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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DAS
1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) SÉRIES DA 7ª (SÉTIMA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS S.A., LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS
PELA AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Pelo presente instrumento particular:
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., companhia securitizadora,
com sede na Avenida Rio Branco, nº 181, 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 13.349.677/0001-81,
neste ato devidamente representada na forma de seu estatuto social (“Securitizadora”);
e, na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10º da Lei 9.514 e da Resolução
CVM 17;
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA., sociedade limitada, atuando por sua filial, localizada na cidade de São Paulo, estado de São
Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, sala 1.401, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 15.227.994/0004-01, neste ato representada na forma de seu contrato social (“Agente
Fiduciário”)
celebram o presente “Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio das 1ª
(Primeira) Série e 2ª (Segunda) Séries da 7ª (sétima) Emissão de Certificados de Recebíveis do
Agronegócio da REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., Lastreados em
Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. – Em Recuperação
Judicial” (“Termo de Securitização”), nos termos da Lei 11.076 e da Instrução CVM 600, para
formalizar a securitização de créditos do agronegócio e a correspondente emissão de certificados de
recebíveis do agronegócio pela Securitizadora, o qual será regido pelas seguintes Cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES, PRAZOS E AUTORIZAÇÕES
1.1.
Definições: Para os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as seguintes definições,
sem prejuízo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente:
“Adélia”

Adélia Sartóri Moreno – em Recuperação Judicial,
empresária individual, brasileira, viúva, portadora da
cédula de identidade n.º 21445615-8, expedida pela
SSP/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.484.684/0001-66 e
no CPF sob o n.º 112.348.928-98, residente e domiciliada
na Rua Luciana Mara Ignácio, 575, Lote 4, Jardim
Botânico, CEP 14021-635, Município de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo.
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“Agente Fiduciário”

Tem o significado que lhe é atribuído no preâmbulo deste
Termo de Securitização.

“Agente Liquidante”

A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
instituição financeira com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, nº 3.434, bloco 7, sala 201, CEP 22640-102,
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0001-91,
responsável pela operacionalização do pagamento e a
liquidação de quaisquer valores devidos pela
Securitizadora aos Titulares de CRA.

“Alienação Fiduciária de
Equipamentos”

Significa cada alienação fiduciária dos Equipamentos
Garantia, a ser constituída em favor da Securitizadora, nos
termos dos Contratos de Alienação Fiduciária de
Equipamentos.

“Alienação Fiduciária de Imóveis”

Significa cada alienação fiduciária dos Imóveis Garantia
Alienados, a ser constituída em favor da Securitizadora,
nos termos dos Contratos de Alienação Fiduciária de
Imóveis.

“Alienação Fiduciária de Produtos
Agrícolas”

Significa a alienação fiduciária dos Produtos Agrícolas, a
ser constituída em favor da Securitizadora, nos termos do
Contrato de Alienação Fiduciária de Produtos Agrícolas.

“Amortização”

Significa os valores a serem pagos pela Securitizadora,
com a utilização dos recursos provenientes do Patrimônio
Separado, com observância da Ordem de Alocação de
Recursos, a título de amortização do Saldo Devedor CRA
Sênior e/ou do Valor Nominal Unitário dos CRA
Subordinados.

“Amortização Antecipada CRA Taxa
Substitutiva”
“ANBIMA”

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 5.4.5.

“Andre”

André Luís Moreno – em Recuperação Judicial,
empresário individual, brasileiro, solteiro, vivendo em
união estável com Flávia Matos Nogueira, portador da
cédula de identidade n.º 20572427-9, expedida pela

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais – ANBIMA, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 34.271.171/0001-77.
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SSP/SP, inscrito no CNPJ sob o n.º 26.605.310/0001-23 e
no CPF sob o n.º 159.922.818-19, residente e domiciliado
na Rua Washington Luiz, 424, Centro, CEP 15150-000,
Município de Monte Aprazível, Estado de São Paulo.
“Anexos”

Os anexos ao presente Termo de Securitização, cujos
termos são parte integrante e complementar deste Termo
de Securitização, para todos os fins e efeitos de direito.

“Anúncio de Encerramento”

O anúncio de encerramento da Oferta Restrita, na forma
do artigo 8º da Instrução CVM 476.

“Anúncio de Início”

O anúncio de início da Oferta Restrita, na forma do artigo
7º-A da Instrução CVM 476.

“Aplicações Financeiras Permitidas”

Significa: (i) letras financeiras do Tesouro de emissão do
Tesouro Nacional; (ii) certificados de depósitos bancários
com liquidez diária emitidos por instituições financeiras
que tenham a classificação de risco igual ou superior ao
risco soberano, em escala nacional, atribuída pela Standard
& Poor’s Ratings do Brasil Ltda., Fitch Ratings Brasil
Ltda. ou Moody's América Latina Ltda.; ou (iii) operações
compromissadas com lastro em títulos públicos pós
fixados e indexados à SELIC, de emissão do Governo
Federal do Brasil, com liquidez diária.

“Assembleia Geral” ou “Assembleia”

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 12.1.

“Auditor Independente”

A Russel Bedford GM Auditores Independentes SS,
sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o nº
13.098.174/0001-80, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Funchal, no 263, 9º andar,
conjunto 92, CEP 04551-060, ou qualquer outro auditor
independente que venha a contratado pela Securitizadora
para auditar as demonstrações financeiras do Patrimônio
Separado em conformidade com o disposto na Lei das
Sociedades por Ações e na Instrução CVM 600. O Auditor
Independente não será responsável pela verificação de
lastro dos CRA, conforme as atribuições previstas neste
Termo de Securitização, em especial na Cláusula 3.9,
sendo-lhe devida, para tanto, a remuneração prevista no
“Anexo 3.11”.
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“Autoridade”

Qualquer Pessoa, entidade ou órgão: (i) vinculada(o),
direta ou indiretamente, no Brasil e/ou no exterior, ao
Poder Público, incluindo, sem limitação, entes
representantes dos Poderes Judiciário, Legislativo e/ou
Executivo, entidades da administração pública direta ou
indireta, autarquias e outras Pessoas de direito público;
e/ou (ii) que administre ou esteja vinculada(o) a mercados
regulamentados de valores mobiliários, entidades
autorreguladoras e outras Pessoas com poder normativo,
fiscalizador e/ou punitivo, no Brasil e/ou no exterior, entre
outros.

“Aval”

Significa a garantia fidejussória prestada por cada
Avalista.

