pelo Credor à Emitente de notificação neste sentido;

celebração pela Emitente de quaisquer contratos financeiros que âcarÍetem umâ

obrigação para Emitente, no valor, individual ou agregado, acima de R$10.000.000,00

(dez milhões de reais), excetuando-se os casos de prévia anuência e conhecimento do

Credor.

salvo na hipótese de prévia anuência do Credor, ocorrência de qualquer operação de

fusão, cisão ou incorporação envolvendo a Emiteflte, ou, ainda, o término ou

descontinuidade dos negócios da Emitente;

em câso de alienação, cessão ou oneração de ativos, bens e direitos da Emitente, cuio

valor, individual ou agtegado, seia igual ou superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de

reais), salvo (i) na hipótese de prévia anuência do Credor; (ii) em transações comerciais

realízadas no curso normal dos negócios da Emitente; e (iii) nas hipóteses de emissão

de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) e quaisquer operações

relacionadas, incluindo mas não se limitando a cessão de contratos de fornecimento

endossos de cédulas de produto rural (CPR);

ocorrência de (i) dissolução total, üquidação, extinção ou pedido de autofalência da

Emitente; (ii) decretação de falência da Emitente; (iii) pedido de falência formulado, de

boa-fé, por terceiros em face da Emitente, cujos efeitos não tenham sido suspensos no

(d)

G)

G)

(f)
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(s)

(")

ri)

0

(k)

0)

prazolegal; ou (iv) ingresso pela Emitente em júzo com requerimento de recuperação

judicial, independentemente de seu deferimento pelo iuiz competente;

reahzaçáo de qualquer distribuição pela Emitente de dividendos acima do dividendo

mínimo obrigatório, bem como quaisquer outros pâgamentos aos acionistas da

Emitenre (exceto conforme previsto no budget da Emitente), incluindo, mas não se

Iimitando a, o pagamento de juros sobre capital próprio e restituições a acionistas em

decorência da redução do capital social da Emitente;

rciltzzçáo de qualquer alteração material no Estatuto Social da Emitente, salvo na

hipótese de anuência do Credor, exceto (i) por operações de oferta púbüca inicial de

ações, de depositary rueipts ou de outros valores mobiliários equivalentes de emissão da

Emitente ou de suas controladoras, controladas ou sociedades sob controle comum

('IPO'); e (ii) pelos aumentos de capital e outrâs formas de reestrutunçáo societárJ,a

cuia negociação ef ou implementação iá seia de conhecimento do Credor na presente

data;

na hipótese de qualquer das declarações prestadas pela Emitente neste instrumento

seja comprovadamente materialmente falsa, incorreta ou enganosâ;

exceto pelas ações judiciais e litígios já em curso envolvendo a Emitente, caso seja(m)

proferida(s) decisão(ões) iudicial(is) e/ou laudo(s) atbitral(is) não sujeito(s) a recurso

contrâ a Emitente, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a

R$2.000.000,00 (dois milhões de reais);

sequestro, ârresto ou penhora de ativos da Emitente, cujo valor, individual ou

agregado, seia igual ou superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), exceto se tais

eventos ocorram no âmbito de ações judiciais e/ou administrativas ou de ütígios já em

curso envolvendo a Emitente;

inadimplemento pela Emitente de qualquer outra dívida ou financiamento, cujo valor,

individual ou agregado, seja igual ou superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais);

transformação da Emitente em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222

da Lei das Sociedades por Ações;

existência de protestos de títulos em nome da Emitente, cujo valor, individual ou

agregado, seja igual ou superior a R$3.000.000,00 (três milhões de reais), ou se â

Emitente comprovâr, em até 30 (trinta) Dias Úteis contados do recebimento da

notificação do refeddo pÍotesto que: (i) o protesto foi teahzado por terceiros de má-fé;

(ii) os efeitos do protesto foram suspensos por decisão judicial; ou (iii) o protesto foi

cancelado;

na hipótese deste instrumento tornar-se comprovadamente ineftcaz, inexequível ou

inválido, nos terÍnos de qualquer sentença judicial ef ou arbitril;

(.")

