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De

TÍrulos
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n

Ie

e ver-oRps

MoslI-rÁnros Lroe.

tr i da ci¿írio

Datado de 17 de junho de 2019

Tenvo oe SecunrTrzeçÃo oB Drnertos Cneorrónros Do AcnoNBcócro DA 1'SÉrur
DA 7" EllssÃo oB CentrprcaDos oB RncneÍvBrs oo AcnoNIBcócIo oe ISEC
Secunltrz¡oon¡ S.A. LestRe¡oos BNr DrRurlos CnrorTónIos oo AcRoNecócIo oe
EMrsgAo oe \ùøALIBRYuno Honrte.

Pelo ptesente instrumento, e na melhot forma de direito,

I.

como Emissota:

ISEC SBcURITIZADoRA S.4., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, n"'1..123, 21" andar, conjunto 21.5, Itaim Bibi, CEP
04533-004, insctita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia
('CNPJ/ME") sob o n" 08.769.451/0001-08, neste ato devidamente representada na forma
de seu Estahrto Social ("Emissota"); e

II.

como Agente Fiduciátio

Vónrx DrstRIsuIooRA

TÍrulos

MosILL{Rros LTDA., sociedade limitada,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na ,tv, Brigadeiro Faria Lìmq n"
2277,2" andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n"
22.610.500/0001-88, neste âto reptesentada na forma de seu Contrato Social ("Agente
Fiduciário");
Sendo

DE

E VALoRES

a Emissora e o Âgente Fiduciário doravante denominados em conjunto

como

"Paftes" ou, individualmente, como "Pâfte".
celebram o presente Termo cle Securitização de Dileitos Creditórios do Agronegócio da 1"
þdmeira) Sétie da 7' (sétima) Emissão de Certificaclos de Recebíveis do ,A.gronegócio da
ISEC Securitizadora S.À. Lastreados em Direitos Creditórios do Àgronegócio de Ernissão de

\Talter Yukio Hor-ita ("Termo de Securitizaçã"o" ou "Termo"), que prevê a emissão de
cerrificados de recebíveis do agronegócio pela Emissora, rìos termos (i) da Lei n" 11.076, de
30 de dezembro de 2004, confo me alterada ("Lei n" 1L076/04"), (ii) da Instrução da
Cornissão de valores Mobiliários ("CVM") n" 600, de 1" de agosto de 2018, confotme
akeradø. ("Instrução CVM 600'), e (iii) da Insuução CVM n" 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada ("Instrução CVM 476'); para formaLzar a secuntizaçã,o pela Emissora de
direitos creditótios do agronegócio oriundos das CPR-F (conforme abaixo definido),
observados os seguintes termos e condições.

L.

Das Definições

1.7. Os termos abaixo listados terão os sigruficados que lhes são aqui atribuídos quando
iniciados com letra maiúscula no corpo deste Tenno:
"Afiliadas"

tem o signifìcado que lhe é atribuído na

Cláusula

7.4.2.1(a) do Termo de Securitização;

'.Àsente Fiduciário"

"Al-ienacão Fiduciária de Imóveis"

significa a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., sociedade hmitada, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av.
Brigadeiro Faria Lima, rìo 2277, 2o andat, JaÁttr,
Paulistano, CEP 0L452-000, inscrita no CNPJ/ME sob
o n" 22.6L0.500/0001-88, ou quem vier a sucedê-la;
significa a gatanùz de alienação ftduciâria dos Imóveis

outorgada em favor da Emissota, nos termos do
Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis, em
gatantia ao cumptimento das obtigações previstas no
presente Termo de Secutitização, assim como das
assumidas peio Devedor no âmbito da CPR-F, nos
termos da Ciáusula 6.6.'1..2 deste Termo;
tem o significado que the é atribuÍdo na Cláusula
do Termo de Securitização;

..ANBIMA''

7.1.1.

significa a Associação Brasileira das Entidades dos

Mercados Financeiro e de Capitais;
",\ssembleia Geral de Cteclores"

â assembleia geral de titulares dos CR A.,
reallzaåa na forma da Cláusula 1.3 do Termo de

signifìca

Securirização;

Àvalistas"

(i) o Sr. Ricardo Lhossuke Hotita, nascido em
julho
29 de
de 195'7, inscrito no Cadastro de Pessoa
significa

("CPF/ME') sob o
n" 443.054.009-87; (ii) e sua esposa, a Sra. Matilde
Tanamati Horita, nascida em 28 de maio de 7966,
inscrita no CPF/ME sob o n" 001,.630.425-00, ambos
Física do Ministério da Econornia

residentes e domiciliados na Cidade de Barreiras, Estado

døBahia, n¿ Rua Doutor Renato Gonçalves, 278, CEP:

(iii) o Sr. VØilson Hideki Horita, nascido em
1" de maìo de 1960, inscrito no CPF/ME sob o no
527.L87.869-a9; (iv) e suâ esposa, a Sra. Margarete da
Silv¿ Horita, nascida em 07 de junho de 1968, inscrita

47 .806-021,;

no CPtr/ME, sob o n" 573.51,8.72L-04, estes residentes e
domiciliados na Cidade de Barreiras, Estado da Bahia,
Rua Ibirapuera, no 558, r\pto. n" L07 - Condomínio
Residencial Villa Lobos, Bairo Renato Gonçalves,
Horita, nascida em 08 de matço de 1959, casada sob o
regime de comunhão pzrcial de bens com o Devedor,
inscrita no CPF/ME sob o no 173.508.595-20, residente
e domiciliada na Cidade de Barteiras, Estado daBabia,
Rua Ibirapuera, no 558, Äpto n" 105 - Condomínio

Residencial

Villa Lobos, Bakro Renato,

quando

mencionados conjuntamente;

"Auditores Externos"

significa a BLB Auditores Independentes, com sede na

Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na
,\venida Presidente Vatgas, 2I2I, 6" andar, conjunto
603, CEP 1.4020-260, inscrita no CNPJ/ME sob o n"
06.096.033/0001-63, ou outro auditor independente que
venha a substituí-lo na fotma prevista neste Termo de
Securitização, responsável por auditar âs demonstrâções

financeiras do Patrimônio Separado, em conformrdade
com o disposto na Lei das Sociedades por Ações e na
Instrução CVNI n" 600;
"Bânco Liouidante"

significa o Banco Bradesco

S.,A..,

instituição financeira,

inscrita no CNPJ/ME sob o n" 60.746.948/0001,-1,2,
com sede no núcleo administrativo denominado
"Cidade de Deus", YtIa Yan, s/n", Cidade de Osasco,
Estado de São Paulo, que será o banco responsável pela
operacionalização do pagamento e a Iiquidação de
quaisquer valores devidos pela Emissota aos titulares de
CR-A.;

"Boletim de Subscticào"

signifìca cada boletim de subscrição por meio do qual os

titulates de CRÀ formaljzarão a subscrição dos mesmos;

,,83"

signifìca

B3 S.À. - Brasil, Bolsa, Balcão -

Segmento

Cetip UTVM, instituição devidamente autoizada pelo
Banco Central do Brasil p^ra prestação de serviços de
^
depositária central de ativos escriturais
ftnanceta;

Ca¡h CollaÍeraÌ'

e

liquidação

tem o signifìcado que lhe é atribuído na

Cláusula

6.6.2.3(a) do Termo de Securirização;
"Cessão Fiduciáta de Recebíveis

tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.6.7.7
do Termo de Securitização;

,,CETIP21"

signifìca

o Nlódulo CETIP21 - Tírulos e Valores

MobiÏário

s, adminis trado e op eracionalnado p ela B3 ;

..CNPT/ME"

signifìca o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Economia;

"Códiso Civil"

signifìca a Lei n" 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
conforme alte:z:dz de tempos em tempos;

"Códiso de Processo Civil"

significa a Lei n" 13.105, de 16 de março de 20L5,
conforme alte:-ada de tempos em tempos;

"Contador do Patrimôruo

signifìca a Link Consultoda Contábil e Tributária Ltda.,
com sede na Cidade de São Paulo, no Estado de São
Paulo, na Rua Siqueira Bueno, 1..737, inscrita no
CNPJ/ME sob o n" 03.991.580/0001-2L, empresa de
contabiliclacle responsável pelo registro e análise

Seoarado"

contábil das contas patrimoniais relativas ao Patrimônio
Separado, ou outra empresa que venha a substituí-la, na
forma prevista neste Termo de Securitização;

"Contrato de ÂLienacão Fiduciária
de Imóveis"

signifìca o Instrumerìto Particular de Alienação
Fiduciária de Bens Imóveis em Garantia e Outras
Avenças, a ser lumado entre o Devedor, a Emissora e
os Proprietários dos Imóveis;

"ComDtadores Elesívers

tem o significado que lhe é atribuído na

Cláusula

6.6.1.1.I(a) do Tetmo de Securitização;

"Conta CentraÍzaåora" oD "Conta signifìca a conta, de drularidade da Emissora, destinada

aos pagamentos devidos aos útulares dos CR {, nas
respectivas datas de vencimento, constituído pela
totalidade dos Direitos Creditórios e dos recebíveis

do Pauimônio Seoarado

objeto da Cessão Fiduciária de Recebíveis,

e

representaclo pela conta coffente n" 8766-1., agència
0134-1, mantida junto ao Banco Liquidante;

"Contrato de Banco

L

"

o

Instrumento Particulat de Conttato de
Prestação de Serwiços de Banco Liquidante, celebrado,
em 2J de junho de 201.3, entre a Emissora e o Banco
signifìca

Liquidante;
"Contrø.to de Cessão Fiduciátia de

Direitos Cteditórios"

significa o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e Outtas Avenças, que tenha como objeto
os Contratos Mercantis Elegíveis, a set celebrado entre

a

Emissora e o Devedor;

"Contrato de Distrib

signifìca o Contrato de Distribuição PúbJica, com
Esforços Restritos de Colocação, de Cettificados de
Recebíveis do -Agtonegócio da 1" Série da 7" Ernissão da

ISEC Securitizadora S.Â. a ser celebrado entre a
Emissora, o Devedor, o Coordenadot Liðer e o
Coordenador Contratado;
'Contratos Mercantis"

signifìca os contrâtos de compra e venda de algodão,

soja e/ou milho com determinados

Compradores

Elegívers;

significa os Contratos Mercantis que atendam

às

características definidas na Cláusula 6.6.1..1..L do Termo
de Securitização;

"Coordenador Lídet'

significa o Banco Fator S.,\., sociedade por ações, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Dr. Renato Paes de Bartos, n" 1..0L7,12" andar,

CEP 04530-001, inscrita rìo CNPJ/ME sob o

no

33.644.L96 /0001-06;

"Coordenador Conft atado"

signifìca a INTL FCStone Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliátios Ltda., sociedade com sede na
Cidade de São Paulo, Est¿do de São Paulo, na Rua

Agente Siduciårio

Joaquim Floriano, n" 41.3, CEP 04534-011, inscrita no
CNPJ/ME n" 62.090.87 3 / 0001-90.
..CPR-F"

significa umâ

ou mais cédulas de produto rural

da

modalidade financeira emitidas em benefício da
Emissora pelo St. Walter Yukio Horita, as quais
encoûtrâm-se descritas no Anexo I ao Termo de
Securitização e que nesta data, em conjunto, possuem
R$63.300.366,66 (sessenta e três
milhões, trezefltos mil, trezentos e sessenta e seis reais e

um valor total de

sessenta e seis centavos);

tem o signifìcado que lhe é atribuído na Cláusula

13.2.1.

do Termo de Securiúzação;
(<CRA"

signifìcam os certifìcados de recebíveis do agronegócio
da l.'Série d¿ 7'Emissão da Emissota, a serem ernitidos
com lastro nos Direitos Cteditódos;

"Custodiante'

signifìca a SL\X/ Cortetota de Valores e Câmbio Ltda.,
insutuição financefua com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de
Barros, n" 71.7,1.0" andar, CEP 04530-001, inscrita no

CNPJ/IvIE sob o n" 50.651.675/0001-86, ou quem viet
a sucedê-la;

"evM'

significa a Comissão de Valores MobiÏários;

"Data de Emissão"

significa

a data de emissão dos CRA, qual

seja, 17 de

junho de 2019;
'Data de Vencimento"

Remuneratórios'

significa a data de vencimento dos CRA, qtal seja,21 de
outubro de2022;

tem o significado que lhe é atribuído n¿ Cláus'¿la 6.2.2
do Termo de Securitização;

"Desoesas

tem o significado que the é atribuído na Cláusula 9.1
deste Termo de Securitização;

"Destinacão dos Recursos'

tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 5.5.2

deste Termo de Securitização;

"Devedor"

signifìca o Sr. Walter Yukio Horita, nascido em 07 de
junho de 1963, brasileiro, casado, empresário, residente
e domiciliado na Rua lbirapuera, n" 558, apto n" L05 Condomínio Residencial Villa Lobos, Bafuro Renato
Gonçalves, Cidade de Barreiras, Estado daBahia, Brasil,
insctita no CPtr/ME sob n" 054.470.178-01;

'Dia Util"

significa qualquet dia que não seja sábado, domingo ou
dias declarados como feriados de âmbito federal no
Brasil. Caso as datas em que venham à ocotrer eventos
nos termos deste Tetmo de Securitização nã.o forem
Dia Úd, considetat-se-á como a data do refeddo evento

o Dia Útd im.di"tamente seguinte, sem qualquer
acréscimo de valores;

"Direitos Creditórios"

significa os direitos creditórios decotrentes das CPR-F,
que consrituem lastro dos CRA;

"Documentos da Oferta

significa os seguintes documentos, quando
mencionados conjuntamente: (Ð o Termo de
Securitização; (ü) o Contrato de Distribuição; (iri) a(s)
CPR-F; (iv) o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios; (v) o Contrato de Alienação Fiduciária de
Imóveis; (vr) o Boletim de Subscrição; e (vü) os demais
instrumentos celebrados com ptestadores de serviços
contratados no âmbito da Oferta;

"Emissão

significa a emissão dos CRÀ no âmbito da 1" þrimeira)

Série da

7" þétima)

Emissão

de Certifìcados de

Recebíveis do Agronegócio da Emissora, com garantias

e fidejussória, com regime fiduciário e
patrimônio separado, com esforços restritos de
adicionais teal

distribuição, em consonância com o disposto na Lei n"
1,1,.076/04, de acordo com os requisitos previstos neste

Termo de Securitização;
"Emissora"

signi{ica

a ISEC

Securirizadora S.À., sociedade por

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

Paulo, na Rua Tabapuã,

n"

1..123,

21" andar, conjunto

21.5,lraim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ/ME
sob o n" 08.169.45L/0001-08;

"Emoresas de rA.valiacão"

significa qualquet das seguintes empresâs: Control
Union Warrants Ltda.; þ) Càmara de Consultores
Imobiliários Ltda.; (c) Getmano & Peteira Engenharia e
Serwiços S.C Ltda.; (d) HRK Engenharia S/S Ltda.; (e)
Campus Valore Consultoria Patrimonial Ltda.; (f) Scot
Serwiços Àux. Pan Agtopecuário Ltda; (g) FNP
Informa Economics; e/ou (r) qualquer outra empresa
de avalição de imóvel de ptimeila ltnha aceitâvel aos
titulares dos CRA;

'Encarsos Moratórios'

signifìca (i) juros de mora de lo/o (um por cento) ao mês,

temþorh desde a dzta de
do efetivo pagamento; (ü)
correção monetâna, calculada pela vatiação do IGP-M,
dir,'ulgado pela Fundação Getulio Vargas, desde que
respeitada a menor periodicidade defìnida pot lei; e (ür)
bem como de multa não compensatóùa de 2o/o (dois por
cento) sobre o saido das obrigações em aberto,
independentemente de aviso, notificação ou
caiculados

þro rata

inadimplemento até

a

data

interpelação judicial ou extrajudicial;

"Escrituraclof"

signifìca a SLW Cotetora de Valores e Câmbio Ltda.,
instituição ftnanceira com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Doutot Renato Paes de
Barros, n" 717,10" andar, CEP 04530-001, inscrita no
CNPJ/ME sob o n" 50.657.675/0001-86, ou quem vier
a sucedê-la;

"@

signifìca cada evento de amortização ordtnâtia do Valor

Ordinâna"

Nominal Unitário e/ou do Valor Nominal Unitário
Remanescente dos CRÀ, a ser realizado em 27 de
ounrbro de 2020,27 de ourubro de 2021 e na Data de
Vencimento, conforme ptevisto na Cláusula 6.3.2 do
Termo de Secutitização;

"Eventos de Amorliz
Extraotdinâria"

significa

a

ocorrência

previstas na Cláusula

de quaisquer das

7.1..1.

situações

do Termo de Securitização;

signifìca

a

ocorrência

de quaisquer das situaçöes

previstas na Cláusula 7.4.2 do Termo de Securitização;

"Fundo de

Reserw¿

significa

o fundo de despesas m¿ntido na Conta do

Patrimônio Separado p^ta. pagamento de Despesas,
presentes e futuras, ordinárias e extraordinârias, no
âmbito da Emissão, em montante equivalente a R$
441.822,03 (quatrocentos e quarenta e um nril,
oitocentos e vinte e dois teais e ttês centavos, a ser
constiruído conforme previsto na Cláusula 5.9.2 do
Tetmo de Securitização;
"Garantias Adicionais

signifìca as gatantias reais e fidejussórias previstas na
Cláusula 6.6.L do Tetmo de Securitização, outorgadas
pelas partes mencionadas e em documentos apartados;

.IGP-M''

signifìca

o Índice Geral de Preços ^o

Mercado,

caiculado e divulgado pela Fundação Getulio Yargas;

"Imóveis"

signifìca os imóveis de ptopriedade dos Propdetários
dos Imóveis que serão objeto da -Alienação Fiduciária de

Imóveis, nos termos da Cláusula 6.6.1.2 e do Contrato
de Aüenação lriduciária de Imóveis, quais sejam, os
imóveis de (i) mauícula n" 4.543, do Cartório de
Registro de Imóveis de Formosa do fuo Preto - BA; (ü)
matrícula n" L.278, do Cartório de Registro de Imóveis
de Santa Rita de Cassia - BA; (Ð matrícula n" 5.389, do
Cartíito de Regrstro de Imóveis de Correntina - BA; e
(iv) matrícuIa ¡" 1.2L9, do Cartótio de Registro de
Imóveis de Formosa do Rio Preto

"Instnrcão CVM 400"

-

BA;

significa a Instrução da CVM n" 400, de 29 de
dezeml¡ro de 2003, conforme alterada de tempos em
tempos;

"Instrrrcão CV}ld 4L4"

significa a Instrução da CVM n" 41.4, de 30 de
dezembto de 2004, conforme altel-z:dz de tempos em
tempos;

"Instrucão CVM 476"

significa a Instrução da CVM n" 476, de 16 de janeiro de
2009, conforme zltetøda de tempos em tempos;

"Insttucâo CVM 539"

signifìca a Instrução da CVM no 539, de 13 de
novembro de 201.3, conforme alterada de tempos em
tempos;

"Instrucão CVM 554"

signifìca a Instrução da CVM n" 554, de 77 de
dezembro de 201.4 conforme alterada de tempos em
tempos;

'Instmcão CVM 583"

signifìca a Instrução CVM

n" 583, de 20 de dezembro

de 201.6 conforme alteruda de tempos em tempos;

"Instrucão CVM 600"

significa a Intrução CVM

n" 600, de 1" de agosto

de

2018, confotme alterada de tempos em tempos;

"Investidores Profissionais"

signifìca os investidores profissionais, assim definidos
nos termos do artigo 9" - A da Instrução CVM 539,
conforme altetada pela Instrução CVM 554;

signifìca os investidores qualifìcados, assim defìnidos
nos termos do artigo 9" - B da Instrução CVM 539
conforme alterada pela Instrução CVM 554;
"lQ.Eleâ!G.biq"

significa o Imposto sobre Operações de Câmbio;

..IRRF"

significa o Imposto de Renda Retido na Fonte;

"luros Remuneratórios"

tem o signifìcado que lhe é attibuído na Cláusula 6.2.I
do Termo de Securitização;
signifìca

a

Junta Cometcial do Estado daBahia;

..IUCESP"

signifìca aJunta Comercial do Estado de São Paulo;

"Larf,.deg-ds4valaçãs"

signifìca os laudos de avahação dos Imóveis objeto da
Alienação Fiduciária de Imóveis, elaborados por
qualquer das Empresas de Avaliação, devendo um laudo

ser apresentado previamente à Emissão (datado, neste
caso, do ano corrente da Data de Emissão) e novos
laudos âpresentados em até 2 (dois) Dias Úteis após um
Evento de Amortização Ordinâna;

Âgenfe Fidueiårie

"Lei das Sociedades oor Acões

significa a Lei

n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

conforme alterada de tempos em tempos;

significa a Lei no 4.728, de 7l de julho de 1965,
conforme altetada de tempos em tempos;
"]trjn.é3ß5-/,.f-6"

significa a Lei n" 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
conforme altenda de tempos em tempos;
significa a Lei

conforme

"J¡j-I"JJ,933Æ

n"

9.51.4, de

20 de novembto de 1997,

aherz'da de tempos em tempos;

signifìca a Lei

n"

11.033, de 21 de dezembro de 2004,

conforme alterada de tempos em tempos;

,,WLW,,

significa a Lei n" 11.076, de 30 de dezembro de 2004,
conforme altenda de tempos em tempos;

"].fi-ËJ2.34.6_/1.3"

signifìca a Lei n" 72.846, de 1" de agosto de 2013,
confotme alterada de tempos em tempos;

..MDA"

significa o MDA - Módulo de Distribuição de Ativos,
ambiente de disttibuição prrnâria de títulos e valores
mobiliário s, adminis trado e op eracionaltzado p ela 83.

"Montante Mínimo"

significa o montante de, no mínimo, R$20.000.000,00
(vinte milhões de reais) em CRA, a serem subscritos e
integrahzados no âmbito da Oferta Restrita;

"Novos Direitos Creditórios

tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula

4.3.1..1.

do Termo de Securitização;

"Ofertz Restrita"

tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula

3.'1.1

do Termo de Securitização;
ttPâftes"

sþifica

"Patrimônio Seoarado'

significa o patnmônio constituído em favor dos tih:lares
de CRA com a instituição do Regime Fiduciário,
adrninistrado pela Emissora ou pelo Àgente Fiduciário,

as partes do

Tetmo de Securitização;

conforme o caso, composto pelos (Ð Direitos
Creditórios; (ü) valores que venham a ser depositados

na Conta CentaLzadon manúda junto ao Banco
Liquidante, que receberâ os pagamentos relativos aos
Direitos Creditórios e dos créditos decotrentes dos
Contratos Mercantis Elegíveis, conforme previsto na
Cessão Fiduciátia de Recebíveis; e (iìi) bens e/ou
direitos decottentes dos itens (i) e (ü), acima, conforme
aplicável. O Patrimônio Separado não se confunde com

o patrimônio comum da Emissora e se destina
exclusivamente à liquidação dos CRA;

"Ptzzo de Colocacão

tem o signifìcado que lhe é atribuído na Cláusúa

5.4.1.1

do Termo de Securitizaçào;

"Preco de r\ouisicão"

o valot devido ao Devedor, pela Emissota,
com relação à aquisição dos Direitos Creditórios,
signifìca

considerando os recursos captados pela Emissora por
meio da integrahzação dos CRA em mercado primâÅo;
"Prcçs-ds-S.!¿bsçriçãs"

significa o Valor Nominal Unitário dos CRA, acrescido
de Juros Remuneratórios, calculados a partir da data da
primeira integrabzação dos CRÂ;

"Prêmio de Pré-PaEamento"

significa

o ptêmio devido sobte o valor do principal
allnofilzado em qualquer câso de Amortização

Extraorclinária, no limite do Patrimônio Separado e

partir dos recursos então existentes na Conta

a

do

P¿trimônio Separado, de acordo com a seguinte tabela:

Pedodo

Ptêmio de PréPagamento aplicável

Do 1" a 24" mês

3,00o/o

Do 25" ao 30" mês

2,000/0

Do 31" atê aData de
Vencimento

"Produto'

Dispensa do pagamento
de Prêmio de Pré-

Pagamento

signifìca algodão comercial tipo exportação das safras
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, na qualidade e
13
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quantidade descritas na CPR-F;

"Proorietários dos Imóveis'

(i) o Devedor, (ü) o Sr. Ricardo Lhossuke
Horita, nascido em 29 de julho de 1957, residente e
dornicil¿do na Cidade de Barreiras, Estado daBahia, na
Rua Doutor Renato Gonçalves, 278, CBP 47.806-021,
inscrito no CPF/ME sob o n" 443.054.009-87; (üi) o St.
\Tilson Hideki Horita, nascido em 1." de maio de 1960,
significa

residentes e domiciliados na Cidade de Batreitas, Estado

da Bahia, Rua Ibirapuera., no 558, Apto. n" 107 Condomínio Residencial Villa Lobos, Bairro Renato
Gonçalves, CEP: 47.806-041, inscrito no CPF/ME sob
o n" 527.187.869-49, (iv) ,\gropectá.ria Yitíta S.À.,
com sede nø. Fazenda YitôÀa, na esftadz vicinal, em
direção à Região da Garganta, Km 35, s/n, entrando à
drreita na estrada vicinal p^ra" a Cidade de Formosa do
Rio Pteto no km 52, entrando à esquerda mais 2km,
sendo o acesso peio I(m 42 da Rodovia Anel da Soja,

Cidade de Folmosa do Rio Preto, Estado da Bahia,
CFÌ 41.990-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n"
01.193.905/0001,-14; (v) Âgropecuâria Montana S.4.,
com sede na Fazendz Montada, na esttada vicinal, em
direção à Regrão da Garganta, no I(m 35, entrando à
direita na estrada vicinal para Formosa do Rio Preto,
Km 50, entrando à direita mais 2I(m, sendo o âcesso
pelo I(m 42 da Rodovia Anel da Soja, Cidade de
Formosa do Rio Preto, Estado da Bahia, CEP 47.990000, inscrita no CNPJ/ME sob o n" 07.195.989/000185; e (vr) Horita Empreendimentos Àgrícolas S.4., com
sede na Fazenda Centuria, locaitzada na Rodovia B,\
459, Km 35, Ânel da Soja, entra à dkeita na Estrada
Vicinal em direção a Formosa do Rio Preto, no Km 50
entra à direita mais 02 I(m, CEP 47.990-000, Cidade de
Formosa do Rio Preto, Estado da Bahia, inscrita no
CNPJ/ME sob o n" 10.239.54+/0001-64, legítimos
proprietários dos imóveis que serão objeto da Alienação
Fiduciárìa de Imóveis;
signifìca o tegime fìduciátio, em favor da Emissão e dos

titulates de CfuA., a ser instituído, nos termos da
Cláusula 8" deste Termo de Securitização, sobre (i) os

Agen*eFidueiåriø

Direitos Creditórios; (ü) os valores que venham a ser
depositados na Conta Centraltzadora rr'and'da junto ao
Banco Liquidante, que receberá os pâgamentos relativos
aos Direitos Creditórios e dos créditos decorrentes dos

Contratos Mercantis Elegíveis, conforme previsto na
Cessão Fiduciária de Recebívei.; (trr) os valores advidos

de evenrual excussão extrajudicial ou judicial das
Garantias Adicionais; e (iv) os bens e/ou direitos
decorrentes dos itens (Ð . (ü), acima, conforme
aphcâvel1'

"Reouisitos Data Reforco e
Complementação de
"Ressa te A

n

Garantia"

tecio ado P arcial

tem o sisnifìcado que lhe é atribuído na Cláusula 6.6.2.3
do Termo de Securitização;

tem o signifìcado que lhe é atribuído na Cláusula 7.2.2
do Termo de Secutitização;

"Ressate A ntecioado Total"

tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 7.2.7
do Termo de Securitização;

"Série"

signifìca a 1" þtimeira) série (de única classe, para os
fins da Instrução CVM 600) da 7" Emissão dos CR t;

"TaxaDI"

tem o significado que the é atribuído na Cláusula
do Termo de Securitização;

"Termo de Securitizacão" ou

significa este Termo de Securitização, celebrado entre

"Termo"

Partes nos termos da Lei

n"

6.2.1

as

1,'1.076/04, referente

à

Ernissão;

'Valor de Mercado dos Imóveis

sþifica o valor de liquidação fotçada indicada

nos

pertinentes Laudos de Avaliação dos Imóveis objeto da
Alienação Fiduciária de Imóvets;

'ÿalor

de Mercado dos Recebíveis"

significa (i) o valor de mercado dos produtos a serem
entregues no âmbito dos Contratos Mercantis Elegíveis,

o respectivo volume a ser
em se tratando de
contratos com preço fixo, pelo preço fìxo neles
estabelecido, e (b) em se tratando de contratos com
consiclerando-se para tanto

entregue multiplicado pelo, (u)

preços a îtxar pela New York Cotton Exchange/Chicago
Board of Trade, somado ao valor performado dos
Contratos Mercantis Elegíveis depositados na Co¡ta
Centahzadora.

.temosignificadoquelheéauibuídonaCláusu|a6,6'2,
item (a), do Termo de Securitização;
Garantfas"
'I/alor Nominal Unitário"

signifìca o valor nominal dos CRÀ que corresponderâ

a

mil reais) na Data de Emissão,
confotme definido na Cláusula 6.1.1 do Termo de

R$10.000,00 (dez
Secutitização;

'l/alor Norninal Unitáno
Remanescente"

'I/alor da Emissão

signifìca, a qualquer tempo, o saldo devedor do Valor
Nominal Unitário aos titulares dos CR;\;
significa o valor total da Emissão que corresponderâ a
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) na Data
de Emissão, confotme definido na Cláusula 5.2.1. do

Tetmo de Securitização, observado que a Of.erta
Resttita poderá ser concluída mesmo em caso de
distribuição parcial dos CRÀ, desde que haja colocaçã.o
equivalente a, no mínimo, o Montante Mínimo.

1.2.

Toclas as definições estabelecidas nesta Cláusula Primeira que desþem o singulat
incluirão o plural e vice-versa e podetão ser elnpregadas indistintamente no gênero masculino
ou ferninino, confotme o caso.

,

Annoveçoes SocrETÁRrAS

2.1

Aptovações da Emissora

2.1.1 À

Emissão e a Oferta Restrita fotam devidamerìte aprovadas de acordo com

as

deliberações tomadas pelos conselheiros da Emissora, reunidos em Reunião de Conselho de

Administração da Emissota, teahzada em 10 de janeiro de 2019, cuja ata foi arquivada

em sessão de 22 de janeiro de 2019 e publicada no jornal "O
Dia" e no Diátio Oficial do Estado de São Paulo em 25 janeiro de 2019.

JUCESP sob o n"

47 .71.9.1.9-9,

3.

RecrsrRos E DEMATS CoNorçoes DA EMrssÃo

3.1.

Dispensa de Registro na Comissão de Valores Mobiliários

3.1.L. Os CRA

serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da

Instrução CV}Ld 416 ("Oferta Restrita'), e demais disposiçöes legais regulamentares
aplicáveis, estando, portanto, nos termos do attigo 6" da Instrução CVM 476, dispensada do
registro de distribuição de que tr^ta o atago 19, caþul, da Lei n". 6.385/76.

3.2.

Registto na Associação Btasileira das Entidades dos Metcados Financeito
de Capitais

e

3.2.1,. A Oferta Restrita será registrada na ÀNBIMA, exclusivamente pâra fins de informar a
base de dados da ,\NBIM,{, por se tratar de oferta pública com esforços testritos, nos termos
da Instrução CVM 476 e nos termos do artigo 4", parâgtafo único, do "Código ANBIMA de
Regulação e Melhores Práticas para Estuututação, Cootdenação e Distribuição de Ofertas
Públicas de Valores Mobiliátios e Ofertas Públicas de Âquisição de Valores MobiÏários",
condicionado à expediçio, atê a data da comunicação de encerramento da Oferta Restrita
pelo Coordenador Líder, de diretrizes específicas par^ o cumprimento da obrigação.

3.3.

Custódia do Termos de Securitização

3.3.1. Este Termo e eventuais aditamentos serão registrados e custodiados junto

ao

Custodiante.

3.4,

Depósito para Disttibuição e Negociação

3.4.1,. Os CRA serão clepositados pata distribuição primâúa por meio do MDA - Módulo de
Distribuição de -Àtivos ('MDA') e negociação secundária no CETIP21, ambos administrados
e opetacionalizados pela 83, sendo a distribuição e as negociações liquidadas financeiramente,
nesta hipótese, de acordo com os procedimentos da 83.

3.5.

Registro dos Contratos de Garantia

3.5.1.. O Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios deverá ser registrado nos
competentes cattórios de reg{stro de títulos e documentos das comarcas das cidades onde se
localjzat::' a sede ou dornicfio, conforme o caso, do Devedor e das demais partes a ele
signatárias; a Àlienação Fiduciátia de Imóveis, por sua vez, devetâ ser tegistrada no registro

rmóveis das comarcas das cidades onde se local-izam os respectivos imóveis e nos competentes
cartórios de regrstro de úrulos e documentos das comârcas dos domicílios dos Proprietários
dos Imóveis, que consubstanciam a prestação das Garantias Adicionais estipuladas na Cláusula
6.6.1 abaixo.

3.6.

Declarações dos Prestadores de Serviços

3.6.1. Em atendimento

III da Instrução CVM 4I4 e à Instrução CVM
III, IV, V e VI âo presente Tetmo de Securitizaçã.o, as

ao item 15 do Ânexo

541, são apresentadas, nos Ànexos
declarações emitidas pelo Coordenador Líder, pela Emissora, pelo Ägente Fiducrário
Cus

e

todiante, tespectìvamente.

4.

Ctn¡crpnÍsrrcAs Dos DTREITos CREDITóRIos

4.1. Direitos Cteditórios

do Agtonegócio Vinculados aos CRA

Os CR { têm como lastro os Direitos Creditórios decotrentes das CPR-F. '4. CPR-F é
tepresentativa de direitos creditórios do agronegócio uma vez que: (i) a ptodução de algodão
atende aos tequisitos previstos no parâgtalo primeiro do artigo 23, daLei 1.1..016; e (ii) o
Devedor ê caracterizado como "ptodutor rural", confotme definição constante do attrgo 165
da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n" 971., de 13 de novembro de 2009.

4.1,1.

4.1.1..1.

Os Direitos Creditórios (i) encontram-se identificados e possuem

seus

principais termos e condições desctitos no Anexo I ao ptesente instrumento, em
consonância com o arugo 40 da Lei n" 71.076/04 e com o inciso I, artigo 9", da
Instnrção CVM 600; e (ü) serão segregados do restante do patrimônio da Emissora,
mediante instituição de Regirne Fiduciário, na forma prevista pela Cláusula 8" abaixo.

via negociável clas CPR-F que consubstanciam os Direitos Creditódos
vinculados à presente Emissão, bem como via original de eventuais documentos
comprobatórios adicionais que eviclenciem a existência dos Direitos Creditórios, se
houver, deverão ser mantidas pelo Custodiante, que será fiel depositário contratado,
nos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Custódia e Registro a ser
celebrado com a Emissora e ða declaração a set assinada pelo Custodiante, na forrr'a
substancialmente prevista com base no modelo do Anexo VI deste Termo de
4.1..7.2 -A

Securitização, pela remuneração al-i prevista, para exercer as seguintes funções, entre

ou[ras: (i) receber os docutnentos indicados na declaração assinada nos termos do
Ànexo YI e realtzar a verificação do lasuo dos CRA, flos tetmos da Clâusula 4.3.2
abaixo; (i) fazer a custódia e guarda dos documentos recebidos confotme previsto no
item (i), ac:!rna, inciuindo, sem limitação, z via negociável original das CPR-F, até a
liquidação dos CRr\; (üi) diligencizr pan que sejam mantidos, às suas expensas,

arualizados e em perfeita ordem, os documentos recebidos conforme previsto no
itern (i) acima; e (iv) fazer o registro das CPR-F no sistema de registro da 83.
4.L.1,.3

O Custodiante

será responsável pela guarda das vias físicas dos documentos

que evidenciam a existência dos Direitos Creditórios, representados, principalmente,
pela via negociável otigtnal das CPR-F. Deste modo, a veriîrcação da coÍteta

do lastro dos CRÂ serâ rezlizada pelo Custodiante, de fotma
individualizada e integral, no momento em que referidos documentos
comprobatórios forem apresentados para registro perânte o Custodiante e a 83,
conforme o caso. Exceto em câso de solicitação expressâ pot titulates de CR A.
reunidos em Âssembleia Geral de Credores, o Custodiante estarâ dispensado de
forrnahzação

reahzar verificações postetiores do lastro dutante a vigência dos CRA.