“Avalista”

Cada Avalista Pessoa Física e Avalista Pessoa Jurídica.

“Avalista Pessoa Física”

Cada pessoa física prestadora de aval no âmbito da CPRFinanceira, quais sejam: Adélia, André, José Carlos,
Carlos Alberto, Maria Cassia, Márcia e Luciana.

“Avalista Pessoa Jurídica”

Cada pessoa jurídica prestadora de aval no âmbito da CPRFinanceira, quais sejam: (i) Central Energética Moreno
Açúcar e Álcool Ltda. – em Recuperação Judicial,
sociedade empresária limitada com sede na Rodovia 253,
km 160, cidade de Luís Antônio, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ sob o n° 45.765.914/0001-81; Central
Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool
Ltda. – em Recuperação Judicial, sociedade empresária
limitada com sede na Rodovia 253, km 160, cidade de Luís
Antônio, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n°
04.171.382/0001-77; (ii) COPLASA – Açúcar e Álcool
Ltda. – em Recuperação Judicial, sociedade empresária
limitada com sede na Rodovia 253, km 160, cidade de Luís
Antônio, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n°
05.928.246/0001-41; (iii) Planalto Bioenergia SPE Ltda. –
em Recuperação Judicial, sociedade empresária limitada
com sede na Rodovia 253, km 160, cidade de Luís
Antônio, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n°
27.119.208/0001-80; (iv) Agrícola Moreno de Luiz
Antônio Ltda. – em Recuperação Judicial, sociedade
empresária limitada com sede na Rodovia SP 253, Km
160,3, CEP 14.210-000, cidade de Luiz Antônio, Estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 15.417.965/000151; e (v) Central Energética Moreno de Monte Aprazível
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Açúcar e Álcool Ltda. – em Recuperação Judicial,
sociedade empresária limitada com sede na Rodovia João
Pedro Rezende, km 10,1, cidade de Monte Aprazível,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n°
04.171.382/0001-77
“Avalistas Produtores Rurais”

Cada pessoa física prestadora de aval no âmbito da CPRFinanceira, quais sejam: Adélia, André, José Carlos,
Carlos Alberto, Maria Cassia, Márcia e Luciana.

“Aviso de Recebimento”

O comprovante escrito, emitido pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, relativo ao recebimento de
quaisquer notificações, com a assinatura da Pessoa que
recebeu e a data da entrega do documento, que possui
validade jurídica para a demonstração do recebimento do
objeto postal ao qual se vincula.

“BACEN”

O Banco Central do Brasil.

“B3”

A B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – BALCÃO
B3, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.346.601/0001-25.

“Boletim de Subscrição”

Cada boletim de subscrição por meio do qual os
Investidores subscreverão e integralizarão os CRA.

“Carlos Alberto”

Carlos Alberto Moreno Agrícola – em Recuperação
Judicial, empresário individual, brasileiro, casado em
regime de comunhão parcial de bens com Marilda,
portador da cédula de identidade n.º 11866117, expedida
pela SSP/SP, inscrito no CNPJ sob o n.º 26.508.064/000191 e no CPF sob o n.º 026.430.488-81, residente e
domiciliado na Rua Manoel Achê, nº 920, AP 2401, Jardim
Irajá, CEP 15150-000, Município de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo.

“Cessão Fiduciária”

Significa a cessão fiduciária: (i) de direitos creditórios
decorrentes dos Contratos de Etanol; e (ii) dos direitos
decorrentes da titularidade das Contas Garantia, a serem
constituídas nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária.

“CETIP21”

O CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado
e operacionalizado pela B3.

“Cláusula”

Qualquer cláusula deste Termo de Securitização.
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“CMN”

O Conselho Monetário Nacional.

“CNPJ/ME”

O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

“CPF”

O Cadastro de Pessoas Físicas.

“Código ANBIMA”

O Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
para as Ofertas Públicas em vigor.

“Código Civil”

A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme
alterada.

“Código de Processo Civil”

A Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme
alterada.

“COFINS”

A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.

“Comunicação
Liquidação Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.1.1.
Antecipada Facultativa Total da CPRFinanceira”
“Condições Precedentes CPRSignifica as condições precedentes previstas na cláusula
Financeira”
4.2 da CPR-Financeira, que deverão ser cumulativamente
atendidas pela Devedora ou dispensadas pela
Securitizadora, em conjunto ou separadamente
previamente à subscrição e integralização da CPRFinanceira.
“Condições Precedentes CRA”

Significa as condições de integralização dos CRA
definidas no Contrato de Distribuição.

“Conta do Patrimônio Separado”

A conta corrente nº 274840-6, na agência 0001, do Banco
BTG Pactual S.A., de titularidade da Securitizadora,
submetida ao Regime Fiduciário e atrelada ao Patrimônio
Separado, nos termos do artigo 5º da Instrução CVM 600,
na qual serão realizados todos os pagamentos referentes
aos Direitos Creditórios do Agronegócio, até a quitação
integral de todas as obrigações relacionadas aos CRA.

“Conta de Livre Movimentação
Devedora”

A conta corrente 582-1, na agência 0169, do Banco Safra
(422), de titularidade e livre movimentação da Devedora.
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“Contas Garantia”

Significa, em conjunto, contas correntes específicas
identificadas na CPR-Financeira.

“Contrato de Alienação Fiduciária de
Equipamentos”

Significa o “Instrumento Particular de Contrato de
Alienação Fiduciária de Equipamentos em Garantia”, a ser
celebrado no âmbito da CPR-Financeira, por meio do qual
será constituída a Alienação Fiduciária de Equipamentos.

“Contratos de Alienação Fiduciária
de Imóveis”

Significa o “Instrumento Particular de Contrato de
Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia”, por meio
do qual será constituída a Alienação Fiduciária dos
Imóveis em Garantia Alienados registrados junto ao
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol,
São Simão, Buritama, José Bonifácio e Monte Aprazível.

“Contrato de Alienação Fiduciária de
Produtos Agrícolas”

Significa o “Instrumento Particular de Contrato de
Alienação Fiduciária de Produtos Agrícolas em Garantia”,
por meio do qual será constituída a Alienação Fiduciária
de Produtos Agrícolas.

"Contrato de Cessão Fiduciária”

Significa o “Instrumento Particular de Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia”, por meio
do qual será constituída a Cessão Fiduciária.

