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*Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as caraterísticas deste papel sujeitas a alterações 

 

GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica do Ministérios da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 14.876.090/0001-93, com sede na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º 
andar, CEP 04544-050 (“Securitizadora” ou “Emissora”), em conjunto com TERRA INVESTIMENTOS 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada, 
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 100, 5º andar, 
CEP 04534-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.751.794/0001-13, na qualidade de instituição 
intermediária líder (“Coordenador Líder”), COMUNICAM, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 
29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400”), que, no âmbito da oferta 
pública de distribuição dos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) série da 31ª 
(trigésima primeira) emissão da Emissora (“CRA Sênior” e “Oferta”, respectivamente), foram 
subscritos e integralizados 145.000 (cento e quarenta e cinco mil) CRA Sênior, todos nominativos e 



 

 

escriturais, com valor nominal unitário de R$100,00 (cem reais), na data de emissão, qual seja, 07 de 
julho de 2021, perfazendo o montante total de: 

 

R$14.500.000,00  
(quatorze milhões e quinhentos mil reais) 

 
A Emissão, a Oferta dos CRA Sênior e a Colocação Privada foram aprovadas em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária da Emissora, realizada em 12 de março de 2018, cuja ata foi registrada na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 25 de abril de 2018, sob nº 196.476/18-5 e 
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “O Dia”, em 24 de maio de 
2018, nos termos do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações, e na Reunião da Diretoria da 
Emissora, realizada em 19 de maio de 2021, cuja ata foi registrada na JUCESP em 25 de maio de 
2021, sob nº 244.131/21-1. 
 
Na ata da Assembleia Geral Extraordinária da Emissora, conforme mencionada acima, foi aprovada 
a emissão de certificados de recebíveis do agronegócio em montante equivalente a até 
R$10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais), sendo que, até a presente data, a Emissora emitiu 
certificados de recebíveis do agronegócio, inclusive considerando a presente Emissão, no valor 
correspondente a R$4.345.669.254,70 (quatro bilhões, trezentos e quarenta e cinco milhões e 
seiscentos e sessenta e nove mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos). 
 
O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 06 DE SETEMBRO DE 2021, SOB O 
Nº CVM/SRE/CRA/2021/016.  
 
Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Encerramento, que não estejam 
aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no “Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 
1ª Série da 31ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Impacto 
Securitizadora S.A. Lastreados em Créditos do Agronegócio Diversificados” (“Prospecto Definitivo”). 
 
1. CARACTERÍSTICAS DOS CRA SÊNIOR E DA OFERTA 
 
Os CRA Sênior da presente Oferta possuem as seguintes características:  
 
1.1. Classes: A Emissão foi dividida em classes sênior, representada pelos CRA Sênior, e 
subordinada, representada pelos CRA Subordinado Júnior, classes essas que deverão observar a 



 

 

prioridade e a subordinação previstas no item “Prioridade e Subordinação” da seção “Características 
da Oferta e dos CRA” do Prospecto Definitivo. 
 
1.2. Séries: A Emissão foi realizada em 2 (duas) séries de CRA, sendo (i) a 1ª (primeira) série 
composta por CRA Sênior; e (ii) a 2ª (segunda) série composta por CRA Subordinado Júnior. 
 
1.3. Quantidade de CRA: No âmbito da Emissão, foram emitidos 145.060 (cento e quarenta e 
cinco mil e sessenta) CRA, sendo (i) 145.00 (cento e quarenta e cinco mil) CRA Sênior; e (ii) 60 
(sessenta) CRA Subordinado Júnior. Os CRA Sênior não contaram com a possibilidade de lote 
adicional, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º da Instrução CVM 400. Os CRA Subordinado serão 
objeto de colocação privada. 
 
1.4. Valor Global das Séries: O valor global dos CRA foi de R$17.500.000,00 (dezessete 
milhões e quinhentos mil reais), sendo (i) R$14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais) 
referentes aos CRA Sênior; e (ii) R$3.000.000,00 (três milhões de reais) referentes aos CRA 
Subordinado Júnior. 
 