O Custodiante receberá diretamente do Devedor ou, na falta dele, da
Emissora, com recursos do Fundo de Reserva e/ou do Patrimônio Separado, como
remuneração pelo desempenho dos deveres e attibuições que lhe competem, nos
termos da let apltcâvel e deste Termo de Securitização, o equivalente a R$ '1.125,49
(um mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e rìove centavos) mensais, incluído
4.1.1.4

grl$-aP de impostos, a serem teajustados pelo IPCA, correspondendo ao percentual
anual de 0,027o/o do Valot da Emissão.

4.1,.2.

O valot total dos Direitos

63.300.366,66 (sessenta

Creditórios, equivale, na data deste Termo, a R$
sesseflta e seis reais e

e três milhões, trezentos mil, trezentos e

sessenta e seis centavos).

4,2.

Aquisição dos Diteitos Creditórios

4.2.1.

Os Direitos Creditórios serão adquiriclos pela Emissora aparir da implementação das
condições precedentes, descritas na Cláusula 4.2.1..L abaixo, mediante o pagamento, pela
Emissora, do perúnente Preço de ,\quisição ao Devedor, observado o recebimento, pela

Emissora, dos recursos advindos da integralzação dos CR \ em mercado primário. A
tntegtaltzaçã.o patcial dos CRÀ imphcatâ, à exclusivo critério da Emissora, a alteração ou
cancelamento, confotme o caso, da aqursição dos Direitos Creditórios, bem como o
aditamento a este Tetmo de Securitização e aos instrumentos que formaltzem as Garantias
Adicionais de modo a adimplir com o Valor Mínimo de Coberrura das Garantias, conforme
definido abaixo.

4.2.I.1 As condições precedentes mencionadas na Cláusula 4.2.1. acimz são
("Condições Precedentes"): (i) o registro do presente Termo de Secudtização na
fotma da Cláusula 3.3 acìma; (ü) o tecebimento, peia Custodiante, da via original
negociável da CPR-F devidamente registrada peraflte o cartório de registto de imóveis

do domicílio do emitente e o cartório de títulos e documentos das comarcas das
cidades de domlcílio dos Avalistas; (Ð a formø.hzaçã.o e o registro, na forlr'a descrita
nos respectivos instnrmentos, das Garantias Âdicionais, acompanhados, no caso da
,\lienação Fiduciária de Lnóveis, clas maffículas dos Imóveis attalizadas, corr'
evidência cle tal registro; (iv) a fottnaltzação do registro dos Direitos Creditórios em
sistema de registro e liquidação financeita de ativos autotizado pelo Banco Central do

Brasil, conforme aplicável; (v) o fornecimento pelo Devedor, em tempo hábil, à
Emissora ou a quem esta indicat, de todas as informações necessárias pârâ atender
aos reqr.risitos da emissão dos Direitos Creditórios e dos CRA, e que as informações
fornecidas sejam suficientes, corretas e completas, a critério exclusivo da Emissora;
(vi) a contrataçã.o e remuneração pelo Devedot, se fot o caso, dos prestadores de
serwiços telacionados à ernissão dos Diteitos Creditórios e constituição das garantìas
neles relacionadas, incluindo, sem limitação, a assessores legais, auditores
independentes, contador, âgente fiduciário, tegistrador e custodiante, banco
registrador e liquidante, além de evenruais outros prestadores de serviços cuja
necessidade e escolha venham a ser verificadas em comum acordo entre as partes,
conforme Anexo I da CPR-F; (vri) recolhimento, pelo Devedor, de quaisquer taxas ou
tributos incidentes sobre os registros necessários p^ra emissão e boa forma)naçã,o
^
dos Direitos Creditórios; (vüi) tecebimento, pela Emissora, dos recursos advindos da
integrahzação dos CRA; (ix) a instituição do regime fìduciário dos CRA junto ao
Custodiante, nos termos dos art-igos 9" e 10" da Lei n" 9.514; (x) a obtenção da
pertinente cientificação de cessão devidamente assinada, em forma e substância
àquela constante do ,A.nexo D ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios, por meio da qual, os respectivos Compradores Elegíveis aceitam, de
maneta irrevogável e irretratável, rcaltzar todo e qualquer pagamento dele
decorrentes na Conta Centralizadora indicada na pertinente notificação de cessão; (xi)

a

emissão cle opinião legal, em termo satisfatórios, a exclusivo critério do
Coordenaclor Líder e do Coordenador Contratado, pelo âssessor legal contratado para
esüuturação da operação em conclusão do lev¿ntamento de informações e do
processo de dae dìligence do Devedot e dos Àvalistas; e (xü) a não ocouência de (a)
mudanças significativas no ambiente legal e/ou regulatório que disciplina a emissão
de CRÂ; þ) nrrbulências políticas e/ou econôrnicas que afetem o retorrìo esperado
pelos potenciais investidotes na emissào de CRÂ; e (b) quaisquer eventos de mercado
(incluindo alterações nas taxas de jutos básicas) que tesultem no aumerito substancial
dos custos ou na razoabilidade econômica da opetação de ernissão de CR \.
4.2.1,.2 Nos termos da CPR-F, o pagamento do Pteço de Àquisição serâ, realuado, à
vista, em moeda coffente nacional, mediante transferência elerrônica disponível ou
outro meio de pagamento petmiudo pelo Banco Central do Brasil, em conta coffente
de ritularidade do Devedor, na fotma prevista na CPR-F. Realizado referido

pagamento, não será devida qualquer outra contrapartida pela Emissora em favor do

Devedor, a qualquer título.

4.2.1.3 A Emissora rcahzarâ o pagamento parcial do Preço de Aquisição,
proporcionalmente ao mofltante a ser oportunamente integralizado, antes do
erìcerramento do Oferta desde que cumpridas as seguintes condições: (i) as condições
precedentes descritas na Cláusula 4.2.1.1. acima tenha sido observadas; e (ü) os
Valores Mínimos de Cobertura das Garantias, conforme abaixo definido, na
proporção da soma dos Valores Nominais Unitários dos CR.A à época integrâlizâdos,
estejam sendo obserwados.

4.2.2. Nos termos da CPR-F, efetuado o pagamento do Pteço de Aqutsição, os Direitos
Creditórios passarão, automaticamente, para a dn;laridade da Emissora, no âmbito do
Patdmônio Separado, e setão expressamente vinculados aos CRA por força do Regime
Fiduciátio, não estando sujeitos a qualquer upo de retenção, desconto ou compensação com
ou em razão de outras obrigações do Devedor, da Emissora ef ou dos Avalistas.

+.2.3. Àté a liquidação integral dos CR A., a Emissota obriga-se m^ntet os Direitos
^
Creditótios, bem como todos os direitos, bens e pagamerìtos, a qualquer título, deles
decotrentes, agn:pados no Patrimônio Sepatado, constituído especialmente pârâ esta
fìnalidade, na forma descrita no presente Termo de Securitização.

4.3.

Substituição e Reforço dos Direitos Cteditórios

4.3.1,. A Emissora ou o Agente Fiduciário, este nâ qualidade de representante dos titulares
dos CR A., rios termos da Cláusula 1.2 abaixo, poderá exiý o reforço ou substituição,
conforme o câso, dos Direitos Creditórios vinculados âos CRA, na hipótese de tais Direitos
Creditórios passârem, em virtude das hipóteses do attigo 9", patâgtalo único, inciso I, da
Instrução CVM 600, a representar, a qualquer momento, valor inferior ao saldo devedor dos
CRr\.

4.3.L.l O reforço ou substiruição de lastro de que tratz-^ Cláusula 4.3.1 actna deverá
ser realizado por meio de apresentação pelo Devedot de nova(s) CPR-F(s)aceitável(is)

à Emissora e aos titulares dos CRÂ reunidos em sede de Assembleia Geral de
Credores, a exclusivo critério destes, as quais deverão, em qualquet càso,p^Í^ os fins

e efeitos do artigo 40 d¡ Lei n".

11.016/04, integrar

o Ânexo I âo presente

instrumento, mediante a celebtação de aditamento, bem como o Pattimônio Separado
de forma a consLituir lastro para os Cfu\. Para lanto, o Devedot deverá enviar
comunicação escrita à Emissora e ao Àgente Fiduciário, ematê 2 (dois) Dias Úteis a

contar do recebimento de comunicação enviada por este ou pela Emissora,
identifìcando a necessidade de reforço ou substituição, apresentando nova(Ð CPR-

F(s), apta(s) a recompor(em) o lastro dos CRA ("Novos Direitos Creditórios"),
infotmando, para tanto, seus valores, pta;zos, vencimentos e demais catacterísticas
tidas por necessárias pela Emissora ef ou pelo Agente Fiduciário, juntamente com
cópia de todos os documentos que os originam e que comprovem, a crttério exclusivo

da Emissora e do Agente Fiduciário, estarem livres e desembaraçados de quaisquer
ônus ou gravames, cópias essas que deverão ser enviadas pelo Devedor à Emissora e
ao Àgente Fiduciário, nos endereços constantes da Cláusula 15.3 deste instrumento,
em até 1 (um) Oia Útil.

No prazo de 3 (rês) Dras Úteis contados da AssembleiaGeral de Credores
convocada pela Emissota ou pelo Àgente Fiduciário parl- aprova,ção dos Novos
Direitos Cteditórios, convocação esta que se dará no prazo mínimo legal após o
recebimento inequívoco pela Emissora ou pelo ,Agente Fiduciário de todas as
infotmações relativas aos Novos Direitos Creditórios ptevistas na Cláusula 4.3.1..1.
ackna, a Ernissora e/ou o Ägente Fiduciário deverão informar o Devedor sobre a
recusa ou a aceitação, confotme o caso, dos Novos Direitos Creditórios aptos a
reestabelecerem o saldo devedor dos CRA. Em caso de aceitação dos Novos Direitos
Cteditótios pelos titulares de CRA em ,{.ssembleia Geral de Credores, o Devedor
deverâ, em até 3 (ttês) Dias Út.ir contados do tecebimento da pertinente
confirmação pela Emissota ou pelo ,A.gente Fiduciário, teahza4 às expensas do
Devedor, a substiruição ou o reforço dos Direitos Creditódos, conforme o caso,
4.3.1..2

consoante nesta Cláusula previsto.

acima disposto, compromete-se o Custodiante a alefiar a
Emissora, o Agente Fiduciário e os titulares dos CRÂ sempre que obsewar que a(s) CPR-F

4.3.2. Sem prejuízo do quanto
que lastreia(m)

a

presente Emissão possa(m) deixar

de ser válida(s), vinculante(s)

e

exequível(is). Nessa hipótese, aplicar-se-á o disposto nas Cláusula 4.3.1. e seguintes.

4.3.3. Pata o reforço ou

substituição dos Direitos Creditórios de que rÍãtãm as Cláusulas
4.3.1, e 4.3.2 aitma, as Partes celebratão, nos prazos acima previstos, aditamento âo Anexo I
deste Termo de Securitização, de forma que conste a desctição a'l'tahzada de todos os direitos
creditórios que lastreiam os CRA, em cumprimento ao disposto naLei¡" 11.076/04 e na
Instrução CVM 600.

5.

Cen¡,crenÍsTrcAs DA EMrssÃo

5.1.

Nírmero da Emissão

E DA OFERTA RESTRTTA

5.1.."1. À Emissão objeto do presente 1nstfl-rmento constltul a 7^ (sétima) emissão de CR
Emissora.

\

da

5.2.

Valor da Emissão

5.2.1. O valor total da Emissão será de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) na
Data de Emissão ('T'alor da Emissão'), observado que a Of.er.ta Restrita poderá ser
concluída mesmo em caso de distribuição patcial dos CRA, desde que haja colocação
equivalente a, no mínimo, o Montante Mínimo.

5.3.

Coobtigação

5.3.1. Os CRA

5.4.

não contam com a coobrigaçã.o da Emissora.

Colocação e Ptocedimento de Disttibuição

5.4.L. Os CRÂ

serão objeto de distribuìção pública com esforços restritos de distribuição,

com irìtermedìação do Coordenador Líder e do Coordenador Contratado, sob regime de
melhores esforços de colocação, consoante o quanto estabelecido no Contrato de
Distribuição, nos teffios da Insttução CVM n" 476.

5.4.2. O público alvo da Oferta Restrita setão Investidores Profissionais, conforme
defìnidos nos termos do artigo 9"-A da Instrução CVM 539, confotme altenda pela Insftução
CVM 554.

5.4.3. No âmbito da Oferta Restita será permitrd^ a.pÍocutz- de, no máximo, 75 (setenta e
cinco) Investidores Profìssionais, sendo que somente 50 (cinquenta) Investidores
Profissionais poderão subscrever ou adquirir CRA. Nos termos do parâgrafo primeiro do
artigo 3" da Instrução CVI|;I 476 e p^r^ fins da Oferta Restrita, fundos de investimento e
carteiras administtadas de valores rnobiliários cujas decisöes de investimento sejam tomadas
pelo mesmo gestor setão considerados como único investidor para os fìns dos limites
previstos nâ presente Cláusula.

5.4.4. No ato de subscrição

e integralização dos CRÂ, cada Investidor Profissional assinará

declaração constante do Boletim de Subscrição atestando estar ciente, inler alia, que: (i) a
Oferta Restrita não foi registrada perante a C\M; e (ü) os CRÀ estão sujeitos a restições de
negociação previstas nestes termos e condiçöes e na Insttução CVM 476.

5.4.5. Em conformidade com o artigo 7"-A da Instrução CVM 476, o início da ofefia
pública disrribuída com esforços restritos deverá set informado pelo Coordenador Lider à
CVM, no prazo de

5

(cinco) Dias Úteis, contado da primeira procura a potenciais

investidores, devendo referida comunicação set encaminhada por intermédio dz pâglna da
CVM na rede mundial de computadores e conter as infotmações indicadas no Anexo 7-A da
Instrução CVM 476.

5.4.6. Em conformidade com o artigo 8" da Instrução CVM

476, o encerramento da Oferta

îo pra;zo de 5 (cinco) dias,
refericla
comunicação
ser encaminhada por
devendo
contados do seu ericerramento,
intermédio da pâgqna da CVM na rede mundial de computadores e coflter as informações
indicadas no Ânexo I da Instrução CVM 476.
Restrita deverá ser informado pelo Coordenador Líder à CVM,

.

Os CRÀ desta Ernissão, ofefiados nos termos da Ofetta Restrita, somente poderão
set negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliátios após decotridos 90
(noventa) dias de cada subscrição dos CRA pelos Investidores Profissionais, confotme
definidos na Instrução CVM 539, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CV}d 476,
5.4.1

condicionado, ainda, ao cumprimento pela Emissota das obtigações defìnidas no artigo 77 da
Instrução CVM 476.

5.4.8. Observadas as testrições de negociação actma, os

\

desta Emissão somente
poderão ser negociados entre Investidores Qualificados, conforme definidos na Instrução
CVM 539, a menos que a Emissora obtenha o registro de ofetta pública perante a CVM nos
termos do caput do artigo 2I daLei n" 6.385/1976, e da Insttução CVM 400, e âpresente
CR

prospecto da of.efia à CVM, flos termos da tegulamentação apbcâvel.

5.4.9. Observado o disposto

na Instrução CVM 476, os CRA poderão set negociados nos

mercados de balcão organizado e não organizado.

5.4.10.

Não será concedido qualquer tipo de desconto pelo Coordenador Líder e pelo

Coordenador Contratado aos Investidores Profissionais interessados em adquirir CRÂ no
âmbito da Oferta Restrita, bem como não existirão reservas antecipadas, nem fìxação de lotes
máximos ou mínimos, independentemente de ordem cronológica.
5.4.L1..

O Coordenador Líder e o Cootdenaclor Contratado reahzarão

a distribuição púbhca

dos CR'A. no ptatzo de até 180 (cento e oitenta) clias contados da data de início da distribuição

("Ptazo de Colocação").
5.4.1,2. A colocação de CRA serâ realtzada de acordo com os procedimentos da
plano de distdbuição descrito neste lnstrumento.

83 e com

5.4.1,3. Na hipótese de até o fìnal do petíodo de distribuição ter sido subscrita e integraltzada
a totalidade dos CRA, a Ofena Resuita será encerrada e a comunicaçào de encetramento setá

encarninhada pelo Coordenador Líder à CVM nos termos da Cláusula 5.4.6. ackna. Caso, no

entaflto, encerrado

o

Prazo de Colocação sem a dìstdbuição da totalidade dos CRA,

observado o Montante Mínimo, a Emissota deverá (i) aditar este Termo de Securitização pzta

refletir o valor total defìnitivo da Emissão e a quantidade de CRÂ, independentemente da
rcalização de Àssembleia Geral de Credores; e (ü) cancelar os CRA não distdbuídos.

5.4.L4. No caso da distribuição parciaI dos CRA, obserwado o quânto previsto n¿s cláusulas
precedentes, o investidor deverá, no momento cla subscrição, indicar se, implementando-se a
condição prevista, pretende teceber a totalidade dos CRÂ por ele subscritos ou quantidade
equivalente à proporção entre o númeto de CR \ efetivamente distribuídos e o número de
CRÀ originalmente ofertados, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do

investidot em receber
5.4.1,5. Caso,

a totalidade dos CRA

pot ele subscritos.

ao ltnal do Prazo de Colocação, a

integrahzados não seja sufìciente p^r^

quantidade de CRÀ subscritos e
o atendimento do Montante Mínimo, a Ernissão e a

Olerta serão canceladas pela Emissora, de comum acotdo com
Coordenador Contratado e o Devedot.

o

Coorden¿dor Líder, o

5.4.L6. Na hipótese prevista na Cláusula 5.4.1,5 acttna, a Emissota reallzarâ o resgate e
cancelamento de todos os CRA já subscritos e rntegraltzados, pelo seu Valor Nominal
Unitário, sem a incidência de Juros Remuneratórios e com dedução dos valores relativos aos
tributos incidentes, se existentes, e âos encârgos incidentes, se existentes, no prazo de 3 (ttês)
Dias Úteis contados da data em que tenha sido verificado o não atendimento do Montante
Mínimo, de acordo com os procedimentos da 83, bem como tom'arâ todas as providências
necessárias à liberação das Garantias Àdicionais, nos termos dos respectivos instrumentos.

Destinação dos Recutsos da Subsctição dos CRA e Aplicação de Recursos da
Emissão
5.5

5.5.1. Os recutsos obtidos

com â subscrição dos CRA setão utilizados pata (i) aquisição dos
Direitos Creditórios vinculados à presente Emissão, respeitada, quando necessária, a
prerrogativa de pagamento dos Direitos Creditórios com CR \, bem como (ü) a formação do
Fundo de Reserwa.

5.5.2. Os recursos provenientes da captação vtzblhzada pela securitização objeto deste
Termo de Securitização serão utilizados pelo Devedot p^r^ o financiamento das operações de
compra de insumos, mão-de-obra, produção de grãos e demais despesas operacionais, todas
inerentes ao curso notmal de negócios do Devedor ("Destinação dos Recursos"), até a
Data de Vencimento, conforme cronogrâma indicativo abaixo:

Petíodo para U tilizaçã,o
julho de 2019

Montante dos Recutsos

Pretensa Destinagão

R$6.700.000,00 (seis milhões

Àquisição de
fertilizantes e insumos

e setecentos mil reais)

químicos para a safra

ÂulorreçutaqÍt*

201,9/2020 de soja.

âgosto de 201.9

R$10.000.000,00 (dez

milhões de teais)

Aquisição de
fefitlizantes e insumos
químicos para a szfra
201,9/2020 de algodão.

julho de 2020

R$6.700.000,00 (seis milhões
e setecentos mil reais)

Àquisição de
fertilizantes e insumos
químicos para a saf:,;,^
2020/2021. de soja.

Àquisição de
agosto de2020

R$10.000.000,00 (dez

milhões de reais)

fertiÏzantes e insumos
quírnicos pata a safta
2020/2021. de algodão.

julho de 2021

R$6.600.000,00 (seis milhões
e seiscentos mil teais)

Àquisição de
fettilizantes e insumos
químicos para a safta
2021,/2022 de soja.

agosto de2021

R$10.000.000,00 (dez
mdhoes de reais)

Aquisição de
fertilizantes e insumos
químicos para a safra
2021./2022 de algodão.

5.5.2.1

O

ctonograma constante na Cláusulz 5.5.2 acttna ê um indicativo da destinação
pretendida aos recursos pelo Devedor, não sendo a ele vinculante, de modo que tais
recursos podetão ser utilizados fora dos períodos indicados, desde que estejam em
consonância com a Destinação dos Recutsos e respeitado o pra;zo limite para sua
uttlização, qual seja, aData de Vencimento.

5.5.2.2.

O Devedot

deverá comprovar a destinação dos recursos obtidos por meio da
securitização objeto deste Termo de Secutirização e seu rÍaÍut, sempte que assìm for

solicitado pelo Âgente Fiduciário, ou por autorìdade competente, para fins

de

atendimento a normâs e exigências de órgãos reguladores e fiscaliz¿dores, em até. 10 (dez)
Dias Úteis do recebimento da solicitação ou em prazo menor, se assirn solicitado por
qualquer tal autoridade ou determinado por Notma, mediante o fornecimento de
declaração nos termos do modelo "Declaração de Comprovação de Recursos"
constante do Anexo VII a este Termo de Securitização.

por 'Norma": qualquer lei, decreto, medida provisória, regulamento,
norma administrativa, oficio, carta, resolução, instnrção, circular e/ou qualquer tipo de
determinação, na forma de qualquer outro instrumento ou regulamentação, de órgãos ou

5.5.2.3. Compreende-se

entidades governamentais, autarquias, tr-ibunais ou qualquer outra autoridade competente,

que crie direitos e/ou obrigaçöes

5.6.

Registro para Disttibuição, Negociação e Custódia Elettônica

5.6.1. Os CR A, serão depositados

para distribuição, negociação e custódia eletrônica naB3,

observadas as regras da Instrução CVlltl 476.

5.7.
5.1

Repactuação

.'1.. Os CRA não serão objeto de tepactuação.

5.8

Classificação de Risco

5.8.1. Os CRA desta

5.9.

Emissão não serão objeto de classifìcação de risco.

Conta Centralizadora e Fundo de Reserva

5.9.1. Os recursos integrantes do Patrimônio Separado decorrentes do pagamento

dos

Direitos Creditórios pelo Devedor efou r\valistas, bem como do pagamento dos recebíveis
objeto da Cessão Fiduciária de Recebíveis, serão recebidos na Conta Centtahzadota.

5.9.2. Será formado o Fundo cle Reserwa, clestinado ao pagamento das despesas flat,
presentes, futuras, ordinárias e extraordinárias da Emissão, nos termos da CPR-F,
relativamente a todo o prztzo de vigência da operação, valotes esses que serão constituídos na
sua totaLidade com a retenção de patte dos recursos devidos pela Emissota ao Devedor em
virtude do pagamento do Preço de Aquisição a ser reallrzado rìos termos da Cláusula 4.2.1..7.

5.9.3. Os recursos da Conta Centtaizadora

serão destinados ao pag mer'to, nas Datas de

Pagamento dos Juros Remuneratórios, nos Eventos de Amortização OråinâÀa ou em caso de

Arrrofiização Exttaordinária, dos valotes devidos aos titulares de
Tetmo de Secutitização.

5.9.4. Os valores totais devidos e a forma

Cfu\ nos termos

deste

de pagamento pela prestação de todos os serviços

telacionados à Emissão e à Oferta Restrita, incluindo, inter alia, aqueles prestados pelo Àgente

Fiduciário, pelo Custodiante e pelo Escrirurador, estão descritos na Cláusula 19 abaixo,
serão pâgos

pot meio dos recursos decorrentes do Fundo de

e

Reserwa.

5.9.5. Devido à af.etaçã.o do Patrirnônio Separado, a Conta Centahzadota não poderá ser
movimentada pela Emissora, exceto para os pagâmentos autorizados nos termos do presente
Tetmo de Secudtização, atê a tntegral amofi)zação dos CRÂ.

5.10. Aplicação dos recursos da Conta Centnlizadota
5.10.1.

À

e do Fundo de Reserua

Emissora poderá aplicar os recursos recebidos, incluindo os valores referentes

a

Ca¡h Collaleral, conforrr,e defìnidos na Cláusula 6.6.2.3 deste Termo de Securitização, bem

como os valores que comporão o Fundo de Reserwa, em (i) fundos de tenda fixa de baixo
risco, com liquidez diária, que tenham seu patrimônio representado, preponderantemente, por

tídos ou ativos de renda fìxa, pré ou pós-fixados, emitidos pelo Tesouro Nacional ou pelo
Banco Central do Brasil; e (ü) Certificados de Depósito Bancârro, de liquidez diâria; ou, ainda,

(-) títulos públicos federais (em conjunto, as 'lplicações Financeiras'), sendo a
temunetação percebida nesta apJicação revertida em benefício do Patrimônio Separado.

5.10.1.1 Nos termos do Contrato

de Banco Liquidante, o Banco Liquidante não
terá qualquer responsabilidade com relação a quaisquer prejuízos tesultantes do
investimento dos recursos conforme acima descrito, e não será obrigado a invest-ir
quaisquer recursos detidos na Conta Centahzadora, salvo conforme instruído nos
termos acima mencionados.

5.1.0.L.2 O Banco Liquidante não aguâ na qualidade de assessor e/ou consultor
fìnanceilo de investimentos da Emissora, tampouco o fatâ a Emissota em Ãaçã,o ao
Agente Fiduciário ou a qualquer dos titulates dos CRA, sendo que a Emissora
obserwará o disposto na Cláusula 5.1.0.1. pata a apltcação dos recursos.

5.10.1.3 À Emissora

nã.o terâ qualquer responsabilidade em relação à rentabildade

por ela reaTizados, tampouco
com relação a quaisquet eventuais prejuízos, reivindicaçöes, demandas, danos,
de quaisquer investirnentos em Aplicações Financeiras

tributos ou despesas resultantes clas apLicaçöes em tais investimentos, inclusive, entre
outros, qualquer responsabilidacle por demoras (não resultante de transgressão

cleliberada)

flo investimento,

reinvestirrrento

ou liquidação dos

referidos

investimentos ou ainda quaisquer lucros cessantes inerentes a tal demora.

5.11.

Demais Prestadores de Serviços

5.11.1. :\lém do -Agente Fiduciário e do Custodiante (que também
como digitador e
^tùatâ
regìstradot das CPR-F, para fìns de custódia elettônica e de liquidaçã,o ftnancetta de eventos

de pagamento das CPR-F na 83, nos termos da Cláusula 3.4.1 acima), os

seguintes

prestadores de sewiços fotam contratados pelo Devedor paraviablhzar a Emissão:

o Escriturador a''rtarâ como escritutador dos CRÂ, os quais serão emitidos sob a
forma nominativa e escritural. Serão reconhecidos como comprovantes de
druladdade dos CRÀ: (i) o extrato de posição de custódia expedido pela B3 em nome

de cada

ddat de CRr\; ou (ü) o extrato emitido

pelo Esctiturador com base

nas

informações fornecidas pela 83.

O Escrirurador faú, jus a uma remuneração, pela

prestação de seus serwiços, equivalente a R$1.012,94 (um mil e doze reais e noventa

e

quâtro centavos) mensais, incluído grl$-aþ de impostos, a ser reajustada pelo IPCA,
correspondendo ao percenrual anual de 0,02025o/o do Valor da Emissão; e
(b)

o Banco Liquidante será contratado pela Emissora para ope:acionalizar o pagamento
e a liquidação de quaisquet valores devidos pela Emissora aos titulares de CRA,
executaclos por meio do sistema da 83, flos termos da Cláusula 3.4.1, actrna. O Banco
Liqurdante faú jus a uma remuneração, pela prestação de seus serviços, equivalente a
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem recorrência, dividido pelo número de
patrimônios separados ativos da Emissora, a qual representa aproximadamente
ano em rcIação ao Valor da Emissão, a ser
0,005% (cinco milésimos por cento)
^o
paga pelo Patrimônio Separado atê o '1" þdmeiro) Dia Údl a contat da pÀ.irre:lra data
de subscrição e integralizaçã.o dos CRA, e, também pelo Patnmônio Separado, na
mesma data dos anos subsequentes, ztrnlJzadas anualmente pela vartaçào acumulada
do IGP-M ou, na falta deste ou, ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo
índice que vier a substituí-lo, a patll da data do primeiro pagamento.

lc)

os Auditores Externos serão tesponsáveis pelos sewiços de auditoria anual das
demonstrações financeitas do Patrimônio Separado, e farão jus a uma remuneração,
pela prestação de seus serwiços, equivalente a parcelas mensais de R$ 144,91 (cento e
quarenta e quatro reats e noventa e um centavos), a qual representâ aproximadamente
0,00347oh (kezentos e quarenta e sete centésimos de milésimos por cento) ao ano em
telação ao Valor da Emissão, reajustado anualmente segundo o IGP-M e, no caso de
sua supressão ou extinção, subsdrutivamente, outro índice de reajuste permitido pot
lei. De acordo com a regra do artigo 31 da Instrução da CVM n" 308, de 14 de maio
de 1.999, conforme alterada, o auditor independente não poderâ prestar serviços para
um mesmo cliente por pta.zo superiot a 5 (cinco) anos consecutivos, de modo que,
nessa hipótese, os .A.uditores Externos deverão ser substituídos por outro auditor

equivalente ao âqui previsto, sem A
necessidade de aclitamento ao Termo de Securiização e independentemente de

independente, contratado

com escopo

rcaltzação de ,{ssembleia Geral de Ctedores;
(d)

o Contador do Patrimônio Separado será responsável pelo registto e análise cofltábil
das contas patrimoniais relativas ao Patrimônio Separado e farâ ius, pelos serwiços
prestados, â uma remuneração no valor mensal de R$ 110,00 (cento e dez reais), a
qual representa aproximadamente 0,00264oh (duzentos e sesserìta e quatro
centésimos de milésimos por cento) ao ano em telação ao Valor da Emissão,
reajustado anualmente, segundo o IGP-M e, no caso de sua supressão ou extinção,
subsdrudvamente, outro índice de reajuste permrudo por lei.

Áulorreçutaqåo

5.1,L.2.

O

Custodiarìte,

o

Escrirurador,

o

Banco Liquidante, os Auditores Externos e o

Contador do Patrimônio Separado poderão ser substituídos, sem necessidade de aprovação
em Assembleia Geral de Credores, nas seguintes hipóteses: (i) os serviços sejam prestados em

inobserwância aos respectivos contratos de prestação de serwiços; (ü) caso estejam, conforme
ap)icável, impossibilitados de exercer âs suas funções ou haja renúncia ao desempenho de
suas funções nos termos previstos em contrato; e (iii) em comum acordo entre a Emissora e o

Àgente Fiduciário.

5.1,1,.2.1,. Para fìns de substrtuição dos Auditores Externos sem a necessidade de
aprovação dos titulares de Cfu\, a Emissora deverá observar, ainda, que o escopo do
serwiço originalmente contratado com os Auditores Externos seja mantido.

5.t1.3. Os valores totais devidos e a forma de pagamento pela ptestação de todos os serviços
relacionados à Emissão e à Oferta Resttita, inciuindo, inter alia, aqueles prestados pelo Agente

Fiduciátio, pela Emissora, pelo Custodiante, pelo Escrituradot e pelo Banco Liquidante, estão
desctitos na Cláusula 79 zbaixo, e setão pagos por meio dos recursos decorrentes do Fundo
de Reserva e/ou do Pattimônio Separado, ou, na ausência deles, diretamente pelo Devedor
ou pelos drulares de CRA, na forma prevista neste Tetmo de Securitização.

6.

Cen¡crenÍsrrcAs Dos CRA

6.1,

Demais Catacterísticas dos CRA

6.1..1. Valor Norninal Unitátio. O valor norninal unitário dos CRA será de R$10.000,00 (dez
mil teais) naData de Emissão ('T'alor Nominal Unitátio").
6.1..2. Quantidade de CRA. Serão emitidos 5.000 (cinco mil) CR¡

6.1.3. Forma e Emissão cle Ceruficaclos. Os

CRA. setão emitidos sob a forma escritural.

6.I.4.

Local e Data de Emissão. Para todos os fins legais, a data de emissão dos CRA é 17
de junho de 2019 ("Data de Emissão'). O local de emissão é a Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.

6.1,.5 Comorovacão

de Titularidade dos CRA. Para todos os fins de direito. a ritularidade

dos CRA será comprovadz por meio de extrato de posição de custódia expedido pela 83 em
nome do respectivo únrlar do CR:\, considerando que a custódia eletrônica dos CRA esteja
na 83 e, adicionalmente, pelo exúato expedido pelo Esctiturador, tendo como base as
informações geradas na 83.

6.1.6. Preco de Subscricão e Pasamento. Os CRÂ serão subscritos e inteErahzados oelo seu
Preço de Subscrição, à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscdção, nos termos
do respectivo Boletim de Subscrição.

6.L.7. Condições de Negociação clos CRA. Os útulares dos CRÂ poderão livremente
transferir ou alienar os CRÂ, obsewadas as norfiras aplicáveis à distribuição de valores
mobiliários, os procedimentos da 83 e períodos de vedação à negociação dispostos neste
Tetmo de Secutirização

e na Instrução

CVM 476.

6.1.8. Ànralização Monetária: Não será devida aos titulares de CRA qualquer upo

de

al;:ralnação ou cotreção monetâria do Valor Nominal Unitário.

6.2.