(")

(o)

- st3l49 - 316406v1

92



(P) ocorrência de uma ou diversas operações que resultem na zlteraçáo do controle da

Emitenre, exceto (i) por operações de IPO; e (ii) pelos âumentos de capital e outfâs

formas de reestruturação societâna c,,tia negociação e/ou implementação iâ seia de

conhecimento do Credor na pfesente data, incluindo, mas não se ümitando, as

operações descritas na Cláusula 5.2. abasxo. Para efeitos da presente cláusula, (A)

"Altetação do Controle" significa qualquer Pessoa, ou gruPo de pessoas Agindo em

Conjunto, que adquitz, apôs a Presente data, o contfole direto ou indireto, da

Emitente; @) "Controle" tem o significado que the atribú o artigo 116 da Lei das

Sociedades por Ações; e (C) "Agindo em Conjunto" significa um gruPo de pessoas

que, nos termos de um acordo ou entendimento (seia fotmal ou informal), ahf,e

coniuntâmente, seja direta ou indiretamente, parà obter ou consolidar o controle da

Emitente;

aphcaçáo dos recursos oriundos da Emissão em destinação diversa da definida neste

instrumento; e

transferência a terce:iros dos direitos e obrigações da Emitente previstos neste

instrumento.

3.7.2 Não obstante o disposto na Cláusula3.7.1. suprâ, as Partes desde já consentem que â

Emitente e os seus acionistas estão negociando uma ou mais operações de aumento de

c pitzi- iunto a investidores privados, que deverão ocorrer em âté 120 (cento e vinte)

dias contados da presente data, até o montante total, individual ou agregado, de

R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Tais operações, portanto, não deverão

caracterizar hipótese de vencimento antecipado Pàr^ fins do Presente instrumento.

3.7.3 Mediante a ocorrência de um Evento de Inaümplemento, o Credor poderá,

independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrafudicial, determin r o

vencimenro antecipado do CDCA e exigir o resgâte pela Emitente do CDCÂ,

mediante pagâmento do Valor Nominal, acrescido da Remuneração devida e dos

Encargos Moratórios, se houver.

3.7.4 Ocorrendo o vencimento antecipado do CDCÂ nos termos na Cláusula 3,7.7 acima,

sem o pagamento dos valores devidos pela Emitente em decorrência do CDCA, o

Credor, fica, desde jâ, automaúcamente atJtorizado z cobrag executâr e excutir os

Direitos Creditórios, podendo, p^ra taÍrto, promover, de forma simultânea ou não: (i) a

execução do CDCA; e (ii) a venda extrajudicial dos Direitos Creditórios, aplicando o

produto de tal venda ou excussão na amortização ou Iiqúdação da Remuneraçáo e do

Valor Nominal, bem como demais Encatgos Moratórios e penalidades devidas,

observado o disposto nas Cláusulas 3.7.5 e 3.7 .6 abaixo.

3.7.5. A apwaçáo do valor devido pela Emitente ao Credor serâ rcahzada considerando os

valores devidos de Valor Nominal, Remuneração e multas deüdos até a data do

(q)

G)
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pagamento, calculada pro rata terzporis, acrescido ainda dos demais eÍrcargos previstos

neste instrumento.

3.7.6 Até a Iiqúdaçáo total da Remunençáo e do Valor Nominal e de todas as demais

obrigações decorrentes deste instrumento, os valotes atecadados com â excussão

deverão ser utilizados da seguinte forma:

em primeiro lugar, deverão ser pagâs todas as despesas incorridas com â
excussão dos Direitos Creditórios;

em seguida, os valores arrecadados deverão ser utilizados Para pagamento dos

valores devidos a título de Remuneração e demais encârgos devidos no âmbito

desde instrumento;

posteriormente, os valores arrecadados deverão ser utilizados Pârâ Pagamento
do Valor Nominal; e

o saldo que remânescer, se houver, após o Pagamento de todos os valores

devidos ao Ctedor, será creditado em favor da Emitente.