1.5. Local e Data da Emissão dos CRA: Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sendo 
que os CRA foram emitidos em 07 de julho de 2021. 
 
1.6. Forma e Comprovação de Titularidade: Os CRA foram emitidos de forma nominativa e 
escritural. A titularidade dos CRA Sênior será comprovada por extrato emitido pela B3, enquanto 
estiverem eletronicamente custodiados na a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3, sociedade 
por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antônio Prado, nº 48, 
7° andar, CEP 01010-901, inscrita no CNPJ sob o nº 09.346.601/0001-25 (“B3”), bem como pelo 
extrato emitido pelo Escriturador considerando as informações prestadas pela B3, enquanto estiverem 
eletronicamente custodiados na B3. A titularidade dos CRA Subordinado Júnior, os quais foram objeto 
da Colocação Privada, será comprovada pelo Escriturador. 
 
1.7. Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão foi de R$17.500.000,00 (dezessete 
milhões e quinhentos mil reais). 
 
1.8. Volume Total da Oferta: O Volume Total da Oferta dos CRA Sênior foi R$14.500.000,00 
(quatorze milhões e quinhentos mil reais), considerando a aquisição da totalidade dos CRA Sênior 
objeto da Oferta. 



 

 

 
1.9. Valor Nominal Unitário: R$100,00 (cem reais) para os CRA Sênior. 
 
1.10. Prazo e Data de Vencimento: Observadas as hipóteses de Resgate Antecipado Total 
previstas no Termo de Securitização, os CRA vencerão na Data de Vencimento, qual seja, 03 de julho 
de 2026. 
 
1.11. Remuneração dos CRA Sênior: Os CRA Sênior farão jus à remuneração composta pela 
Taxa de Remuneração CRA Sênior incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor 
Nominal Unitário, desde a primeira Data de Integralização até a respectiva data de pagamento e serão 
pagos conforme o cronograma de pagamentos constante no Termo de Securitização ou na data em 
que ocorrer o Resgate Antecipado Total. 
 
1.11.1. Os CRA Sênior serão remunerados nos termos do item “Remuneração dos CRA Sênior” da 

seção “Informações Relativas à Oferta e dos CRA” do Prospecto Definitivo, por taxa pré-
fixada equivalente a 5,50% (cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano. A taxa 
será calculada em regime de capitalização composta, de forma pro rata temporis por Dias 
Úteis, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa de 
Remuneração CRA Sênior”). 

 
1.12. Direitos, Vantagens, Restrições e Garantias: Sem prejuízo das demais informações 
contidas no Prospecto Definitivo e no Anúncio de Início, foi instituído, no âmbito da Emissão, o Regime 
Fiduciário. A Emissão conta, ainda, com Fundo de Despesa. Cada CRA Sênior corresponde a um 
voto na Assembleia de Titulares de CRA. Não foram constituídas garantias específicas, reais, 
pessoais ou flutuantes sobre os CRA, que gozam da garantia que integra os Créditos do Agronegócio. 
Além disso, não há coobrigação por parte da Emissora ou do Agente Administrativo, tampouco contam 
os CRA Sênior com garantia flutuante da Emissora. A liquidez de certificados de recebíveis do 
agronegócio no mercado secundário brasileiro é restrita. 
 
1.13. Pagamentos dos Créditos do Agronegócio: Os pagamentos dos Créditos do 
Agronegócio foram realizados diretamente na Conta Centralizadora.  
 
1.14. Garantias: Não foram nem serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, 
sobre os CRA, que contam com as garantias que integram os Créditos do Agronegócio. Outrossim, 
não existe qualquer tipo de regresso contra o patrimônio comum da Securitizadora. 



 

 

 
1.14.1. Os Créditos do Agronegócio contam com as Garantias Adicionais, quais sejam: 
(a) cessão fiduciária de direitos creditórios; e/ou (b) penhor mercantil, as quais estão 
previstas nas CPR-F e, conforme o caso, foram formalizadas cedularmente ou por 
instrumento apartado. 