Remunetação dos CRA

6.2.L. Os tidares dos CRÀ farão jus ao recebimento de jutos remunetatórios semestrais
cottespondentes a 100%o (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diátias dos
Depósitos Intetfìnanceiros - DI, over extra-grupo, expressa na fotma petcentual ao ano, base

252 (duzentos

e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme abaixo definido),

calculadas

e

divulgadas diariamente pela 83, no Infotmativo Diário disponível em sua pâýna na internet

ftttp://wrvw.cetip.com.br) ("Taxa DI"), acrescidos de uma sobretaxa ou tþread de 2,5o/o
(dois inteuos e cinco décrmos por cento) ao
também base 252 (duzentos e cinquenta e
^no,
dois) Dias Úteis, calculada de forma exponencial e cumulativa,pro rala temþoris por Dias Úteis
decorridos, incidente sobte o Valor Nominal Unitário ou Valor Norninal UnitâÅo
Remanescente, confotme o caso, desde a data da primeira rntegraltzação dos CR-A até a
respectiva Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme defìnido na Cláusula
6.2.2 abaixo, aplicando-se a fórmula descrita abaixo ('Juros Remuneratórios'):
J = VNb x (Fator deJuros -1)
onde:

'J"

corresponde ao valor unitário dos Jutos Remunetatódos devido no final do Período de
Capitabzaçáo (conforme abaixo definido), calculado 8 (oito) casas decimais sem

atredondamento;

''VNb"
após

a

cortesponde ao Valor Nominal Unitário ou Valot Nominal Unitário Remanescente

i-é.stma amofüzzção, infotmado/calculado

com 8 (oito) casas decimais sem

arredondamento;

"Fatot de Jutos" é composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de spread, calculado com
9 (nove) casas decimais, com arredondamento, aputado de acordo com a seguinte fórmula:

Âq€nte F¡dsçiårir¡

Fator de Juros = FatorDI x FatorSpread
onde:

"FatotDI"

corresponde ao produtório das Taxas

DI da data de início do Período de

Capitahzação, exclusive, até a data de cálculo, inclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais,

com arredondamento, apurado da seguinte lorma:

Fatornl =

(1
f]
k='t

TD /¡, )

onde:

"k" coffesponde

"n"

ao número de ordem das TaxasDI, sendo

"k" urn númeto inteiro;

corresponde ao número de TaxasDI consideradas no Período de Capitalnação, sendo

"n" um número inteiro;

"TDI¡"

correspondente à TaxaDI, de otdem k, expressa ao día, calculada com 8 (oito)
decimais, com artedondamento, apurado da seguìnte fotma:

casas

*,ì*
' =lDI.
\,100 ) -,

TDr,
onde:

"DIk"

corresponde à TaxaDI, de ordem k, divulgada pela 83, válida

por 1 (um) Dia útil

(ouemight), utjitzada com 2 (duas) casas decimais;

"FatorSpread" cortesponde à sobretaxa de jutos fixos, calculada com
decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

onde:

"spÍead'será de 2,50 (dois inteiros e cinco décimos);

9

(nove)

casas

"DP" é o número de Dias Úteis entre a

de Capitahzação ou

a

última data de pagamento cle Juros Remuneratórios, o que ocorrer por último, exclusive, até
data de cálculo, inclusive, sendo DP um número inteiro;

a

data de início do Período

À TaxaDI cleverá set utilizada considerando idêntico número de casa decimais divulgado pelo
órgão responsável pelo seu cálculo, exceto quando indicado de outra formz.

1)

o fator

resultante da expressão
decimais sem atredondamento;

(1

+TDIk) é considerado com 16 (dezesseis)

casas

2)

efetu¿-se o produtório dos fatotes diários (1+TDIr), sendo que, a cada f.ator diârío
acumulado, considera-se seu resultado com 1,6 (dezesseis) casas decimais, sem
arredondamento, aplicando-se o próximo fator drá,ùo, e assim por diante até o último dia
considerado;

3)

um^ ÿez os fatotes estando acumulados, consideta-se o fator result¿nte "FatorDI",

com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;

4)

o fator tesultante da expressão (FatorDI x FatorSpread) é considerado com 9 (nove)

casas decimais, com arredondamento; e

5)

a TaxaDI deverá set utilizada considerando idêntico número
divulgado pela entidade responsável pelo seu cálculo.

6)

para efeito do cálculo, será sernpre considerada aTaxa

DI

de casa

decimais

divulgada com 1 (um) Dia

Útit ¿. defasagem em relação à data de cáiculo. De forma exemplificativ^, a t^xà DI utilizada
no dia 15 será aTaxa DI dir,'ulgadaao final do dia 14, levando em consideração que os dias 15
e 14 são dias úteis.

Define-se como "Período de Capitalizagão" o interwalo de tempo que se inicia na data da
primeira rntegralnação dos CRÂ (inclusive), no caso do primeiro Petíodo de Capitabzação, ou
na data prevista do pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior (inclusrve),
flo câso dos demais Períodos de Capitaltzação, e tetmina na data prevista do pagamento de
Juros Remuneratórios (exclusive) correspondente ao período. Cada Período de Caprtakzação
sucede o antetior sem solução de continuidade.

6.2.2. Os Juros Remuneratórios

serão pagos semestralmente nas seguintes datas ("Datas de
Pagamento dos Jutos Remuneratódos'): (i) 28 de outubro de 201.9; @) 27 de abril de

2020;

(n) 27 de outubro de 2020; (tÐ 27 de abril de 202I; (v) 27 de outubro de

2021,; (vi) 27

de abril de 2022; e (vü) na Data de Vencimento.

6.2.3.

Dia Util em alguma Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios,
não houver divulgação da Taxa DI pela 83, será aphcada, em substituição, a última Taxa DI
Se, em qualquer

então dir.'ulgada, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Emissora e os titulares
de CR{ quando da divulgação posterior daTaxa DI que seria aplicável. Se a não divulgação
daTaxø. DI for superior
pÍ^zo de 10 (dez) dias consecutivos, aplicar-se-á o disposto nos
^o
itens abaixo quanto à defìnição do novo parâmetro dosJuros Remunetatórios.

6.2.4. Na

ausência de apuração ou dir,'ulgação daTaxa DI por pnzoigoal ou superior a 10
(dez) dias consecutivos da data esperada para sua divulgação, ou, ainda, no caso de sua
extinção por rmposição legal ou determinação judicial, a Emissora ou o Àgente Fiduciário
deverá, no pr^zo máximo de 7 (sete) dias consecutjvos contados: (i) do 10" (décimo) dia
conseculivo de ausência de aputação ou dìvulgação daTaxa DI; ou (ü) do 1" þrimeiro) Dia
Útit .- que a Taxa DI não possa ser uttbzada pot proibição legal ou judicial, corlvocar
Assembleia Getal de Credores p^rz defìnição, conforme decisão dos tirulares dos CRÂ
^
então teunidos em assembleia, do novo patâmerro de temuneração a set aplìcado aos CRA.
,A.té a delibetação do novo parâmetro, será :ottLz,ada, pat^ o cálculo dos
Juros Remuneratórios,
aulttma Taxa DI divulgada, não sendo devidas quaisquer compensações enfte a Emissora e
os tjtulares dos CR-{, quando da deLiberação do novo parâmetro de remuneração para os
CRA.

6.2.5. Caso não ll'aja

acordo sobre a taxa substituúva entre a Emissora e os titulares dos
CRÀ representando, no mínimo, arr'aioÅa dos Cfu\ em Circulaçãopata. F-ins de Quórum, o
Devedor deverá resgatar integralmente a CPR-F, de forma que a Emissora efetue o resgate da

totalidade dos CRÀ, r'to prazo de 15 (quinze) dias contado da data de encerramento da
respectiva Ässembleia Geral de Credores, pelo seu Valor Nominal Unitário e/ou Valor
Nominal Remanescente acrescido dos Juros Remuneratórios devidos, u ilizando, parz. t^nto, a
última Taxa

DI

diwulgada calculada þro rata terzþorh, a pattu da data da primeira 'tntegrahzação

dos CRA ou da última Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios, o que ocorrer por
último, sem qualquer prêmio.

6.2.6. Não obstante o disposto acima, caso a Taxa DI venha a ser dir,'ulgada antes

da

rcaltzação da tespectiva Àssembleia de Ctedores, a refertda Assembleia Geral de Credotes não
será mais rczltzada e a Taxa" DI então dir.'ulgada, a partst da tespectiv a data de referência, será
empregada p^r^ aputação do Fator DI.

^

6.2.7. Fatão jus aos pâgamentos de Juros Remuneratórios aqueles que forem titulares dos
CRA no final do Oia Úil anterior a cada Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios,
con forme previsto neste instrumento.

6.2.8. Caso, após o pagâmento de todos e quaisquer valores

devidos aos detentores dos
CRÂ, na forma aqui estabelecida, assim cotno rcalizada a dedução de qualquer custo ou
despesa aqui prevista, exista valores excedentes oriundos dos Direitos Creditórios já
liquidados ou dos recebíveis oriundos dos Contratos Mercantis Elegíveis depositados na
Conta Centrahzadora, referido valor setá liberado à conta de livre de movimentação do
Devedor a ser por ele oportunamente informada.

6.3.

Condições de Pagamento dos CRA

6.3.1,. Os CRÂ tetão vigência de 40 (quatenta) meses, até a Data de Vencimento, sem
prejuizo das hipóteses de Amottização Extaordtnâria, Eventos de Amotazaçã,o Ordinâria e
Evento de Resgate Antecipado Obrigatório, confotme definidos neste Termo de
Securitização.

6.3.2. Os CRA setão liquidados pelo Valor Nominal Unitátio, acrescido de Juros
Remunetatórios, bem como demais erìcargos e multas estabelecidas neste instrumento e que
venham a ser eventualmente devidos nos tefmos deste instrumento, devendo, portanto, a
Emissora p^g t aos tirulates de CRÂ, ou à su¿ respectìva ordem, os Jutos Remuneratórios,
nas Datas de Pagamento dos Juros Remuneratórios, e o Valor Nominal Unitário, em moeda
corrente nacional, u'ilizando-se dos procedimentos adotados pela 83, de acordo com a tabela
abaixo (cada um, um "Evento de Amottização Ordinâtia'):

Evento de Amotizaçã,o Ordinfura
27 de outubro de2020

Valot de Amottização
25o/o

(vinte e cinco por cento) do

Valor Nominal Unitário dos CRÀ.
33þ30Á (trinta e três inteiros e trinta

27 de outubro de 2027

e ttês décimos por cento) do Valor

Nominal Unitário Remanescente dos
CRA.

Data de Vencimento

100% (cem por cento) do Valor
Nominal Unttâtio Remanescente dos
CRÂ.

6.3.3 As amortizações serão rcaltzadas pela Emissor^ com recursos decorrentes do
pagamento dos Direitos Creditórios e/ou com recursos oriundos do pagamento, pelos
respectivos Compradores Elegíveis, dos recebíveis dos Contratos Mercantis objeto da Cessão
Fiduciária de Recebíveis, previamente ao respectivo Evento de Amorazação Ordnâria.

6.3.4. Em cada Evento de -Amortização Ordinâria, uma vez recebido os recursos, a
Securitizadon deverâ proceder à amorttzação parcial ou liquidação totâl dos CRA, conforme
o caso, pelo seu Valor Nominal Unitário Remanescente.

6.3.5. Caso os tirulares cle CR \ tenham imunidade ou isenção tlbutâla,

estes deverão

encaminhar ao Banco Liquidante e ao Escrirurador, no prazo minin'to de 15 (quinze) Dias
Úteis anteriores à data prevista para recebimento de valotes relativos aos CRA, documentação

comprobatótia da referida imunidade trlbutârra sob pena de ter descontado de

seus

pâgamentos os valores devidos nos termos da legislação tùbutâÀa em vigor.

6.3.6. Considerar-se-ão

automaticamente ptotrogados até o pdmeiro Dia Út'il subsequente,
sem acréscimo de juros ou de qualquer outro encargo moratório aos valores a serem pagos,
os prazos p^ra. p^g mento de qualquet obrigação prevista ou decortente deste instrumento
quando a data de tais prazos coincidir com dia que não seja um Dia Útil.

6.3.7. Sem prejuízo dos Jutos Remuneratórios, ocortendo impontualidade no

pagamento
pela Emissora de quaisquer obrigações pecuniárias relativas aos CRA, os débitos vencidos e
não pagos (devidamente atualizados pelos Juros Remuneratórios) setão, ainda, acrescidos de
Encargos Moratórios.

6.4.

Local de Pagamento

6.4.1. Os pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário e/ou do Valor Norninal
Unitário Remanescente dos CRA, Juros Remuneratórios, ou quaisquer outros valores a que
fazem jus os titulares dos CRÂ, serão efetuados pela Emissora utilzando-se dos
procedimentos adotados pela 83, pârâ os CRA custodiados eletronicamente naB3.

6.5.

Pagamento dos Direitos Cteditórios e dos Contratos Mercantis Elegíveis

6.5.1. Os

pagarnentos dos valores devidos de acordo com e em decortência dos Di¡eitos
Creditórios e dos Contratos Mercantis Elegíveis serão efetuados da seguinte forma:
os valotes devidos rìos termos dos Direitos Creditórios

(")

e/ou dos Contratos Mercantis
Elegíveis serão pagos mediante crédito na Conta Cenúaltzadora; e

þ)

a Emissora liquidatá os Direitos Creditórios e os recebíveis oriundos dos Contratos
Mercantis Elegíveis, conforme previsto neste Termo de Securitização e na Cessão
Fiduciátia de Recebíveis, ficando desde já attortzada, de forma irrevogável e
kreúatâveI, a reahzar débitos na Conta Centtahzadot^ pàrø" liquidação flnanceira dos

CRr\.

A autorzação

permanecerá vâl:da até a integral liquidação dos CR-A.

6.5.2. Caso os valores devidos pø,r^pagamento dos Direitos Creditórios e/ou dos Contratos
Mercantis Elegíveis não sejam identifìcados na Conta Cenúahzadorâ nos seus respectivos
vencimentos, por falta de saldo suficiente ao eftcaz adimplemento da obrigação de pagamento
de que ora se trata, Emissora estâ autorizada a proceder com a excussão das Garantias
^
Àdicionais de acordo com os respectivos instn-rmentos que as f.orrrralizarr,, observado o
quanto previsto na Cláusula 6.5.2.1 abaixo e atuando na îorma disposta na Cláusula7.4.3 deste

Termo de Securitização.
6.5.2.1

Caso medidas judiciars sejam necessârias pan reaver os Direitos Creditótios
inadimplidos, incluindo, inter alia, a excussão das Garantias Adicionais, a Emissora,
mediante aprovação dos titulates dos CR t representando J}o/o (setenta por cento)
dos CRA em Circulação para Fins de Quórum, reunidos em Assembleia Geral de
Credores, deverá acionar um escrìtório de advocacrz para adoção das medidas
cabíveis p^r^ cobrança dos tespectivos Diteitos Creditórios, sempre tomando em
^
consideração o valor de recupetação dos créditos e os custos associados com as
respeclivas medidas. Nesta fase de cobranç^ pot intermédio de escritório de
zdvocacia serão adotados ptocedimentos preliminates de nots,ftcação extrajudicial ou
judicial dos devedores inadimplentes para solução amrgâvel da controvérsia e,
posteriormente, em caso de não pagamento, na adoção das medidas judiciais cabíveis.

6.6,

GarantiasAdicionais

6.6.1,. Em garania do pontual pâgâmento dos Direitos Creditórios, de todas as obrigações
decotrentes da CPR-F e deste Termo de Securitização, inclusive as obrigações de pagamento
integral de todos e quaisquer valotes, principais ou acessórios, incluindo, mas não se
lirnitando, ao pagamento integral do Valor Nominal Unitário e/ou do Valor Nominal
Unitádo Remanescente dos CR A,, dos Juros Remuneratórios, de encargos e custos nos
termos dos CR-A. e deste Termo de Securitização, bem como de todo e qualquer custo ou
despesa comprovadamente incorrido pelo ,{.gente Fiduciário ou pela Emissora, por qualquer
prestador cle serwiço descrito no presente Termo de Securitização ou pelos titulares dos CRA
em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais
necessários ao exercício de seus dileitos e prerrogativas decorrentes dos CR { e deste Termo
de Securitização, os CRA contarão com as seguintes garantias adicionais ("Garantias
Adicionais"):
6.6.7.1. Cu¡ão Fidaci¿íria de Reæbhni¡. Cessão fiduciária sobre todos os direitos creditórios do
Devedor, presentes e futuros, (i) oriundos de Conftatos Metcantis, direitos creditórios

na Conta Centtahzadora, e (ü)
depositados na Conta Centtzltzadora, incluindo quaisquer investimentos, recursos,
direitos, rendimentos, remunerações, frutos, acréscimos, privilégios, preferências,
prertogativas e ações a eles relacionados, tudo nos termos do artigo 66-8, SS 3",4 e
estes que serão pagos pelos Compradores Elegíveis

5" da Lei n" 4.728/65, do artigo 41 daLei n" 11,.076/2004, do Código Civil, bem
corro dos artigos 18 a20 daLein" 9.514/1,997, nos termos do Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios, a ser celebrado entre o Devedor e a Emissora
("Cessão Fiduciátia de Recebíveis").
para fins de composição da Cessão Fiduciária de
Recebíveis, Contlatos Mercanlis que atendam aos seguintes requisitos ("Contratos
6.6.1,.7.1,. Somente serão aceitos,

Metcantis Elegíveis"),
þ)

a serem verificados pela Emissora:

tenha sido celebrado com Cargill Agtícola S.A. (CNPJ/ME

no

60.498.706/0001-57), Louis Dteyfus Commodiries Brasil S.Â. (CNPJ/ME n"
1.8.84 4.41 2 / 000 1 -73), Bunge Alimen tos S.À. (CNPJ /ME n" 84.046.101 / 0001 -

93), ECOM Agroìndustrial Corporation Ltd., inclusive por meio de sua
subsidiária no Brasil EISÀ -Empresa Interagricola S.Â. (CNPJ/ME n"
62.356.878/0001-11), e Olam Brasil Ltda. (CNPJ/ME n" 03.902.252/0001.02) ("Comptadotes Elegíveis");
@)

cujo preço de venda tenha sido devidamente fixado, ou seja, determinável de
acordo com os termos e condições devidamente descritos no respectivo
Contr-ato Mercantil;

G)

cujos termos de pagamento estabeleçam pagarrrento em moeda corrente
nacional, em, no máximo, 30 (trinta) dias contados da respectiva data de
entrega dos produtos nele comercializados e no mínimo até 1,0 (dez) Dias
Úteis antes de qualquer Evento de Amortização Ordinária, conforrne o caso,
considerando-se, para tanto, todos os prazos contratuais aplicáveis, incluindo,

mas não se limitando
pra:zo máximo de entrega do produto e ptazo perra
^,
pagamento do produto pelo Comprador Elegível, conforme o caso;
(d)

não preveja qualquer tipo de retenção, dedução ou compensação, seja por que
razã.o

G)

oû naÍ)tezz fo!;

esteja livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames e não tenha sido

alocado prrl- o pagamento de qualquer outra dívida ou emissão do Devedot
ou dos Âvalistas; e
(Ð

em relação aos quais o Devedor tenha obtido a perúnente cientifìcação da
cessão ltduciâriz devidamente assinada, pot meio da quai os respectivos
compradores Elegíveis aceitam, de manei¡a irrevogável e :r.re."atâvel, teahzat
todo e qualquer pagamento dele decorrentes na Conta CenûaLzadon
indicada na pettinente notificação de cessão, bem como a não cancelat,

rescindir ou de qualquer outro moclo terminar o contrato em questão sem

a

prévia e expressa anuência do Agente Fiduciário.
6.6.L.2. Alienaúo Fidaciriria de Inóuei¡: .Ãlienação fiduciária

de imóveis de titularidade

dos

Proprietários dos Imóveis, que setá outorgada em favor da Emissora, nos termos de

Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis, a ser ltmado entre o Devedor,

a

Emissora e os Proprietários dos Imóveis, em garantia ao cumprimento das obrigações
no presente Termo de Securitização, assim como as assumidas pelo
Devedor no âmbito da CPR-F.

prevlstas

6.6.2. Indìce de Cobertara e Re,forîo da¡ Garanria¡ Adicionai¡. O Devedor deverá assegurâr que a
qualquet tempo, enqì.ranto houvet obtigações pendentes de cumprimerito no âmbito dos
CRA, sejam respeitados os seguintes índices de cobertura e reforço das Garanttas Adicionais,
observado o disposto nas Cláusulas 4.2.I e 4.2.1.3 (em conjunto, o ''V'alor Mínimo de
Cobeftuta das Gatantias"):
(")

o Valor de Mercado dos Imóveis, conforme apurado por laudo de avaliação a ser
emitido por uma das Empresas de Àvaliação, represente, durante todo o prazo da
Emissão, valot igual ou superior a 130o/o (cento e ttinta por cento) do Valor da
Emissão;

þ)

e

o Valor de Mercado dos Recebíveis represente, durante todo o prazo da Emissão,
valor igual ou superior a 110ok (cento e clez por cento) do saldo devedor do V¿lor da
Ernissão.

após a ltnaltzação clos esforços de colocação em relação aos quais fora
concedida a emissão dos CRA por meio da Oferta Restrita não se attnja o Valor da
Emissão ou seja verificado pela Emisson ef ou pelo Agente Fiduciário, durante a

6.6.2.1 Caso

vigência dos CRÂ, a existência de fluxo de recursos na Conta Centrahzadon
decortentes de (i) pagamentos realizados por Compradores Elegíveis no âmbito dos
Contratos Metcantis; e/ou (ü) de tecursos oriundos do pagamento, pelos respectivos
Compradores Elegíveis, dos recebíveis dos Contratos Mercantis objeto da Cessão
Fiduciátia de Recebíveis, em valor excedente à manutenção do Valor Mímmo de
Coberruta das Garantias, o Devedor poderá solicitar altberzção ao Agente Fiduciário
e à Emissora dos Recursos ou Direitos Creditórios excedentes, preferencialmente, em
relação aos Direitos Creditótios reptesentados por Contratos Mercantis, na ordem
direta dos vencimentos dos Contratos Metcantis (i.e. liberação dos contratos cujo
vencimento se darâ em pra:zo mais exíguo).

6.6.2.1,.1,

Caso, após a ñnahzação dos esfotços de colocação em telação aos quais
fora concedida a emissão dos Cfu\ por meio da Oferta Restrita, não se atinja o Valor

da Emissão e se verifìque que os Imóveis representam valor excedente ao Valor
Mínimo das Garantias, considerando o valor final dos Cfu\ então efetivamente
drstribuídos, os Proprietários dos Lnóveis poderão solicitar a liberação ao Agente
Fiduciário e à Emissora do(s) Imóvel(is) excedente(s), desde que o Valor Mínimo das
Garantias permaneça atendido após tal liberação.
6.6.2.2.

A

liberação mencionada na Cláusula 6.6.2.1. acima será reahzada pela Securitizada,
independente de deliberzção da Assembleia Geral de Credores, conforme abaixo
definido, e em até 03 (três) dias úteis da constatação pela Ernissora e/ou o Agente
Fiduciário: (i) todos os Valotes Mínimos de Coberturz das Garzntias estejam sendo
individuaimente cumpridos; e (ü) não se constate a ocouència de nenhum Evento de
Resgate Àntecipado Obtigatótio.

por qualquer Í^zão, qualquer tempo, o valot das Garanúas Âdicionais sejam
^
reduzido p^t^m^res inferiores ao respectivo Valor Mínimo de Cobertura das
^
Garantias, o Devedor se obriga a, independentemente de notifìcação ou solicitação da
Emissora ou do Agente Fiduciátio ou, ainda, de qualquer dos titulares dos CRA,
providenciat, no przLzo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que
tomat conhecimento
de tal fato ou da áata de envio da notifìcação da
^cetc^
Emissora ou do Âgente Fiduciário nesse sentido, o que ocorrer ptimeiro, o pertinente
refotço da Cessão Fiduciária de Recebíveis e/ou da ÂJienação Fidtciâtia de Imóveis,
conforme aplicável, ou, ainda, qualquer dos atos de outta forma previstos na Cláusula
6.6.2.5 abaixo, prontamente infotmando, p^ra t^flto, todas as características dos
Conttatos lvfercantis Elegíveis e/ou imóveis, conforme o caso, juntamente com o
envio de cópia de todos os documentos que os originam e que comprovem, a cÅtêrio
exclusivo da Emissora e do Agente Fiduciário, estarem üvres e desembaraçados de

6.6.2.3. Caso,

quaisquer ônus ou gravafires.

o reforço ou substiruição das Garantias r\dicionais de que tr^t^ Cláusulas
^
6.6.2.3 aclma, o Devedor, a Emissora e o Àgente Fiduciário, conforme o caso,
celebrarão, tto pfazo acitna previsto, o pertinente instrumento contratual ou,
confotme o caso, o aditamento ao insftumento que formaltza a respetiva Ganntta
,\dicional, a fim de fazer nele refletir a cessão dos novos Contratos Mercantis
Elegíveis efou zlienação dos novos imóveis, conforme o câso, e promoverá o

6.6.2.4 Para

competente registro ou avetbação do aditamento perante os competentes cartórios de
drulos e documentos ou registro de imóveis, conforme o caso, rro pt^zo e fotma
ind-icados F)^r^ t^nto no pertinente instrumento que lormzhza a Gatantia,A.dicional
em questão.

6.6.2.5 Os ativos e bens com as caracteristfcas mínimas abaixo descritas poderão ser aceitos
pela Emissota independentemente de deliberação dos útulares dos CRA, conforme

previsto neste Termo de Securitização, par.a reforço e complementação de garania, na
forma prevista na Cláusula 6.6.2.4 acima (em conjunto, os "Requisitos para Refotço
e Complemeîta.çã"o de Gatantia"):

(") em reforço ou

substiruição

por

desfalque, deterioração, perecimento ou

total ou parcial de quaisquer das Ganntias Ädicionais, o
Devedor poderá reahzar depósito em espécie na Conta Cenftailzadora (" Cash
desapropriação,

CoIIateral');

(b) em reforço ou

substituição por desfalque, deterioração, perecimento ou
desaproptiação, total ou parcial dos Imóveis, poderá ser constituida altenação
îtduciâria de bens imóveis, desde que livres e desembaraçados de quaisquer ônus
ou gravames, conforme constatado por anáJise rczhzada por escritório de
advocacia de primeira linha, contratado pela Emissora às custas

do Devedor,

cujo Valor de Metcado dos Imóveis em questão seja equivalente ao necessário
para que seja atrngida o tespectivo Valor Mínrmo de Cobettura das Garantias; e

G) em reforço ou

substituição por desfalque, deterioração, perecimento ou
desaproptiação, total ou parcial da Cessão Fiduciária de Recebíveis, poderá ser
constin¡ída cessão fiduciâriz de recebíveis decorrentes de Contratos Mercantis
Elegíveis.

6.6.2.5.1,.

Caso o Devedor apresente

ativos e/ou bens pan o reforço e
complementação das Garantias ,A.clicionais com características distintas dos Requisitos
Pa.r^ o Reforço e Complementação de Garantia descritos na Cláusula 6.6.2.5 acima, o
Agente Fiduciário deverá corìvocar, em até 3 (três) Dias Úteis da data em que o
Devedot apresentar teferidos ativos e/ou bens, uma Assembleia Geral de Credores,
para deliberar sobre a acettaçã,o dos ativos e/ou bens apresentados pelo Deved or pan
fins de reforço e complementação das Garantias Adicionais.

'ovos

6.6.2.5.2

Se os rimlares dos cfu\ reunidos em r\ssembleia Geral de credores
decidirem não aceitar os ativos e/ou bens oferecidos pelo Devedon parz. o reforço e

complementação das Gatantias -Adicionais, o Agente Fiduciário deverá enviar
notifìcação em até 1 (um) Dia Úd ð,a rcalnação da assembleia ao Devedor,
informando-o sobte a decisão dos tirulares de Cfu\ e solicitando a apresentação de
novos ativos e/ou bens, sendo que a apresentação e análise de tais novos ativos e/ou
bens deverão obserwar os prazos previstos nas cláusulas acima, sob pena de
vencimento antecipado da CPR-F.

6,6.2.5.3 caso os ativos e/ou bens sejam aptovados pelos titulares de cRA, o
Agente Fiduciário deverá enviar notificação em aré 1 (um) Dia útil da reahzação d.a

assembleia ao Devedor, informando-o sobre tal decisão e determinando que a data da

referida Assembleia de Credores será considenda a data da ocorrência do reforço e
complementação das pertinentes Garantias Adicionais, para os fìns de contagem do
prazo previsto na CláusuIa 6.6.2.3 acima.

6.6.2.5.4

Correrão às expensas do Devedor todas as despesas e custos
incorridos com a implementação do reforço e complementaçã,o das Garantias
,{.dicionais, incluindo, sem lirnitação, eventuais custos com elaboração de contratos,
instrumentos, aditivos, registros, aval-iações, prestadotes de serviços, tâxâs e encargos

de qualquer fl^tvfez^, desde que devidamente comprovados, ficando Emissora
autoàzada a contrÀtal quaisquer prestadores de sewiços necessários p^r^
implementação tefotço de ganntia de que trata

6.6.2.5.5

a

presente Cláusula.

Sem prejuízo do disposto n

Cláusula 6.6.2. e respecrivas
subcláusulas, a qualquer tempo durante a vigência dos CRÀ, o Devedor poderá
solicitat à Emissora, independentemente da rcaltzação de Assembleia Geral de
Credores para tar'to, a substituição de Contratos Mercantis, desde que (i) em
substifuição aos Contratos Mercantis então substituídos, o Devedor outotgue à
Emissora cessão îtdt:ciâria de novos Contratos Mercantis Elegíveis, mediante a
celebração e registro do competente aditamento ao Conttato de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios; e (ü) o Valot Mínirno de Coberrun das Ga:a'ntìas esteja sendo
devidamente observado e assim permaneçâ após a substitr-rição então solicitada pelo
Devedor.

6.6.2.5.6

Para que não restem dúvidas, a substituição de Contratos Mercanris
ptevista na Cláusula 6.6.2.5.5 acima, com â consequente liberação do(s) Contrato(s)
Mercantil(s) então substìtuído(s), somente será considerada aperfeiçoada, para todos
os fins de diteito, mediante a conclusão do registro do aditamento ao Conttato de

Cessão Fiduciária de Dileitos Creditórios que tiver por objeto a respectiva
substiruição nos competentes cartórios de títulos e documentos, nos termos do
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.

6.6.3. Carantia Fidgiu¡¡ória.

Os Âvalistas, no âmbito da CPR-F, na qualidade de garantidores
solidários e principais pagadores, juntamente com o Devedor, perânte os titulares dos CRA,

prestatâm garantia fidejussótia, em telação

à

totalidade das obrigações de pagamento

corìstantes da CPR-F, até a Ftnal da Jiquidação.
6.6.3.1.

Às obrigações dos Avalistas assumidas no âmbito da CPR-F não setão afetadas por
atos ou omissões que possâm exonetá-los de suas obtigações ou afetá-los, incluindo,
mas não se limitando, em t^zão de (a) qualquer extensão de pnzo ou acordo entre a
Emissota, o Devedot, e os titulates dos CRÀ; @) qualquer novação ou não exercício

de qualquer dueito dos titulares dos CRÂ contra a Emissora ef ou o Devedor; e (c)
qualquer Jimitação ou incapacidade da Emissora ou do Devedor, inclusive seu pedido
de insolvência civil, recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência,
conforme aplicável.
6.6.3.2.

No âmbito da CPR-F, os ,\valistas

expressamente renunciaram âos benefícios de
ordem, direitos e faculd¿des de exoneração de qualqueÍ n tuteza. previstos nos artigos
333, paúgrafo único, 364,366,368,821,82'7, 829 paúgrafo único, 830, 834, 837, 838

e 839, todos do Código Civil, e artigos 730 e 794 do Código de Processo Civil,
outorgando-se, ainda, reciprocamente, mandato irrevogável e ttetatâvel, a fim de
que, um em nome do oulro, pratique todos os atos necessários ao cumprimento das
obrigações previstas na CPR-F, declarando-se cientes e concordes quanto a todos os

e responsabilidades que daí advêm. Nesse sentido, nenhuma
objeção ou oposição da Emissora poderá ser admitida ou invocada pelos ,tvalistas
termos, condições

com o objetivo de escusarem-se do cumprimento de suas obrigaçöes perante

os

titulares dos CR-A.
6.6.3.3.

A ganntta

fidejussória foi prestada peios Âvalistas em carâtet irrevogável e
tl-eftatâvel, e eníarâ em vigor na Data cle Emissão, permânecerido válida em todos
os seus temos até o pagamento integtal dos CR{ pela Emissora, nos termos

previstos na CPR-F e em conformidade com o arugo 818 do Código Civil.

6.6.4. Toda e qualquer altenção relacionada às Garantias ,\dicionais acima previstas

está

sujeita a deliberação dos titulares dos CRA reuniclos em .A.ssembleia Geral de Credores e
deverá ser aprovada pelos votos favoráveis de 2/3 (dois terços) dos titulares dos CRA. em
Circulação para Fins de Quórum.

6,7.

Regime Fiduciátio

6.7'1. Os Cfu\ contarão com a instrtuição de regime fiduciário sobre os Direitos Creditórios
que lastreiam a esta Emissão, bem como sobre os valores que venham a ser depositados na
Conta Centraltzadon e os bens e/ou direitos decorrentes destes, rìos termos da Cláusula

8

abaixo.

7.

Pec¡¡r,rnNTo ANTEcTpADo Dos CRA

7.L.

ArnonizaçãoExtraordinária

7.L'1. Os CRJ\ somente poderão ser amofitzados extraordinariamente ("Amortização
Exttaotdinátia") (i) caso ocorra o recebimento de montante decorrente do pagamento de
valores eventualmente recuperados decorrentes da cobrança exttajudicial e/ou judicial de

Direitos Creditórios inadimplidos ou das Garantias Adicionais; ou (ü) a critério da Emissora,
no lirnite do Pauimônio Separado e a paftb dos recursos então existentes na Conta do
Patrimônio Separado, mediante solicitação do Devedor nesse senddo com antecedência
mínima de 30 (u'inta) Dias Úteis da data esperacla parz' rcalização do pagamento, desde que
^
o principal não arnortizado, acrescido dos Juros Remuneratórios pactuados fleste instrumento
par^ o petíodo decorrido até a data do pagamento antecipado e de eventuais custos incorridos
pela Emissora ou pelo r\gente Fiduciário inerentes â essa antecipação sejam acrescidos do (e
desde que exista disponibilidade p^rø. t^flto na Conta do Patrimônio Separado) respectivo
Prêmio de Pré-Pagamento ("Eventos de Ãlr:'ottização Extraordinátia').
7.1..1.1.

A Amottização Extraotdinâria compreenderâ o pagamento de principal e dos Jutos
Remunetatórios incotridos e não pagos até a data de pagamento da ,\morúzação
Exrraordinária, limitada a 98o/o (noventa e oito pot cento) do saldo do Valot Norninal

Unitátio.
7.7.L.2 Cø.so, entretanto, a pertinente Amorttzação Extraordinária ocora a qualquer
momento após 28 de dezembro de 202I, a Emissora estará dispensada do pagâmento
do tespectivo Prêmio de Pré-Pagamenro ou de qualquer ouua penalidade.
7 .L .1,.3

A

Emissota comunicará os titulares dos CR { e ao Agente Fiduciário sobre a
ocorrência de qualquer Evento de Âmortização Extraotdinâria por meio de
"Comunicado aos Investidores dos CR-A." publicado no site da Emissora, qual seja,
www.isecsecuritizadora.com.br, em âté 5 (cinco) Dias Úteis da efetiva reøJnação do
pagamento antecipado, informando: (a) o percentual do Valor Norninal Unitário e/ou
Valor Nominal Unitário Remanescente dos CR-A que será arnorizado, acrescido dos
Juros Remunerâtórios e do pertinente Prêmio de Pré-Pagamento, a fìm de se calcular
o valor da Amortização Extraordinátia; þ) a ðata ern que se efetvatâ a Amorazação
Extraordinária, que deverá cortesponder à data do efetivo pagâmento antecipado pela
respectiva devedora; e (c) clemais infotmações consideradas relevantes pela Emissora
para conhecimento dos titulares clos CRA.

7

.1.1.4 A Emissora deverá infotmar a 83, por meio de correspondência com o de acordo do
Agente Fiduciátio, sobre a reahzação de Amortização Extraordinâtia pmcizl em até 03
(três) Dias Úteis de anrecedência da data do evento d.e amofüzação.

7.2.