3.8 Aval

3.8.1. Nos termos do artigo 33 da l-ei no 71..076/04, compârecem neste instrumento os

Avalistas, na qualidade de garantidores solidários e principais pagadoÍes, iuntâmente
com â Emitente, perânte o Credor, na qualidade de titular do CDCÂ, em relzçáo à

totaiidade das obrigações de pâgâmento constântes deste instrumento, até a fnd,
Iiqúdação do CDCA, nos termos do presente instrumento.

3.8.1.1 As obrigações dos Âvalistas aqú assumidas não seráo afetadas Por atos

ou omissões que possâm exonerá-los de suas obrigações ou afetáJos, incluindo, mas

não se limitando, em nzáo de: (a) qualquer extensão de ptazo ou acordo efltfe â

Emitente e o Credor; @) qualqum novação ou não exercício de qualquer direito do

Credor contrâ a Emitente; e (c) qualquer Iimitação ou incapacidade da Emitente,

inclusive seu pedido de recuperação extrajudicial, pedido de recuperação iudicial ou

falêncta.

Os Âvalistas expressamente renunciam aos beneficios de otdem,

(1)

(ii)

(tu)

(t)

3.8.7.2

üreitos e faculdades de exoneraçáo de qualquer i frrrezà Previstos nos artigos 333,

parâgrafo único, 364,366,368,827,827,829 parâgrafo único, 830, 834, 837, 838 e

839, todos daLeí n" 10.406, de 10 de janeiro de2002, conforme ahetada ('Código
Civil'), e artigos 130 e794 da Lei n" 13.105, de 16 de março de 2075., conforme

altenda ("Código de Ptocesso Civil'), outorgando-se ainda reciprocamente mandato

irrevogável e kreüatável, a fim de que, um em nome do outÍo, pratique todos os atos

necessários ao cumprimento das obrigações previstas no CDCA, declarando-se cientes

e concordes quanto a todos os teÍrnos, condições e responsabilidades que daí advêm.
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Nesse senrido, nenhuma obieção ou oposição da Emitente poderá set admitida ou

invocada pelos Âvalistâs com o objetivo de escusarem-se do cumprimento de suas

obrigações perânte o Credor.

3.8.1.3 A presente ganntia fidejussória é prestada pelos Âvalistâs em carâter

irevogável eineffatâvel,e entrarâ em vigor naData de Emissão, peflnânecendo válida

em todos os seus teÍmos 
^té 

o pogamento integral do CDCA pela Emitente, nos

teÍmos aqú previstos e em conformidade com o arúgo 818 do Código CiüI.

3.9. Tributos

3.9.1 Os tributos incidentes sobre o CDCA e sobre os Direitos Creditórios, quando devidos,

deverão ser pâgos pelo respectivo contribuinte de acordo com â legislação aplicável em

úgor.

3.10. Obrigações Adicionais da Emitente e dos Avalistas

3.10.1, Observadas as demais obrigações previstas neste instrumento, eflquânto o saldo

devedor do CDCA não for integralmente Pâgo, a Emitente obriga-se, ainda,a:

3.1.0.1,.1. Fotnecer ao Credor:

(r) os avisos ao Credor e atas de assembleias que de alguma forma envolvam

interesses do Credor em até 5 (cinco) Dias Úteis da data de sua realizaçáo ou

ocorrência;

em até 10 (dez) dias contados do recebimento de soücitação, qualquet

informação relevante com relação ao CDCA que lhe venha a ser soücitada, de

maneira razoâve\, por escrito;

cópia de qualquer correspondência ou nottficaçáo judicial ou extraiudicial

recebida pela Emitente relativa a este instrumento, em âté 5 (cinco) Dias Úteis

contados do seu recebimento; e

informações sobre o descumprimento de qualquer cláusula, termos ou

condições deste instrumento e em 
^té 

5 (cinco) Dias Úteis contâdos do seu

descumprimento.