“Contrato de Caução”

Significa o “Contrato de Caução”, celebrado em 29 de
outubro de 2021, entre a Devedora, os Avalistas Pessoa
Jurídica, a Central Energética Moreno de Monte Aprazível
Açúcar e Álcool Ltda. – em Recuperação Judicial,
sociedade empresária limitada com sede na Rodovia João
Pedro Rezende, km 10,1, cidade de Monte Aprazível,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n°
04.171.382/0001-77, a Securitizadora, o Agente
Fiduciário e o Banco BTG Pactual S.A., instituição
financeira sediada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar,
Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob o nº.
30.306.294/0002-26.

“Contrato de Etanol”

Significa, em conjunto: (i) os contratos e instrumentos
celebrados com contrapartes específicas a serem
identificados de tempos em tempos no Contrato de Cessão
Fiduciária de Recebíveis, e (ii) qualquer outro instrumento
relativo à prorrogação, renovação ou substituição de tais
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contratos e instrumentos relativos à venda e
comercialização de etanol para contrapartes específicas.
“Contrato de Distribuição”

Significa o “Contrato de Coordenação, Colocação e
Distribuição Pública, sob o Regime de Melhores Esforços
de Colocação, de Certificados de Recebíveis do
Agronegócio das 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da 7ª
(sétima) Emissão da REIT SECURITIZADORA DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., Lastreados em
Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela
Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. – Em Recuperação
Judicial” celebrado em 28 de dezembro de 2021, entre o
Coordenador Líder e a Securitizadora, regulando a forma
de distribuição dos CRA.

“Contratos de Garantia”

Significa o Contrato de Alienação Fiduciária de
Equipamentos, os Contratos de Alienação Fiduciária de
Imóveis, os Contratos de Alienação Fiduciária de Produtos
Agrícolas, o Contrato de Cessão Fiduciária e as Escrituras
de Hipoteca, em conjunto ou separadamente.

“Contrato de Banco Depositário”

Significa, em conjunto, o Contrato de Banco Depositário
Recebíveis e o Contrato de Banco Depositário Liberação.

“Controladores”

Os titulares do Controle de determinada Pessoa, nos
termos do artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações.

“Cônjuge André”

Flávia Mato Nogueira - empresária, brasileira, vivendo em
união estável com André, portadora da carteira de
identidade n.º 24.156.424-4, expedida pela SSP/SP,
inscrita no CPF sob o n.º 258.573.028-03, residente e
domiciliada na Rua Washington Luiz, 424, Centro, CEP
15.150-000, Município de Monte Aprazível, Estado de São
Paulo.
Andrea Petrolini - empresária, brasileira, vivendo em
união estável com José Carlos, portadora da carteira de
identidade n.º 30.098.456-X, expedida pela SSP/SP,
inscrita no CPF sob o n.º 278.322.438-05, residente e
domiciliada na Avenida Brasília, n.º 20, Centro, CEP
15.150-000, Município de Monte Aprazível, Estado de São
Paulo.
A definição prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades
por Ações.

“Cônjuge José Carlos”

“Controle” (bem como os correlatos
“Controlar” ou “Controlada”)
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“Coordenador Líder”

A TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME nº
03.751.794/0001-13, com sede na Rua Joaquim Floriano,
nº 100, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

“CRA”

Os CRA Seniores e os CRA Subordinados, quando
referidos em conjunto.

“CPR-Financeira”

A “Cédula de Produto Rural Financeira Nº 001/2021”,
celebrada em 29 de outubro de 2021, entre a Devedora os
Avalistas, a Securitizadora e outros signatários, a qual é
parte integrante deste Termo de Securitização como seu
“Anexo 3.1(iii)”.

“CRA em Circulação”

Para fins de constituição de quórum todos os CRA
subscritos e integralizados e não resgatados, excluídos: (i)
os CRA que a Securitizadora, qualquer Avalista e/ou a
Devedora eventualmente sejam titulares e/ou possuam em
tesouraria; (ii) os CRA que sejam de titularidade (direta ou
indireta) de fundos de investimento ou empresas ligadas à
qualquer Avalista e/ou à Devedora; (iii) os CRA que sejam
de titularidade de fundos de investimento ou empresas que
sejam subsidiárias, coligadas, Controladas, direta ou
indiretamente, ou empresas sob Controle comum da
Securitizadora, de qualquer Avalista e/ou da Devedora, ou
de qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas,
bem como de seus cônjuges, companheiros, ascendentes,
descendentes e colaterais até o 4º (quarto) grau; (iv) os
CRA que sejam de titularidade (direta ou indireta) de
fundos de investimento geridos ou administrados por
empresas que sejam, subsidiárias, coligadas, Controladas,
direta ou indiretamente de qualquer Avalista e/ou à
Devedora; (v) os CRA que sejam de titularidade de
qualquer familiar de qualquer Avalista, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros, ascendentes,
descendentes e colaterais até o 4º (quarto) grau; e (vi) os
CRA que sejam de titularidade de quaisquer diretores ou
conselheiros da Devedora, suas subsidiárias, coligadas,
Controladas bem como de seus cônjuges, companheiros,
ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º (quarto)
grau.
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“CRA Seniores” e “CRA Sênior”

Os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª
(primeira) série da 7ª (sétima) emissão da Securitizadora,
a serem emitidos com lastro nos Direitos Creditórios do
Agronegócio e regulados por meio deste Termo de
Securitização.

“CRA Seniores em Circulação”

Todos os CRA Seniores que sejam CRA em Circulação.

“CRA Subordinados” e “CRA
Subordinado”

Os certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª
(segunda) série da 7ª (sétima) emissão da Securitizadora, a
serem emitidos com lastro nos Direitos Creditórios do
Agronegócio e regulados por meio deste Termo de
Securitização.

“CRA Subordinados em Circulação”

Todos os CRA Subordinados que sejam CRA em
Circulação.

“Créditos do Patrimônio Separado”

Os bens e direitos que integram o Patrimônio Separado.

“CSLL”

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

“CVM”

A Comissão de Valores Mobiliários.

“Data de Desembolso”

Significa a data na qual os recursos da CPR-Financeira
serão pagos pela Securitizadora à Devedora.

“Data de Emissão”

A data de emissão dos CRA, qual seja, 17 de dezembro de
2021.

“Data de Integralização”

A cada data em que ocorrer a subscrição e integralização
dos CRA, nos termos dos respectivos Boletins de
Subscrição.