ResgateAntecipado

7.2.1. Os Cfu\ somente poderão ser objeto de resgate antecipado total ("Resgate
Antecipado Total") na hipótese de ocorrência dos Eventos de Amortização F;xúzordinâúa e
observada a limitação imposta pela Cláusula J.1,.1,.1,, devendo a Emissora comunicar os
titulares dos CR-A. sobre o Resgate Antecipado Total por meio de "Comunicado aos

Investidores dos CRÀ" publicado no

site da Emissora, qual

seja,

www.isecsecurt¡tzadora.com.br, em
5 (cinco) Dias Úteis do efetivo Resgate Antecipado
^tê
Total.

7.2.2. Os CRÂ não poderão ser objeto de tesgate antecipado parcial ("Resgate
Antecipado Parcial").

7.2.3. Em

caso de Resgate ,\ntecipado Total, os CRÂ serão resgatados antecipadamente por

meio dos procedimentos da 83, com o consequente cancelamento dos respectivos CRA.
'1

.3.

Eventos de Resgate Antecipado Obrigatótio

1

.3.1,.

Sem prejuízo do quanto disposto na Ciáusula

7

.2. acima, a Emissota devetá efetuar o

resgate antecipado obrigatório dos CR;\, com recursos advindos do Devedor, nas seguintes
hipóteses:

ou ineltcâcia da CPR-F, à satisfação da

(r)

constatação de qualquer vício, invalidade
Emissora; e/ou

(b)

caso qualquer dos instrumentos constirudvos da securittzação consubstanciada na
Emissão dos CRA seja, por qualquet motivo ou por qualquer pessoâ, tesilido,
rescindido, antecipadamente vencido ou por qualquer outra forma extinto.

7.3.1,.1,.,\ ocorrência de qualquet dos eventos acima descritos deverá ser prontâmente
comunicada, à Emissora, pelo Devedor, em ptazo de até 2 (dois) Dias Úteis de sua
ciência. O descumprimento desse dever pelo Devedor não impedirá a Emissora de, a
seu critério, exercer seus poderes, faculdades e pretensões previstas nos documentos

que formalizâm os Direitos Creditórios, n¿ CPR-F e/ou nos demais documentos
telacionados aos CR A., inclusive de exigir a liquidação antecipada dos Direitos
Creditórios pelo Devedor ef ou pelos r\valistas nos temos e prazos neles previstos,
bern como solicitat o débito da Conta Centralizadora e excutir, naforma que melhor
lhe aprouver, as Garantias -Adicionais.
1.3.1.2. Na ocorrência de qualquer das hipóteses ptevistas na Cláusula 7.3.1 acìma, a Emissora

de CRÀ, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data de
disponibiÏzação, pelo Devedot, dos recutsos referentes ao pagamento antecipado
obtigatório dos Direitos Creditórios, da efetivação do débito, pelo Banco Liquidante,
da Conta Centaltzadora ou da excussão extrajudicial ou judicial das Gatantias
Àdicionais, o Valor Nomrnal Unitário, actescido dos Juros Remuneratórios devidos
até a data do efetivo pagamerìto, l-ivre de quaisquer ônus ou encargos, de qualquer
pagarâ aos titulares

nat)reza, acrescidos, ainda, de todos

e

quaisquer tributos

e

demais penaJidades

incidentes.

7.3.2.

Inclependentemente de aviso, interpelação ou notifìcação extrajudicial, a Emissora, o
Àgente Fiduciário e/ou qualquer terceiro que venha a sucedê-los como administrador do
patrimônio separado vinculado à ernissão dos CR 4., ou os titulares de CR A., rìa sua ausência,
poderá declarar antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis todas as obrþações
coristaûtes do presente Termo de Securitização nas hipóteses dispostas nos itens abaixo,
classificadas em Eventos

de Resgate Antecipado Obrigatótio Automático; Eventos de

Resgate Antecipado Obrigatório Semiautomático; ou Eventos de Resgate Antecipado

Obtigatório Não-Automático, rudo como melhor esclarecido nos subitens

abaixo

(conjuntamente, os "Eventos de Resgate Antecipado Obrigatótio").
7.3.2.1. Os seguintes eventos serão considerados como "Eventos de Resgate Antecipado

Obtigatório Automático", de modo que a Emissora, o

.A.gente Fiducifuio

e/ou

qualquer terceiro que venha a sucedê-los como administrador do patnmônio separado
vinculado à emissão dos CRA, ou os tif¿lares de CRA, na sua ausência, deverão
declam o vencimento antecipado automático das obrigações oriundas deste Termo
de Securitização imediatamente após ciência do evento pela Emissora:
(r)

@)

descumptimento, pelo Devedor, pelos Avalistas e/ou suas respectivas "Afüliadas"
(assìm entenclidas como quaisquer parentes ou sociedades coligadas, controladas,
controladoras ou sob controle comum, de forma dketa ou indireta), de qualquer
obrigação pecuniária, principal ou acessória, relacionada com a CPR-F, com as
Garantias Adicionais ou qualquer outro clocumento relacionado à CPR-F, não sanado
no pr^zo de até 2 (dois) Dias Úteis cont¿dos da respectiva ocorrência;

ou alteração d¿s Garantias Adicionais, sern o consentimento prévio e
ou do Agente Fiduciário fundamentada em decisão dos
tirulares de CR-A., tomada em Assembleia Geral de Credores, obserwados os

extinção

expresso da Emissora ef

procedimentos previstos neste Termo de Securitização;

(.)

pedido de recuperação judicial ou submissão a qualquer credor ou classe de credores
de pedido de negociação de plano de tecuperação extrajudicial, formulado pelo
Devedor e/ou Àvalistas e/ou qualquer de suas controladoras ou controladas, e/ou
colìgadas e/ou qualquer sociedade controlada pelo Devedor ef ou peios Avalistas;

(d)

caso qualquer dos documentos comprobatórios das Garantfas Adrcronais

e/ou dos
Direitos Creditórios não esteja devidamente formabzado, na forma prevista aqui e/ou
nos instrumentos de Garantias Àdicionais e conforme exigido por lei zphcâvel;

(.)

na hipótese de o Devedor ef ou Àvalistas, direta ou indiretamente, tentar(em) ou
praticar(em) qualquet ato visando anular, questionar, revisat, cancelar ou repudiar,
pot meio judicial ou extrajudicial, a CPR-F ou qualquet instrumento relacionado à
emissão dos CR-A.; e

(Ð

do Devedor, Avalistas, ou quaisquer de seus tespectivos
sócios, controladores, ou afiliadas, em processo judicial ou procedimento

sentença condenatória

administrativo, sern embatgo de recurso cabível, que seja relativo a descumprimeûto
ou violação de qualquet dispositivo legal ou regulatório, nacional ou estrangeiro, que
evìdencie prâttca de (a) pagâmento de contdbuições, ptesentes ou atividades de
entretenimento ilegais ou qualquer ourra despesa ilegal telaúva a atividade política; þ)
pagamento ilegal, direto ou inditeto, a empregados ou funcionários públicos, partidos
políticos, políticos ou candidatos poìíticos (incluindo seus familiares), nacionais ou
estrangeiros; (c) ato ots ação destinada a faclhtzr uma oferta, pagamento ou promessa
äegal de pagar, bem como ter aprovado ou aprovar o pagamento, a doação de

dinheiro, propriedade, preserìte ou qualquer outro bem de valor, direta ou
indiretamente, p^r^ qualquer "oficial do governo" (incluindo qualquer oficial ou
funcionário de um governo ou de entidade de ptopriedade ou conttolada por um
governo ou organização pública internacional ou quaiquer pessoa agindo na função
de reptesentante do governo ou candidato de patudo político) a fim de influenciar
qualquer ação poLítica ou obter uma vântagem indevida com violação da lei aplicável;
(d) obtenção ou manutenção de qualquer negócio, transação ou vântâgem comercial
indevida; (e) ptática de atos de cottupção e de ato lesivo à administração pública,
n¿cional e estrangeira, no seu interesse ou pâra seu benefício, exclusivo ou não; (f)
realizaçã.o de qualquer pagamento ou qualquer ação que viole qualquer dispositivo de

qualquer lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, contrâ púnca de corrupção ou
atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, a Lei

n"

1,2.846/1,3, a

U.S. Foreign Comtpt Practice¡ Act 0f 1 977, e a UK Bribery Acr 0Í 2010, conforme aplicável

("Leis Anticortupção"); (g) incentrvo à prosdruição; ft) crime de racismo; (i)
incentivo a mão-de-obn infannl e/ou em condição anâloga à de escravo; ou o
qualquer forrna de infração a direitos dos silvícolas, em especial, mas não se
limitando, ao direito sobre as áreas de ocupação indígena, assim declaradas por
autoddade competente.
7.3.2.2.

Os

seguintes eventos serão considetados Eventos de Resgate Antecipado
Obrigatório Semiautomático, devendo ser convocada Assembleia Geral de Credores
par^ deLibetar
do vencimento antecipado da CPR-F, seguindo-se os
^cercz-

ptocedimentos previstos na Cláusula J.3.3 abaixo:
(")

constinrição de quaisquer ônus

ou

gravames sobte os ativos do Devedor, dos
Àvalistas e/ou das respectivas Afiliadas, exceto se envolvetem a constituição de ônus

ou grâvames sobre ativos cle valor, individual ou agregado, inferior a R$5.000.000,00
(cinco milhões de reais), considerando as operações realizadas dentto do mesmo
exercício social;
(b)

G)

(d)

celebração pelo Devedor, pelos Avalistas e respectivas Àfìliadas de operações de
derivativos que não tenham o objetivo de ptoteção contra avariação carl:rbial ef ou
varração de preço de commodities agrícolas. sem a pftvta e expressa aprovação do
titular da CPR-F', conforme decisão dos tin:lares de CR-A, tomada em Assembleia
Geral de Credores, observado o ptocedimento previsto neste Termo de Securitização;
se, diretamente ou pot meio de prepostos ou mandatários, o Devedor ptestar à
Emissora e/ou aos titulares dos CR;\ informações incompletas, altetadas ou falsas,
inclusive pot meio de documento público ou particular de qualquer natrueza, bem
como se deixar de prestar informações que, se do conhecimento da Emissora e/ou
aos titulares dos CRA, poderiam altem seus julgamentos e/ou avaliações;
caso a opetação de CPR-F ef ott a presente Emissão venha a infriný disposição legal
ou regulamentar, ou caso dispositivo legal ou regulamentar venha impor testrições ao
seu regular cumprimento;

(.)

liquidação, dissolução, cisão, fusão, incorporação ou qualquer forma de teorganiz.ação
que envolva a alterução clo controle de por qualquet sociedade controlada pelo
Devedor e/ou pelos Avalistas, exceto mediante aprovação púvra da Emissora e/ou

do

-A.gente Fiduciário, conforme decisão dos Titulares dos CRÂ, tomada em
Assembleia Geral de Credores obserwado o procedimento previsto neste Termo de
Securitização;
(Ð

redução do capital social das Afìliadas do Devedor e/ou dos Avalistas, sem anuência

da Emissora e/ou do ,A.gente Fiduciário, conforme decisão dos Titulares dos CRÂ,
tomada em -A.ssembleia Geral de Credores, c,bserwado o procedimento previsto neste

Termo de Securitização;
(g)

caso o Devedor deixe de entregar ao Agente Fiduciário e à Emissora os documentos

comprobatórios dos regisrros das Garanlias Adicionais no ptazo previsto na CPR-F
nos respecuvos lnstrumentos das Garantias r{dicionais;
(l')

caso seja constatado qualquer vício, invalidade
quaiquet das Gøta¡tias Àdicionats;

ou

inefi.câcia

na constituição

e

de

(Ð

caso qualquer dos documentos comprobatórios das Garanias Adicionais seja, por
qualquer motivo ou por qualquer pessoa, resilido, rescindido ou por qualquer outra
forma extinto;

ú)

caso o Valor Mímmo de Cobertura das Garantias não seja recomposto, fla forma

e

pt2-zos aqu1 preustos; e
(k)

indiciamento por autoridade policial ou administrativa, apresent^ção de denúncia
formulada por órgão judicial competente, ou veiculação em meios de comunicação
idôneos e de grande circulação, ou outras situações que sejam apresentados indícios
de atos potencialmente ilícitos praticados pelo Devedor, os Avalistas e/ou respectivas
controladas e AfìLiadas, e que, a critério dos titulares de CRÂ reunidos em Assembleia

Geral de Ctedores, sejam considerados relevantes ou que representem riscos
reputâcionâis e de imagem aos prestadores de serviços e demais envolvidos na
Emissão.
7.3.2.3.

Os

seguintes eventos serão considerados Eventos

de Resgate

Antecipado

Obdgatódo Não-Automático, devendo ser convocada Assembleia Geral de Credotes
seguindo-se os

p^r^ deliberar zcerca do vencimento antecipado da CPR-F,
procedimentos previsios na Cláusula 1.3.3 al¡aixo:
(")

descumprimento, pelo Devedor, pelos Avalistas e/ou suas respectivas Afiliadas, de
qualquer obdgação não pecuniária, principal ou acessória, relacionada com a CPR-F,
com âs Garantias Adicionais ou de qualquer outro documento relacionado à CPR-F',

incluindo apresentação dos Laudos de Avaltaçã,o dos Imóveis e de suas
demonstrações fìnanceiras auditadas em (i) 27 de outubrc de 2020, e (i) 27 de
ouftrbro de 2021,, não sanado no przizo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da
tespectiva ocorrência;
0r)

não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações, concessões,
alvtâs e licenças do Devedor, Avalistas e/ou respectivas Afiliadas, pot prazo
superior a 30 (trinta) dias, que afetem substancialmente a condição do Devedor, dos
Àvalistas e/ou respectivas Afîliadas de cumprirem as obrigações assumidas na CPR-F;
reabzação

por qualquer autoridade

governamental

de âto com o objetivo

de

sequestrar, expropriar, nacronahzt, desapropriar ou de qualquer modo adquirir,
compulsotiamente, totalidade ou parte substancial dos ativos do Devedor, dos
Avalìstas, e/ou respectivas r\filiadas;

åft¡ffiH\dÅ

(d)

se ocorrer qualquer uma das hipóteses rnencionadas nos artigos 333 e 7425 do
Código Civil, obserwaclas as disposições das Garantias Adicionars e deste Termo de
Securitização;

le)

provarem-se insuficientes, falsas, incotretas ou enganosas, quaisquer das declarações
ou garantias prestadas pelo Devedor ef ou pelos Avalistas na CPR-F ou nos
instrumentos das Garantias Âdicionais;

(Ð

pedido de reestmturação de dívidas, formulado pelo Devedor ef ou Avalistas e/ou
quaiquer de suas controladoras ou controladas, e/ou coligadas e/ou qualquet
sociedade conttolada pelo Devedor ef ort pelos Àvalistas;

(g)

se ocorrer qualquet alteração adversa relevante e comprovada nas condições
econômicas, financeiras e/ou operacionais do Devedot e/ou ,\valistâs que possa
prejudicat o fiel cumprimento das obtigações ora assumidas, de acordo com a análise
de crédito da Emissora, conforme decisão tomada em Àssembleia Gelø,l de Credores,
obsewado o procedimento previsto neste Termo de Securitização;

(t')

extinção, liquidação, dissolução, declaraçã.o de insolvência, pedido de autofalência,
pedido de falência, pedìdo de insolvência civil, ou qualquer procedimento
extrajudicial ou judicial análogo previsto na legislação que venha a subsrituir ou
complementar a atual legislação aplicável a falências, insolvência civil, recuperação

ludicial e extrajudicial, formulado por terceiros, não elidido io ptazo legal ou
decretação de falència, do Devedor, dos ,A.valistas ef ou qualquer de suas
controladoras ou controladas, e/ou coligadas e/ou de qualquer sociedade controlada
pelo Devedor ef ou pelos Avalistas;
(Ð

¿ solvência ou o pâtrimônio do Devedot e/ou dos Ävalist¿s reduzirem-se ou se
sofrerem medida judicial ou extrajudicial que, a crtténo da Emissora e/ou do Agente
Fiduciário, conforme decisão dos titulares de CRA, tomada em -Assembleia Geral de
Credores, observado o procedimeûto previsto neste Termo de Securitização, ponha
em risco a sifuação financeita do Devedor e/ou dos Avalistas, e possa causaf
qualquer prejtizo pâra sua capacidade de adimplemento das obtigações assumidas na
CPR-F ou que possa afetar, total ou parcialmente, as Garantlas Adicionais;

ú)

morte, pedido ou declatação de insolvência ou interdição do Devedot e/ou de
qualquer dos ,A.valistas, se pessoas físicas, sem que o Devedot apresente substituto
idôneo ef ou garanda adicional a set aceitos pela Emisson ef ot Agente Fiduciário,
conforme decisão dos Titulares de CRÂ, tomada em Âssembleia Geral de Credores,
obsewado o procedimento previsto neste Termo de Securitização, no prazo de 5
(cinco) Dias Úteis

^

contar da ocotrência do evento;

(k)

descumprimento de qualquer decisão juiicial, atbital ou administrativa contra o
Devedor e/ou cofltrâ os -A.valistas, em valor unitário ou agregado superior a R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas, não
sanado

no

przLzo

de até 10 (dez) Dias Úteisr

protesto de únrlos contra o Devedor e/ou os Âvalistas, ou inserção do Devedor e/ou
dos .Avalistas em cadastro de inadimplentes, em valor individual ou agregado superior
a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas, por
cujo pagamento seja responsável, ainda que na condição de garantidores, salvo se, no
pnzo de 10 (dez) dias, contados do referido protesto ou inserção, (a) seja validamente
comprovado pelo Devedor e/ou pelos Àvalistas que o protesto ou inserção foi
eferuado por erro ou má-fé de terceilos; þ) o protesto ou insetção fot cancelado, ou
ainda, (c) fotem prestadas gatanùas em

(*)

jtizo;

inadimplemento pelo Devedot e/ou pelos Avalistas de quaisquer obrigações
pecuniárias, em valor individual ou agtegado supetior a R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais), não sanado no pr^zo de atê 2 (dois) Dias Út"ir on þ) vencimento
antecipado, em qualquet valot, de quaisquer obrigações fìnanceiras a que esteja sujeito

o Devedor e/ou os Àvalistas, no mercado local e/ou internacional, desde que possâ
colnprometer sua solvência ou capacidade civil, não sanado no pfa;zo de até 2 (dois)
Dias Úteis;

lnl

cessão, transferência, alrenação, venda, doação, desapropriação, confisco, ou qualquer

outrâ formâ de transferência ou perda de propriedade, ou posse diteta, por ato ou
determinação de autoridacle competente, em desfavor do Devedor, dos Avalistas

e/ou de qualquer sociedade controlacla pelo Devedor ef ou pelos Âvalistas, de ativos
permanentes cujo valor individual ou agregado, seja superior a R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais);

(")

inobservância das obrigações estabelecidas pela legislação socioambiental e criminal

aplicável, bem como pelos Princípios do Equador (conforme definido em
http://www.equator-principles.com/resources/equator_principles_Illpdf), se
apltcâvel, desde que constatado por meio de sentença condenatória transitada em
julgado, bem como a não-renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das
autorizações, concessões, subvençöes, alvarás ou licenças, inclusive as ambientais,
exigidas p^ra o tegular exercício das atividades desenvolvidas pelo Devedor e/ou
Avalistas que afete de fotma significativa o regular exercício das atividades
desenvolvidas, exceto se, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de tal
não renovação, cancelamento, -revogação ou suspensão, o Devedor comprove a

Aufürruqufåçãû

existência de provimento jurisdicional aufor'-zando a regular continuidade das suas
atividades atê a tenovação ou obtenção da teferida licença ou autorizaçã.o;
(p)

existência de sentença condenatória trânsitada em julgado ou arbitral definitiva
relativamenteàpúrrca de atos pelo Devedor, peios Avalistas ou respectivas Afi.liadas
que importem em infringência à legislação que trata do combate ao tabalho infantil e
ao uabalho escravo, discriminação de taça ou de gênero, assédio moral ou sexual,
bem como ao crime contra o meio ambiente ou proveito criminoso da prostituição
ou danos ao meio ambiente

(Ð

se, durante todo o ptazo da Emissão, o Devedor dispuser, transferir, cedet

ou alfenar

(ainda que em carâter fìduciátio), empenhat ou consdruir qualquer outro ônus sobre
os bens e direitos objeto das Garantias Adicionais, além dos aqlri previstos;

G)

interrupção das atividades do Devedor ef ov dos -Avalistas pot ptzrzo superior a 15
(quinze) dias corridos, determinada pot ordem judicial ou qualquer outra autotidade
competente;

G)

caso seja declatado o vencimento antecipado da CPR-F,

vencimento antecipado listados na CPR-F;
(t)

pot qualquer dos eventos de

e

ocorrência de quaisquer eventos ou situações que impossibilitem o exercício, pela
Emissora, de seus dileitos e garantias decorrentes da CPR-F, incluindo, mas sem
limitações, a ocorrência de uma Mudança Adversa Relevante (conforme definido
abaixo), desde que, sendo passível de remediação,tal evento ou situação não deixe de

surtir efeitos dentro do prazo de 5 (cinco) dias após sua ocorrência ou verificação.
Para os fìns do presente Termo de Securitização, "Mudança Adversa Relevante"
signifìca (i) qualquer efeito prejudicial relevante na situação (financeira ou de outta
fl^torez^), negócio, bens, resultados operacionais e/ou petspectivas do Devedor e/ou
Àvalistas, que afete ou possa afetar a capacidade jurídica e/ou econôrnico-financeira
do Devedor e/ou dos Àvalistas de cumprir suas obrigações financeiras e/ou não
fìnanceiras decottentes da CPR-F e das Gat¿ntias Adicionais.
t.5.5.

Ocotrendo quaisquer dos Eventos de Resgate Ântecipado Obrigatótio dos CRA
previstos na Cláusula 7.4.2 rcima, a Emissora deverá:
7.3.3.1.. Em caso de ocorrência de um Evento de Resgate Antecipado Obrigatório
Automático, a Emissora deverá imediatamente, ou no máximo em
2 (dois) Dias
^ïé
Úteis da data em que tonrar ciência do referido evento, e independentemente de
reahzaçã.o de Âssembleia Gelz,l de Credores: (i) decretat o vencimento antecipado da
CPR-F e, consequentemente, dos CRA; (ü) enviar notificação aos Credores

informando-os do vencimento antecipado; e (üi) enviar notificação ao Devedor e/ou
Avalistas, para que estes pâguem imediatamente à Ernjssora o saldo devedor não
amor¡tzado da CPR-F, observado os termos previstos neste Termo de Secutitização.

Em caso de ocorrência de um Evento de Resgate Antecipado Obrigatório
Semiautomâtico, a Emissora deverá imediatamente, ou no máximo em até 2 (dois)
Dias Úteis da dztz em que tomar ciência da ocorrência do refetido evento: (i)
convocar uma Âssembleia Geral de Credotes, que deverá ser reahzada dentro de 15
(quinze) dias da data da convocação, nos termos deste Tetmo de Securitização, para
deliberar sobre a evenrual decretação do vencimento antecipado da CPR-F e,
consequerìtemerìte, dos CfuA.; e (ü) enviar notifìcação ao Devedor e/ou Àvalìstas a
respeito da ocorrência do respectivo Evento de Resgate Á.ntecipado Obtigatótio
Semiautomádco dos CR {. Â decisão de decretar o vencimento antecipado da CPR-F
deverá ser tomada por tirulates dos CR;\ representando o quórum mínimo de 70o/o
(setenta por cento) dos CRÂ em Circulação pan Frns de Quórum. Caso não haia
decisão, em tazão de não obtenção do quónrm mínimo de convocação, instalação e
deliberação da pertinente Assembleia Geral de Credores, ou rìo caso de
impossibrlidade de rcalização da Assembleia Geral de Credores dentro de um ptazo
7.3.3.2.

máximo de 20 (vinte) dias da convocação da ,A.ssembleia Ge::.l de Credotes, a CPR-F
não será considetada vencida antecipadamente.
7.3.3.3. Em caso de ocorrência de um Evento de Resgate Antecipado Obngatório
Não-Automâtico, a Emissora deverá imediatamente, ou em atê 2 (ðois) Dias Úteis
da data em que tomar ciência da ocorrência do referido evento: (i) convocar uma

Assembleia Getal de Credores, que deverá serreaïzada dentro de 15 (quinze) dias da
data da convocação, nos termos deste Termo de Securitização, pan deliberar sobre
uma eventual decretação do vencimento antecipado da CPR-F e, consequentemente,

dos CRÀ; e (ü) enviat notificação ao Devedor ou aos Avalistas a respeito da
ocorrência clo respectivo Evento de Resgate Antecipado Obrigatório NãoAutomático. A decisão de decretar o vencimento antecipado da CPR-F deverá ser
tomada por tirulares dos CRA representando o quórum mínimo de 50% (cinquenta
por cento) dos CRA em Circulação p^r^ Fins de Quórum mais l. (um) voto. Caso não
haja decisão, em r^zã.o de não obtenção do quórum mínimo de convocação,
instalação e deliberação da pertinente Âssembleia Geral de Credores, ou no caso de
impossibilidade de rca)izaçã.o da Assembleia Geral de Credores dentro de um prazo
máximo de 20 (vinte) dias da convocação da Assembleia Geral de Credores, a CPR-F
nã,o setâ considerada vencida antecipadamente.

7.3.4. O Devedor e os Àvalistas

estão obtigados a, tão logo tenham conhecimento da
ocotrência de qualquer dos Eventos de Resgate Àn:ecipado Obrigatótio dos CR A., comunicar

imediatamente a Ernissora ef ou o Âgente Fiduciário, conforme o caso, para que estes tomem
as providências devidas, nos termos e prâzos previstos neste Termo de Securitização.

7.4.

Consequências dos Eventos de Resgate Antecipado Obtigatótio

1.4.1. A declaração do vencimento antecipado das obrigações oriundas deste Termo

de

Securitização sujeitará o Devedor e os Âvalistas ao pagamento, à Emissora, do saldo devedor

dos Direitos Creditórios, apurado com base no valor das obrigações devidas no âmbito da
Emissão dos CRA na respectiva datz de pagamento, em até 2 (dois) Dias Úteis contados do
envio, pela Emissora e/ou pelo Àgente Fiduciário ao Devedor, de comunicação neste
sentido.

dirimir quaisquer evenruais dúvidas, a apttaçã.o do valor devido aos titulates de
CRA. será realjzada considerando os valores devidos de Valor Nominal Unitário,
Juros Remuneratórios e multas devidos atê a data do pagamento, calculada þr0 raÍa

7.4.7.1.. Pata

temþorh, acrescido ainda dos Encargos Moratórìos.

7.4.2. Ocotrendo o vencìmento

antecipado dos CRA nos termos da Cláusula 7.4.2 acima,
sem o pagamento dos valotes devidos em decotrência deste Termo de Securitização e dos
CRÂ, a Emissota, o Agente Fiduciátio, caso esteja adminisftando o Pattimônio Separado,
e/ou qualquer terceiro que venha a sucedê-los como administrador do patrimônio separado
vinculado à emissão dos CR t, ou os titulares de CRA, na sua ausência, poderá promover, de
forma simultânea ou não: (i) a nottftcaçã.o ao Banco Liquidante parâ que promovâ o débito de
quaisquer recursos existentes na Conta Centraltzadora; (i) as medidas judiciais cabíveis,
iniciando a execução por quantia certa contrâ o Devedor ou qualquer outra medida que
entender cabível, para fìns de recebimento dos valores necessários para cumprimento com as
obrigações devidas no âmbito da Emissão dos CR-A.; e (Ð a execução das Garantias
Àdicionais, aplicando o produto de tal débito, procedimento judicial, venda ou excussão na
arnotúzaçã.o ou liquidação clos

CIL\, obserwaclo o disposto na Cláusula 7.5.3 abatxo.

7.4.3. Até a liquidação total do Valor Nominal Unitário, devidamente corrigrdo

pelos Juros

Remuneratórios, e de tod¿s ¿s demais obrigações decortentes deste Termo de Securitização,
os valotes atrecadados, inclusive com a excussão de que trz't^ Cláusula 7.5.2 acima, deverão
^
set utiÏzados da seguinte forma:
em primeiro lugat, deverão ser pagas todas as Despesas não suportadas pelo Fundo
de Reserva, incluindo aquelas incorridas com â excussão dos Direitos Creditórios ou
das Garantias Adicionais;

þ)

em seguida, os valores arrecadados deverão ser utilzados parapa,gamento dos valores

devidos a tí¡-rlo de Juros Remuneratórios e demais encargos (ìnclusive Encargos
Moratórios) devidos no âmbito desde insrumento;
G)

posteriormeflte, os valores artecadaclos deverão ser utilizados pâra pagamento do
Valor Nominal Unitário; e

(d)

o saldo que remânescer, se houver, após o pagamento de todos os valores devidos aos
titulares de CR {., será creditado em favor do Devedor.

8.

RscrN,rE FroucrÁ,Rro

8.1. Os Direitos Creditórios e os valores

que venham a ser depositados nz Conta
Centtahzadora, incluindo o Fundo de Reserwa, bem como os bens e/ou direitos decorrentes
destes, são expressamente vinculados à Emrssão dos CR;\ descrita neste Termo de
Securitização.

8.2. Nos

tetmos do atrigo 39 da Lei

n"

1,1,.076/04, e dos artigos

9" e L0" da Lei n"

9.51,4/97 e, ainda, para fìns do inciso V do attigo 9" da Instmção CVM 600, a Emissora
declan e institui, em catáter irrevogável e irrettatável, regime fiduciário sobre os Direitos
Creditórios e os valores que venham a ser depositados na Conta Centralizadora, incluindo o

Fundo de Reserwa, bem como os bens e/ou direitos decorrentes destes,

o qual está

submetido às seguintes condições:
(")

os Diteitos Creditórios e os valotes que venham a ser depositados na Conta
Centahzadora, incluindo o Fundo de Reserva, bem como os bens e/ou direitos
decorrentes destes, destacam-se do patrimônio da Emissora e constituem o
Patrimônio Separaclo destinando-se especificamente

(b)

à liquidação dos CRA;

os Direitos Creditórios e os valores que venham a ser depositados na Conta
Centralizadora, incluindo o Fundo de Reserwa, bem como os bens e/ou direitos
decorrentes destes, são afetados, neste ato, como lastro da Ernissão dos CR

G)

t;

os beneficiários do Patrimônio Separado serão os titulares dos CRA; e

8.3. Os Di¡eitos Creditórios e os valores

que venham ø, seÍ depositados na Conta
Cenftalizadora, incluindo o Fundo de Reserva, bem como os bens e/ou direitos decorrentes

destes, objeto do Regrme Fiduciário, ressalvadas as hipóteses previstas em lei:
(^)

constituem Patrimônio Separado em relação aos CRÀ, que não se confunde com o

patrimônio da Emissora;

rXuloneçutaqû*

manter-se-ão apartados do patrimônio da Emissora atê que complete o resgate da
totalidade dos CRÂ objeto desta Emissão;
lc)

destinam-se exclusivamente à liquidação dos CR;\, bem como ao pagamento das
despesas a eles inerentes, tais como as despesas de administração do Patrimônio
Separado e respectivos custos e obrigações fiscais, conforme previsto neste Termo de
Securitização;

(d)

estão e permanecerào isentos de qualquer eção ou execução promovida pot credotes
da Emissora;

(e)

não são passíveis de consdn-rição de gatantias ou de excussão pot quaisquer credores
da Emissora, por mais privilegiados que sejam, observado o disposto no arttgoT6 da
Medida Provisória 2.158, de 24 de agosto de 2001; e

(Ð

só responderão pelas obrigações inerentes aos CRA a que estão afetados.

9.

PernruôNro SEpARADo

9.1. Â Emissora, em conformrdade com â Lei n" 9.51,4/91 e a Lei n" 11.076/04: (i)
administrará o Patrimônio Sepatado instiruído para os fìns desta Emissão; (ü) promoverá as
diÏgências necessátias à manutenção de sua regularidade; (üi) manterá o registro contábil

próprio e independente do restânte de seu patnmônio; e (iv) elaborarâ e publicará

as

respectivas demonstrações financeiras do Patrimônio Separado.

9.1..1. ,\ totalidade do patrimôruo da Emissora responderá pelos ptejuízos que estâ causar
por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou por
administração tetnetária ou, ainda, por desvio de fìnalidade do Patrimônio Separado.

9.2. A insuficiência dos bens do Patrimônio

Separado não darâ causa à declaração de
quebra da Emissora, cabendo, nessa hipótese, ao -A.gente Fiduciário ou a Emissorâ convocar
Àssembleia Geral de Credores para deliberar sobre as normas de administração ou liquidação
do Patrimônio Separado.

9.3.

A insolvência da Emissora não afetarâ o Patrimônio Separado aqui constiruído

9.4.

O Patrimônio Separado setá lìquidado na forma que segue:

(r)

automaticamente, quando do resgate integtal dos CRA naData de Vencimento ou na
vencimento antecipado; ou

þ)

após o vencimento dos CR-A, na hipótese clo não resgâte integral dos referidos CR

\

pela Ernissora, mediante transferência dos Direitos Creditórios vinculados ao r{gente

Fiduciário, na qualidacle de representante dos beneficiários do Patrimônio Separado.
Neste caso, os Direitos Creditórios serão transferidos imediatâmente, em dação em
pagamento, para fìns de extinção de tod¿ e qualquet obrigação da Ernissora sob os
CRA, cabendo ao z\gente Fiduciátio, após deliberação dos titulares dos CRÂ, (i)
administrar os Diteitos Creditórios e os valc,tes depositados na Contz Cenftalizadora,

bem como os bens e/ou direitos decortentes destes, os quais integravam o
Patrimônio Separado, (ü) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a
realização dos Direitos Creditótios e dos eventu¿is recursos da Conta Cenftahzadota
(ou seja, do Patrimônio Sepatado) que lhe foram transferidos, (iii) râtear os recursos
obtidos entre os titulares de CRA na propcrção de CRA detidos, e (iv) transferir os
Créditos do Âgronegócio e os eventuais recursos da Conta Centrzltzadora (ou seja, do
Patrimônio Sepatado) evenfualmente não tealtzados aos drulares de CRÂ, na
proporção de CRÀ detidos.

9.5.

Quando o Patrimônio Separado for hquidado, Ftcarâ extinto o Regime Fiduciário
instituído sobre os respectivos Direitos Creditórios vinculados, tendo a Emissora amplo
âcesso aos recursos remanescentes na Conta Cenlu.alizado:¿

9.6.

Exceto nos casos previstos em legislação específìca, em nenhuma hipótese os titulares

de CRA terão o direito de haver seus créditos no âmbito da Emissão contra o patrimônio da

Emissora, sendo que, desta forma, a teabzação dos direitos dos beneficiários dos CRA estará
Limitada aos Direitos Creditórios, aos vâlores que venham a ser depositados na Conta
Ce¡ttahzadora e aos bens e/ou direitos decorrentes destes, bem como à execução das
Ganntias Àdicionais e/ou de eventuais garantias atreladas aos Direitos Creditótios.

9.7. À Emissota

farâ jus ao tecebimento da taxa de administração, no valor de $ 2.097,54
(dois mil, noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos) mensais, at-¡alizado anualmente
pela varizção positiva do IGP-M, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua
utiJizaçã.o, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadaspro rata die, se necessário, â ser paga no
1" þrimeiro) Dia Útil a corrtat da dzta de subscrição e integralização dos CRA, e as demais na
mesma data dos meses subsequentes até o resgate total dos CRÂ, representando, nesta data,
0,1,64o a.a. (cento e sessenta e quatro milésimos por cento ao ano) do Valor da Emissão.
9.1.1

A remuneração definicla na Cláusula 9.1 acima continuará sendo devida, mesmo após
o vencimento dos CRA, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de
inadimplência nã.o sznada, remuneração esta que será calculada e devida
proporcionalmente aos meses de aruação da Emissora.

9.7.2.