3.70.2 Proceder à adeqtada publicidade dos dados econômico-financeitos, nos temos

exigidos pela Lei das Sociedades por Ações e/ou demais regulamentações aplicáveis,

promovendo a publicação das suas demonstrações financeiras anuais.

3.1,0.3 Manter a sua contabilidade attahzada e efetuar os respectivos registros de acordo com

as práticas contábeis adotadas na República Federativa do Brasil, e permitir que o

Credor tenha adequado acesso, em base nzoâveL:. (a) a todo e qualquer relatódo do

@)

G)

(d)
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auditor independente entregue à Emitente refetente às suas demonstrações financeiras;

e (b) aos livros e aos demais registros contábeis da Emitente, quando soücitado pelo

Credor.

3.10.4 Não alterar seus principais ramos de negócio conforme previsto em seu Estatuto

Social, não reahzar operações fora de seu objeto social e não praacar qualquer ato em

desacordo com seu Estatuto Social, com este Instrumento, em especial os que possam,

direta ou indiretamente, comprometer o pontual e integral cumPrimento das

obrigações assumidas perante o Credor.

3.10.5 Envidar os melhores esforços para obter manter em pleno vigor todas as autorizações,

aprovações, ücenças e consentimentos exigidos nos termos da legislação e

regulamentação brasileiràs p^r^ o regular exercício das atividades desenvolvidas pela

Emitente ou suas controladas, diretas ou indiretas, e necessânas para permitir o
cumprimento, pela Emitente, das obrigações previstas neste instrumento, ou para

assegurar a legalidade, validade e exequibilidade dessas obrigações.

3.10.6 Aplicar os Íecursos obtidos por meio da Emissão do CDCA estritâmente conforme

descrito neste instrumento.

3.10.7 Cumprir, em todos os aspectos materiais, todas as leis, regras, regulamentos e ordens

aplicáveis, em qualquer iurisdição na qual realize negócios ou possua ativos.

3.10.8 Tomar todas as medidas necessárias para:

(^) Preseryar todos seus direitos, títulos de propriedade, licenças e ativos

necessários para a condução dos seus negócios e os negócios de suas

controladas, diretas ou indiretas, deirtro do respectivo objeto social e das

práticas comerciais usuais; e

Manter em boas condições os bens utilizados na condução de seus negócios e

Ítz- condução dos negócios de suas controladas, diretas ou indiretas,

excetuando-se pelo desgaste normal.

3.10.9 Manter válidas e regulares, durante o pr zo de vigência do CDCA, as declarações e

garantias apresentadas neste instrumento, no que for aplicável.

3.10.10Notificar imediatamente ao Credor a ocorrência do evento, sobre qualquer altençào

relevante nas condições financeiras, econômicas, comerciais, opetacionais, regulatínas

ou societárias e nos negócios da Emitente e/ou de suas controladas que (i) possa

afetar ou afete o cumprimento, pela Emitente, de suas obrigações decorrentes deste

instrumento; ou (ii) faça com que as demonstrações ou informações financeiras

fomecidas pela Emitente não mais reflitam a real condição financeira da Emitente.

3.1,0.11, Pagar nas respectivas datas de vencimento, todas as obrigações de natureza tnbutâria

ô)
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(municipal, estadual, federal), trabalhista, previdenciária, ambiental decorrentes de suas

atividades, exceto por aquelas (i) contestadas de boa-fé, (i),para os quais tenham sido

constituídas as devidas provisões, ou (iii) que tenham sido pagas 1o Pràzo de 30

(trinta) dias a contar da respectiva dzta de vencimento.