“Data de Pagamento Programado”

Sempre com observância da Ordem de Alocação de
Recursos, significa cada data definida no “Anexo
3.1(xxvi)” em que a Securitizadora promove o pagamento:
(i) da Remuneração CRA Sênior e/ou do Saldo Devedor
CRA Sênior; e, após o resgate integral dos CRA Seniores,
de quaisquer valores decorrentes do Lastro dos CRA, (ii)
do Saldo Devedor CRA Subordinado e/ou da
Remuneração CRA Subordinado.

“Data de Vencimento CRA”

A data de vencimento dos CRA, qual seja, 30 de novembro
de 2026, ou a data em que todos os valores referentes à
11
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CPR-Financeira sejam integramente liquidados, o que
ocorrer por último.
“Data de Vencimento
Financeira”
“Despesas”

da CPR- A data de vencimento da CPR-Financeira, qual seja, 25 de
novembro de 2026.
Significa, em conjunto ou separadamente, as despesas da
Emissão e da Oferta Restrita de responsabilidade da
Securitizadora, incluindo: (i) a Taxa de Administração e os
demais valores devidos em razão da contratação de
prestadores de serviços no âmbito da Emissão, incluindo
os valores devidos ao Auditor Independente, ao contador
do Patrimônio Separado, aqueles necessários à realização
da escrituração contábil e elaboração de balanço auditado
do Patrimônio Separado, na periodicidade exigida pela
legislação em vigor e/ou relacionadas à administração dos
Direitos Creditórios do Agronegócio e do Patrimônio
Separado, honorários de advogados responsáveis pelos
Documentos de Securitização, pelos Documentos da
Operação e/ou que venham a monitorar os Direitos
Creditórios do Agronegócio, aos quais, caso assim seja
determinado pela Legislação Aplicável e/ou tenha sido
contratado, serão acrescidos o valor 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 Social),
COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social), o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e
quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a
respectiva remuneração, nas alíquotas vigentes à época de
cada pagamento; (ii) as despesas relacionadas à
administração e custódia dos Direitos Creditórios do
Agronegócio e do Patrimônio Separado incorridas pelo
Agente Escriturador, pelo Agente Fiduciário e/ou pelo
Agente Liquidante, incluindo as despesas com
publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias
necessárias ao exercício de suas funções; (iii) as despesas
diretas com a gestão, administração e obrigações fiscais do
Patrimônio Separado; (iv) as despesas relacionados à
Oferta Restrita da ANBIMA e as despesas relacionadas ao
registro e manutenção dos CRA e da CPR-Financeira na
B3 e/ou necessárias à preservação dos direitos, garantias e
prerrogativas dos Titulares de CRA relacionadas aos
Documentos da Operação; (v) as despesas e os eventuais
12
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tributos eventualmente decorrentes da CPR-Financeira,
incluindo os eventuais tributos que, a partir da Data de
Emissão dos CRA, venham a ser criados e/ou majorados
ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência
alterada, questionada ou reconhecida, de forma a
representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento
da tributação incidente sobre os Direitos Creditórios do
Agronegócio e/ou os CRA; (vi) as despesas com a
remuneração devida à instituição financeira em que se
encontram abertas as contas correntes de titularidade da
Devedora e da Securitizadora relacionadas à Emissão; (vii)
despesas de registro dos Documentos da Operação para
fins de constituição e manutenção das Garantias e dos
CRA; (viii) despesas: (1) decorrentes da adoção e
manutenção, direta ou indireta, de procedimentos judiciais
e extrajudiciais necessários à defesa dos direitos, garantias
e prerrogativas da Securitizadora, na qualidade de titular
da CPR-Financeira e dos demais bens e direitos que
integram o Patrimônio Separado, e dos Titulares dos CRA,
promovidas nos termos dos Documentos da Securitização
pela Securitizadora, pelo Agente Fiduciário e/ou pelos
Titulares dos CRA, até a liquidação integral dos CRA; (2)
com renegociações e elaboração de aditamentos aos
Documentos da Securitização e/ou na realização e
participação em Assembleias, reuniões de trabalho etc.; e
(3) relacionadas a remuneração adicional pelo trabalho de
profissionais contratados pela Securitizadora, pelo Agente
Fiduciário e pelos Titulares de CRA, tais como consultores
legais, auditores e outros especialistas, para a defesa de
seus interesses e realização de seus créditos, incluindo
despesas com viagem, transportes e alimentação,; (ix)
despesas com depósitos, custas judiciais e, caso a
Securitizadora, o Agente Fiduciário e/ou os Titulares dos
CRA venham a ser considerados vencidos em eventual
demanda, verbas de sucumbência, devido aos
procedimentos acima; (x) custos referentes à transferência
do Patrimônio Separado para outra companhia
securitizadora na hipótese de o Agente Fiduciário vir a
assumir a sua administração; (xi) despesas previstas na
Legislação Aplicável e/ou nos Documentos da Operação
que sejam imputáveis à Devedora e aos Avalistas no
âmbito desta Emissão, incluindo despesas extraordinárias
não previstas no momento da estruturação da Emissão; e
(xii) contratação e/ou distrato de prestadores de serviços,
incluindo, mas não se limitando, assessores legais para
13
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acompanhar e/ou litigar no âmbito da Recuperação
Judicial da Devedora, em prol da defesa dos interesses dos
Titulares de CRA. As Despesas deverão ser sempre
razoáveis, necessárias e devidamente comprovadas
mediante a apresentação de cópias dos comprovantes das
despesas incorridas. Não são consideradas Despesas
quaisquer obrigações ou despesas, incluindo taxas e
honorários advocatícios arbitrados pelo juiz, decorrentes
de qualquer ação dolosa ou culposa da Securitizadora, do
Agente Fiduciário, seus administradores, empregados,
consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em
decisão judicial transitada em julgado proferida pelo juízo
competente.
“Despesas Flat”

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.2.2.

“Devedora”

A AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade empresária
limitada com sede na Estrada Vicinal Governador Mário
Covas, Km 7,7, Anexo I, Fazenda Cacos de Coco, CEP
15.260-000, cidade de Planalto, Estado de São Paulo,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério da Economia, sob o n° 15.418.409/0001-08, na
qualidade de emissora da CPR-Financeira, cujo objeto
social consiste na exploração do ramo de agricultura da
cana-de-açúcar, de soja, de outros grãos e cereais, em
terras próprias ou arrendadas.