Os valores referidos na Cláusula 9.7 acima serão acrescidos dos impostos que incidem

sobre a prestação desses serviços, tais como ISS (Impostos sobre Serviços de
(Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS
Qualquer Natutezâ),
(Contribuição ao Progtama de Integração Social), COFINS (Contribuição parzFinanciamento da Seguriclade Social), o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e
quaisquer outros tributos que venham a incidu sobre a remuneração da Emissora, nas
alíquotas vigentes nz dzta de cada pagamento.

9.8. Àdicionalmente à remunerz.ção prevista na Cláusula 9.7 e sem prejtízo das despesas
previstas na Cláusula 1.9.2 e seguintes abaixo, a Emissota larâ jus ao tecebimento de
remunetação adicional equivalente a: (i) R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por hora de
trabalho, em caso de necessidade de elaboração de aditivos aos Documentos da Oferta ef ou
de rcabzação de assembleias gerais exttaordtr¡âtias dos titulares dos CRA, e (ü) R$ 1.250,00
(um mil, duzentos e cinquenta reais) por verificação, em caso de verificação de couenanh, caso
aplìcável. Esses valores serão corrigidos apant daData de Emissão e teajustados pelo IGPM. O montante devido a título de remunetação adicional da Emissora previsto nesta cláusula
estará limitado a, no máximo, R$10.000,00 (dez mil reais), representando, nesta data, 0,0015%
a.a. (quinze décimos de milésimo por cento ao ano) e0,0025o/o a.a. (vinte e cinco décimos de
milésrmo por cento ao ano) do Valor da Emissão, respectivamente.

9.9.

O exetcício social do Patrimônio Separaclo encetrar-se-á em 30 de junho de cada ano,
quando setão levantadas e elaboradas as demonstrações financeiras do Patrimônio Separado,
as quais serão auditadas pelos Auditores Externos-

10.

OnnrceçÕes A-DrcroNlrs DA EMrssoRA

10.1.

Sern prejuízo das obtigações decorrentes da lei ou das rlormâs da CVM, assim como

das demais obrigações assumidas neste Terrno de Securiízação, a Emissora,
irrevogável e irretratável, obriga-se, adicionalmente, a:
(r)

administrar

o Patrimônio

em

carâter

Separado, mantendo tegistro contábil própdo

independente de suas demonstraçöes financeiras;
(b)

informr' todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da própria

Emissora

diretamente ao Agente Fiduciário por meio de comunicação por escrito;

G)

fornecer ao Âgente Fiduciáno os seguintes documentos e infotmações:
cópias de todos os seus demonstrativos financeiros e/ou contábeis, auditados
ou não, inclusive dos demonstrativos do Patnmônio Separado, assim como de
todas as informações petiódicas e eventuais, relatórios, comunicados ou demais

documentos que devam ser entregues à CVM, na data em que tiverem sido
encaminhados, por qualquer meio, àquela attarquia;

dentro de 90 (noventa) dias após o término de cada exercício social, relatório
anual de gestão e posição financeira dos Direitos Creditórios, acrescido de
declaração de que está em dia no cumprimento de todas as suas obrigações
previstas neste Termo de Securitização;

dentro de 5 (cinco) Dias Úteis, qualquer infotmação ou cópia de quaisquer
documentos q:oe, tazo^ÿelmente, lhe seja solicitados, permitindo que o Àgente
Fiduciário (ou o auditor independente por este contÍatado), attavés de seus
representantes legalmente constituídos e previamente indicados, tenham acesso

aos seus livros e registros contábeis, bem como aos respectivos regisffos
relatórios de gestão e posição financeira referentes ao Patrimônio Separado;

e

dentro de 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento de notificação enviada
pelo ,\gente Fiduciário, cópia de todos os demais documentos e informações

que a Emissota, nos termos e condições previstos nesre Termo

de

Securitização, comprometeu-se a enviar ao,\gente Fiduciátio;
na mesmâ dataern que forem publicados, cópias dos avisos de fatos relevantes

e atâs de Assembleia Geral, reuniões do Conselho de Admlnistração e da
Diretoria que,

cle alguma forma, envolvam o interesse dos titulares dos CRÂ;

no mesmo pnzo pte\rrsto para apresentação das Informações Trimestrais ITR, relatório elaborado pela Emissora contendo informações sobre o
cumprimento de
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suas obrigações fìscais, trabalhistas e previdenciárias;

cópia de qualquer notificação judicial, extrajudicial ou adrninistrativa recebida
pela Emissora no que diz respeito a este CRA, no máximo, em 3 (três) Dias
Úteis contados da data de seu recebimento;

vl1l.

telatório mensal até o décimo quinro dia do mês subsequerìte, contendo: (A)

Valor Nominal Unitário e/ou Valor Norninal Unitário Remanescente dos
CRf\, actescido dos Juros Remuneratórios; (B) valor aiuahzado de todos os
Direitos Creditórios; (C) valor a¡nbzado de todos os lastros e gatantias
vinculadas aos Di¡eitos Cteditórios; (D) cálculo attahzado do Valor Mínimo de
Cobetrura das Garantias, conforme descrito na Cláusula 6.6.2 deste Termo de
Secudtização; e

dentro de 15 (quinze) dias da integrahzação dos CR\, cópia de todos os
documentos relacionados aos Direitos Creditórios adquiridos na respectiva
tntegrabzação devidamente regisuados/averbados rtos cartíÀosf rcgrstros
competentes, caso assim recebidos pelo Devedor.

(d)

submeter, na forma da iei, suas contas e balanços, inclusive aqueles relacionados ao
Patrimônio Separado, a exame por empresa de auditoria independente, regjsûada na
CVM, cujo relatório deverá (a) identificar e discriminar quaisquer ações judiciais e/ou
administrativas movidas em face da Emissora, os valores envolvidos nas respectivas
ações, bem como quaisquer passivos e/ou potenciais passivos de natureza fiscal,
ttabalhista e/ou previdenclâria; e þ) conltmâr que todos os uibutos devidos pela
Emissora fotam corretamente calculados e pâgos;

G)

eferuar, em até 5 (cinco) Dias Uteis contados da aptesentação de cobrança pelo Agente
Fiduciário, o pâgamento de todas as despesas tazoaveknente incorridas e comptovadas

pelo Agente Fiduciátio que se.jam necessárias parâ proteger os direitos e interesses dos
titulares dos CRA ou para rcabzação de seus créditos poderão ser pagas com ativos que
integrem o Patrimônio Separado;

(Ð

providenciar a retenção e

o recolhimento dos tributos incidentes sobre as quantias

pagâs aos tirulares de CR-A, quando aplicável, na forma da

lei e demais disposições

aplicáveis;

(g)

manter sempre arlahzado o registro de companhia aberta na CVM;

(tr)

não prat)car qualquer âto em desacordo com o seu estâtuto social e este Termo de
Securitização, em especial os que possam, diteta ou indiretamente, comprometer o

pontual e integral cumprirrento das obtigaçöes assumidas neste Termo

de

Securitização;

(Ð

manter os Direitos Creditórios livtes e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames

ou restrições de natureza pessoal, real ou

não havendo qualquer fato que
impeça ou restrinia o direito da Ernissora de celebtar este Termo de Secudtização;

0)

zù:tr:u.aI,

comunicat imediatamente ao Agente Fiduciário, por meio de notificação, e, ato
contínuo, os titulares dos CRÂ, mediante pubhcação de aviso, a ocorrência de
quaisquer eventos e/ou situações que possâm, no juízo nzoâvel do homem ativo e
ptobo, coloc¿t em risco o exercício, pela Emissota, de seus direitos, pretrogativas,
privilégros e garantias que possam, direta ou indiretamente, aÎetar negativamente os
interesses da comunhão dos titulares dos CR.{ conforme disposto no presente Termo
de Securitização;

(k)

mânter em estritâ ordem â sua contâbiLidade, por meio da contratação de prestador de
serviço especializado, a firn de atender as exigências contábeis impostas pela CVM às
companhias abertas, bem como efetuar os respectivos registros de acordo com os
princípios fundamentais da contabilidade do Brasil, permrtindo ao Agente Fiduciário o
âcesso

irresuito aos livtos

e demais registros contábeis da Emissora;

mânter:

válidos e regulares todos os alvatâs, licenças, autorizações ou aprovações
necessárias ao tegular funcionamento da Emissora, efef:ando todo e qualquer
pagamento necessário p^r^ t^nto;
na forma exigida pela Lei das Sociedades por Àções, da legislação lu.tbutârta e
demais normas tegulamentares, em local adequado e em petfeita ordem, seus
livros contábeis e societátios regularmente abertos e registrados na Junta
Comercial do Estado de São Paulo;
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e

em dia o pâgamento de todos os tributos devidos às Fazendas

Federal,

Estadual ou Municipal.

(-)

cor,|ratar instrtuição îtnanceita habilitada para prestâção dos serviços de agente
pagador da Emissora e liquidante dos CRA, na hipótese de rescisão do Contrato de

Banco Liquidante com o Liqurdante;

(")

manteÍ ou fazer com que seja manticlo em adequado funcionamento um serviço de
atendimento aos drulares dos CRÂ ou conüatar com terceiros a prestação desse
servlço;

(")

na mesma data em que forem publicados, enviar à 83 cópias dos avisos de fatos
relevantes e atas de assembleias gerais, reuniões do Conselho de Adminisuação e da
Diletoria que, de alguma forma, envolvam o intetesse dos dtulares dos CRA ou
informações de interesse do mercado;

(p)

convocar, sempre que necessário, a sua empresa de auditoria ou quaisquer terceiros
para prestâr esclarecimentos aos titulares dos CRÀ;

(Ð

e

auxiliar o Àgente Fiduciário na cobrança administrativa e judicial de qualquer dos
Direitos Creditórios.

10.1.1

A Emissora

se responsablhza pela exatidão das informações e declarações prestadas
ao Agente Fiduciário e aos investidores, ressaltando que, munida de instrumentos

colrìo, por exemplo, opinião legal emitida pelos assessores legais da Emissão, analisou
diligentemente os clocumentos relacionados com os CRÂ, para veÀîrcação de sua
legalidade, Iegitimidade, existência, exigibìlidade, validade, veracidade, ausência de
vícios, consistência, cotreção e suficiência das informações disponibilizadas aos

investidores e ao Agente Fiduciário, declarando que os mesmos erìcontram-se
perfeitamente constituídos e na estrita e fiel forma e substância descritos pela
Emissota neste Termo de Securitização.

í.

DeclenaçÕEs E GARANTTAS DA EMrssoRÂ

1L.1. A Emissora, neste ato,
(^)

é uma sociedade

declara e garante que:

por ações devidamente constituída, otganizada e existente de acordo

com as leis brasileiras;

þ)

G)

é companhia securitizadora de direitos creditórios do agtonegócio, portanto,
^ptz- ^
emitir os CRÂ, nos termos do paúgrafo único do atttgo 36 da Lei n" 711076/04;
está devidamente autorizada e obtive todas as licenças

e

autorizaçöes necessárias,
conforme o câso, pan celebnção deste Termo de Securitização, bem como à
Ernissão e ao cumprimento de suas obrigações previstas neste instnrmerìto e nos
demais documentos de Ernissão, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e
estatutários necessários pata tanto;

(d)

este Termo de Securitização e os CR{ constituem suas obrigações legais, válidas,
vinculantes e exigíveis, exequíveis de acordo com seus termos e condições, exceto que
sua exequibilidade poderá estar limitada por leis relativas à f.alència, insolvência,
recuperação, liquidação ou leis similares que afetem a execução de direitos de
credotes ern gerai;

G)

a celebração deste instrumento e a emissão dos CRA foram devidamerìte autorizadas
pelos seus ótgãos societátios competentes e não infringem, em qualquer aspecto, seu
documento constitutivo;

(Ð

o presente instrumento foi devidamente celebrado por seus representarìtes legais, os
quais têm poderes para assumir, em seu nome, as obrigações aqui estabelecidas,
constituindo o presente uma obrigação ltcita e vá1ida, exequível, em conformidade
com seus termos, com força de úulo executivo extrajudicial nos temos do Artigo
784 do Código de Processo Civil;

G)

a celebração deste instrumento e a emissão dos CRA não infringem qualquer: (i)
disposição legal, ordem, sentença ou decisão administrativa, judicial ou arbitral que
afete a Emissora, ou qualquer de seus bens ou propriedades; (ü) contrato ou
instrumento do qual seja parte; ou (Ð obrigação anteriormente assumida pela
Emissora, nem irá resultar em vencimento antecipado de qualquer obrigação
estabelecida em quaisquer desses contratos ou instflrmento ou rescisão de quaisquer
desses corìtfâtos ou instrumentos;

(1')

não omitiu e não omitirá nenhum fato televante, de qualquen n^Íureza,, que resulte ou
possa tesultar em alteração substancial de situação econômico financeira ou jutídica
em prejuízo dos titulares de CRÀ;

está cumprindo com todas as leis, regulamentos, normas administrativas
determinações dos órgãos goverrìamentais, autatquias ou tribunais, aplicáveis

e
à

condução de seus negócios, exceto aquelas questionadas, de boa-fé, no âmbito atbilual
ou judiciai;
inexiste: (i) descumptimento de qualquer disposição conffatual, legal ou de quaisquer
outtas otdens judiciais, administrativas ou arbittais; ou (ü) qualquet ação judicial,

ou

ou

qualquer outro ripo de
investigação governâmental, em qualquer dos casos deste inciso: (Ð qo. possa afetar
de forma materialmente adversa a capacidade da Emissota de cumprir suas
obrigações nos termos deste instrumento e dos CRA; ou (B) visando anular, alteraq
procedimento judicial

extrajudicial, inquérito

invalidar, questionar ou de qualquer forma afetat os CRA;
(k)

seus balanços patrimoniais

e as correspondentes demonstrações de resultado

disponíveis publicarnente .representâm correr:amente sua situação financeira e de suas
subsidiárias nas aludidas datas e os resultados operacionais refetentes aos períodos
encerrados em tais datas;

as suas informações financeiras foram elabotadas de acordo com os princípios
contábeis geralmente aceitos no Brasil, que foram apìicados de maneira consistente
nos pedodos envolvidos e desde a data das demonstrações fìnanceiras mais recentes:
(a) não houve nenhum impacto adve¡so relevante em sua siruação ftr'anceita e
resultados operacionais; e (b) não houve qualquer operação envolvendo a Emissota
fora do curso normal de seus negócios;

(-)

não hâ qualquer rrJação entre a Emissora, o Devedot, os Avalistas e
Fiduciátio que o impeça de exetcer plenamente as suas auibuições;

o

Àgente

(")

está de acordo com a cessão, endosso ou alienação dos CRA pelos respectivos
titulares dos CRA, podendo ser ofertaclo publicamente, comprometendo-se a envidar
seus melhores esforços pataviablltzar a referida cessão, endosso ou alienação;

(")

não hâ qualquer ação judicial, procedimento administrativo

ou

aù;alual, inquérito ou

outro tipo de investigação governamental que possa vir a the causar impacto
substancial e adverso que não sejam aqueles relatados nas suas respectivas
demonstrações financeiras;
(p)

a Emissora, nem qualquer uma de suas respectivas aîtltadas, diretores, membros de
conselho de administração, ditetoria, quaisquer tetceiros, incluindo assessores ou
prestadores de serwiço agindo em seu benefício e/ou de suas controladotas,
controladas ou afiladas: (i) usou recursos para contribuições, doações ou despesas de
reptesentação ilegais ou outras despesas ilegais telativas a atividades po)íticas; (n) fez
qualquer pagâmento ilegal, direto ou indireto, a empregados ou funcionários públicos,

partidos políticos, poLíúcos ou candidatos políticos (incluindo seus familiares),
par^ obter ou manter qualquet
nacionais ou estrangeiros, praticaram quaisquet
^tos
negócio, ftansação ou vântâgem cometcial indevida; (iti) violou qualquer dispositivo
de qualquer lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, contra ptânca de corrupção
ou atos lesivos à administração pública, incluindo, mas não se Limitando, à Lei n"
12.846/L3; (iv) fez qualquer pagâmento de propina, abatimento ilícito, remuneração
ilcita, suborno,trâñco de influência,"caixinhz" ou outro pâgamento ilegal; e
(Ð

as infotmações por ela prestadas, por ocasião do pedido de registro na 83, são
verdadeiras, consistentes, corretâs e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito cla Oferta Restnta.

1L.2. Às declarações e garantias prestadas pela Emissorâ fleste instrumento deverão ser
válidas e subsistir até o cumprimento integtal das obrigaçöes aqui previstas, ficar'do a
Ernissora responsável por eventuais prejuízos que decorram da inveracidade ou inexatidão de
suas tespectivas declarações.

11,.3. À Emissora deverá notifìcar, em até 2 (dois) Dias Uteis, o -A.gente Fiduciário sobte a
ocorrência de quaisquer eventos que tornem as declarações prestadas neste instrumento total
ou patcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.

t2.
1,2.L

AcBNte FroucrÁnro

Por meio deste Termo de Securìtização e nos termos da Lei n" 9.514/97, da Lei n"
11.076/0+, da Instrução CVM 600 e da Instrução CVM 583, a Emissora nomeia e constitui o
Agente Fiduciário qualifìcado no preâmbulo, que exp(essamente aceita a nomeação e assina o

presente na qualidade de representante da comunhão dos titulares dos CRA descritas neste

Termo de Securitização, incumbindo-lhe:

(^)

exercer suas atividades com boa fé, transferência e lealdade pâra com os titulares dos

CR.\

þ)

zelar pela proteção dos direitos e interesses dos titulares dos CRA, empregando no
exercício da função o cuidado e a diligência que instituições de seu porte e reputação
empregam na adrninisttação dos ptóprios bens e no exercício e funções de mesma
n^trrrezà, acompanhando a auação da Ernissor^ n admrnistração do Patrimônio
Separado;

(.)

mânter os titulares de
possa

(d)

vit

CR

{

informados acetc de toda e qualquer informação que

a ser de seu intetesse;

emitir parecer sobre a sufìciência das informações constantes das ptopostas

de

modifìcações nas condições dos CRA;
G)

(Ð

divulgat em sua pâglna na rede mundial de computadores, em até 4 (quatro) meses
após o fìm do exercício social da Emissota, relatório anual descrevendo os fatos
relevantes da Emissão ocorridos durante o exetcício relativos aos CRA, conforme o
conteúdo mínimo estabelecido no Anexo 15 da Instrução CVM 583;

manter attalizada a relação dos titulares de CRA e seus endereços, mediante,
inclusive, gestões junto à Emrssora;

(g)

Itscalnæ

o

cumprimento das cláusulas constantes deste Termo de Securitizaçã,o,

especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

(l')

adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos
titulares dos CRA, bem como à rcalnaçã.o dos Direitos Creditórios afetados e
integrantes do Patrimônio Separado, caso a Emissora nã.o o Íaça;

(Ð

exercer, na hipótese de ocotrência de quaisquer dos Eventos de Resgate Àntecipado

Obrigatório,
(,)

a custódia e administração do Patrimônio Sepatado;

promover, na forma prevista neste Termo de Secuttizaçào, a liqutdação do
Pauimônio Separado, na forma prevista neste Termo de Securitização e nzs
delibetaçöes da

'{ssembleia

Getal dos Ctedores;

(k)

renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de
qualquer outra modalidade de inaptrdão e reahzar a imedíata convocação de
Assembleia Geral de Credores, de acordo com os termos e condições deste Termo de
Securitização, para deliberar sobre sua substiruição;

conservar em boa goarda toda a escrin-uação, correspondência, inclusive aquelas
enviadas por meio magnético, e documentos em geral relacionados ao exercício de
suas funções recebidos da Emrssora;

(-)

notificat os titulates dos CRÀ, no ptazo de 7 (sete) dias úteis, contados a parttt da
ocortência, de eventual inadimplemento de quaisquer obrigações relacionadas ao
presente Termo de Secutitização, incluindo as obrigações relativas às Garantias
-{dicionais e a cláusulas conttatuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos

Cfu\ e que estabelecem condições que não devem

ser descumpridas pela Emissora,
indicando as consequênciaspata os drulares dos CRA e as providências que pretende
tomat a. tespeito do assunto, observado o pta;zo aqui previsto. Comunicação de þal
teor deve ser enviada (a) à CVM; þ) às câmaras de liquidação na qual os CRA estão
registtados e (c) ao Banco Central do Brasil, quando se tr^t^t de instituição por ele
autoùzada a funcionar;

(")

acompanhar a prestação das infonnações periódicas obrigatótias por pxte da
Emissora, inclusive aquelas relativas à manutenção do seu tegisuo de companhia
aberta perante a CVM e alertar os titulares dos CRA sobre inconsistências ou
omissões de que tenha conhecimento;

(o)

compârecer àAssembleiaGeral de Ctedores, a fim de prestar as informações que lhe
forem solicitadas;

(p)

convocâr, quando necessário, a Àssembleta Gera| de Credores, nos termos da
Instrução CVM 583, mediante anúncio publicado nos órgãos de imprensa nos quais
coslumâm ser publicados os atos da Emissão'

(Ð

G)

após ter recebido da Emissora o comprovante de pagamento de suas obrigações,
fornecer, no prz;zo de 05 (cinco) Dias Úteis, a parut da extinção do Regime Fiduciário
a que estão submetidos os Diteitos Credirórios, termo de qurtação à Emissota;
convocar Assembleia Geral de Ctedotes, na hipótese de insufìciência dos bens do
respectivo Patrimônio Sepatado, para deliberat sobre z forma de administração ou
liquidação do Patrimônio Separado, bem como a nomeação do liquidante;

disponibilzat, conforme calculado diariamente pela Emissora, o valor unitário de
cada Cfu\, por meio eletrônico, tanto através de sua central de atendimento, ou no
site do Agente Fiduciário, qual seja, https://www.vortx.com.br/;

G)

vetiîtcar a veracidade das informaçöes relativas às Garantias Adicionais e demais
informações contidas neste Termo de Secudtização, dilgenciando para que sejam

(t)

sanadas eventuais omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

(")

sol-icitar, quando considetar necessário e desde que zttorizado por Àssembleia Geral

de Credores, auditotia extraordinária na Emissota, ou do Patrimônio Separado;

(")

verificar a regularidade da constituição das garanrias teais, fluruantes e fìdejussórias,
bem como o valor dos bens dados em gaxanria, observando a manutenção de sua
su{ìciência e exequrbiJidade, nos termos das disposições deste Termo de Secwitização;

(*)

diligenciar junto à Emissora para que o Termo de Securitização, e seus aditamentos,

sejam registrados nos órgãos competentes, adotando,

no caso da

omissão

da

Emissota, as medidas eventualmente previstas em lei;

(.)

acompanhat a aitaçã.o cla Emissora na adninisttaçào do Patnmônio Separado por
meio das infotmações dir,'ulgadas por aquelz sobre o âssunto;

(y)

examinar propostâ de substituição ou reforço das Garantias ,\dicionais, manifestando
sua opinião a respeito do assunto de forma :ustifìcada;

(r)

vetifìcar anuaLmente a sufìciência das garantias prestadas, (i) em relação aos Imóveis,
conforme o critério estabelecido no Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis; (ü)
em relação à Cessão Fiduciária de Recebíveis, conforme informações prestadas pela
Emissora; (Ð .- daçã.o à garania fidejussóda, conforme declanção de ajuste anual
dos Avalistas, compâÍando tais valores ao saldo devedor dos CRA;

(^

)

intimar, conforme o caso, o Devedor e/ou os Âvalistas a refotçar a garantia ðada, na
hipótese de sua deterioração ou depreciação;

þb)

e

solicitar, quando julgar necessârio pala o fiel desempenho de suas funções, certidões
a.hn1iLzadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de
protesto, das Vatas do Trabalho, Procuradotia da Fzzertda Pública, da localidade

onde se situe os bens imóveis objeto de Alienação Fiduciári¿ de Imóveis ou o
domicílio ou a sede dos Proprietários dos Imóveis e dos Avalistas.
1,2.1,.1,.

O '\gente Fiduciário responderá pelos prejuízos que causar por culpa, dolo

ou descumprimento de suas obtigações previstas neste Termo de Securitização ou nas
t)/

disposições legais ou regulamentares, todos devidamente apurados
judicial transitada em julgado.

por

sentençâ

72.2.

O '\gente Fiduciário, nomeado neste Termo de Secutitização, declara:

(^)

sob as penas de lei, não ter qualquer impedimento legal, conforme dispõe o arúgo 66,

parâgralo 3", da Lei das Sociedades por Àções, conforme alterada, bem como no
afitgo 4" e seguintes da Insttução CVM 583, para exercer z finçã.o que lhe é
conferida;
aceitar a função que the é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuições

previstos na legislação específìca e rì.o presente Termo de Securitização;

G)

aceitat integtalmente este Tetmo de Securitização, todas as suas cláusulas e condições;

(d)

estar devidamente qualificado a exercer as aúvidades de agente fiduciário, nos termos
da regulamentação aplicável vrgente;

G)

estar deviclamente autoriz.zdo a celebrar este Tetmo de Secutitização e a cumprir com

suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legars

e

estatutários necessários p^ra tantoi
(Ð

que a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas obrigações
aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente

Fiduciário
(g)

ser instituição fìnanceira, estando devidamerte organtzada, constituída e existente de

acordo com as leis btasilefuas;
(t'')

não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesses previstas no
artigo 6" da Instrução C\/l\lI 583;

(Ð

os Direitos Cteditórios e os valores que venham a ser depositados na conta do
Pattimônio Separado, bem como os bens efott direitos decorrentes destes,
consubstanciam o Pattimônio Separado, vinculados única e exclusivamente aos CR \,
nos termos deste Termo de Securitização;

(,)

que verifìcarâ a regolzridzde da constituiçãc das Gatantias Adicionais previstas neste

Termo de Securitização quando da sua constituição, bem como o valor dos bens
outorgados como Garantias Adicionais, observando a manutenção de sua sufìciência

e

exequibilidade, exclusivamente

com

base

disponibilizadas pela Emissora e pelo Devedor;

nâs

informações

que

serão

e

que vetificarâ a legahdade e ausência de vícios da Emissão,

aLêrr,

da veracidade,

consistência, correção e sufìciência das informações prestadas pela Emissora neste

Termo de Securitização.

12.3.

O Âgente Fiduciário iniciaú o exercício de suas funções apatrr dz data da assinatura

deste Termo de Securitização, devendo permanecer no exercício de suas funções até a posse

do seu sucessor, rìos termos previstos neste instrumento, e/ou liquidação dos CRA objeto da
preseûte Emissão.

12.+. Nas hipóteses de

ausência, impedimento temporário, renúncia, intervenção,
liquidação judicìal ou extrajudicial, falência ou qualquet outro caso de vacância do Âgente
Fiduciário, serâ rcahzada, dentro do pnzo máximo de 30 (trinta) dias, contados do evento
que a determinar, Àssembleia Geral de Credores pata a escolha do novo agente fìduciário.
1.2.4.1. Â Assembleia Gel-:,l de Ctedores de que tÍate- a Cláusula 12.4 ackna podetá
set convocada pelo Agente Fiduciário a ser substituído, pela Emissora ou por titulares
de CRA que represenrem no mínimo 1,0ok idez por cento) dos CR;\ em Citculação
para Fins de Quórum.

12.5. Na hipótese

de o ,{.gente F-iduciário não poder continuar â exercer as funções por
circunstâncias superwenientes, deverá comunicar imediatamente o fato aos tituiares dos CR t,
pedindo sua substituição, que deverá ocorrer no pr^zo máximo de 30 (trinta) dias, dentro do
qual deverá ser rcaizada -Assembleia Geral de Credores p^ra, a escolha do novo âgente
fìduciário.

12.6. Âos titulares dos CRA é facultado proceder à substituição do Agente Fiduciário e
indicação de seu eventual substituto, em Àssembleia Geral de Credores, especialmente
convocada para esse fim, observando-se, pare- t^rrto) o mesmo quórum de aprovação previsto
na Cláusula 1.2.4.1 actlr:'z.
72.1

. À substituição do Agente Fiduciário

deverá ser objeto de aditamento â este Termo de

Securitização e deverá ser comunicada à CVM,

noì termos do artigo 9 da Instrução CVM

583, no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis, contados dc registro de referido aditamento na 83.

1,2.8. Em

caso de impedimento, renúncia, interwenção ou liquidação extrajudicial do Agente

Fiduciário, este deve set substituído no prazo de atê 30 (trinta) dias, mediante deJiberação da
Àssembleia Getal de Credores.

1,2.8.1 Â Assembleia Geral de Credores destinada à escolha de novo Agente
Fiduciário deve ser convocada pelo Agente Fiduciário a ser substituído, podendo
também ser convocâda por titulares dos valores mobiliários que represefltem L00/o
(dez por cento), no mínimo, dos títulos em circulação da respectiva emissão.
1,2.8.2 Se

a convocação da

.Assembleia Geral

de Credores não ocorrer

^tê

15

(quinze) dias antes do fìnal do prazo referido na Cláusula 1.2.8 acima, cabe à Emissora
eferuar a rr:'ediata convocação.

12.8.3 Em casos excepcionais, a CVM pode ptocedet à convocaçã.o da Àssembleia
Geral de Credores parà escolha de novo Agente Fiduciário ou flomear substituto
^
ptovisótio.

12.9. Em

caso de renúncia, o Agente Fiduciário se obtiga a restituir,

no

pra:zo 05 (cinco)

dias da efetivação da tenúncia, a. parcela da remunetação correspondente ao período entre
data da efetivação da renúncia e a data do próximo pagamento, cujo

a

valor serâ calculado þro

rala temþorh com base em um ano de 360 (ttezentos e sessenta) dias.

A

Emissota ressarcirá, com os recursos do Fundo de Reserva e/ou Parrimônio
Separado, conforme o caso, o Ägente Fiduciário de todas as despesas incorridas com relação
ao exercício de suas funções, na defesa dos interesses dos titulares de CRA, tais como,
notifìcações, extração de certidões, cor.ttata.çã.o de especialistas, tais como auditoria e/ou
ftscalizaçã.o, ou assessoria legal aos titulares de CRA, publicações em geral, trânsportes,
alimentação, viagens e estadias, voltadas à ptoteção dos direitos e interesses dos tidares de
1.2.1.0.

CRÂ. O ressarcimento a que se refere esta Cláusula será efetuado em até 10 (dez) Dias Úteis
após a entrega, à Emissora, dos documentos comprobatórios das despesas efetivamente
incotridas
1,2.1,1,. Em c¿so de mora no pagalnento de qualquer quantia devida ao Agente Fiduciário, os
débitos em atraso estarão sujeitos à multa contratua.l de 2o/o (dois por cento) sobre o valor do
débito, bem como a juros moratórios ð,e 1.o/o (um pot cento) ao mês, ficando o valor do
débito em aüaso sujeito a atuzlização monetâria pelo IPCA., incidente desde a data da
inadimplência atê a data do efetivo pagamento, calculado þro rata die.

1,2.1,2. Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as adrninistrativas, em que o
Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardat os interesses dos titulares dos CRA
deverão ser, sempre que possível, previamente zprovadas e adiantadas pelos titulares dos
CRA e, posteriormente confotme ptevisco no artigo 13 da Instrução CVM 583, ressarcidas
pela Emissota, às expensas do Fundo de Reserwa e,/ou do Patrimônio Separado, conforme o
caso. Tais despesas a serem adiantadas pelos titulares dos CRA incluem também os gastos
com honorátios advocatícios de tetcekos, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações

propostas pelo Agente Fiduciário, na condição de representante da comunhão dos titulares
dos CRA. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em

ações judiciais serão igualmente suportadas pelos titulares dos CR A., bem como
^
remuneração do Âgente Fiduciário na hipótese de insufìciênci¿ de recursos do Fundo de
Reserva e/ou do Patrimônio Separado, por um pedodo superiora 30 (trinta) dias, podendo o
Agente Fiduciário solicitar garantia dos titulares dos CRA para cobertura do risco de
sucumbência.

1.2.13. Nos casos em que o Àgente Fiduciário vier a assumir a administração do Patrrmônio
Separado, conforme previsto neste Termo de Securitização, o Agente Fiduciário deverá usar
de toda e qualquer ação parz proteger diteitos ou defender interesses dos drulates de CRA,
devendo pata, tar'toi
la)

declarar, observadas as condições deste Termo de Securitização, antecipadamente
vencidos os CRA e, consequentemente, este Termo de Securitização e cobtat seu
principal e acessótios;

þ)

tomar qualquer providência necessátiz pata que os titulares de CRA realizem
créditos;

G)

seus

e

os titulares de CRA em

processos de Jiquidação, declançã.o de
insolvência, pedido de autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial e pedido de
falência formulado por terceiros em relação à Emissora.
representar

1,2.13.LO Agente Ficluciár'io se eximitá da responsabilidade pela não adoção das
medidas contempladas nos incisos acima se, convocada a Assembleia Geral de
Ctedotes, e esta assim o autorizar. por deliberação da unanirnidade dos detentores dos
CRA em Circulação para Fins de Quómm.

12.14. O Ägente Fiduciário não emitirá qualquer úpo de opinião ou farâ qualquer juízo
sobre a orientação acerca de qualquer fato da Ernissão que seja de competência de defìrução

pelos titulates de CRA, comprometendo-se tão-somente a aý em conformidade com as
instruções que lhe forem transmitidas por estes. Neste sentido, o Agente Fiduciário não
possui qualquet responsabiÏdade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes
do estrito cumptimento das orientações dos dtu-ares de CRA a ele transmitidas conforme
definidas pelos útulates de CRÀ e reptoduzidas perante a Emissora, independentemente de
eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos titulares de CRA ou

A

af.nção do Àgente Fiduciário limita-se ao escopo da Instrução CVM 583 e dos
artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Açöes, estando este isento, sob qualquer forma
ou pretexto, de qualquet tesponsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação
à Emissora.

aplicável.

1,2.L5.

O ,\gente Fiduciário não

qualidade, veracidade

será responsável

por verifìcar a suficiência, validade,

ou completude das informações técnicas e financeiras constantes

de

qualquer documento que lhe seja enviado colrr o fim de infor.mar, complementar, esclârecer,

retifìcar ou ratifìcar as informações do Termo de Se:uritização e dos demais documentos da
operação.

manifestações por pztte do Agente Fiduciátio, que criarem
responsabildade para os drulares de CRA e/ou exonetarem teïceiros de obrigações para com
1,2.1,6.

Os atos ou

eles, bem como aqueles telacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste

instrumento, somerìte serão válidos quando previamente assim delibetado pelos ti¡:lares de
CRÀ reunidos em Assembleia Getal de Credores.
72.11

. Na presente data, o ,\gente Fiduciário

verifìcou que aflra em outras emissões de

tínrlos e valotes mobilários da Emissora, as quais se erìcontram desctitas e caracterizadas no

Ànexo IX ao presente Termo de Securitização.

12.18 O Agente Fiduciário faú

jtts a uma temunerzção anual correspondente a R$ 15.000,00

(quinze mil reais), correspondendo ao percenrual acual de 0,03o/o (rtês centésimos por cento)
do Valor da Emissão, acrescida dos tributos aplicáveis, rìos termos da Cláusula '12.'1.9 abaixo, a
ser pagâ com recursos do Fundo cle Reserwa e/ou do Patrimônio Separado, conforme o caso.
O primeiro pagamento será clevido até o 5" (quinto) Dia Útil ap6s a data de assinatuta do
Termo de Securitização ou 30 (trinta) dias a contat da presente data, o que ocorrer primeiro, e
os seguintes no mesmo dia dos anos subsequentes, calculadas þr0 ralø die, se necessário. A
primeira parcela será devida ainda que os CR-ê, não sejam integrahzados, a título de
estrunuação e implantação. As parcelas citadas acima serão reajustadas pela vaÀa.çã.o positiva
acumulada do IPCA, ou fla faltâ deste, ou aindana impossibiJidade de sua utìlização, pelo IGP-

M, a parti-r' da data do primeiro pagamento, âté âs datâs de pagamento seguintes, calculadas pro
rata die, se necessário e câso âplicável.