 
1.15. Pessoas Vinculadas: A participação das Pessoas Vinculadas na Oferta foi admitida 
mediante apresentação de Pedido de Reserva, sem fixação de lotes mínimos ou máximos, a um dos 
participantes da Oferta, observado o previsto no artigo 55 da Instrução CVM 400. Para fins da Oferta, 
foram consideradas “Pessoas Vinculadas”, conforme indicado por cada um dos Investidores nos 
respectivos Pedidos de Reserva, quaisquer das seguintes pessoas: (i) administrador, acionista 
controlador, empregado da Emissora, dos Devedores, do Coordenador Líder e/ou de outras 
sociedades sob controle comum; (ii) administrador, acionista controlador, empregado, operador ou 
demais prepostos do Coordenador Líder e/ou de quaisquer outras pessoas vinculadas à Emissão e à 
Oferta; (iii) agentes autônomos que prestem serviços e demais profissionais que mantenham contrato 
de prestação de serviços ao Coordenador Líder, diretamente relacionados à atividade de 
intermediação ou de suporte operacional; (iv) fundos de investimento, clubes de investimento e 
carteiras administradas, cuja administração seja exercida por sociedades integrantes do grupo 
econômico do Coordenador Líder, da Emissora, dos Participantes, do Agente Administrativo e/ou 
cujos investidores sejam administradores, acionistas controladores ou qualquer empregado do 
Coordenador Líder, da Emissora, dos Participantes e/ou do Agente Administrativo; ou (v) os 
respectivos cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau 
das pessoas referidas nos itens (i), (ii) e (iii), acima. 
 
1.16. Registro e Negociação: Os  CRA Sênior foram depositados, por meio do Escriturador, 
para fins de custódia eletrônica e de liquidação financeira de eventos de pagamentos na B3: (a) para 
distribuição no mercado primário por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3, sendo 
a liquidação financeira da distribuição realizada por meio da B3; e (b) para negociação no mercado 
secundário por meio do CETIP21, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação 
financeira das negociações e dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos CRA Sênior 
realizada por meio da B3. Os CRA Subordinado Júnior foram registrados em nome do titular na B3 
para custódia eletrônica e pagamentos de eventos, e sua integralização realizada fora do âmbito da 
B3. Após o registro em nome do titular do CRA Subordinado Júnior na B3, considerando que tais CRA 
não serão admitidos para negociação, eventual transferência de sua titularidade no mercado 
secundário deverá ser feita fora do âmbito da B3, segundo procedimentos do Escriturador. 



 

 

 
1.17. Agente Fiduciário: A instituição financeira contratada para prestação de serviços de 
agente fiduciário dos CRA Sênior é a PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição 
financeira inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.806.535/0001-54, com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 10º andar, CEP 04538-132 (“Agente 
Fiduciário”). 

 
1.17.1. Contato: Os Investidores podem ser atendidos por meio do telefone (11) 3014-6009, do 

website https://www.planner.com.br/, ou do e-mail agentefiduciario@planner.com.br. 
 

1.17.2. Atuação em outras emissões da Emissora: Para fins do artigo 6º da Resolução da CVM 
nº 17, de 9 de fevereiro de 2021, o Agente Fiduciário não atua como agente fiduciário em 
outras emissões de valores mobiliários da Emissora, conforme indicado no item 
“Relacionamento entre a Securitizadora e o Agente Fiduciário” da seção “Relacionamento 
entre as Partes Envolvidas na Operação” do Prospecto Definitivo. 

 
1.18. Custodiante: A instituição financeira contratada para prestação de serviços de custódia e 
guarda dos Documentos Comprobatórios, na qualidade de custodiante, bem como de registrador das 
CPR-F em sistema de registro e de liquidação financeira de ativos devidamente autorizados pelo 
BACEN, em observância à Lei n° 8.929, ao artigo 29 da Lei 11.076, Lei 9.514 e demais instruções 
normativas em vigor, é a SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, atuando por sua 
filial, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, Sala 
1.401, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01 (“Custodiante”). 
 