“Dia Útil”

Qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado
declarado nacional na República Federativa do Brasil.

“Direitos Creditórios do
Agronegócio”

São todos e quaisquer direitos creditórios, principais e
acessórios, devidos pela Devedora por força: (i) da CPRFinanceira, com data de vencimento na Data de
Vencimento da CPR-Financeira, e da execução do Aval
e/ou das Garantias Reais; (ii) resultantes do depósito de
valores nas Contas de Garantia e os investimentos
realizados com tais recursos; e (iii) os bens e/ou direitos
decorrentes dos itens (i) a (ii) acima, conforme aplicável,
caracterizados como direitos creditórios do agronegócio
nos termos do parágrafo único, do artigo 23 da Lei 11.076,
os quais, em conjunto com outros bens e direitos,
compõem o Lastro dos CRA e encontram-se vinculados
em caráter irrevogável e irretratável aos CRA, por força do
Regime Fiduciário constituído nos termos da Cláusula 8.1.
14

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL INFORMATION

DocuSign Envelope ID: C6744D99-9962-4A35-8EA2-0EE6B3572E37

“Documentos Comprobatórios”

São os seguintes documentos: (i) 1 (uma) via original física
ou digital da CPR-Financeira; (ii) 1 (uma) via original
física ou digital de cada Contrato de Garantia; e (iii) 1
(uma) via original física ou digital do Termo de
Securitização.

“Documentos da Operação”

São os seguintes documentos: (i) a CPR-Financeira; (ii) os
Contrato de Garantia; (iii) Contratos de Banco
Depositário; e (iv) seus respectivos aditamentos.
São os seguintes documentos: (i) o presente Termo de
Securitização; (ii) o Contrato de Distribuição; (iii) os
demais instrumentos jurídicos celebrados com prestadores
de serviços no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita; (iv)
seus respectivos aditamentos; (v) os Boletins de
Subscrição; e (vi) cada um dos Documentos da Operação.

“Documentos da Securitização”

“Emissão”

Os CRA Seniores e CRA Subordinados objeto do presente
Termo de Securitização.

"Equipamentos Garantia"

Significa, em conjunto, as máquinas, equipamentos e
demais bens móveis descritos no Contrato de Alienação
Fiduciária de Equipamentos.

“Escritura de Hipoteca”

Significa, em conjunto, a Escritura de Hipoteca conforme
definida na CPR Financeira.

“Escriturador”

A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
instituição financeira com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, nº 3.434, bloco 7, sala 201, CEP 22640-102,
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0001-91, ou seu
sucessor a qualquer título, responsável pela escrituração
dos CRA.

“Eventos de Inadimplemento”

Tem o significado que lhe é atribuído na cláusula 9.1 da
CPR-Financeira.

“Eventos de Inadimplemento
Automático”

Tem o significado que lhe é atribuído na cláusula 9.2 da
CPR-Financeira.

“Eventos de Inadimplemento Não
Automático”

Tem o significado que lhe é atribuído na cláusula 9.3 da
CPR-Financeira.
15
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“Eventos de Liquidação do
Patrimônio Separado”

Os eventos descritos na Cláusula 11.1.1 abaixo, que
poderão ensejar a assunção imediata da administração do
Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, com sua
consequente liquidação, conforme previsto na
Cláusula 11.

“Fundo de Despesas”

O fundo de despesas a ser constituído na Conta do
Patrimônio Separado nos termos da Cláusula 13.1.

“Garantias”

O Aval e as Garantias Reais, em conjunto ou
separadamente.

“Garantias Reais”

As garantias reais da CPR-Financeira, quais sejam, a
Alienação Fiduciária de Equipamentos, as Alienações
Fiduciárias de Imóveis, a Alienação Fiduciária de Produtos
Agrícolas, a Cessão Fiduciária e as Hipotecas.

“Hipoteca”

Significa a hipoteca dos Imóveis Garantia Hipotecados,
nos termos das Escrituras de Hipoteca.

“Imóveis Garantia”

Significa, em conjunto, os Imóveis Garantia Alienados e
os Imóveis Garantia Hipotecados.

“Imóveis Garantia Alienados”

Significa, em conjunto, os imóveis descritos no Contrato
de Alienação Fiduciária de Imóveis.

“Imóveis Garantia Hipotecados”

Significa, em conjunto, os imóveis descritos na Escritura
de Hipoteca.

“Instituição Custodiante”

A H. COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição
financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Joaquim Floriano, no 960, 14º andar,
Conjuntos 141 e 142, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita
no CNPJ sob o no 01.788.147/0001-50.

“Instrução CVM 476”

A Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada.

“Instrução CVM 480”

A Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada.

“Instrução CVM 600”

A Instrução da CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018,
16
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conforme alterada.
“Instrução CVM 625”

A Instrução da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020,
conforme alterada.

“Investidores”

Qualquer Investidor
Qualificado.

“Investidores Profissionais”

Os investidores que possam ser enquadrados nas hipóteses
previstas no artigo 11 da Resolução CVM 30 e que,
adicionalmente, caso aplicável, atestem por escrito sua
condição de investidor profissional mediante termo
próprio, de acordo com o “anexo A” da Resolução CVM
30.

“Investidores Qualificados”

Os investidores que possam ser enquadrados nas hipóteses
previstas no artigo 12 da Resolução CVM 30 e que,
adicionalmente, caso aplicável, atestem por escrito sua
condição de investidor qualificado mediante termo
próprio, de acordo com o “anexo B” da Resolução CVM
30.

“IOF/Câmbio”

O Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio.

“IOF/Títulos”

O Imposto sobre Operações Financeiras com Títulos e
Valores Mobiliários.

“IPCA”

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,
calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística.

“IRRF”

O Imposto de Renda Retido na Fonte.

“IRPJ”

O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.

“ISS”

O Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza.

“José Carlos”

José Carlos Moreno Agrícola – em Recuperação Judicial,
empresário individual, brasileiro, viúvo, vivendo em união
estável com Cônjuge José Carlos, portador da carteira de
identidade n.º 5043704, expedida pela SSP/SP, inscrito no
CNPJ sob o n.º 28.746.338/0001-06 e no CPF sob o n.º
306.124.548-00, residente e domiciliado na Avenida
Brasília, nº 20, Centro, CEP 15150-000, Município de

Profissional

17
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL INFORMATION

ou

Investidor

DocuSign Envelope ID: C6744D99-9962-4A35-8EA2-0EE6B3572E37

Monte Aprazível, Estado de São Paulo.
“José Roberto”

José Roberto Sorroche, empresário, brasileiro, casado em
regime de comunhão parcial de bens com Luciana,
portador da carteira de identidade n.º 11.320.533, expedida
pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 033.147.978-85,
residente e domiciliado na Rua Luciana Mara Ignácio, 576,
Lote 1, Jardim Botânico, CEP 14021-635, Município de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na qualidade de
cônjuge de Luciana.