3.11. Declatações e Garantias da Emitente e dos Avalistas

3.71.L. A Emitente e os Àvalistas declaram e gàrantem,nesta data, que:

a celebnçáo deste instrumento e o cumprimento das obrigações previstas em

tais instrumentos não infringem nenhuma disposição legal, contrâto ou

instrumento do qual sejam Partes, nem resultarão em (1) vencimento

antecipado de qualquer obrigação estabelecida em qualquer destes conúatos ou

instrumentos, ou (ü) rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos;

nenhum registro, consentimento, autoilzaçáo, aprovação, licença, ordem de,

ou qualificação junto a qualquer autoridade governamental ou ôrgáo

regulatódo é exigido p^ra o cumprimento, pela Emitente, de suas obrigações

nos termos deste instrumento;

a Emitente está cumprindo as leis, regulamentos, nofmas administrativas e

determinações dos órgãos, agências, comissões e demais autoddades

governâmentais aplicáveis à condução de seus negócios;

a Emitente detém ou está envidando os melhores esforços para obter todas as

aatorizaçóes e licenças (inclusive ambientais) exigidas pelas autoridades

federais, estaduais e municipais relevantes p^Ía o exercício de suas atividades;

a Emitente é sociedade por ações, devidamente constituída, com existência

vâltda e em situação regular segundo as leis do Btasil, bem como está

devidamente autoizada a desempenhar as atividades descritas em seu objeto

social conforme atualmente conduzidas;

(0 a Emitente e os Avalistas estão devidamente zutonzados a celebrar este

instrumento, bem como a emitir o CDCÂ e a cumprir suas obrigações aqui

previstas, tendo, então, sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários

necessários P^ra tarrto;

este instrumento constitui obrigação legal,viltd4 vinculante da Emitente e dos

Avalistas, exequível de acordo com seus termos e condições, com força de

título executivo extrajudicial nos tefmos do artigo 784 do Código de Ptocesso

Civit (definido abaixo);

(")

&)

(c)

(d)

G)

(s)
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nesta datâ não estão em curso nenhumâ das hipóteses de Evento de

Inadimplemento; e

atua em conformidade e se compromete a cumprir, na rcabzaçào de suas

atividades, as disposições da Lei n" 1.2.846, de 1" de agosto de 2073, conforme

aherada, e o Decreto n" 8.420, de 18 de março de2075;

seus repÍesentante s legais que assinam este instrumento têm poderes

estâtutários ou delegados pârâ assumir, em nome da Emitente, as obrigações

ora estabelecidas e, sendo representantes legais, tiveram os poderes

legitimamente outorgados pela Emitente, estando os respectivos mandatos em

pleno vigor

3.12. Disposições Gerais

3.72.1 Lei AphcâveL Este instnrmento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

3.12.2 Título Executivo Extraiudicial e Execução Específica. O CDCÂ constitui título
executivo extraiudicial nos teÍÍnos do artigo 24 daLein" 77.076/04, reconhecendo as

Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, que as

obrigações assumidas nos termos deste instrumento comportam execução específica e

se submetem às disposições dos artigos do Código de Processo Civil aplicáveis.

3.12.3 lrrevosabilidade: Sucessores. O Dresente instrumento é firmado em caráter irrevoúvelro

e furcüatâvel, salvo na hipótese especificamente aqü previstas, obrigando a Emitente,
os Avalistas e o Credor por si e seus sucessores.

3.1,2.4 Independência das Disoosicões deste instrumento. Caso oualouer das disoosicões

deste instrumento venha a ser iulgada ilegal, inválida ou ineficaz,prevalecerão todas as

demais disposições não afetadas por tal iulgamento, comprometendo-se a Emitente, os

Avaüstas e o Credor, em boa-fé, a substiruírem a disposição afetada por outra que, nâ

medida do possível, produza o mesmo efeito.

3.1,2.5 Registro deste CDCA. Em virtude da galzntta fidejussória prestada pelos Avalistâs em

beneficio do Credor, o presente instrumento será levado a registro, pela Emitente, às

suas expensâs, nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos das Cidades de

Sinop, Estado do Mato Grosso e São Paulo, Estado de São Paulo ("Cartórios de
Registro de Títulos e Documentos').

3.72.6 Comunicações. Quaisquer notificações, instruções ou comunicações a serem rcaltzadas

em virtude deste instrumento deverão ser encaminhadas paru os endereços indicados
no preâmbulo deste instrumento.