1.19. Escriturador e Agente de Liquidação: A instituição financeira contratada para prestação 
de serviços de escrituração e liquidação financeira dos CRA é a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 – 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Escriturador”). 
 
1.20. Formador de Mercado: A Oferta não contou com a participação de formador de mercado. 
 
Nos termos dos anexos V e VII da Instrução CVM nº 400, os CRA Sênior foram subscritos pelos 
investidores da seguinte forma:  



 

 

 

Investidor 
Quantidade de 
Subscritores 

Quantidade de CRA 
Sênior Subscritos e 

Integralizados 

Pessoas Físicas 1.515 131.000 

Clubes de Investimento - - 

Fundos de Investimento - - 

Entidades de Previdência Privada - - 

Companhias Seguradoras - - 

Investidores Estrangeiros - - 

Instituições financeiras ligadas à Emissora, ao 
Coordenador Líder  

- - 

Demais Instituições Financeiras - - 

Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, 
aos Devedores, ao Coordenador Líder  

- - 

Demais Pessoas Jurídicas - - 

Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos 
e demais pessoas ligadas à Emissora, aos 
Devedores, ao Coordenador Líder  

- - 

Outros 3 14.000 

Total 1.518 145.000 

 
Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados 
iniciados em letras maiúsculas terão o significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo. 
 
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto ao Coordenador Líder, à Emissora, à B3, 
e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados: 
 
GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A. 
Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar 
CEP 04544-050, São Paulo, SP 
https://gaiaagro.com.br/emissoes/ (neste site, selecionar “2021” na caixa “Ano”, clicar em “31ª 
Cooperativas Emissão – Cooperativas Série e posteriormente selecionar “Prospecto Preliminar"). 



 

 

 
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 
Rua Joaquim Floriano, nº 100, 5º andar 
CEP 04534-000, São Paulo, SP  
Website: https://www.terrainvestimentos.com.br/ofertas-publicas/ (neste site clicar em Gaia Impacto 
Securitizadora S.A. e selecionar a opção “Prospecto Definitivo” ou no documento que se deseja 
acessar)  
 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  
Rua Sete de Setembro, nº 111, Centro 
CEP 20050-901, Rio de Janeiro - RJ  
OU  
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Bela Vista 
CEP 01333-010, São Paulo - SP  
Website: www.cvm.gov.br (neste site, clicar em “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e 
Eventuais de Companhias” ao lado esquerdo da tela clicar em “Consulta a Informações de 
Companhias”, clicar em “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, 
Comunicados ao Mercados, entre outros)”, buscar “Gaia Impacto Securitizadora S.A” no campo 
disponível, clicar sobre o nome da companhia, e posteriormente selecionar “Prospecto de Distribuição 
Pública”. No website acessar “download” em “Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 1ª (primeira) 
Série da 31ª (trigésima primeira) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Impacto 
Securitizadora S.A.”). 
 
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO 
Praça Antônio Prado, nº 48, Centro 
CEP 01010-010, São Paulo - SP  
Website: http://www.b3.com.br (neste website, acessar “Produtos e Serviços”. Na categoria 
“Negociação”, acessar “Renda Fixa” e clicar em “Títulos Privados”. Na categoria “Sobre o CRA”, clicar 
em “Prospectos” e, no campo “Título”, inserir “Gaia Impacto Securitizadora” e clicar em “Filtrar”. 
Selecionar a opção referente à Emissão). 
 
A OFERTA FOI REGISTRADA PERANTE A CVM EM 06 DE SETEMBRO DE 2021, SOB O Nº 
CVM/SRE/CRA/2021/016.  
 
O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE 



 

 

DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, 
BEM COMO SOBRE OS CRA DISTRIBUÍDOS. 
 

15 de setembro de 2021. 
 

COORDENADOR LÍDER 
 