“JUCESP”

A Junta Comercial do Estado de São Paulo.

“Lastro dos CRA”

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.1.

“Legislação Aplicável”

Significa qualquer código, lei, decreto, medida provisória,
regulamento, instrução normativa, parecer de orientação,
norma administrativa, ofício, carta, resolução, instrução,
circular ou qualquer tipo de determinação, na forma de
qualquer outro instrumento ou regulamentação, de órgãos
ou entidades governamentais, autarquias, tribunais ou
qualquer outra Autoridade, que crie direitos ou obrigações.

“Legislação Socioambiental”

Tem o significado que lhe é atribuído no item “(x)” da
Cláusula 7.1.

“Lei 8.981”

A Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme
alterada.

“Lei 9.514”

A Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme
alterada.

“Lei 11.076”

A Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada.

“Leis Anticorrupção”

Significa a legislação brasileira contra a lavagem de
dinheiro e anticorrupção, a saber, a Lei nº 9.613, de 3 de
março de 1998, conforme alterada, a Lei nº 12.846, de 1 de
agosto de 2013, conforme alterada, o Decreto nº 8.420, de
18 de março de 2015, conforme alterada, o US Foreign
Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA) e o UK Bribery Act
de 2010, conforme aplicável.

“Lei das Sociedades por Ações”

A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
18
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alterada.
“Liquidação/Amortização Antecipada
CRA”
“Luciana”

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.1.

“Márcia”

Márcia Antônia Moreno Ferreira – Agrícola – em
Recuperação Judicial, empresária individual, brasileira,
casada em regime de comunhão parcial de bens com
Wagner, portadora da cédula de identidade n.º 116392757, expedida pela SSP/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º
28.932.482/0001-37 e no CPF sob o n.º 065.615.448-97,
residente e domiciliada na Rua Luciana Mara Ignácio, 575,
Lote 11, Jardim Botânico, CEP 14021-635, Município de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

“Maria Cássia”

Maria Cássia Moreno Sala – Agrícola – em Recuperação
Judicial, empresária individual, brasileira, casada em
regime de comunhão universal de bens com Walter,
portadora da cédula de identidade n.º 11639252-6,
expedida pela SSP/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º
33.564.051/0001-03 e no CPF sob o n.º 062.675.988-96,
residente e domiciliada na Rua Barão do Rio Branco, 553,
Ap 902, Centro, CEP 14160-040, Município de
Sertãozinho, Estado de São Paulo.

“Marilda”

Marilda Isabel de Freitas Moreno, do lar, brasileira, casada
em regime de comunhão parcial de bens com Carlos
Alberto, portadora da carteira de identidade n.º
19.730.601-9, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob
o n.º 246.702.448-25, residente e domiciliada na Rua
Manoel Achê, nº 920, AP 2401, Jardim Irajá, CEP 15150000, Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

“MDA”

O MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, ambiente de
distribuição de ativos, administrado e operacionalizado

Luciana Moreno Sorroche – Agrícola – em Recuperação
Judicial, empresária individual, brasileira, casada em
regime de comunhão parcial de bens com José Roberto,
portadora da cédula de identidade n.º 16648104-X,
expedida pela SSP/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º
28.932.471/0001-57 e no CPF sob o n.º 077.073.448-04,
residente e domiciliada na Rua Luciana Mara Ignácio, 576,
Lote 1, Jardim Botânico, CEP 14021-635, Município de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
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pela B3.
“Montante Mínimo CRA”

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.4.1.

“Montante Mínimo CRA Sênior”

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.4.1.

“Montante Mínimo CRA
Subordinado”
“Normas”

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.4.1.

“Oferta Restrita”

A oferta pública de distribuição dos CRA, com esforços
restritos de distribuição, realizada nos termos da Instrução
CVM 476, a qual: (i) é destinada aos Investidores
Profissionais; (ii) será intermediada pelo Coordenador
Líder; e (iii) encontra-se automaticamente dispensada do
registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6º
da Instrução CVM 476.

“Ônus”

Quaisquer: (i) ônus, gravames, direitos e opções,
compromisso à venda, outorga de opção, fideicomisso,
uso, usufruto, acordo de acionistas, cláusula de
inalienabilidade ou impenhorabilidade, preferência ou
prioridade, garantias reais ou pessoais, encargos; (ii)
promessas ou compromissos com relação a qualquer dos
negócios acima descritos; e/ou (iii) quaisquer feitos
ajuizados, fundados em ações reais ou pessoais
reipersecutórias, tributos (federais, estaduais ou
municipais), de qualquer natureza, inclusive por atos
involuntários.

“Ordem de Alocação de Recursos”

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 8.11.

“Patrimônio Separado”

O patrimônio constituído em favor dos Titulares de CRA
após a instituição do Regime Fiduciário pela
Securitizadora, administrado pela Securitizadora ou,
conforme o caso, pelo Agente Fiduciário, composto pelos
bens e direitos que compõem o Lastro dos CRA, nos
termos da Cláusula 8.1. O Patrimônio Separado não se
confunde com o patrimônio comum da Securitizadora em
nenhuma hipótese e destina-se exclusivamente, observada
a Ordem de Alocação de Recursos, à liquidação dos CRA

Qualquer código, lei, decreto, medida provisória,
regulamento, instrução normativa, parecer de orientação,
promulgado por autarquias, órgãos federais, estaduais e
municipais, bem como qualquer Autoridade.
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e das despesas a ele correlatas.
“Período de Capitalização CRA
Sênior”

Sempre com observância de cada data definida no “Anexo
3.1(xxvi)”, significa o intervalo de tempo que: (i) se inicia
na 1ª (primeira) Data de Integralização, inclusive, e
termina na Data de Pagamento Programado dos CRA
Seniores seguinte, exclusive, no caso do primeiro Período
de Capitalização CRA Sênior; ou (ii) na Data de
Pagamento Programado dos CRA Seniores anterior,
inclusive, e termina na Data de Pagamento Programado
dos CRA Seniores seguinte, exclusive, no caso dos demais
Períodos de Capitalização CRA Sênior. Cada Período de
Capitalização CRA Sênior sucede o anterior sem solução
de continuidade, até a Data de Vencimento CRA.