12.19. Âs parcelas citadas na cláusula acima serão acrescidas de ISS (Imposto Sobre Sewiços
de Qualquet Natureza), PIS (Contribuição ao Ptogtama de Integração Social), COFINS
(Contribuição patz- o Financiamento da Seguridade Social), CSLL (Contribuição sobre o
Lucto Líquido), IRRtr (Imposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos que
venham a incidir sobre a remunetação do Àgente Fiduciário nas alíquotas vigentes nas datas
de cada pagamento.

do Àgente Fiduciário poderá ser farurada por
quaiquer empresa do gnrpo econômico, incluindo, mas não se limitando a, Vórn<
Serviços Fiduciários Ltda., inscrita no CNPJ/ME n" 17.595.680/0001-36.

12.1.9.1.A ptimeira parcelz dos honorários

12,20. Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida ao Agente Fiduciário,
sobre os débitos eln âtrâso incidirão muita contrenral de 2o/o (dois por cento) sobre o valor do
débito, bem como juros moratórios de 1.oÂ (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito

em atraso sujeito a afualtzaçã.o monetária pelo IPCÀ acumulado, incidente desde a data
inadimplência, até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata

da

die.

Â Emissora ressarcirá o Agente Fiduciário de tod¿s as despesas em que tenha
comprovadamente incorrido pata prestar os sen-iços descritos neste Termo de Securitização,
a partst da Data de Emissão. Quando houver negativa para custeio de tais despesas pela
Emissora, os titulares dos CR-A deverão antecipar todos os custos a serem despendidos pelo
Àgente Fiduciário, incluindo, mas não se limitando a:
'12.21..

(Ð

publicação de relatórios, avisos e notifìcações, despesas cattorâfias, conforme previsto

neste Termo de Securitização e na legislação aplcável, e outras que vierem a ser exigidas por

regulamentos aplicáveis;
(ü)

despesas com conferências e contatos tehfônicos;

(.)

obtenção de certidões, fotocópias, digitalizações, envio de documentos;

(Ð

locomoções entre estados

da federaçio,

alìmentaçã.o, ftansportes

e

e

respectivas

hospedagens, quando necessárias ao desempenho das funções e devidamente comprovadas.

O ressarcimento a que se refere à Clá:sula 1,2.21, ackna será efetuado em âté 05
(cinco) Dias Úteis após a rcallzação da respectiva prestação de contas à Emissora e envio de
cópia dos respectivos comprovantes de pagamento.
1'2.22.

12.23. Em caso de inadimplemento, pecuniário ou não, pelo Devedor, ou de reestïuturação
das condições da operação, será clevida ao Àgente Fiduciário umâ remunenção adicional
equivalente

a R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pot hora-homem de

dedicado às atividades relacionadas à Emissão.

trabalho

Â mesma remuneração

será devida quando da
participação em assembleias, análise e celebtaçãc de aditamentos, conferencias telefônicas e
reuniões presenciais, remuneração esta a ser paga no pre;zo de 10 (dez) dias ap6s a
conferência e aprovação pela Emissora do respectivo "Relatório de Horas". O montante
devido a tíulo de remuneração adicional do -Agrnte Fiduciário previsto nesta cláusula estarâ
Limitado a, no mâximo, R$45.000,00 (quarenta e cinco rnil reais), representando, nesta data,
0,09o/o a.a. (nove centésimos

73.

por cento ao ano) do Valor da Emissão.

Assel,rsr-Brl GERAL DE CREDoRES
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13.1. Os

a qualquer tempo, reunir-se em
fim de de[berarern sobre a matétÌa de interesse da comunhão dos titulares dos

titulares dos CRA desta Emissão poderão,

assembleia, a

CRÂ ("Assembleia Getal de Credores").
-A ,\ssembleia Geral de Credores setá convocaða, a qualquer tempo, sempre que
Emissora, o Agente Fiduciário, a CVM e/ou os tituìares dos CR { julguem necessária.

1,3.2.

a

,\

Assembleia Geral de Credores poderá ser corìvocada (i) pelo -t\gente
Fiduciário; (ü) pela Emissora; ou (Ð por ntulares dos CRÀ que representem, no
mínimo, 5%o (cinco por cento) dos CRA em Citculação para Fins de Quótum. Para
fìns de cálculo de quórum de convocação, instalação e delibetação, consideram-se
como CRA em Circulaçãopara Fins de Quórum todos os Cfu\ subscritos, excluídos
aqueles mantidos em tesouraria pela Emissora e os de titularidade de (i) controladas
da Ernissora; (ü) coligadas da Emissora; (iiij conttoladotas da Emissora (ou grupo
de controle da Emissota ou controladas); (Ð sócios, ditetotes e, funcionários da
Emissora; (v) prestadores de serwiços da Of.etta, de seus sócios, diretores,
funcionários e respectivas partes relacionadas; (vr) qualquer pessoa que tenha
interesse conflitante com os interesses do Patrimônio Separado no assunto â ser
deliberado; (vü) Devedor e respeclivas partes relacionadas, incluindo cônjuges,
companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o 2" grau; e (viii) qualquer
ouffo detentor de CR { em situação de contÏto de interesses previstas no artigo 6"
da Instrução CVM 583 e no artigo 27 da Instrução CVM 600 ("CRA em
Circulação pata Fins de Quótum").
13.2.1.

,\

convocação da Âssembleia de Credores façse-â mediante edital publicado
em jornal de gtande circulação utilizado pela Emissora pata a divulgação de suas
informações societárias, por 3 (três) vezes, com antecedência mínima de 20 (vinte)
dias contados da primeira publicação e com antecedência mínima de 8 (oito) dias
contados da data da segunda publicação, e se instalará, em primeira convocação, com
â presença dos titulares dos CRA que representem, no mínimo, rr'atona simples dos
1,3.2.2.

CRÀ em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presença,
sem prejuízo do disposto no artigo 26, S4", da Instrução CVM 600.
13.2.3. A convocação também podetá ser feita pelo Agente Fiduciário, mediante
cortespondência esctita enviada, pot meio eletrônico ou postâgem, a cada titulat de
CRA, podendo, para esse fim, ser utiüzado qualquer meio de comunicação cuja

comprovação de recebimento seja possível, e desde que o fim pretendido seja
atrngrdo, tais como envio de cotrespondência com aviso de recebimento e correio
eletrônico (e-mail).

1,3.2.4. Âplicar-se-á à Assembleia Geral de Credores, no que couber, o disposto na
Lei n" 7I.076/04, na Lei n" 9.5L4/97 e na Lei das Sociedades por Âções, a respeito
das assembleias de acionistas, salvo no que se refere aos representântes dos titulares
dos CRA, que poderão ser quaisquer procurâdores, titulares dos CRA ou não,
devidamente consdruídos por meio de instrumento de mandato válido e eîtcaz. Cada
CRA em Circulação para Fins de Quón-rm cotresponderâ aum voto nas Assembleias
Gerais.
1,3.2.5. Â -Assembleta Geral de Credores reaßzar-se-â no local onde a Emissora tiver a
É permitido aos titulates de CRA participat da Àssembleia Geral de Credores

sede.

por meio de conferência eletônica

ott videoconferência, entretanto deverão
manifestar o voto em Ässembleia Getal de Credores por comunicação escrita ou
ef

eletrônica, desde que de acordo com o prewisto em lei.
1,3.2.6.

A

presidência da Àssembleia Geral de Ctedores cabetâ ao titular dos CR

A.

eleito pelos demais ti¡-rlares dos CRA presentes, ao represerìtante do r\gente
Fiduciáro ou ao representante da Emissora.
13.2.7. A Emissora e/ou os titulares dos CRÂ poderão convocar representantes dos
prestadores de serwiço contratados no âmbito da Emissão, bem como quaisquer
terceiros para participar das Assembleias Gerais de Credores, sempre que â presença
de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberação da o(dem do dia.

13.2.8.

O Agente Fiduciário

deverá comparecer a todas as ,A,ssembleias Gerais

e

prestar aos titulares dos CRÀ as informações que lhe forem solicitadas.

73.3. À

Àssembleia Geral de Creclores instalar-se-á, em primeira convocação, com a
presençâ de tidares de CRA que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CR-A em
Ctculação para Fins de Quórum e, em segunda convocação, com qualquer número (ou
quórum mínimo estabelecido em quaisquer atos normativos aplicáveis a ernjssões desta
nafr)reza,).

13.4.

Todas e quaisquer matérias submetidas à deliberação dos titulares dos CRÂ, inclusive
aquelas relacionadas ao exetcício de qualquer ato ou direito relativos à CPR-F e às Garantias
Àdicionais deverão set aprovadas pelos votos favoráveis de 50%o (cinquenta por cento) dos
titulares dos CRÀ em Cilculação para Fins de Quórum mais 1 (um) voto, salvo se outro
quórum for exigido neste Termo de Securitização.

13.5.

Dependerão da aptovação de titulares dos CRA que representem, no mínimo, 90%o
(noventa por cento) mais um dos CR-A em Circulação pata Fins de Quórum, seja em pttrneka
convocação da Assembleia Getal cle Ctedores ou em qualquer convocação subsequente, as

seguintes mâtérias: ahetaçã.o (a) dos critérios

vencimento dos CRA; (c) da remuneração dos

de arnoftização dos CR \; þ) do prazo de
CRt: (d) dos Eventos de Resgate Antecipado

Obrigatório dos CRA ou eventos de vencimento antecipado da CPR-F; (e) nas Garantias
Adicionais que possam alïerar sua suficiência, exec-uibiïdade, validade ou liquidez; (f) dos
eventos de liquidação do Pattimônio Separado; (g) dos quóruns de deliberação previstos
nesse Termo de Securittzação; e/ou (h) mudança das taxas ou índices de remuneração
previstas na CPR-F.

1.3.6. Dependerão da aprovação de tirulares dos CR-A teptesentando, no mínimo, 600/o
(sessenta por cento) das CRA em Circulação para Fins de Quórum, em primeira ou em
segunda convocação, ou qualquer número de presentes p^tø, às convocações subsequerites, as
seguintes matérias:

(r)

a

(b)

a concessão de tenúncia a direitos do titular da CPR-F, no âmbito da CPR-F e das

reestruturação das dívidas representadas pela CPR-F;

G arantfas

-A

dicionais

;

o tefotço e complementação de Garantia Àdicionais, com bens e/ou tecebíveis que
não aqueles previamente previstos nos instrumentos de Garantias Âdicionais;
(d)

a incorporação, fusão ou cisão ou qualquer forma de rcorganização que envolva a
alteração do controle de qualquer sociedade controlada pelo Devedor e/ou pelos
Avalistas;

G)

a análise da proposta de substituto idôneo ef ou ganntta adicional apresentada pelo
Devedor em caso de morte, pedido ou declaração de insolvência ou rnterdição do
Devedor e/ou de qualquer dos -Avalistas, se pessoas físicas, ou em caso da ocorrência
de decretação de falência, pedido de falência, pedido de recuperação judicial ou de

recuperação extrajudicial, independentemente

do deferimento,

concessão ef ou

hornologação do respectivo pedido ou plano, liqurdação, dissolução ou extinção;

(Ð

e

a substituição de qualquer dos Avalistas

13.6.1.

As

deliberações acerca

da declaração da não liquidação do Patrimônio

Separado serão tomadas por titulares de CRÂ que representem, no mínimo, a rrralo:rra
dos presentes na Assembleia Geral de Credores. Caso a assembleia não seja instalada

em segunda convocação ou não haja quórum suficiente p^ra

a.s respectivas
del-iberações em qualquer convocação, será :ntendido pela liquidação do Patrimônio
Separado.

1.3.6.2. Para efeito da constituição de quaisquer dos quóruns de instalação efou

deliberação da Assembleia Geral de Credores, os votos em branco também deverão
ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação da Assembleia Geral de Credores.
13.6.3. Este Termo de Secutitização e os demais documentos vinculados à Oferta
poderão ser alterados, independentemente de deliberação de Assembleia Geral de
Credores ou de consulta aos titulates de CRA, sempre que tal procedimento decorra
exclusivamente da necessidade (i) de atendimento às exigências das autotidades
competentes, de notmas legais ou regulamentares, já se encontre expressamente
prevlsto nos respecívos lnstfumentos ou, desde que as mesmas não afetem,
negativamente, o equiïbrio econômicc financeiro dos CRA e do Patrimônio
Separado; (ü) de realização de ajustes fotmais aos procedimentos da Emissão; e (iii)
demais itens ptevistos no attigo 23 da Insrução CVM 600.
13.6.4. As delibetações tomadas pelos titulares dos CR t, em Àssembleias Gerais de
Credores no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns estabelecidos
neste Termo de Securitização, serão existentes, válidas e eltcazes perante a Emissora e
vinculatão todos os tirulares dos CRA, independentemente de terem compatecido à
Àssembleia Getal de Credores ou do votc proferido na respect-iva assembleia.
13.6.5. Independentemente das formalidades previstas em lei, será considerada
regular a rtssembleiaGenl, de Credores a que comparecerem os titulares de todos os
CRÂ.

A Emissora e o Àgente Fiduciário não prestarão qualquer tipo de opinião ou
farão qualquer jutzo sobre a orientação definida pelos titulares de CRÀ,

1,3.6.6.

comprometendo-se tão somente a manifestar-se conforme instnrção recebida dos
titulares de CRA, â menos que a orientação recebida resulte em manifesta ilegalidade.

Neste sentido, a Emissora e o Àgente Fiduciário não possuem

qualquer

responsabilì.dade sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos
tirulares de CRA, independentemente destes causarem prejuízos aos titulares de CR A.,
aos Avalistas ou ao Devedor.

1,3.6.7. À atuação do Àgente Fiduciário limita-se ao escopo da Instrução CVM n" 583
e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por ,{.ções, estando este isento, sob
qualquer form¿ ou pretexto, de qualquet responsabilidade adicion¿l que não tenha

decorrido da legrslação aplicável.

do dever de diligência do '\gente Fiduciátio, o Àgente
que os documentos originais ou cópias autenticadas de

13.6.8. Sem prejuízo

Fiduciátio assumirá

documentos encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido não Íoram

objeto de fraude ou adulteração. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável
pela elaboração de documentos societáric,s da Emissora, que permanecerão sob
obrigação legal e regulamentar da Emissota elaborâ-Ios, nos termos da legislação
aplicável.

13.6.9. Os atos ou manifestações por pe-rte do Agente Fiduciário, que criarem
responsabilidade para os tirulares do CRA e/ou exonerarem terceiros de obrigaçöes
p^na corr' eles, bem como aqueles telacionados ao devido cumprimento das
obrigações assumidas neste instrumento, somente setão válidos quando previamente
assirn deliberado pelos titulares do CRA reunidos em Assembleia Gel-ø,l de Ctedores.
13.6.10.Sem prejuízo do disposto zctma, para efeito de cálculo de quaisquer dos
quóruns de instalação e/ou deliberação da Âssembleia Geral de Credores, serão
excluídos os CRÀ que a Emissora eventuairnente possuâ em tesourafla.
1.3.6.17.Também deverão ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação da
Assembleia Geral de Credores: (i) os votos em branco ou em abstenção; e (ü) os
votos dados por tinrlates de CRA em conflito de intetesses ou inadimplentes com
suas obrigações.

1,3.1

. Em observância ao arttgo 22 da Instução CVM

600, compete privativamente

à

,\ssembleia Geral de Credores delibetar sobre as seguintes matêtias, dentre outras:
(Ð

aprovação das demonstrações contábeis do Patrimônio Separado apresentadas pela
Emissora, acompanhadas dos Auditores Externos, em
120 (cento e vinte) dias

^té
término de cada exercício social a que se referirem, observado que âs
demonstrações contábeis do Patrimônio Separado que não contiverem ressalvas serão
consideradas automaticamente aprovadas caso a Àssembleia GenI de Credores
correspondente não seja instalada em virtude do não comparecimento de quaisquer
após

o

investidores;
altetação neste Termo de Securitização, rbsewado

o disposto na Cláusula

13.8

abaixo;

(-)

delibetação com relação

à vetificação de eventos de liquidação do Pattimônio

Separado;

(i")
(")

aptovação de eventuais mudanças de conttole societário do Devedor, conforme
defìnição de "controle" prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por,{.ções;
deliberação sobte novo parâmeffo de remuneração dos CRA, no caso de extinção,
indisponibilidade temporâria o,¿ ausência de aputação daTaxa DI, nos termos deste

Termo de Securitização;
18

da continuidade das atividades dos prestadores de serviços e

deliberação

^cerc
estabelecimento de novos limites anuais para remuneração extraorðinâria,

flãs

hipóteses de (a) aungimentos dos limites anuais de remunetação extraordinária e @)
recusâ ou não manifestação do Devedor quanto à rcaltzação dos pagamentos
sobejantes ao limite anual de remuneração extraordinária, conforme apJicável, nos
termos deste Termo de Securitização;

("ti)

deliberação sobre a forma de administtacão do Patrimônio Sepatado ou eventual
liquidação dos CR \;

("üi)

deJiberação sobre eventual necessidade de aporte de recursos pelos titr-rlares de CRA
patø.

arc t com

as Despesas ou sobre a liquidação do respectivo

em câso de insuficiência dos bens do Patrimônio Separado;

(o)

Patrimônio Separado,

e

deliberação sobre a destituição do ,A,gente Fiduciário, nos temos deste Termo de
Securitização.

13.8. Não obstante as demais hipóteses aqui previstas, o presente Termo de Securitização e
os demais Documentos da Ofeta, confotme aplicável, poderão set alterados ou aditados
independentemente de Assembleia Gel,zJ de Credores, sempre que tal alteração:
decorter exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências expressas da
CVM, de adequação a rìormas legais ou regulamentares, bem como de demandas das

entidades adrninisttadoras de mercados organizados ou de
autorreguladoras, incluindo a 83 e a ANBIMA;
('i)

entidades

decorrer da substin-rição ou da aquisição de Novos Direitos Creditórios pela
Emissora, nos termos da Cláusula 4.3 acima;

(Ð

for necessária em virtude da atsahzação dos dados cadastrais da Emissora ou

dos

demais prestadores de serwiços;

(Ð

envolver redução d¿ remunetação dos ptestadores de serviço descritos neste Termo
de Securitização; e

(")

decorter de correção de erro formal e desde que a alteração nã"o
qualquer
^c^nete
altetação nos Juros Remuneratórios e/ou ro fluxo de pagamentos dos CRA.
As altetaçöes teferidas na Cláusuia 13.8 deverão ser comunicadas aos titulares
de CRA, flo pta:zo de até 20 (vinte) dias contado da datz em que tiverem sido
73.8.1,.

implementadas.

74.

Ferones oB Rrsco

1,4.1, As Partes concordam que os fatores de risco relacionados à presente
descritos no,\nexo II ao presente Termo de Securitização.

operação estão

15.

Drsnosrçoes GERAIS

15.1

Caso qualquet das disposições ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, inválida ou

ir'eîtczz, prevalecerão todas âs demais disposições não afetadas por tal julgamento,
comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a subsdruírem as disposiçöes afetadas por outrâs
que, na medida do possível, produzam o mesmo efeit,¡.

I5.2

Qualquer modifìcação âo presente Tetmo ce Secutitização somente será válida se
rcaizada por escrito e com a concordância de todas as Partes que assinam a presente. Os
ti¡¡lares dos CRÀ que já tiverem aderido à Oferta Restrita serão comunicados diretamente a
respeito da modificação efetuada, para que confirmem, no pt^zo de 5 (cinco) Dias Úteis do
recebimento da comunicação, o interesse em manter a declal.z'ção de aceitação, ptesumida

a

manutenção em câso de silêncio.

1,5.3 Todos os documentos e âs comunicações, sempÍe feitos por escrito, assim como os
meios físicos que contenham documentos ou comunicações, â serem enviados para qualquer
das Pattes sob o presente

Termo de Securitização deverão ser encaminhadas pan os seguintes

endereços:

h\

oara a Emissora:

ISEC Secutitizadora S.A.
Rua Tabapuà,n"I.1.23,21" andar, conjunto 215, Itaim Bibi
São Paulo, SP, CEP: 04533-004
Àt.: Fernando Cmz eJuliane Effting
Fone: (11) 3320-1474
E-mail: fernando.cruz@isecbrasil.com.br e gestao@isecbrasil.com.br

fb)
Vórt¡<

D^r^ o AEente Fiduciário

Disttibuidota de Títulos e Valotes Mobiliários Ltda.

Àvenida Brigadeiro FariaLima, n" 2217,2" andar,
CEP 01,452-000, São Paulo - SP
Àt.: Flavio Scarpelli/Eugênia Queiroga
Fone: (11) 3030-1117
E-mail agentefiduciario@vottx. com.br

(c)

Dara o Custodiante e Escriturador

Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
Rua Doutor Renato Paes de Barros, 7'1.7,1.0" andar
SLrùl¡

CEP 04530-001, São Paulo - SP
Àt.: Andre Higashino
Fone: (11) 3048-9784
E-mail: andre.higashino@slw.com.br; fiduciario@slw.com. br

fd)

oara aB3'.

B3 S.A.

-

Àlameda

Brasil, Bolsa, Balcão
)fugú, n" 350, 1" andar

Barueti, SP

cEP 06455-030

Àt.:

Superintendência de Valores Mobiliários
Telefone: (11) 0300-11 1.-1.596
E-mail valores.mobiliarios@ceup.com.br
1,5.3.1, Os documentos e as comunicações, assim como os meios físicos que contenham

documentos ou comunicações, serão cor:siderados entregues quando recebidos sob
Protocolo ou com "Aviso de Recebimerto" expedido pela Empresa Brasileira de
Corteios e Telégtafos ou por telegrama nos endereços acima.

1,5.4 Não se presume renúnci¿ a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de
Securitização. Desta forma, nenhum âtrâso effì exercer ou omissão no exercício de qualquer
direito, faculdade ou remédio que caiba aos titulares dos CR t em t^zão de qualquer
inadimplemento das obrigações da Ernissora prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios
ou setá intetpretado como tenúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento,

nem constituirá novação ou prececlente rìo tocante a qualquer outro inadimplemento ou
âtÍâso.

15.5 As Partes declaram, mútua e expressamente, que este Termo de Secutitização foi
celebrado respeitando-se os ptincípios de propriedade e de boa fé, por livre, consciente e
frme manifestação de vontade das Partes e em perfeita rclação de equidade.
15.6

A Emissota se responsabtlua pela exatidão das informações e declarações prestadas, a
qualquer tempo, ao Agente Fiduciátio e aos lihriares dos CRÀ, ressaltando que analisou
diligentemente os documentos telacionados com os CRr\, para vetiltcação de sua legalidade,
veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e sufìciência das informações

disponibilizadas aos titulares dos CRA.

75.7 O presente Termo de Secudtização
obrigando

15.8

as

é {ìrmado em carâter irrevogável e irretratável,

Partes por si e seus sucessores.

Caso qualquer das disposições ora avençadas venha a ser julgada ilegal, inválida ou

rneîrcaz, prevalecerão todas as demais dispo;ições não zf.etadas por tal julgamento,
comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a substinrírem as disposições afetadas por outra que,
na medida do possível, produza o mesmo efeito.

76.

TrunureçÂ.o REFERENTE Aos DETENToRES Dos CRA

16.1, Nos termos

da legislação concernente àmatêra, como regra geral, os rendimentos e
ganhos de capital auferidos por pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil em decorrência de seu

investimento nos CRA devem compor o lucro presumido ou real e a base de cálculo da

Conttibuição Social sobre

o Lucro Líquido -

CSLL. Além disso, de acordo com o

posicionamento da Secretaria da Receita Fedet¿l do Brasil, tais rendimentos e ganhos de
capital devem ser uibutados pelo IRRF a alíquotas regressivas de22,5o/o (vinte e dois e meio
por cento) âté 180 (cento e oitenta dias), de 20oh (vnte pot cento) de 181 (cento e oitenta e
um) a 360 (ttezentos e sessenta) dias, de 1.7 ,5o/o (dezessete e meio por cento) de 361 (ttezentos
e sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias, e de 1.5o/o (quinze por cento) aciuna de 720
(setecentos e vinte) dias. Não obstante a refetida regra genl do IRRF, regras especificas de
tributação são aplicáveis a cada pessoa juddica titular dos CRA, conforme sua qualificação.
Dependendo da pessoa jurídica titular dos CIìÂ, seus rendimentos poderão não ser tributados
pela contribuição ao Programa de Integração Social - PIS, Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social

ser uibutados

por

-

COFINS þessoas jurídicas em geral sujeitas ao regime cumulativo), ou

essas contribuições à alíquota zero þessoas jurídicas em geral sujeitas ao

regime não-cumulativo).

16.1.1' Os titulares dos CRt pessoas físicas resiclentes no Brasil terão os rendimentos
produzidos pelos CRA isentos de IRRF (e na declatação de ajuste anual) conforme
artigo 3o, inciso IV, da Lei n" 11..033/04. De acordo com a posição da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, tai isenção abrange rendimentos, mas não se aplica ao
ganho de capital auferido na alienação ou cessão dos CR\, que deverá ser tribut¿do
pelo IRRF de acordo com âs aLíquotas regtessivas constantes da Cláusula 16.1, acima,
conforme o ptazo da aplicação.
L6.1'.2

A

aquisição, cessão, resgate, repacluação ou pagamento p^t^ liquidação de tínrlos
valotes mobiTários está sujeita à incidência do Imposto sobre Operações Relativas

Tídos e Valores Mobiliários.

e
a

AtuaLmente, aplica-se alíquota zero pzra operações com

CRA. A referida aLíquota, porém, pode ser aumentada pan até 1,570 (um e meio por
cento) ao dla, por meio de decreto presiclencial.
1..6.1..3

A

liquidação de operação de câmbio relativa ao ingresso de recursos no Brasil para
investimento em CRÂ se sujeita ao IOF/Cârnbio à alíquota de 6o/o (seis por cento). -A.
Jiquidação da operação de câmbio para saida de recutsos relativa âo mesmo
investimento se sujeita ao IOF /Cãmbio à alíquot^ zero. A alíquota do IOF/Câmbio
pode ser aumentada a qualquer tempo para zté 25o/o (vrnte e cinco pot cento), pot
meio de decreto ptesidencial.

76.1.4 As infotmações acima têm o objetivo de resumir as regras gerais relativas aos
principais ttibutos aplicáveis aos investimentos em Cfu\. Cada titular dos CRA deve
avalfar 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 ttibutação a que deve estar sujeito na
qualidade de titular dos CRÂ, levando em considetação as circunstâncias específicas
de seu investimento. ;\lém disso, ressaltamos que as regras de tributação de
investimentos em CR

77.

\

estão sujeitas a mcdificação.

Ler Aplrc.dvel

17.1,

Este Termo de Securitização e os CRA são regidos pelas leis da República Federativa
do Brasil.

18. TÍrulo

ExECUTrvo Exrne¡uorcraI- E ExecuÇÃo EspEcÍFrcA

18.1

Os CRA constituem título executivo extrajudicial nos temos do artigo 36 ðaLein"
7'1.076/04, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras
medidas cabíveis, que as obrigações assumidas :los termos deste instn-rmento comportâm
execução específica e se submetem às disposições aplicáveis do Código de Processo Civil.

19.

DBspasns

1,9.7. Ä Emissora deduztâ do Pteço de Âquisição o valor necessário patz o pagamento dos
f/aî, presentes, fururos, ordinários e extraotdinários de estruturação da emissão dos
CRÀ e da CPR-F, bem como pM^ ã constituição inicial do Fundo de Reserva, conforme

custos

expressamenteautorizado pelo Devedor nos termos da CPR-F, devendo ser deduzidos de tal
montarìte todos os custos de despesas indicados no Ànexo I à CPR-F ("Despesas'), os quais
incluem, inÍer a/ia:

þ)

despesas decorrentes da ernissão dos CRÀ e da CPR-tr, bem como da colocação
pública dos CRA, incluindo todos os custos relativos ao seu registro na 83, ou
quaisquer outros cartórios de registro em decorrência do registro da CPR-F e dos

CRA;

\;

þ)

remuneração da Emissora pela Emissão dos CR

G)

todas as despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado, conforme listadas
nesta Cláusula 19;

(d)

despesas de tegistro e de publicação de todos os atos necessátios à Emissão, tais

como os atos societários da Emissora e dos Àvalìstas, conforme o caso;

(.)

honotários e despesas com a contrz't^ção dos prestadores de serviços da Emissão,
bem como com os sistemas de distribuição e negociação dos CRÂ nos metcados
primário e secundátio, confotme o caso; e

(Ð

quaisquer tributos incidentes na e decorrentes da presente transferência de título de
crédito e emissão da CPR-F e dos CRA.

1,9.2. Quaisquer

L9.I acima e relacionadas à Oferta
Restrita serão arcadas exclusivamente na seguinte ordem: (a) pelo Fundo de Reserva e,
quando exaurido; þ) diretamente pelo Devedor ou pelos Avalistas; (c) pelo Patrimônio
Separado, nesta última hipótese, apenâs quando tais despesas forem próprias ao Patrimônio
Separado e/ou exigíveis para sua boa administração, tais como: (i) as despesas com a gestão,
cobrança, rea\zação, admrnisuação, custódia e Iiquidação dos Direitos Creditótios e do
Patrimônio Sepatado, inclusive as refetentes à sua transferência p^n ovtr^ companhia
securitizâclora de créditos do agronegócio, na hipó:ese de o ,{.gente Fiduciário vir a assumir a
sua administração; (ü) as despesas com tetceitos especiatstas, advogados, auditores ou fiscais,
o que inclui o auditor independente, bem como as despesas com procedimentos legais,
incluindo sucumbência, incorridas para resguârdar os interesses dos titulates dos CRÀ e a
rcaIinaçã.o dos Direitos Creditórios e das Garantias Adicionais integrantes do Patrimônio
despesas não mencionadas na Cláusula

Separado, que deverão ser previamente aprovadas e, em caso de insuficiência de recursos no

Pattimônio Separado, pagas pelos drulares dos CRÀ; (Ð ur despesas com publicaçöes,
trarìsporte, alimentação, viagens e estadias, necessárias ao exercício da função de Á,gente
Fiduciário, durante ou após a ptestação dos serwiços, mas em razão desta, serão pagas pela
Emissora, desde que, sempre que possível, aptovadas previamente por ela; (iv) os evenruais
tributos que, a partir dz data de emissão dos CRÂ. venham a ser criados ef oumajorados ou
que tenham sua base de cálculo ou base de incidência altetada, questionada ou reconhecida,
de forma a rePresentar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação incidente
sobre os CRA e/ou sobte os Direitos Creditórios e as Garantias Adicionais; (v) as perdas,

danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios arbitrados pelo juiz,
tesultantes, direta ou indiletamente, da Emissão, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou
despesas: (a) forem resultantes de inadimplementc, dolo ou culpa

por parte da Emissora ou

de seus administradores, empregâdos, consulto(es e agentes, conforme vier a ser determinado

em decisão judicial final proferida pelo juízo competente; þ) sejam de responsabilidade do
Devedora; (vi) em virrude da insutuição do Regime Fiduciário e da gestão e administração do
Patrimônio Separado, as despesas de contratação do auditor independente e contador,
necessários para rcahzar a escrituraçäo contâbil e elaboração de balanço auditado do
Patrimônio Sepatado, na periodicidade exigrda pela legrslação em vigor, bem como quaisquer
outtas despesas exclusivamente telacionadas à administração dos Direitos Creditórios, das
Gatantias Adicionais e do Paftimônio Separado; e (vri) demais despesas previstas em lei,
regulamentaçã.o apltcâvel ou neste Termo.

1,9.3. Sem prejuízo do quanto acima disposto, as despesas l-istadas adtante são
responsabilidade dos tjtulares dos CR

de

t:

(i) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e
custódia dos CRÀ não compteendidas na descrição da Cláusula 19.1 ackna; (ü) todos os
custos e despesas incorridos pata salvaguardar os direitos e prerrogativas dos titulares dos
CRA, inclusive na execução das Garantias Âdicionais, já que não havetâ a constituição de um
fundo especiîtco para a execução das Garantias Aiicionais; e (Ð tributos diretos e inditetos

incidentes sobre

o investimento em CRA que ihes sejam atdbuídos

como responsável

tributário.
L9.3.1'. No caso de destrtuição da Emissora nas condiçöes previstas rieste Termo, os
recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais
necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogâtivas dos titulares dos CRA deverão
ser previamente aprovadas pelos titulares dos Cfu\ e acliantadas ao :A.gente Fiduciário,
nâ proporção de CRA detida pelos titr-rlates dos CRA., na data da respectiva
aprovação.

19.3.2. F,m nzã.o

do quanto disposto na

altnea

"i" d^ Cláusula 19.3 acima,

as

despesas a serem adiantadas pelos titulates dos CRA à Emissora ef ou ao Ägente
Fiduciário, conforme o câso, na defesa dos interesses dos titulares dos CR A., incluem,

exemplifìcativamente: (a) as despesas
assessoria legal, fìscal, contábil

com

corrtrataçã.o

e de outros

de serviços de auditoria,

þ) as custas judiciais,
emolumentos e demais taxas, honorários e despesas incorridas em decorrência dos
ptocedimentos .judiciais ou extrajudiciais ¿ serem propostos contra o Devedor ou
terceitos, objetivando salvaguatdar, cobtar e/ou executar os Direitos Creditórios; (c)
especialistas;

as despesas com viagens e estadias inco¡ridas pelos adrninistradores da Emissora
e/ou pelo Agente Fiduciário, bem como pelos prestadores de sewiços eventualmente f '
contratados, desde que relacionados com as medidas ¡udiciais e/ou extrajudiciais
necessárias à salvaguatda dos direitos

e/ou cobrança dos créditos oriundos da CPR-F;

(d) eventuais indenizações, multas, despesas e custas incorridas em decorrência de
eventuais condenações (incluindo verbas de sucumbência) em ações judiciais
propostas pela Errrissora, podendo a Emissora e/ou o ,\gente Fiduciário, conforme o
caso, solicitar garantìa prévia dos dd¿res dos CRA para cobertura do risco da
sucumbência; ou (e) a remuneração e ¿s despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário,
nos termos deste Termo, bem como a rernunetação do r\gente Fiduciário na hipótese
de a Emissora permanecer em inadimplência com relação
pagamerrto desta por um
^o
período superior a 30 (trinta) dias.

19.4. Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida à Emissora,

os débitos
em atraso estarão sujeitos à multa contratual de 2o/o (dois por cento) sobre o valor do débito,
bem como a juros moratórios de 7o/o (um por cento) ao mês, fìcando o valor do débito em
atraso sujeito a altahzação monetátia pelo IGP-M, incidente desde a data da inadimplência
ztê, z datz do efetivo pagamento, calculado pro raø die.

19.5.

Todos os valores referidos na Cláusula 19.2actna serão acrescidos dos impostos que
incidem sobre a prestação desses serviços, tais como ISS (Impostos sobre Serviços de
Qualquer Natureza), CSSL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição
ao Programa de Integração Sociai), COFII*JS (Contribuição p^ra Financiamento da
Segutidade Sociai), IRRF (Imposto de Renda Reudo na Fonte) e quaisquer outros ftibutos
que venham a incidir sobre a remuneração da Emissor¿, nas aLíquotas vigentes na data de
cadapagamento.

1'9.6.