3.12.6.L. As notificações, instruções e comunicações referentes a este

instrumento serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com

(h)

(,

0)
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"aüso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, ou por

telegrama nos endereços acima e, se enviada por fac-símile ou por correio eletrônico,

na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de tecibo

emitido pelo remetente. Os respectivos originais dos documentos enviâdos por fac-

símile ou por e-mail deverão ser encaminhados pâra os endereços indicados no

preâmbulo acima em até 2 (dois) Dias Úteis após o envio da mensagem.

3.12.6.2. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser imediatamente

comunicada às demais partes pela parte que tiver seu endereço alterado.

3.72.7 Renúncia. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes deste

instrumento. Desta forma, nenhum atrzso, omissão ou liberalidade no exercício de

qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba ao Credor em razão de qualquer

inadimplemento da Emitente e/ou dos Àvalistas prejudicará tais direitos, faculdades

ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou

concordância com tal inadimplemento, nem constitukâ novaçáo ou modificação de

quaisquer outrâs obrigações assumidas pela Emitente e pelo Avalista neste instrumento

ou precedente no tocânte a qualquer outro inadimplemento ou atÍaso.

3.12.8 Resolução de Controvérsias. O presente instrumento será regido e interpretado de

acordo com â legislação da República Federativa do Brasil. Todas as eventuais

divergências e/ou conflitos com rrlaçáo a este Contrato ou à sua execução,

cumprimento ou interprctação que não puderem ser resolvidas por acordo amigável,

serão submetidas exclusivamente ao Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São

Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa ser.

3.12.9 Definições. Termos iniciados por letra maiúscula e de outra forma não definidos no

pÍesente Contrato terão os significados a eles atribúdos no Termo de Securitização.

O presente CDCA é assinado pelo Emitente e pelos Âvalistas, em 3 (tre$ vias originais, de

igual forma e teoÍ, sendo 1 (uma) via negociável e 2 (duas) vias não negociáveis.

São Paulo, [o] de [o] de 2077.

[restante da página deixado intencionalrnente em branco/
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[P6g*o rle assinaturas do Cerifrcado de Direitos Creditóios do Agronegocio a ser emitido pela D.kF.

C on erci al Agrícola S A.l

Emitente:

D.R.F CoilrunclAr, AcnÍcole S.A.

"Bom Dor 
^v^1":

DALToN RonBnro CecNrNr

"Bom Dof ava.l":

MrcrrsrGurNIrStnrNsunc BensARA WnOsBr StrtNnsnc (outorga

conjugal, na qualidade de esposa de Michel

Gutnik Steinberg)

Testemunhas:

Nome:

RG:

Nome:

RG:
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ÂNExo I
IDENTTFTCaçÃo Dos DrRErros CREDnoRros vrNcrjrrtDos ao CDCA

A D,RF. Comercial Agdcola SÂ., sociedade anôrima corn sede na Rua Colonizâdor Enio Pipino, n" 6335, Sctor 1, Distrito Industiial NoÍt€, CEP
78.550-556, Cidade de Sinop, Esado do Mato Gtosso, Bmsil, Brasil, CNPJ/MF 15.108.969/0001-58 ('Emitente'), neste ato declata e garante ao

Credor, na qualidade de titulat do CDCÂ, que a cédula de ptoduto rutal financeira listada abaixo com seus principais termos e condições ('CPR
Fiaanceira') teptesenta os àreitos credióÍios ünculados ao CDCÂ, Dessa forma, o Crcdor do CDCÂ podeiá exefter qualquer direito iaercote à su,
cofldição de tinrlat do CDCA diretamente contta o Emitente ou os Avâlistas (conforme definido no CDCA), coofome o câso, na hipótese de
iflâdimplemênto do CDCÀ pela EmiteÍrte.