“Pessoa”

Qualquer pessoa natural, pessoa jurídica (de direito
público ou privado), personificada ou não, condomínio,
trust, veículo de investimento, comunhão de recursos ou
qualquer organização que represente interesse comum, ou
grupo de interesses comuns, inclusive previdência privada
patrocinada por qualquer pessoa jurídica.

“Pessoas Vinculadas”

Os investidores que sejam: (i) Controladores ou
administradores ou empregados da Securitizadora, dos
Avalistas e/ou da Devedora ou de outras pessoas
vinculadas à Emissão ou à Oferta Restrita, bem como seus
cônjuges
ou
companheiros,
seus
ascendentes,
descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) Controladores
ou administradores do Coordenador Líder; (iii)
empregados, operadores e demais prepostos do
Coordenador Líder diretamente envolvidos na
estruturação da Oferta Restrita; (iv) agentes autônomos
que prestem serviços a qualquer do Coordenador Líder; (v)
demais profissionais que mantenham, com qualquer do
Coordenador Líder, contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou
de suporte operacional no âmbito da Oferta Restrita; (vi)
pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente,
controladoras ou participem do controle societário do
Coordenador Líder; (vii) sociedades Controladas, direta ou
indiretamente, por pessoas vinculadas a qualquer do
Coordenador Líder desde que diretamente envolvidos na
Oferta Restrita; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos
menores das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v); e (ix)
clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas
21

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL INFORMATION

DocuSign Envelope ID: C6744D99-9962-4A35-8EA2-0EE6B3572E37

pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros não vinculados.
“PIS”

O Programa de Integração Social.

“Plano de Recuperação Judicial”

O plano de recuperação judicial da Devedora e de
determinados Avalistas, dentre outros, conforme
submetido o Juízo da Vara Única do Foro de São Simão,
Estado de São Paulo, ou qualquer outro juízo que seja
declarado competente para o processamento e o
julgamento da recuperação judicial da Devedora e dos
Avalistas, dentre outros.

“Preço de Integralização CRA
Sênior”

Cada CRA Sênior será integralizado à vista, em moeda
corrente nacional, no ato da subscrição, observado o
disposto nos respectivos Boletins de Subscrição, pelo
Valor Nominal Unitário CRA Sênior, acrescido da
Remuneração CRA Sênior calculada pro rata temporis a
partir da 1ª (primeira) Data de Integralização, de acordo
com as normas de liquidação aplicáveis à B3.

“Preço de Integralização CRA
Subordinado”

Cada CRA Subordinado será integralizado à vista, em
moeda corrente nacional, no ato da subscrição, observado
o disposto nos respectivos Boletins de Subscrição, pelo
valor equivalente a 144% (cento e quarenta e quatro por
cento) do Valor Nominal Unitário CRA Subordinados.

“Preço de Integralização”

O Preço de Aquisição do CRA Sênior ou o Preço de
Aquisição do CRA Subordinado, conforme aplicável.

“Produtos Agrícolas”

Significa, em conjunto, os produtos agrícolas descritos no
Contrato de Alienação Fiduciária de Produtos Agrícolas.

“Regime de Caixa”

Tem o significado que lhe á atribuído na Cláusula 8.5.

“Regime Fiduciário”

O regime fiduciário, em favor da Emissão e dos Titulares
de CRA, instituído sobre os Créditos do Patrimônio
Separado, nos termos da Lei 11.076 e da Lei 9.514,
conforme previsto neste Termo de Securitização.

“Remuneração CPR-Financeira”

Significa a “Remuneração” devida a título de juros
remuneratórios nos termos da CPR-Financeira.
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“Remuneração CRA Sênior”

A remuneração a que os CRA Seniores farão jus, descrita
na Cláusula 5.1.

“Remuneração CRA Subordinado”

Tem o significado que lhe á atribuído no item “(viii)” da
Cláusula 8.11.

“Resolução CVM 17”

A Resolução CVM nº 17, datada de 1º de março de 2021,
conforme alterada.

“Resolução CVM 30”

A Resolução CVM nº 30, datada de 11 de maio de 2021,
conforme alterada.

“Resolução CVM 33”

A Resolução CVM nº 33, datada de 1º de junho de 2021,
conforme alterada.

“Saldo Devedor CRA Sênior”

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 5.1.

“Saldo Devedor CRA Subordinado”

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 5.2.1.

“Securitizadora”

Tem o significado que lhe é atribuído no preâmbulo deste
Termo de Securitização.

“Taxa de Administração”

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 8.10.

“Taxa de Atualização”

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 5.2.1.

“Taxa DI”

Significa a variação acumulada das taxas médias diárias
dos DI over extra grupo - Depósitos Interfinanceiros de um
dia, calculadas e divulgadas pela B3, no Informativo
Diário, disponível em sua página na Internet
(http://www.b3.com.br), base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) Dias Úteis, expressa na forma percentual ao ano.

“Taxa Substitutiva”

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 5.4.1.

“Titulares de CRA”

Os Titulares de CRA Seniores e Titulares de CRA
Subordinado.

“Titulares de CRA Seniores”

Os Investidores Profissionais que tenham subscrito e
integralizado os CRA Seniores no âmbito da Oferta
Restrita ou os Investidores que vierem a adquirir CRA
Sêniores no mercado secundário.
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“Titulares de CRA Subordinado”

Os Investidores Profissionais que tenham subscrito e
integralizado os CRA Subordinados no âmbito da Oferta
Restrita ou os Investidores que vierem a adquirir CRA
Subordinado no mercado secundário.

“Termo de Securitização”

O presente “Termo de Securitização de Direitos
Creditórios do Agronegócio das 1ª (Primeira) e 2ª
(Segunda) Séries da 7ª (Décima) Emissão de Certificados
de
Recebíveis
do
Agronegócio
da
REIT
SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
S.A., Lastreados em Créditos Do Agronegócio Devidos
pela AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA.”,
celebrado em 28 de dezembro de 2021.