Caso quaisquer despesas decorrentes da Emissão não sejam atcadas na forma prevista
nesta Cláusula 19, a Emissora estará auto(izada a ptaricar todos e quaisquer atos destinados
ao pagamento de tais Despesas, sem que lhe seja imputada responsabilidade ou penalidade de

qualquer r'a,l:,teza.

20.

Fono

20.1' Fica eleito o foto

da comarca da Cidaie cle São Paulo, Estado de São Paulo, para
dirimir quaisquer questöes oriundas do presente Termo de Securitização, com exclusão de
qualquer outro, por mais priviJegiado que seja.

E, por

estarem assim justas

e

contratadâs, âs Partes

ftmam o presente Termo de

Secutitização, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.
São Paulo, 17 de junho de201,9
[restante da página deixado intencionalmente en brancoJ
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Ao TERM6 DE SEcURITIzAçÃ9 DE DIREIToS CR-EDITóRI9S Do AcnoNBcÓcro

IoeNrrrrceçÃo oos Dlneltos CnBolrÓnIos vINcULADos Aos CRA
dos CRA, que as Cédulas de
-A Emissora neste ato declaneg ratte aos titulares dos CR-A., e a qualquer outrâ pessoa que venha a se tornar ti¡:lar
produto Rural da modalidade firnncera, emitidas de acordo com a Lei n" 8.929, de 22 ðe agosto de 1.994, conforme alterada de tempos em tempos, e
listadas abaixo com seus principais rermos e condições ("CPR-F") represefltam os direitos creditódos vinculados aos CRA. Dessa forma, os tih¡lates
dos CRÂ poderão exercer qualquer direito inerente às suas respectivas condições de titulares dos CR
ou os Âvalistas (conforme definido nos CRA), na hipótese de inadimplemento dos CRA'
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IIao

¡.o TsRN,ro oB SecunrTlzaçÃo oe DrReITos CneoItónlos Do

AcnoNecócto

Feronps oe Rrsco

O investimerìto em CRA envolve uma série de riscos que deverão ser observados

pelos

potenciais Investidores Profissionais. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito,
mercado, rentabilidade, regulamentação específica, entte outros, que se relacionam à
Emissora, ao Devedot, aos ,\valistas, à inserção de euentaa/ þesnal jarídica garantidorø e aos
próptios CRA objeto da Emissão. Os potenciais Investidores Ptofissionais devem ler
cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste Termo de Securitização, bem
como consultar seu consultor de investimentos e outJos profìssionais que julgatem
necessários antes de tomarem uma decisão de investimento. Exemplificamos abaixo, de
formanão exaustiva, aþns dos tiscos envolvidos na rquisição dos CRÀ:
Riscos da Opetação de Secutitização

1.

Recente desenuoluinento da securitiqação de

direito¡ øeditório¡ do agronegício. -A securitização de

direitos creditórios do agronegócio é uma operação recente no Btasil. A Lei n" 11'J16/04,
que criou os certifìcados de recebíveis do agronegócio, foi editada em 2004. Entretanto, só
houve um volume maior de emissões de certifìcaios de recebíveis do agtonegócio nos
últimos anos. Além disso, a securrlização é uma opetação mais complexa que outrâs emissões
de valores mobfiários, já que envolve estruturas jurídicas que objetivam a segregação dos
riscos do emissor do valor mobiliário, de seu develor e créditos que lastreiam a emissão.
Dessa forma, por se ttatr ðe um mercado receflte no Btasil, o mesmo ainda não se encontra
totalmente regulamentado e com jurisprudência pacifica, podendo ocorrer situações em que
aindanão existam regras que o direcione, gerando assim umrisco aos investidores dos CR{.,
l;imz- ÿez que o Poder Judiciário poderá, ao analfsar a Cfetta Restrita e os CRA e interpretar as
normâs que regem o âssunto, proferir decisões clesfavotáveis aos interesses dos investidores
dos CR.\.

2.

Inexi¡îência de jøriryrudência con¡olidada acerca da secariÍiqaçã0. Toda ø. arquiterura do
modelo fìnanceiro, econômico e jurídico desta ernissão consideta um conjunto de rigores e

pate a parte estipuladas por meio de contratos e títulos de crédito, tendo por
diretrizes a legislação em vigor. Em nzão da pouca matutidade e da følta de tradição e
jurispmdência no mercado de capitais brasileiro no que t^nge este tipo de opetação
obrigações de

^

îrnancetra, em situações de ¡Íre¡¡ podetá haver perdas por parte dos titulares de CRA emrazão

do dispêndio de tempo e recursos para promoção Åa eltcâcia da estrutura adotada P^f os
CRA, na eventualidade de necessidade de teconhecimerìto ou exigibilidade pot meios judiciais

de quaisquer de seus termos e condições específicos

3.

A

recente €

ainda não þi te¡tada no merLado.

regulanentação eryectfca acerra da¡ emi¡¡õe¡ de ærîfrcadu de recebiuei¡ do a¿ronegicio é muito

está sujeita à Lei

n" 11,.076/04

A

¿tividade de securitização de créditos do agronegócio

e à regulamentação da CVM, no que se refere a distribuições

públicas de certifìcados de recebíveis do agronegócio. ,A.té 1" de agosto de 2018, data da
edição da Instrução CVM 600, inexistia regulamentação especilrca para estes valores
mobilários e suas ïespectivas ofertas ao público investidot, de forma que a CVM, por meio
do comunicado definido na reunião do Colegiado teahzada em 18 de novembto de 2008,
entendia que os dispositivos da Instn:ção CVM 414, norma aphcâvel aos certificados de

recebíveis imobiliários, seriam aplicáveis, no que coubessem, às ofertas públicas de
certificados de recebíveis do agtonegócio e seus respectivos emissotes. Ainda não se tem
operações havidas sob sua égide, na
cettez^ dos efeitos que a Instrução CVM 600 teúpø.r^
^s
medida em que a regulamentação é nova e sua aplicação aos CRA ainda será vetifìcada pelos
þlayrc do mercado.

Riscos dos CRA e da Oferta

1,.

Os riscos a que estão sujeitos os titulares de CRA podem variar
signifìcativamente, e podem incluir, sem limitação, perdas em decorrência de condições
cLimáticas desfavoráveis, pragas ou outros fatores nâturais que afetem negativamente a
P;i¡rc¡ Gerai¡.

produção e cometcialìzação de algodão, soja e/ou milho, redução de preços de ønrnodilie¡ do
setor agrícolâ nos mercados nacional e internacional, alterações em pofticas de concessão de
crédito que possam afetar a renda do Devedor, cle suas conttoladas e, consequentemente, a
sua capacidade de pagamento, bem como outrâs crises econômicas que possam afetar o setor
a que se destina o fìnanciamento objeto da captação de recursos viabitzada pela securitização
objeto deste Termo de Securitização. Ädicionalmente, falhas na constituição ou forlr'altzação
do lastro da Emissão, inclusive, sem limitação, dos Contratos Mercantis e das Garantias
Adicionais, bem como a impossibilidade de execução específìca de referido título e dos
Direitos Creditórios, caso necessátia, também podem afetar negativamente o fluxo de
pagamentos dos CR

\.

2.
Faha de liqaidq do¡ Cß,A. O modelo de fìnanciamerìto no mercado de capitais por
meio de Cfu\ ainda é incipiente no Btasil. Desta forma, o mercado secundário edstente no
Brasil para negociação de certificados de tecebíveis do agtonegócio apresenta baixa liquidez e
nã.ohâ nenhuma garant)a de que exrstrá no futuro um mercado patanegociações dos CR-A

que possibilite aos titulates dos
convententes.

CR

\ sua

alienaçã.o

nâs condições que

entendam

3.

puórarz de deliberação em A¡¡embleia Ceral de Credoru. Algumas deliberações a serem
tomadas em Àssembleias Gerais de Ctedores são aprovadas por maioria dos presentes na
respectiva assetrbleia, e, em certos casos, exigem quórum mínimo ou qualificado
estabelecidos no Termo de Securitização. O drular de pequena quantidade de CRA pode ser
obrigado

^ ^c^tar

decisões da maiotia, ainda que manifeste voto desfavorâvel, não havendo

mecanisrnos de venda compulsória no caso de dissidência do titular do CRA em determinadas

matérias submetidas

à deliberação em Àssembleia Geral de Credores. Além

disso,

a

operacionalização de convocação e realização de Assembleias Gerais de Credotes poderá set
afetada negativamente em nzão da grande ptiverização dos CRA, o que levará a eventual
impacto negativo pârâ os tirulares dos respecúvos CRA.

4.

Â

n" 176, editada pelo
Superior Tribunal de Justiça, enuncia que é nula a cláusula que sujeita o devedot ao
pagamento de juros de acordo com a Taxa DI divulgada pela 83. A referida súmula não
P;,¡co de

Adoção da Taxa DI para c¿ílcøk da Remaneraçã0.

Súmula

vincula as decisões do Poder Judiciário e decorreu do julgamento de ações judiciais em que se
discutia a validade da aphcação da Tzxa DI divulgada pela B3 em conttâtos utilizados em
operações bancârias ativas. Há a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a Súmula n"
I76 vtt a set aplicada pelo Poder Judiciário para considerar que aTaxa DI não é válida como
fator de remunetação dos CRA. Em se concretizando teferida hipótese, o índice que vier a ser
indicado pelo Podet Judiciário pata substituir a Taxa DI, podetá (i) ampliar o descasamento
entre os valores pâgos no âmbito dos Direitos Creditórios e â remuneração dos CRA; e/ou
(ä) conceder aos titulares de CR-A Juros Remuneratórios inferiores à aual remunetação dos
CRÂ, bem como limitar a apbcação de fator de juros limitado a 1o/o (um por cento) ao mês,
nos termos da legislação brasileira aplicável à fixação de jutos remuneratórios. Ainda, como
os Direitos Creditórios serão adquiridos com a apltcação de uma taxa de desconto pté-ftxada,
o descasamento da taxa aplicada na aquisição dos Direitos do ;\gronegócio e as taxas de juros
apJicadas nos CRA, em especiai a Taxa

par

5.

DI,

poderá gerâr recursos financeiros insuficientes

o pagâmento da totalidade dos valores devidos nos CRA.

Não

rea/iqação adeqaada dot þrocedìnenîo¡ de execação e r¿lrdrr

decorente¡ do¡ Direito¡ Creditório¡.

A Etnissota, na qualiclade

no recebinento de

recør¡o¡

de credora dos Direitos Creditórios,

e o Agente Fiduciárìo, na qualidade de representante dos titulares dos CRA e caso esteja
administrando o Patrimônio Separado, são responsáveis por realizar os procedimentos de
execução dos Diteitos Creditórios, de modo a garanrlt a satisfação do crédito dos titulares de
CR \. A reahzaçã.o inadequada dos procedimentos de execução dos Direitos Creditórios por
parte da Ernissora ou do Âgente Fiduciário, em desacordo com a legislação ou
regulamentação aplicável, podetá prejudicat o fluxo de pagamento dos CRÀ. Adicionalmente,
em câso de atrasos decorrentes de demota em razão de cobrança judicial dos Direitos
Creditórios ou em caso de perda dos documentos comprobatórios dos Direitos Creditórios

também pode ser afetada a capacidade de satisfação do crédito, afel.ando negativamente o
fluxo de pagamentos dos CRA.

6.

A

Eni¡¡ora en honrar vrat obrìgaçõu decorrente¡ do¡ CRA e¡tá diretamente
CR'\ são lastreados nos Direitos Creditórios
emitidos por produtores rurais pessoas físicas e jurídicas. A vinculação dos Direitos
Creditórios aos CRÂ se dá por meio da instiruicão de regime fìduciário, sendo que, os
Direitos Creditórios consdruem Patrimônio Sepatado do patrimônio da Emissora. Os
Direitos Creditórios, por sua vez, representam direitos cteditórios oriundos da CPR-F detidas
pela Emissora. O Patdmônio Separado constin;ído em favor dos titulares dos CRÀ da
presente Emissão não conta com qualquer garzntia. adicional ou coobrigação da Emissora.
Assim sendo, caso se dê o inadimplemento dos CR A., os titulares dos CR.A, terão ao seu
dispor somente os Direitos Cteditótios e das Gatantias Àdicionais para a recuperação dos
montantes que lhes fotem devidos corìsoante a Emissão, tessaltando-se aqui que, nessas
hipóteses, nã,o hâ gatanúa de que o Devedor tetá recutsos sufìcientes pata hontar os
pagamentos devidos nos termos dos Direitos Creditórios e dos Contratos Mercantis,
conforme o caso, nem de que as demais garantias dos Direitos Creditórios sejam suficientes
patahontm integralmente os valores devidos aos titulares dos CRA sob esta Emissão.
relacionado

1.

capacidade da

à vfdência do Patrimônio Separado. Os

Vendmenlo antecþado do¡

CRA enfunção do inadimþlenenlo

ef

oa uencirnenlo anîecþado

dos

Direito¡ Creditórios. Os CRA têm seu lastro nos Direitos Creditórios, cujos valores, por lei,
devem ser suficientes para cobrir os montântes devidos nos termos dos CR \ dutante todo o
prazo da Emissão. Àssim, ainda que haja, nesta data, em atendimento aos termos da Lei n"
1,L.076/94, o total lastreamento dos CR-A, não existe garantia de que estes não possam sofrer

interrupções ou inadimplementos em seus respectivos fluxos de pagamento. Caso se
verifiquem quaisquer de tais hipóteses na prârsca, poderia haver vencimento antecipado de
algum dos ativos integrante dos Direitos Creditórios, frustrândo o seu fluxo de pagamento, e,
consequentemente, o vencmento antectpado dos CRA, getando assim potenciâis
consequências adversas aos drulares destes últimos. Logo, se por qualquer razão se der o
inadimplemento e/ou vencimento antecipado de alguns dos ativos integrantes dos Direitos
Creditórios, os valores e direitos constantes dos CR-A igualmente terão vencimento
antecipado, dada a impossibrJrdade legal de subsistência ef ou circulação dos Cfu\ sem o
devido lastro, gerando, com isto, potenciais impactos adversos para os seus titulares. O
vencimento antecipado de algum dos ativos integrantes dos Direitos Creditórios poderâ fazer
com que os litulates dos CRÀ recebam seus correspondentes recursos antes da data
originalmente ptevista para vencimento. Nesta hipótese, os titulares dos CRÂ poderão sofrer
perdas caso, por exemplo, não consigam teinvestrr os recursos pagos nos mesmos termos e
condições econômicos dos CRA.

8.

P;i¡co de Deliberação pelo

Não Vendmenlo Antecipado do¡ CRA.

O

presente Termo de

Securitização prevê Eventos de Resgate Antecipado Obrigatório Automático e Eventos de

Resgate Àntecipado Obrigatório Semiautor¡ático, hipóteses em que a decretação do
vencimento antecipado dos CR.\ dependerá de cleliberação nesse sentido em Assembleia
Geral de Credores, pelos quóruns específicos estipulados nas cláusulas que os defìnem. Desta
forma, ainda que ocorra qualquer um dos referidos Eventos de Resgate Antecipado
Obrigatório ,{,utomático ou Eventos de Resgate Àntecipado Obrigatório Semiautomático, há
risco de que a Ernissora não possa tomar quaisquer medidas e os dnrlares dos CR t
permaneçam com o lnvesfimento.

9.

CRA. Os CRA estão sujeitos a pagamento(s)
antecipado(s) decorrente(s) de ,\morttzaçã.o Extraordinária, na ocortência de um ou mâis
Eventos de Amottização Exrraordrnâtia. Nas hrpóteses de Amorttzaçào Extraordinária, os
titulares de CRA terão seu hotizonte origrnal de investimento reduzido, o que pode não ser
integralmente repatado pelo pagamento do Prêmio de Pré-Pagamento, e poderão não
Pv¡co de Anortiqação Extraordinária do¡

conseguir reinvestir os recursos tecebidos com â mesma remuneração buscada pelos CRÂ.

10.

Ri¡co¡ Re/acionadts

à Garanlia¡ Adicionai¡. O Devedor, de forma a

garanTir todas

as

obngações dos CRA, comprometeu-se â constituir Garantias -Adicionais, sob a condição de
serem registradas perante os Cartórios de Tírulos e Documentos e Cartórios de Registro de

Imóveis competentes. Não há, no entanto, garantias de que este regisfro ocol:a antes da data
de vencimento dos CRÂ e não se tem controle sobre a rcal)zaçã.o de tais registros, de forma
que, câso não ocortam, as Garant)as Adicionais poderão não ser constituídas, o que poderá
ocasionar prejuízos aos investidores dos CRA.

n.

O ualor obrido

com

a

uenda do¡ Imtiuei¡ em leilão þode

rcr inferior ao ualor de liqaidação forçada

O valor a set obtivo com a venda dos
Imóveis em leilão, no caso de eventual excussão da garantia de Âlienação Fiduciária de
Imóveis, pode ser inferior ao valor de liquidação forçada definido no Contrato de Àlienação
Fiduciária de Imóveis, de modo que tal valot pode não set suficiente para quitar integralmente
os valores devidos aos titulares clos CR'{. sob esta Emissão, permanecendo o Devedor
obrigado em relação ao pagamento do saldo remanescente.
definido no Conlrato de Alienação Fiduci¿íria de Inóueis.

12. A

jundica aþrenntoø escoþo re¡Írilo. O processo de auditoria iegal conduzido em
Äação aos Direitos Creditórios para os fins da Oferta Restrita apresentou escopo restflto e
não incluiu a aÍerição da capacidade de pagamento quanto aos Direitos Creditórios.
diligêncìa

Risco Relativo ao Ambientc Mactoeconôrnico

1,.

Interferênna do Couerno Bra¡iÌeiro na economia.

O Governo Brasileiro tem podetes

pata

intervir na economia e, ocasionalmente, modificar sua política econômica, podendo adotar.
medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, remessas de capital e limites à
importação, entre outros, que podem câusâr efeito adverso relevante nas atividades da
Emissora e do Devedor. As atividades, siruação îtnanceira e resultados operacionais da
Ernissora e do Devedor poderão ser prejudicados de maneira televante devido a modifìcações
nas políticas ou normas que envoivam ou afetem fatotes, tais como: (i) taxas de juros; (ü)

controles cambiais e restrições a remessas p^r^ o exterior, como aqueles que foram impostos
em 1989 e no início de 1990; (üi) fluruações cambiais; (rv) inflação; (v) üquidez dos mercados
fìnanceiros e de capitais domésticos; (vi) poLítica fiscal; (vü) política de abastecimento,
inclusive cùação de estoques reguladores de commodities; e (vüi) outros acontecimentos
políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. A incerteza
quanto à implementaçäo de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou normas
que venham a af.etar esses ou outros fatotes no futuro pode contdbuir para a incerteza
econômica no Brasil e pal'l- aumentar a volatilidade do mercado de valores mobilários
btasilefuo, sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira
poderão prejudicar as atividades e resultados operacionais da Emissora e do Devedor.

2.

Efeitot do¡ mercado¡ internacionai¡'. O valor de mercado de valores mobiliários de emissão

de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes gtaus, pelas condições econômicas e

de metcado de outros países, inclusive economias desenvolvidas e emergentes. Embora a
conjuntuta econômica desses países seja signifìcativamente diferente da contuntura
econômica do Brasil, a reaçã,o dos investidores âos acontecimentos nesses outros países pode

um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobilários das companhias
brasileiras. Crises em outros países de economia emergente ou políticas econômicas
diferenciadas podem rcduzir o inteÍesse clos investidores nos valores mobilários das
companhias brasileiras, incluindo os CRA, o que poderia prejudicar seu preço de mercado.
Ademais, acontecimentos negativos no mercado financeiro e de capitais brasileiro, eventuais
notícias ou indícios de corrupção em companhias abettas e em outros emissores de títulos e
valores mobiliátios e a não apls,caçã"o rigorosa das normas de proteção dos investidores ou â
falta de transparência das informações ou, ainda, eventuais situações de crise na economia
brasileira e em outr¿s economias poderão influenciu o mercado de capitais brasileiro e
causar

impactar negativamente os útulos e valores mobiliários emiridos no Brasil.

).

Política Econônica do Couemo Federal. À economia brasileira tem sido mr'cada por
frequentes e, por vezes, significativas interwenções do Governo Fedetal, que modificam as
políticas monetár'ias, de crédito, fiscal e outrâs parâ influenciar a economia do Brasil, que
podem causar efeito adverso relevantes nas atividades dos envolvidos no presente Termo de
Securitização. As açöes do Governo Federal para controlar a inflaçã"o e efetuar outras
políticas euvolveram, no passado, controie de salários e preço, desvalorização da moeda,

controles no fluxo de capital e determinaclos limites sobre as mercadorias e serviços
importados, dentre outras. Não temos controle sobre quais medidas ou políticas que o
Governo Federal poderá adotzr' no futuro e não podemos prevê-las. Os negócios, resultados
operacionais e financeiros e nosso fluxo cle caixa podem ser adversamente afetados emrazã,o
de mudanças na política pública fecleral, estadual e/ou municipal, e por fatores tais como, mas
não limit¿dos à variação nas taxâs de câmbio, conttole de câmbio, índices de inflação,
flutuações nas taxas de juros, falta de liquidez nos mercados doméstico, financeiro e de
capitais, instabilidade de preços, política fiscal e tegime tributário, e medidas de cunho
político, social e econôrnico que ocorram ou possam afetar o País. Efeitos da Políuca ÀntiInflacionâ:ij.:a: Histoticamente, o Brasil teve altos índices de inflação. Â inflação e as medidas
do Governo Federal para combatê-la, combinadas com a especulação de futuras políticas de
controle inflacionário, contribuítam par^ a irr:'certeza econômica e aurlreflta.Í m a volatilidade
do mercado de capitais brasileiro. Às medidas do Governo Federal para controle da inflação
frequentemente têm incluído a manutenção de política monetâria restritiva com altas taxas de
jutos, restringindo, assim, a disponibilidade de ctédito e reduzindo o ctescimento econômico.
Futuras medidas tomadas pelo Governo Fedetal, incluindo ajustes n t^x de juros,
intervenção no mercado de câmbio e ações pan ajustar ou fìxar o valot do Real, podem tet
um efeito marerial desfavorável sobte a economia brasileira e sobre os ativos que lastteiam
esta Emissão. Caso o Btasil venha a vivenciar uma significzava inflação no fututo, é possível
que o Termo de Secutitizaçã.o e os documentos teiacionados a este não sejam capazes de
acompanhar estes efeitos da inflação. Como o repagâmento dos investidores dos CR { está
baseado na rcilização destes ativos, isto pode altem o retorno previsto pelos investidores dos
CRA.

4.

In¡røbilidade Canbial.

Em clecotrência de divetsas ptessões, a moeda brasileira

tem

sofrido desvalorizações recorrentes com Áação ao Dólar e outras moedas fortes ao longo das
úlumas quâtro décadas. Durante todo esse período, o Governo Federal implementou diversos

planos econômicos

e utilizou diversas políricas

cambiais, incluindo desvalorizações

repentinas, minidesvaloùzaçóes periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variou de

diâÅaa mensal), sisterrras de mercado de câmbio flutuante, controles caml¡iais e mercado de
câmbio duplo. De tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio entre
o Real e o Dólar e outras moedas. As desvalorizaçöes do Real podem afetat de modo
negativo a economia brasileira como um todo, bem como os resultados da Emissora e do
Devedor, podendo impactar o desempenho fìnanceiro, o preço de mercado dos CRÀ de
fotma negativa, além de testringir o acesso aos mercados financeiros internacionais e
deterrninar intervençöes governamentais, inclusive por meio de políticas recessivas. Por outro
lado, a valoùzaçäo do Real ftente ao Dólar pode levar à deteriotação das contas correntes do
país e da balança de pagamentos, bem como a um enfraquecimento no crescimento do

produto interno bruto gerado pela exportação.

åfi¡

5.

Redação de Inue¡tirneøtot E$rangeiro¡ no

6.

O Deuedor utá vjeiro à ìn¡îabilidade econônica e þolírica

ffi

tMA

Bra¡il. Uma eventual redução do volume de
investimentos estrangeiros no Br¿sil pode ter impacto no balanço de pagamentos, o que pode
forçat o GoÝerno Federal a ter maior necessidade de captaçöes de recursos, tarito flo mercado
doméstico quanto no mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. Igualmente,
eventual elevação significativa nos índices de inflação brasileiros e a atrtal desaceleração da
economia americana podem tazet tmpacto negativo p^t^ a economia brasileira e vt a aletar
os patamares de taxas de jutos, elevando despesas com emptéstimos já obtidos e custos de
flovas captâções de recursos por empresas brasileiras.

globah e en

nercado¡ emergentet,

a

e

a 0t/Ír0r ri¡co¡ relacionados a

oþeraçõet

qaa/ pode aJàtar aduercarnente a econoniø bra¡i/eira e os negíciot do

o Devedor possui nacionalidade brasileira, está r,'ulnerável a cert¿s
econômicas,
poLíticas e de mercado voláteis no Brasil e em outros metcados
condições
emergentes, que poderão ter impacto negativo sobre os resultados operacionais e sobre a
capacidade do Devedot de prosseguir com suas estratégias de negócios. Assim, o Devedor
está exposto também a ou[ros riscos, entre os quals:

Deuedor.

(Ð

Dado que

políticas e regulamentaçöes govetnamentais com efeitos sobre

o

setor agtícola

e

setores telacionados;

(ü)

âumerìto das propriedades governamentais, inclusive por meio de expropriação, e do

aumento da regulamentação econômica nos mercados em que opet^;

(tü) risco de renegociação ou
importação,

(Ð

exp

alteração dos contratos

e das normas e

tarifas de

ortâção e transporte eñstentes;

inflação e condições econômicas adversas clecorrentes de tentativas governamentais

de controlar ainflação, como â elevação das taxas de juros e controles de salários e preços;

(")

barreiras ou disputas comerciais referentes a irnportações ou exportações, como
quotas ou elevaçöes de tarifas e impostos sobre a importação de commodities agrícolas e
produtos de

comruoditieq

("Ð

alterações da legrslação tributária ou regulamentações fìscais potencialmente advetsas
nos países em que atua;

("ti)

controle de câmbio, flutuações cambiais e outras incertezas decorrentes de políticas

governamentais sobre operações rnternacronats;

e

("tü)

instabilidade política signifìcativa.

A

ocorrência de qualquer um desses eventos nos mercados em que o Devedor atua ou em
outros mercados para os quais o Devedor pretende se expandir poderá afetar negativamente
suas receitas e resultados operacionais.

Riscos do Regime Fiduciádo

1,.

Decitõu judiciai¡ ¡obre a Medida Proui¡órìa n" 2.158-35 þoden corzþron€ter 0 regirnefdaciário
¡obre o¡ crádito¡ de certifcadu de recebiuei¡ do agronegócio. À Medida Provisória n" 2.158-35, de 24 de

agosto de 2001, ainda em vigor, estabelece, em seu artigo 76, que "ar nzrttal qøe esÍabeleçan a
afetação ou a teparação, a qaaþaer ilrul0, de þatrinônio de petsoafíica ou jundica não þrodaqen efeitot em
aot débito¡ de natare<a rtr'ial, preuidencìtíria oø trabalhi¡ta, em etþecia/ qaanto ù garantias e aot
priuilegiot que lhæ ¡ão alribaído¡". ÀdicionaLmente, o parâgrafo único deste mesmo artigo prevê
que "defiafonT¿a þer?¿anecen retþondendo pelot dábilot alì reýridot a roralidade do¡ ben¡ e da¡ renda¡ do
relação

sa./eito

pastiuo, sea erþólio oa tøa manafalida, incløsiue ot qae tenham

ido

objeto dr seþaração oø afetaçã0"

(grifo nosso). Nesse sentido, os Direitos Creditórios poderão, não obstante comporem o
Patrimônio Separado, ser alcançados por ctedores fiscais, trabalhistas e previdenciâùos da
Emissora e, em aiguns casos, por credores tlabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e
jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de
responsabildade solidária e subsidiária de empresas pertencentes âo mesmo grupo econômico
existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os titulares destes créditos com os
titulares de CR {. de forma privilegrada sobte o produto de realtzøçã,o dos Direitos Creditórios
do Patrimônio Separado. Nesta hipótese, é possível que Direitos Creditórios do Patrimônio
Separado não venham a ser sufìcientes pâra o pâgâmento integral dos
cumprimento das obrigações da Emissora perante aqueles credores.

CRA após o

Riscos Relacionados à Emissora

1,.

À

Emissora possui registro de companhia
aberta junto à CVM desde 02 de julho de 2007, tendo, no entarìto, rezlizado sua primeira
emissão de securitização apenas em 02/01 /2013. Â sua atuação como Securit:lzado:a de
emissöes depende da manutenção de seu registro de companhia abetta junto à CVM e das
respectivas autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos da CVM em
rcLação às companhias abettas, sua autorização poderá ser susperìsa ou mesmo cancelada,
Manøtenção do Regi$ro de Conpanhia Aberta.

afetando assim, suas opetações de Secutirização.

2.

Cre¡cinento da Emi¡¡ora e de ¡ea Capital.

O capital a¡nl da Emissora poderá não ser

sufìciente pârâ suas futuras exigências opetacionais e manutenção do crescimento esperado, de

forma que a Emissora pode vir a precisar de fontes de financiamento externas. Não se pode
assegurâr que haverá disponibilidade de capital no rnomento em que a Emissora necessitar, e,
caso haja, as condições desta captação poderiam afetar o desempenho da Ernissota.

3.

A

A perda de membros da eqr.upe operacional da
de alu:ah e manter pessoal qualificado, pode ter efeito

Imþortânda de øma Eqøþe paalfrcada.

Emissora ef ou a sua incapacidade
adverso relevante sobre as atividades, situação ltnancetta e resultados operacionais da
Emissora. O ganho da Emissora provém basicamente dz secuittizøção de tecebíveis, que

necessita de uma equipe especiahzada, para origlnação, estnrturação, distribuição e gestão, com
vasto conhecimento récnico, operacional e mercadológrco de seus ptodutos. Assim, a eventual

perda de componentes relevantes da equrpe e a incapacidade de atrair novos talentos podeda
afetar a nossa capacidade de geração de resultado.

Riscos Tributátios

1.
Alteraçõu na legislação rriþat¿iria apliniuel ao¡ CRA - Pe¡¡oa¡ Fi¡icas. Os rendimentos
getados por aplicação em CRA por pessoas físicas estão atualmente isentos de imposto de
tenda, por força do artigo 3", inciso IV, da Lei n" 1I.033/04, isenção essa que pode sofret
alterações ao longo do tempo. Evenruais alterações na legislação uIl¡utâria eliminando a
isenção acima mencionada, criando ou elevando aLíquotas do imposto de renda incidentes
sobre os CRA, a ctração de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou aplrcação
da legrslação tdbutâÀa por parte dos tribunais ou autoridades governamentais poderão afetat
negativamente o rendimento líquido dos CRA para seus titulares. A Emissora, o Coordenador
Líder e o Coordenador Contratado recomendam que os interessados na subscrição dos CRA
consultem seus assessores tributários e financeiros ântes de se decidir pelo investimento rìos
CRÂ.

2.

Inlerþretøção da leghkção rribut¡iria apliuiuel

-

Mercado Secandririo.

Não há unidade

de

entendimento quanto à tributação aplicável sobre os ganhos decorrentes de alienação dos
CRA no mercado secundário. Existem pelo menos duas interpretações correntes a respeito
do imposto de renda incidente sobre a diferença positiva entre o valor de ahenaçã.o e o valor
de aplicação dos CRÂ, quais sejam (i) a de que os ganhos decorrentes da ahenação dos CR-{
estão sujeitos ao imposto de tenda na fonte, tais como os tendimentos de renda fixa, em
conformidade com as alíquotas tegtessivas ptevistas no artigo 1" da Lei n" 1,1,.033/04; e (i) a
de que os ganhos decotrentes dz ahenaçã.o dos CR-A. são tributados como ganhos Líquidos nos
termos do artigo 52, parâgtafo 2" da Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1.991, conforme
altetada, com a redação dada pelo artigo 2" da Lei 8.850, de 28 de janeiro de 1,994, confotme
100

altenda, sujeitos, portanto, ao imposto cle rencla a ser recolhido pelo vendedor até o último
Dia Útil do mês subsequente ao da apuração do ganho, à alíquota de 15o/o (quinze por cento)
estabelecida pelo artìgo 2", inciso II da Lei n" 11,.033/04. YaIe ressaltar que não há
jurisprudência consolidada sobre o assunto. Divergências no recolhimento do imposto de
renda devido podem ser passíveis de sanção pela Receita Fedetal do Brasil.

Riscos Relacionados ao Setor

1.

Ot þrodalos aýnlat produqìd.os e comercialiqadot þelo Deaednr ¡ão ualner¿iuei¡ ao clina e a oatro¡
principal produto comerciallzado pelo Devedot dos Direitos
fatoru fora de ¡eu controle.
Cteditórios é algodão, soja e milho. Como a maiotia das demais culturas, esses produtos são

O

afetados pelas condições climáticas, qualidade do solo, apatecimento de doenças e ataques de

pt^gas. Eles também são susceLíveis a perdas decorrentes de condições hídricas extremâs,
como secas ou inundações. Se as condições de cultivo fotem menos favotáveis do que o
previsto, a quantidade e qualidade ptoduzida podem ser insufìcientes para o integral
cumprimento dos contratos de compra e venda do produto, o que getariavma insufìciência
de recursos p^t^ o cumprimento das obrigações conftaídas, inclusive as obrigações contraídas
na emissão dos Direitos Creditórios.

2.

O aþodã0, a nja

eo

nilho produrydos þelo Deuedor do¡ Direito¡ Credihirios

Deuedor são ualneráueis a faloru

fora de ¡eu contro/e. Programas

e comercialiqadot þelo

e políticas

governamentais,

especialmente relativa às questões tributárias, custos de plantio, custos de insumos,
instabilidade/oscilação cambial e oferta global, entre outros fatores, podem câusar
volatilidade na oferta e rìos preços do produto comerciaizado pelo Devedor. Como
resultado, mudanças em qualquer desses fatores poderá elevar seus custos ou reduzir a
produção e comercializaçã.o de algodão, milho e soja e seus derivados.

3.
Mouirnenlo¡ tociah podem afetar ø atiuidade¡ do Deuedor. Movimentos sociais, como o
Movimento dos Ttabalhadores Rurais SemTerta e a Comissão Pastoral daTerca, são ativos
no Brasil. Invasões e ocupações de terrenos agtícolas por grande número de participantes
desses movimentos são comuns e, em algumas âreas, os proprietários não contâm com a
proteção efetiva da polícia nem com procedimentos eficientes de reintegração de posse. Não
é possível assegurar que as propriedades envolvidas nos corìtratos de parceria, artendamento
de tettas, de posse ou de propriedade do Devedor, não estejam sujeitas a invasão ou
ocupação por gflrpos desse tipo. Qualquer invasão, ocupação ou desaproptiação dessas
propriedades pode afetar adversamerìte tais lavoutas e, consequerltemerìte, ter algum efeito
adverso sobre os negócios e resultados operacionais do Devedor, podendo zfetar ø sua
capacidade de liquidar suas dívidas.
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4.

F;¡co do¡ preçot do aþodã0, nilho e týa. O algodão, milho e soja comercializados pelo
Devedor podem ser afetados pela ocorrência de prejuízos decorrentes de movimentos
adversos de preços. Produtores de algodão, milho e soja objeuvam vender as suas produções
por um preço que reffrunere seus custos de produção e ainda lhe proporcionem algum lucro.
Porém, se os preços recuarern, sua receita poderá não ser suficiente para cobnt seus custos.
Na ocorrência deste evento os produtores de algodão, milho e soja poderão encontrar
dificuldades em adquirir novas fontes de financiamento, e terão dificuldades no cumprimento
das suas obrigações, inclusive as originadas pela emissão dos Direitos Creditórios.