Número de

Ordem
Data e Local de

Emissão
Emitente / CPF Produto Quantidade

Data de

Vencimento
Valor
Total

['] [.] [.] [.] [.] [.] [.1

São Paulo, [o] de [o] de2017.

frestante da página deixado intencionalruente eru brancof
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Emitente:

lPágina de assinaturas do Anexo I ao Certificado de Direitos Creditórios do Agronegício a ser eruitido pela D.kF Comercial Agrícola S.A.l

D.R.F Courncnr. AcnÍcore S.A.

Avalistas:

Der,roN Rosrnro CecNrNr

MTcHEL GurNx Strrrsnnnc Bennene Wnossr- SrnrNnenc (outorga

coniugal, na qualidade de esposa de Michel

Gutnik Steinberg)
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ÂNBxo IX
Ournes Eurssôns - AcBNtB Froucúnro

1'EurssÃo on DnnÊNrunns Srupr,rs, NÃo CoNvrnsÍvnrs tivr AçÕrs, EM Dues SÉnrns, oe
EspÉcrB Coivr GeneNrm. Rneq coM GARÀNTrA ÂDrcroNÂL Fmr;ussónre, Pene DrstnrnurçÃo

Púsrrce cou Esronços Rrsrnrros DE Cor.oceçÃo, DA GArA CoupeNnre SrcunrtrzeooRA DE
CnÉorros FrNeNcnrnos S.A

Emissora Gaia Companhia Securitizadon de Créditos Financeiros S.A

Valor Total da Emissão 1'Série
Valor Total da Emissão 2" Série

R$ 8.000.000,00
R$ 2.000.000,00

Taxa de Juros 1' Série
Taxa de Juros 2" Série

1,300/0

L80o/o

Quantidade 1" Série

Quantidade 2'Série
8000
2000

Data de Emissão 16 de dezembro de 2015

Data de Vencimento 16 de dezembro de 2020

Gatantias

1. Ceder fiduciariamente créditos financeiros;
2. Ceder direitos nos termos do contrato de cessão fiduciária;

3. Fiança em favor dos debenruristas (prestada pela fradora
Soma adminisuação)

Resgate Antecipado Nos termos da Cláusula 5.2 da Escritura de Emissão

Alrro*izaçáo Nos termos da Cláusula 4.9 da Escritura de Emissão

Enquadramento Inadimplentc

Cpnrrrrceoos DE RrcBsÍvErs Ilrosnrr(Rros DA 1" Snnrn DA 8" EMrssÃo

Ernissora Gaia Companhia Securiti zadon

Valor Total da Emissão R$150.000.000,00

Taxa de Juros 100%

Quantidade 150.000

Data de Emissão 26 de julho de 2076

Data de Vencimento 12 de agosto dc2021

Garantias
Os CRI não possuem garannas especificas, porém elas são
constituídas no contrato de cessão, e contrato de locação

outorgado por Guararapes Confecções S.A

Resgate Antecipado Nos termos da clausula 6.1 do Termo de Securitização

Atnortzaçáo Nos termos da clausula 6.1 do Termo de Securitização

Enquadramento Âdimplente

103



CBnr,rrrceoos DE RBcBsÍvErs no AcnoxscÓcro DAs 1" SÉnrB oe 16'EurssÃO

Emissora Gaia Ago Securitizadora S.A

Valor Total da Emissão R$s0.000.000,00

Taxa deJuros da 86' Séde

Taxa de Juros da 87" Série
101%

Quantidade 500

Data de Emissão 24 demarço de201.6

Data de Vencimento 20 de outubro de 2021.

Gatantias
Não serão constituídas gatantias especificas sobre os CRÀ,

porem serão constituídas pelo aval da CPR-F, emitido por Nova
Âmérica Agrícola CaaraPô Ltda.