6.

há como assegurar que, no futuro, o agronegócio
brasileito (i) manterá a taxa de crescimento e desenvolvimento que se vem obserwando nos
últimos anos, e (ü) não apresentarâ perdas em decorrência de condições climáticas
desfavoráveis, redução de preços de commodities do setor agrícola nos mercados nacional e
De¡enuo/uimenro do Agronegócì0. ì\Jão

intetnacional, alterações em políticas de concessão de crédito para produtores nacionais, târìto
daparte de órgãos goverrlamentais como de entidades privadas, que possam af.erat a renda do
Devedor e, consequentemente, sua capacidade de pagamento, bem como outras crises
econômicas e políricas que possam af.etat o setot agrícoia em geral. A tedução da capacidade
de pagamento do Devedor podetá impactat negativamente a capacidade de pagamento dos
CRA.

7.

As alteraçöes climáticas extremas podem ocasionar mudanças bruscas
nos ciclos produtivos de commodities agrícolas, por vezes gerando choques de oferta, perdas
Pv¡co¡ Climáticor.

de produtividade, volatiïdade de preços,

alteraçã,o

da qualidade e interrupção

abastecimento dos produtos por elas afetados. Nesse contexto,

^

no
capacidade de produção e

entrega de algodão, milho e soja pelo Deveclor podem ser adversamente afetados, gerando

dificuldade ou impedimento do cumprimento das obrigações do Devedor, o que pode afetar
a capacidade de pagamento dos Dileitos Creditórios e dos Contratos Mercantis.

8.
o

Uma uolatilidade ugntfcatiua do ReaÌÿente øo Dólarþode inþactar defoma releuante a¡ receitar

endiuidarnenÍo do Deuedor.

e

A volatildade da cotação do Real frente ao Dólar tem efeitos

relevantes na condição financeira consolidada do Devedor e em seu resultado operacional

consolidado quando expressos em Reais, além de impactar suas receitas, despesas e ativos
consolidados denominados em moeda estrangeira. Às teceitas de vendas com exportações e,
portanto, a geraçào de caixa operacional do Devedor, são direta e imediatamente afetadas pela
variação da taxa média de câmbio entre o Real e o Dólar. A depreciação do Real causa
aumento de tais receitas quando expressas em Reais, enquanto que a apreciação do Real
resulta em receit¿s de vendas com exportação menores. Às teceitas no mercado doméstico
são indiretamente influenciadas pela vataçã.o da taxa cambiai, na medida em que os ptodutos
importados, cotados em Dólares, ganham ou perdem competitividade no mercado doméstico
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dependendo da taxa de câmbio. Àlguns custos e despesas operacionais do Devedor, tais
como despesas com seguros e fretes relacionadas às exportações e custos de produtos
químicos utilizados como matéria pÅma, entre outros, também são afetados pelas variações
cambiais. Sendo assim, a depreciação do Real resulta em aumento de tais custos e despesas
expressos em Reais, enquânto a apteciação do Real resulta na queda de tais custos e despesas.

As contas patrimoniais

do Devedot,

indexadas em moeda estrangeira,
especialmente empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, disponibilidades no
exteriot e contas a receber de clientes e estoques no exterior, são diretamente e pontualmente
consolidadas

afetadas pela taxa de câmbio.

9.
muno

Situaçõw d.e rutrþão de liqaideqno rnercado þoderão aamentar 0 cartz, reÍrin¿ir ot þralot ou alá
inuiabi/iqar a caþtação de recør¡o¡ no mercado, o que þodeni afeÍar aduercanente a¡ oþeraçõet do

As empresas btasileiras de commodities ltzenm grandes investimentos durante os
últimos anos a fim de competir com mais eltcâcia e em maiot escala no mercado
Deuedor.

internacional. Este movimento elevou a necessidade de recursos e a diversifrcaçã.o de fontes
de fìnanciamentos com instituições financeiras nacionais e internacionais. Dentto deste
contexto, o Devedor depende do capital de terceiros para conduzir seus negócios, na formz
de operações de fìnanciamento para suportar seus invesdmentos ou capital de ýo. Em
siruações de restrição de liquidez, como a vivenciada em 2008 e 2009, em t^zão da crise
ltnanceita internacional, e, recentemente, em 2015 e 2016, em t^zão da ctise econômica
nacional, as linhas de crédito podem se tornâr excessivamente curtas, caras ou âté mesmo
indisponíveis. Nessas circunstâncias, âumefltâ-se o risco de captação e de tolagem, ou seja, a
possibilidade de não obtenção, no mercado, dos recursos necessários para honrar os
vencimentos da dívida conftatada, assim como o -risco de tet de levantar esses recursos a
custos elevados, o que poderâ afetar adversamente os resultados do Devedor.

10.

Re¿rat ambientai¡ mai¡ rigorovt þod.en irnþlicar em diryêndio naior de recartot þeÌo Deaedor. As

do Devedor estão sujeitas à extensa regulâmentâção ambiental, incluindo
regulamentação telacionada a rcflorestamento, manutenção de Reserwa Legal e Áreas de
operações

Presewação Permanente. Àinda, essas atividades estão sujeitas à renovação periódica das
licenças ambientais. No Brasil, as violações às leis ambientais podem
ttetat em sanções
^c
pat^ o Devedor e seus colaboradores tais como multa, detenção, reclusão ou até a dissolução
da sociedade. As normas ambientais a setem cumpridas pelo Devedor são expedidas no
âmbito federal, estadual e municipal, sendo que mudanças nas referidas regras e leis e/ou na
polítrca ou nos procedimentos adotados nas leis atuais poderào afetar adversamente o
Devedor. O descumpdmento de uma determinzda rcgra ou lei ambiental poderá implicar no
pagamento de multa ou mesmo uma sanção criminal, bem como ocasionar a revogaçào da
sua licença ou suspensão de determinadas atividades. Vale ressaltar que existe a possibilidade

de as agências goverrramentais ou outras âutoridades competentes estabelecerem fiovas regras
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ou imporem regulamentos adicionais ainda mais rígidos que os vigentes, ou buscarem uma
interpretação mais rigorosa das leis e regulamentos existentes, o que exigiria do Devedor o
dispêndio de fundos adicionais p^ra conformidade ambiental ou restringiria sua habildade
^
de operar conforme atualmente. Âlém disso, o não cumprimento das leis e regulamentos
ambientais poderia restriný a capacidade do Devedor na obtenção de financiamentos junto
às

insutuições financeiras.

DecraneçoEs Do CoonnBNeoon LÍoBn

O B¡Nco Feton S.4., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dt. Renato Paes
de Barros, n" 1..017,1.2" andar, Itaim Bibi, CEP 04.530-001, inscrita no Cadastro Nacional de
PessoasJurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o n" 33.644.196/0001-06, neste
ato representado na forma de seu estatuto social ("Coordenadot Lídet'), pan fins de atender
o que prevê o item 15 do anexo III da Instruçã.o da Comissão de Valotes Mobiliários ('CVM")
n" 41.4, de 30 de dezembro de2004, conforme altenda, na qualidade de coordenador líder da
ofetta pública, com esforços restritos de distribuição, dos Cettificados de Recebíveis do
Agronegócio da 1' Série da 7' ernissão da ISEC S¡cuRITIzADoRÂ S.4., companhia
secutitizadora de direitos creditórios do agronegócio, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Tabapuã, n"1..123,2L" andar, conjunto 2L5,Itzrkn Bibi, CEP 04533-004,

inscrita no CNPJ/ME sob o no 08.169.451,/0001-08 ("Emissão" e "Emissora",
tespectivamente), declata, p^t^ todos os fins e efeitos que verificou, em conjunto com â
Emissora, a Vónrx DIsrntsutnoRl DE TÍrulos E VALoRES MosrI-r,druos LrDA.,
insutuição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av.
Brigadeiro FatiaLkna, n" 2277, conjunto 202,Jatdtm Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no
CNPJ/ME sob o n" 22.610.500/0001-88 ("Agente Fiduciário"), a INTL FCSToNB
DrsTnIsurooRÂ DE TÍrulos E VALoRES MosIltÁnlos LTDÀ., sociedade com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na RuaJoaquim Floriano, n" 4L3, CEP 04534-011,
inscrita no CNPJ/ME n" 62.090.873/0001,-90 ("Coordenador Contratado") e os respectivos
assessores legais conttatados no âmbito da Emissão, a legalidade e ausência de vícios da
Emissão, em todos os seus aspectos relevantes, além de ter agido, dentro de suas lirnitações,
com diligência para âssegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações
prestadas rto"Tennl

de Secaritiqação de

Crédito¡ doAgronegído da 1" Série da 7"Emi¡¡ão de Certificados

de Reæbíuei¡ do Agronegício da ISEC Secuririqadora S.A. I-¿¡rreado¡ en Direito¡ Credìtórios
Eni¡¡ão de ll/alterYøkio Horita".

do

Agronegicìo de

São Paulo, 17 de junho de2019

BANCo Feron S.A.

Negro

Alfredo

.448-30

78:70
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ANËX0 IV¿CI
aO Tnprnae: Þs $scuffitrrzÅÇÃO Ðe Þr*ËrrÛs CngprrÓx¡t$ 130.åCpor¡ecÓc¡<>

IlecunaçÕÐs

Ð'q"

ÐMrssoru

companhia seeuritiøadora de ¿lireitns meditõrioç clo
T'abaprrã,
*ggn+gócio, com sede na Cidade {e $äo Faulo, Hstadn de- Sä* Faulo, na IIua
uit.1a3, 2:Lo anclar, conjrurro 215, Itãjm Tlibt" CtrP C14535-004, inscrita no Cadastro Nacionai de
(CNTIIME) sob * n" 08.7õ9"451'/ÚÙÚ1-08
pesscras
_ïurídicas clo Ministér'io da lict:nonria
ç item t3 cìn Anexo TîT &a ft:str*çãc da
que
pter."ô
f'HrnissOra"), para Flns de atencler o
confcrme
Comissão de Valores Mobiliários (CVIvl') n" 4L4, dc 3ü de ele-¿e¡nbro åt 2Ü*4,

r\ I$ËC Secrjertrz.åÐoxa $-4.,

clo Âgxonegåcici
alterae{a, na quaiiclacle ttre cornç'anhi¿ emissora clos Certi{ìcadt¡s cle trìecehtív-ris
verificou,
da l" Série de sua ?" einis$äo (a'Ëaeaissão"), declara" para toders as fü:rs c efeitos que

financeira integrante dÕ sisærna de
São Fautro, na
distr"ibuieâo der valores rnobiliários, cçr¡r sedlc na Cic{ade de São Paul*, Estado de
no
CNIy] sob c;
inscdta
Ru¿ Dc. Renato Paes de Barrçs. n" 1-ü17 ' 12" andar, Ctrp CI4'530-(iÛl'"
n" 33,ó44.1gé/0{)01-û6 ('"Coordenad*r ã-{der'}, a I}üã'L, FCSïÖÌr.IE ï}rçrq¡øç¿O0Rlt ÐË
-l'fT1Ìã-üs E VÁr.oRHs &{*em-rÁp¡Õs y-:fI}å.., socieclade com sccfe na (iúrlåe de $ão Farilc.
rro CNPJ/Mfi
ËstacJ6 de Sãc Paulo, na ltr"raJr:aquirrr lftrcrrian*, no 413, CË,P t)4534**11, i*scrita

ern coniunto co¡:l

o tsÂ,NCû FÂ'I"ùR S"*4"", instituiçäo

Lrì* 62,"A90.g73/000.1-ÿ0 f'coordenador conrrata o'), * v*wtx. Ê¡s,ã'RTBUEÐ0Ila
de Sãcl
T.ttu¡-os E VÁLôRË5 Moæ¡c-L{R.r*s l-'rDÅ., ir*tituiçäo fînørrceir4 cort sede na Cíal*ðe
parrlo, Hstaclo cle 5âr: Paulo, n¿r åv. Brþclefuo Faria ljma, n" 22-l'1, conjurr.to 2ü2, Ja:.ðim
paulisrano, CEF CI1452-û0û. inscrita no CNPI/h{F, sc¡b o rf ??.6trÜ"5{JÛ/*0t}I-8S f.,{gente
Fidueiårio',) e os respecdvos âssf,ssüres legais contratz¡dos nr: âlztbito d* F,tnisså*, a Ïegalidnrle
veracicìade,
e ausência de vícír¡s cla Hrnissäç, além cìe rer agicln ctrm díligênciapzra assegurä a
dr
cc¡n*istðnciä, ci:geçàc: e suñciôncia das info¡maçðes prestadâs 11û 'oTfiwo #e Scatiti4tgño
da
ISHC
Criditas rlo.^zâ,graxagir:itt ¡Ìa lu Sirh, tkt 7'ljn¡issão efu LbrtifìxtrÌos de I\uebíusis da Agrowgitio
Walw \7¡kio
Setwitiyadara S.-4. f,a.rrnadps etn üirvitus Crvdí¡drios do Agv*eý$a ¿Íe Ðmíssãs tÍ¿
Í)E

þlorit¿l'Par,rl,r, 17 cle jr.rrrhc

de2ÛI9.

ãSEC SECLIft.TT'TãAÐ

tia ï,
^aÉ. I
LJr

.lÌ*t

&*

DecleneçÕEs Do AcBNte FloucrÁruo

Vónrx DrstRrnulooRÂ

DE

Crádito¡ do Agronegicio da

1

TÍrulos e VeroRns MosrlIÁnros

LToA., instrtuição financeira,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Àv. Brigadeiro FatiaLnna, n" 2277,
conjunto 202, Jardtn Paulistano, CEP 01.452-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jutídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o n"22.61,0.500/0001-88 ("Agente
Fiduciátio'), para fìns de atendimento ao previsto pelo item 1.5 do anexo III da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM') n" 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme
altetada, na qualidade de agente fìduciário do Pattimônio Separado constituído em âmbito da
emissão de Certificados de Recebíveis do Agtonegócio da 1' Série da 7" Emissão da ISEC
SecuRlTrzADoRÂ S.4., companhia securitizadora de di¡eitos creditórios do agronegócio, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapttã, n"'1,.123, 2L" anda4
conjunro 21.5,Itakn Bibi, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ/ME sob o n" 08.769.451/0001-08
("Emissota" e "Emissã"o"), declara, pata todos os fins e efeitos, que vetifìcou, em conjunto
com a Emissota, o coordenador lídet da Emissão, o coordenador contratado da Emissão e os
respectivos assessores legais contratados no âmbito da Emissão, a legalidade e ausência de
vícios da Emissão, além de ter agido com diligência parz verificar a veracid¿de, consistência,
correção e sufìciência das in
prestadas pela Emissora no "Tenno de Secaririqação de
Secuntiqadora .1.A.

Emi¡são de Certifcados de Recebíuei¡ do A¿ronegíio da ISEC
Direito¡ Creditório¡ do Agronegícìo de Enis¡ão de ll/alter Yøkio
7o

Horìùa".

São

2019

l1

Ltoe.
IYA SILVA

RG: 36 2Bg 610-0
CPF:381 514 608'20
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DecleneçÃo oo CustoDraNTE
SL\)li ConnBToR { DE VeloRBs r, CÂMeIo LTDA., instrtuição îtnanceta, com sede na Cidade
de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 777,1,0" andar, CEP
04530-001, insctita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia

(CNPJ/ME) sob o n" 50.657.675/0001-86 ("Custodiante") instituição custodiante dos
documentos comprobatórios que evidenciam a existência dos direitos creditórios do
agronegócio, quais sejam: (i) o "Tenzo de Secaritiqøção de Direito¡ Creditóriu do Agronegício da /"
Série da 7' Eni¡¡ão da ISEC Secaritiqadora SA. I-,a¡trado¡ en Direito¡ Creditório¡ do Agronegicio de
Emi¡¡ão de lYalterYukio Horita" ("Tetmo de Securitizagão"); e (ri) aþ) Cédula(s) de Produto
Rural Financeira(s) emitida(s) pelo Sn. Wnl,ren Yuxro FIoRITA, residente e domiciliado na
Rua lbirapuera, no 558, apto 105, Condomínio Residencial Villa Lobos, bairro Renato
Gonçalves, CEP: 47.806-041., na Cidade de B¿rtei-tas, Estado da Bahia, CEP: 47.806-041,
pottador da cédula de identidade RG n" 3.039.846-1 SSP-PR, e do CPF/ME n" 054.470.17807, no valor totai de R$63.300.366,66 (sessenta e três milhões, trezerìtos mil, trezentos e
sessenta e seis reals e sessenta e seis centavos) ("CPR-F'), em favor da ISEC
SEcuRrttz¡ooRÂ S.4., companhia securitizadora de direitos creditórios do agronegócio, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, n"1..1.23, 21." andat,
conjunto 215,Itain' Bibi, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ/ME sob o n" 08;/69.451/0001-08
("Emissota");declara, pâra os fins do artigo 39 daLer n" 1,1,.076, de 30 de dezembro de2004,
conforme alterada ("Lei1I.076"), do patâgrafo 1" e do inciso VIII do arngo 25 daLei 1.I.076,
do artigo 23 daLein" 1.0.931., de 2 de agosto de2004, conforme alterada ("Lei 10.931") e do
ango 28 da Instr-r.rção da Comissão de Valores Mobrliários ("CVM') n" 54L, de 20 de
dezembro de 2073, que lhe foram entregues para custódia (i) 1 (uma) via negociável da CPR-F;
e para registro (u) 1 (uma) via otigtnal do Termo de Securitização, o qual se encontra
devidamente regrstrado em cumprirnento coln aLei 11.016 e a Lei 10.931, na fotma do regrme
fiduciário instituído pela Emissota sobre os direitos
agronegócio oriundos da
CPR-F, conforme declarado e descrito no Termo de
São Paulo, 17 de junho de

SLW

DEVÀLORES E

$mone Aparecida Gonoalves Veloso

Douglae

Const¿ntino

Ferrsira
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ANBxoVII eo
Ao TERMo DE SEcuRrTrzAçÃo oB DrRBrros CREDTTóRros DoAcRoNEGócro
DEcr-aRAç,Ã.o

on CovpnoveçÃo oe DBsrrN¡,çÃo DE Rncunsos

rJÿetten Yurro FIonITA, residente e domiciliado na Rua lbirapuera, n" 558, apto

105,

Condomínio Residencial Villa Lobos, bairro Renato Gonçalves, CEP: 47.806-041,, na Cidade de
Barreiras, Estado da BaLia, CEP: 47.806-041., portador da cédula de identidade RG n"
3.039.846-7 SSP-PR, e do

CPF/ME n" 054.470.178-07 ("Declarante') declara ter usado [.]

dos tecutsos decotrentes da colocação dos certifìcados de tecebíveis do agronegócio da 1" séde
da 7" Emissão da ISEC Securitizadora S.4., sociedade por ações, com sede na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, n""1.123,21" andar, conjunto 215, ItaiimBibi,
CEP 04533-004, inscdta no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia
(CNPJ/ME) sob o n" 08.769.45I/0001-08 ("Emissora") pan o financiamento de compra de
insumos, conttatação de mão-de-obra, ptodução de grãos e demais despesas operacionais,

todas obrigatotiamente inerentes âo curso notmal de negócios do Declarante, conforme
adiante melhor detalhado:

Período

p ara U

l.l
l.l

rl

tilizaçã,o

Montante dos Recursos

Pretensa Destinação

t.l
t.l
t.l

t.l

São Paulo, [.] de

rl
t.l

[.] de [.]

Sí¡r.rBnYuKro HoRTTA
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Decleneçeo oe lNexrstÊNcre oe CoNFr.rto oe INTenesses

O Agente Fiduciário a seguh identificado:
Razão Social:

Vónrx DrstRIsurooRA

DE

TÍrulos

B

VeI-onBs MouuÁRIos LTDA.

Endereço: ,\v. Brigadeiro Faria Lima, n" 2277, conjuntos 202, Pinheiros, CEP 01452-000
CNPJ n": 22.610.500 /0001-88
Reptesentado neste ato por seu diretot estatutário: Flávio Scarpelli de Souza

Número do Documento de Identidade:30372545X
da oferta pública corn esforços restritos do seguinte valor rnobiliário

Valor MobiÏário Objeto da Ofetta: Certificados de Recebíveis do Agtonegócio ("CRA')
Número da Emissão: 7" Emissão
Série: 1'

Ernissor: ISEC Securitiz¿dora S.Â.
Espécie: com Garantia Real e Fidejussória
Classe: Única
Forma: Escritural
Declara, nos termos do attigo 5" da Instrução da Corrrissão de Valores Mobiliários

("CVM") n"

583, de 20 de dezembro de 20'1.6, a não existência de situação de conflito de interesses que o

rmpeça de exercer a função de agente fiduciário p^r^
^ emissão acima indicada, e se
compromete a comunicar formal e imediatamente à 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento
CETIP UTVM
ocorrência de qualquer
que venha a alterar referida
situação.

de 2019

São
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Ao TERMo DE SECURrrrz1lçAo DE DIR-EITOS CREDITóPJoS Do AcRoNEGÓcIo

Ourn¡s EurssÕns
Emisso¡a

Tipo
CRI

CRI

ISEC
CRI

CRi

CRI

S.A.

Inadiplemento

Garantias

5.666

2

CDI

0s/12/2016

25/10/2022

Adimplente

Subordinação, Regime Fiduciário

IPCA

71./11./20"16

25/11/2028

Adimplente

Fiança, AF Imovel, AF Quotzs, CF
Recebiveis, Regtme Fiduciário, Fundo de
Reserva, Fundo de Obras

IGPN{

05/'12/2016 25/1.0/2023 Adimplente

Subordìnação, Regime I'ìduciário

IGPN.{

05/12/20L6 25/10/2025

Adimplente

Subordinação, Regime Fiduciário

R$ 7.113 588,00

150

IPCA

71/11/2016 25/11/2028

Adimplente

Fiança, AF Imovel AF Quotas, CF
Recebiveis, Subordinação, Regime
Fiduoário, Frndo de Reserua, Fundo de
Obras

R$ 30.957 850,00

200

IPCA

06/02/201.7

Adimplente

Fimç4,{val AF Quotas, CF Recebiveis,
Subordinação, Regime Fiduciário, Fundo
de Reserva" Fundo de Obras

R$ 56.ó60

000,00

Emissão
LOTEÂÀ,,IENT
O CIPASA
26'Série da 1'
Emissão I CVC
I

R$ 40.310 332,00

850

R$

48.260.000,00

4.826

RS

23-232.300,00

23 000

8,5

1^

Enissão I C\rC
Emissão

I

LOTEÂMENT
O CIP,1.S,{

ISEC
CRI

S.A.

32" Série da 1'
Emissão I CV
NOV,A.

20/09/2025

COLOR,\DO

ISEC
CRI

s.A.

5'Série da 4¡
Emissão I BTS

LEROY

R$

69.913.000,00

69.973

62.988

IPCA

12/01./2017 12/01/2027

Adimplente

500.000,00

37.500

2,75

CDI

11,/08/2017 25/08/2020

Adimplente

AF Imovel Regime Fiduciário, Fundo
de Despesas

MERLIN

ISEC

SECURITIZÂDORÀ
SA.

Vencimento

24^ Sélie da7"

ISEC

SECURITIZADOfu\

Emissão

ALPHÀVILLE

S,A.

SECURITIZADOR,T

Emissão I C\rC

27" Séne da

ISEC

SECURITIZADORA

Indexador

ALPIIÂVILLE

S.A.

SECURITIZ,{.DOR,\

Taxa Juros

23" Séne òa1^

ISEC

SECURITIZADORJ\

Quantidade

Operação

ALPH,q.VILLE

S,A.

SECURITIZ,{DORÀ
SA.

FlouclÁruo

25" Série da 1'

ISEC

SECURITIZ,TDOR-{

Valor

Do AcENTE

cR

4.

4" Série da 1'
Emissão I CR-A

R$ 37

Aval, A.F'Imovel, Cessao Fìduciria

CDCA
717

Æ&

As¡tçqT€çiJtå{å*

AHåIfúå

Agefite Fidilciéri0

Emisso¡a

Tipo

Valor

Operação

Venci.srento

Quantidade Taxa

Inadiplemento

Garantias

Fiança AF Imovel Regime Fiduciário,
Fundo de Reserva

CITRUS

JUICE
ISEC

SECURITIZ,{DOR,{

2^ Sérre da

CRI

s.A.

1

CRI

S.A.

CRI

S.A.

05/09/2016 19/02/2030

Resgatado

1" Sé¡ie da

R$

70.572.075,00

10.000

IPCA

15/09/20"17 05/09/2027

,{rìimplante

R$

19.675.051,00

1.900

IPCA

21./03/2017

R$

30.000.000,00

3.000

CDI

1.9/07

369

IGPM

6.250

4'

Emissão I CRI

SOUZ,\ CRUZ

AF-

Imovel Regime Fiduciário, F'undo
de Despesas

6" Sêrre ða4^
Emissão I CRI

LOCÂC,{O

10/04/2031

Adimplente

Fimça AF Imovel Regime Fiduciá¡io,
Fundo de Reserva

Emissão I

CR.A.

/2017 25/06/201.9 Adimplente

Ava[ AF Imovel CF Recebiveis, Penhor

HORIT.I'

7" Sêrie ðz 4"

ISEC
CRI

S.A.

ISEC

SECURITIZADORA

IPCA

1" Série da 1'

CRA

S.A.

SECURITIZT{DORA

3.262

AIRLIQUIDE

ISEC

SECURITIZÂDOR¡.

32.620.815,50

7"1

ISEC

SECURITIZ,{DOR,{

R$

AIRLIQUIDE

ISEC

SECURITIZ,{DORÀ

4

Emissão I BTS

CRÂ

Emissão I CRI
SÁ.INT
FRANCIS
5" Série da 1'
Emissão I CR*{

CDCA

R$ 18.483.737,09

R$

6.250.000,00

/'10/2022

Adimplente

CDI

1.1./08/2017 25/08/2020

Adimplente

Aval

é.F-

lmovel

Cessao Fìducia¡ia

CDI

1J,/08/2077 25/08/2020

Adimplente

Aval, AF

Imovd

Cessao Fiduci¿¡ia

17

/01

/2017

07

Fiança, AF Imovel, Regime Fiduciá¡io

CITRUS

S.A.

JUICE
ISEC

SECURITIZADOR,{

CRA

s.Â.

6'Série da 1'
Emissão I CRA
CDCrL
CITRUS

R$ 6.250.000,00

6.250

2,75

JUICE
ISEC

SECURITIZ.{DOR,{

CRI

s.,4..

ISEC

13' Série da 4"
Emasão I CRI

SOUZA CRUZ

R$

28.739.830,00

10.000

IPCA

1.5/09/2017

05/09/2024

Adimplente

R$

70.572.075,00

10 000

IPCA

1.5/09/2017

05/09/2027

Adimplente

ÀF Imovel, Regime Fiduciário, Fundo
de Despesas

13

CRI

1,2" Sérre da

4"

AF Imovel Regime Fiduciário, Fundo
172
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Emissora

Tipo

S,A.

ISEC

L2
18" Série da 4"

SECURITIZADORÂ

CRI

SECURITIZÂDORÀ
SA.

CRI

CRI

S.A

R$ 1.2.644.756,08

CRI

COLOR,A.DO
34'Série da 1'
Emissão I CV

R$ 21.798,03

11./12/20"17

13/1.2/2032

Adimplente

Garantias

.A.val, AF Imovel,,ÀF Quotas,
Subordinação, Regime Fiduciário,

Cessao F-iduciaria
1

50.000

10.000

IPCA

11/12/2011 13/12/2032

IPCA

09/10/2011

IGPI\{

17

23,06

IPCA

L3,65

21,69

5,75

ÀA

05/09/2024

Âdimplente

Adimplente

SÂINT

Àval, AF'Imovel, Á,F Quotas,
Subordinação, Regime Fiduciário,
Cessao Fiduciaria

ÂF Quotas, Regime Fiduciário, Fundo
de Despesas

NOVA

NOVA

200

/2017

17" Série da 4"

CRI

Emissão I CRI

S.A,

RIO,AVE

ISEC

3'Série d¿ 1"
Emissão I CR-A

CRr\

R$ 86.109

R$

372,93

40.000.000,00

8.ó00

4.000

IPC¡, +
8-50

3,00o/o

Fiança, Regime Fiducrário, .Alienação

/1.0/2022

Adimplente

06/02/2017

20/09/2025

,\dimplente

Fiança, Ava! AF Quotas, CF Recebiveis,
Subordinação, Regime Fiduciário, Fmdo
de Resewa, Fundo de Obras

IPCA

06/02/20"t1

20/09/2025

Adimplente

Fiança, Aval ÂF Quotas, CF Recebiveis,
Subordinação, Regirne Fìduciário, F-undo
de Resera, F'u¡do de Obras

IPCA

20/04/2018

20/10/2028

Adimplente

/07

01

COLORADO

ISEC

Fiduciária

Aval Regime Fiduciário, Fundo de
Reserua, Cessao Fiduciari4 .Alienação
Fiduciária

CDI

21/06/2018 21./12/2020

Adimplente

13/12/2032

Adimplente

-AF

Imovd CF Recebiveis

HORITÄII

S.A.

21" Sérte da

ISEC
S.A.

25.959.921,00

CRI

S.A-

SECURITIZÂDOR'\

R$

IPCA

350.000

R$

150.000.000,00

FRANCIS
33'Série da 1"
Emissão I C\¡

ISEC

SECURITIZ,{DORÁ

350.000.000,00

R$ 10.000,00

S.A.

SECURITIZ,{DORÀ

Emissão I CRI

SOUZ.{ CRUZ

R$

CRI

ISEC

SECURITIZT{DORÂ

I

Inadiplemento

de Despesas

8" Sé¡e da 4'
Emissão I CRI

S.A,

SECURITIZADORÀ

BAIIIA

19'Série da 4"
Emissão

Vencimento

Quantidade Taxa

14

ISEC

SECURITIZ,\DOR,\

I

CASAS BÁ.HIA.
14' Série da 4'

ISEC

SECURITIZÂDOfu\

Emissão
CASAS

S.A.

ISEC

Valor

Operação
Emissão I CRI
SOUZ,{ CRUZ

SECURITIZ,{DORA

CRI

Emissão
CASAS

tf

I

BÂHIA

R$

175.000.000,00

175

000

IPCA+6o/o IPCA

25/06/2078

,{.va! AF Imovel, AF Quotas,
Subordinação, CF Direitos Creditorios

II
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#ffi
Emissora

Tipo

ISEC

SECURITIZADOfu\

CRI

S.A.

CRI

S.A.

ISEC

SECURITIZADOfu\

Emissão I CR-A

CR-{

Inadiplemento

Garantias

75 000

1OO%IPCA

13/12/2032

Aval, AF Imovel, AF Quotâs,
Subordinação, CF Di¡eitos Creditorios

+27,690/0

IPCA

25/06/20'18

6,25

IPCA

21/12/20'\8 05/01./2039 Adimplente

F'iança, AF- Imovel, Subordinação

IPCA

21/12/20'18 05/01/2039

-Àdrmplente

Fiança, AF Imovel Subordinação

Não

há

01/03/2019 28/01/2020

Adimplente

Fiartça

Não

há

01/03/20'\9 28/01./2020

Adrmplente

Fiança

Adimplente

R$

1.31.893

1,37.893.383,84

R$

21.108-956,23

21.108

R$

11.893.610,88

1.189

Emissão I CR-A

R$ 10.000,00

BEV,A.P

ISEC

3'

1" Série da
CR,1.

Emissão
COC.A,L

S.A.

ISEC

2" Sétie

CfuT

I

II

RF

250.000.000,00

dt3"

Emissão

I

COCAI II

S.A.

R$

100.000.000,00

250.000

1,,500/0

CDI

18/03/20'19 15/03/2023

Adimplente

-dval CF Direitos Credito¡ios

100.000

2,500h

CDI

1.8/03/201.9 14/03/2029

Adimplente

Ava! CF Direitos Creditorios

44.915

7,5

IPCA

"t0/05/2019 '10/05/2024

Adimplente

AF- Imovel, AF- Quotas, Cessao

IPCA

06/05/2019

10/05/2030

Adimplente

Fia-nç4.4,F Imovel CF Recebiveis,
Fundo de Reserva, Fundo de Despesas,

35" Série da 4'

ISEC
CRI

s,{.

Emissão

I CRI

TPA

ISEC

SECURITIZADORÀ

000.000,00

BE\¡AP
2" Sêne da,4

S.A,

SECURITIZ,{DORA

Vencimento

Quantidade Taxt

1" Série da 4¡

ISEC

SECURITIZADORÂ

R$ 75

tf

29" Sêtte da

Emissão I BRF'

Cfu{.

S.A.

SECURITIZADORÁ

I

BAHIA

30'Série da 4"
Ernissão I BRF

ISEC

SECURITIZ,{DOR,\

Emissão

CRI

S.A.

SECURITIZ,{DORÂ

*t $rå

daÇ

Sér:.e

CASAS

Ah¡

II

ISEC

SECURITIZADORA

Valo¡

Operação
22"

Åuåoneçvlnçå*

32^ Sélie da

CRI

Emissão

R$

44.975.610,06

tf
R$51.013.769,47

I

5'1,01

ÂF Acoes

PATRIFARM

s.,{.

¡..iducia¡ia

25" Série da 1"

NO\¡,{
SECURITIZ,{C,{O

Emissão
CRI

I

R$

DEB

DIRECIONAL

S.A.

198.000.000,00

198.000

0,9

CDI

05/06/20"17

05/09/2019

,{dimplente

s0.000

0,7

CDI

28/02/2018

01/03/2023

Adimplente

II
NOVÂ
SECURITIZACAO

CRI

26" Sêne da

1,^

Emissão I CRI

R$

50.000.000,00

ÀF Imovel, Cessao Fiduciaria
774

#e

Å$åsneçÌdðSç

AN*lfvïA

Ágeírë Fiduciériû

Emissora

Tipo

SA

CRI

S,A.

CRI

s,{,

NOV,\
SECURITTZÁCAO

NOVÂ
CRI

ISEC
S.A.

1"

Inadiplemento

R$

80.000.000,00 I 000

R$

80.500.000,00

CRI

I

PLAZA
IGUATEMI
Emissão
S,{LES
31'Série da 1'
Emissão I RNI
I

28'Sé¡ie da 1'
Emissão I CCB

LDI

CDI

70/04/201.8

IPC-A.

13/07

17

/04/2028

Adimplente

/2033

A.ìimplerre

ðal^

Emissão

III

S.A.

SECURITIZADOR,t

d¡

80.500

7,25

Garantias

/2018

25/07

Ava[ Regime Fiduciário,

Cessao

Fiducia¡ia
F-ianç4 AF'Imovel, AF- Quotas, F-undo
de Reserva, AF Acoes, CF Direitos

Creditorios

28" Série da 1"

CRI

S.A.

SECURITIZACAO

27" Sê¡,e

Emissão I RNI
29" Sér:e

NOVÄ

SECURITIZÀCÁO

Vencimento

Quantidade Taxa

BR
PROPERTIES

NOVA
SECURITIZ,TCAO

Valor

Operação

R$ 20.500.000,00

1

R$
10.000.000,00

R$

40.000.000,00

1

10.000

40.000

3,21

CDI

03/09/2018 15/09/2028

,{dimplente

Fianç4 -{F Imovel

7,7

CDI

15/02/2019 '15/02/2029

Adimplente

Aval CF Di¡eitos Creditorios

CDI

13/12/201.6 1.6/12/2019

Adimplente

Fiança, AvâI, AF Quotas, Regime
Fiduciário, Fundo de Reserva

97o/o

CDI

775