Resgate Antecipado Nos termos da clausula 7.1 do Termo de Securitização

Arnortizaçáo Nos termos da clausula 6.1 do Termo de Securitização

Enquadramento Âdimplente

CBnrrrrceoos DE RecnnÍvErs Iuonrr-úmos DÀ 3" E 4" SBnIr DÂ 1" EMIssÃo

Ernissota Gaia Companhia Securiti zadon

Valor Total da Emissão R$361.956.852,52

Taxa de Juros da 3" Emissão
Taxa de Juros da 4" Emissão

TR+7,7751.0/0

TR+10,0300%

Quantidade de CRls Seniores

Quantidade de CRIs
Subordinados

i100
1

Data de Emissão 19 de abril de201.6

Data de Vencimento Seniores
Data de Vencimento CRIs
Subotdinados

10 de abril de2037
10 de junho de2040

Garantias

a) Instituição do Regime Fiduciário sobre os Créditos
Imobiliários cedidos, com nomeação do Agente

Fiducifuio.
b) Fundo de Reserva;

Resgate Antecipado Nos termos da clausula 3.6 do Termo de Secudtização

Amortização Nos termos da clausula 6.4 do Termo de Securitização

Enquadramento Adimplente
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Cpntrrrceoos DE RncnsÍvErs I*ronrr,rr(nros DA 23' SÉnrp oe 1'ErvrrssÃo

Emissora Gaia Securitizadora S.Â.

Valor Total da Emissão R$30.000.000,00

Taxa de Juros CDI 100% * 3o/o aa

Quantidade 30.000

Data de Ernissão 29 de março de2017

Data de Vencimento 20 de novembro de 2019

Garantias

Â CCI não conta com nenhuma garanta real ou fidejussória
constituída. No entanto, no âmbito da CCB foi constituída a
seguinte garantta em favor da Emissora: Aval da avalista nas

CCB

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitização

Âmortização Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitização

Enquadramento Adimplente

Cpnrrrrceoos DE RscrsÍvEls Iuonrrlinros DA 88. SÉnrc DA 4. EMrssÃo

Emissora Gaia Securitizadora S.Â

Valor Total da Emissão R$103.419.984,00

Taxa de Juros [PCA+7,67960/o

Quantidade 320

Data de Emissão 12 de julho de 2076

Data de Vencimento 12 deianeiro de2029

Garantias
Âlienação Fiduciária de lmrivel; Alienação Fiduciária de Quotas;

Cessão Fiduciária; Fundo de Reserva; Fundo de Despesas

Resgate Antecipado Nos termos da clausula 6.1 do Termo de Securitização

Arnortizaçáo Nos termos da clausula 6.2 do Termo de Securitização

Enquadramento Adimplente

Cnntruce»os DE RrcsnÍvErs IuorruÁnros DÀ 97., 98., 99. SÉrurs DA 4. EMrssÃo

Emissora Gaia Securitizadora S.A

Valor Total da Emissão R$87.354.591,24

Taxa de Juros 97"
Taxa de Juros 98"
Taxa de Juros 99'

IPGM+7,88%
IPGM+7,88%
IPGM+11,68%

Quantidade 97'
Quantidade 98'
Quantidade 99"

300
591,

870

Data de Emissão 13 de dezembro de 2016

Data de Vencimento 20 de fevereko de 2025
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Garantias
Fundo de Reserva; Subordinação; Alienação Fiduciária; Regime

Fiduciario; Pauimônio Separado

Resgate Antecipado Nos termos da clausula 7.1 do Termo de Securitização

Arnottizaçáo Nos termos da clausula 7.1 do Termo de Securitização

Enquadramento Âdimplente

CrRtrrrceoos DE RBcrsÍvErs IuonnrÁnros DA 96" SBnrBs DÂ 4'EMIssÃo

Emissora Gaia Securitizadora S.A

Valot Tota1 da Emissão R$30.000.000,00

Taxa de Juros CDI 100% i 3o/o aa

Quantidade 30.000

Data de Emissão 29 de maryo de2077

Data de Vencimento 20 de novembro de 2019

Garantias

A CCI não tem nenhuma ganntia real ou Íideiuss6ria
constitúda. No entanto, no âmbito da CCB lfoi constituída a

seguinte gannaa em favor da Emissora: Âval da avalista nas

CCB

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitização

Amortização Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitização

Enquadramento Adimplente

- 513149 - 316406v1

10(r