“Valor Mínimo do Fundo de
Despesas”

O montante estimado pela Securitizadora das Despesas a
serem por ela incorridas no ano calendário imediatamente
subsequente à Data de Emissão e à cada data em que a
Securitizadora receba valores decorrentes do Lastro dos
CRA em que for efetuado o respectivo provisionamento.
A Securitizadora deverá informar o Agente Fiduciário, por
escrito, na Data de Emissão ou na data em que a
Securitizadora receba valores decorrentes do Lastro dos
CRA, conforme o caso, o valor das Despesas a serem
provisionadas no Fundo de Despesas.

“Valor Nominal
Sênior”

Unitário

CRA O valor nominal unitário de cada CRA Sênior
corresponderá, na Data de Emissão, a R$1.000,00 (um mil
reais).

“Valor Nominal
Subordinado”

Unitário

CRA O valor nominal unitário de cada CRA Subordinado
corresponderá, na Data de Emissão, a R$1.000,00 (um mil
reais).

“Valor Total da Emissão”

Tem o significado que lhe é atribuído no item “(vi)” da
Cláusula 3.1.

“Vencimento Antecipado da CPRFinanceira”

A declaração de vencimento antecipado da CPRFinanceira pela Securitizadora, nos termos das cláusulas
9.2 e 9.3 da CPR-Financeira.

“Wagner”

Wagner Antônio Ferreira, empresário, brasileiro, casado
em regime de comunhão parcial de bens com Márcia,
portador da carteira de identidade n.º 12.155.224, expedida
pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 048.582.238-50,
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residente e domiciliado na Rua Luciana Mara Ignácio, 575,
Lote 11, Jardim Botânico, CEP 14021-635, Município de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
“Walter”

Walter Luiz Sala, empresário, brasileiro, casado em
regime de comunhão universal de bens com Maria Cássia,
portador da carteira de identidade n.º 8.143.232, expedida
pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 864.444.848-04,
residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, 553,
Ap 902, Centro, CEP 14160-040, Município de
Sertãozinho, Estado de São Paulo.

1.2.
Exceto se expressamente indicado de forma diversa: (i) as palavras e expressões iniciadas
com letra maiúscula, não definidas neste Termo de Securitização, terão o significado previsto na CPRFinanceira ou nos Contratos de Garantia, conforme o caso; e (ii) o masculino incluirá o feminino e o
singular incluirá o plural.
1.3.
As palavras e as expressões sem definição neste instrumento deverão ser compreendidas
e interpretadas em consonância com os usos, costumes e práticas do mercado de capitais brasileiro.
1.4.
O presente instrumento contém a totalidade do entendimento entre as Partes com relação
ao objeto deste Termo de Securitização e se sobrepõe a e substitui todos os instrumentos anteriores,
celebrados entre as Partes com relação ao objeto.
1.5.
Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se
expressamente indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista não ser Dia Útil,
haverá prorrogação para o primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer penalidade.
1.6.
A Emissão e a Oferta Restrita foram devidamente aprovadas de acordo com as
deliberações tomadas pelos diretores da Securitizadora, reunidos em Reunião da Diretoria da
Securitizadora, realizada em 16 de dezembro de 2021, cuja ata será arquivada na JUCERJA, na qual
foi aprovada, por unanimidade de votos, a presente emissão de certificados de recebíveis do
agronegócio pela Securitizadora.
1.7.
A emissão da CPR-Financeira pela Devedora e a constituição das Garantias Reais foram
aprovadas com base: (i) nas deliberações tomadas na ata da reunião de sócios da Devedora, realizada
em 05 de outubro de 2021, registrada na JUCESP em 22 de outubro de 2021 sob o n.º 2.019.476/216 e, e (ii) nas deliberações tomadas nas reuniões de sócio de cada Avalista, realizadas em 05 de outubro
de 2021, registradas na JUCESP em 22 de outubro sob o n.º 2.019.477/21-0 (CEMMA), 2.019.508/217 (COPLASA), 2.019.497/21-9 (PLANALTO BIO), 2.019.450/21-5 (AMLA). Adicionalmente, a
constituição das Garantias Reais deverá ser objeto de aprovação pelo Juízo da Recuperação Judicial.
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CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO E CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS
CRÉDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
2.1.
Lastro dos CRA. A Securitizadora realiza, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável,
a vinculação dos bens e direitos decorrentes da CPR-Financeira, bem como de suas garantias, tais
como o Aval e as Garantias Reais e ao depósito de valores na Conta do Patrimônio Separado, bem
como os investimentos realizados com tais recursos, inclusive aqueles relacionados ao Fundo de
Despesas, aos CRA objeto da presente Emissão, conforme descritos no “Anexo 2.1” nos termos do
artigo 3º da Instrução CVM 600 (“Lastro dos CRA”). O Lastro dos CRA é segregado do restante do
patrimônio da Securitizadora, mediante instituição de Regime Fiduciário, na forma prevista na
Cláusula Oitava abaixo, nos termos da Lei 11.076 e da Lei 9.514.
2.2.
Aquisição da CPR-Financeira e Titularidade dos Direitos Creditórios do Agronegócio. A
CPR-Financeira, representativa dos Direitos Creditórios do Agronegócio, será emitida em favor da
Securitizadora.
2.2.1.
Em razão da aquisição da CPR-Financeira, a Securitizadora é e será a legítima titular do
recebimento de todos e quaisquer recursos devidos pela Devedora em razão da CPR-Financeira,
incluindo seu valor nominal, acrescido da atualização monetária, da Remuneração CPR-Financeira e
dos encargos moratórios aplicáveis, bem como do Aval e das Garantias Reais e demais obrigações
pecuniárias previstas na CPR-Financeira e nos demais Documentos da Operação.
2.2.2.
Nos termos da cláusula 4.3 da CPR-Financeira, a Securitizadora, por conta e ordem da
Devedora, está autorizada a descontar dos montantes a serem desembolsados à Devedora, em razão
da aquisição da CPR-Financeira, os valores referentes a todas e quaisquer despesas, comissões,
encargos, custas e emolumentos decorrentes da estruturação e viabilização da emissão da CPRFinanceira descritos em instrumento celebrado simultaneamente com a CPR-Financeira e que
disciplina o pagamento de tais valores no montante máximo agregado de R$16.000.000,00 (dezesseis
milhões reais), conforme instrução de pagamento a ser enviada pela Devedora à Securitizadora
contendo a ralação dos prestadores de serviço com respectivos valores devidos e contas de pagamento
("Despesas Flat").
2.2.3.
Caberá à Securitizadora, atuando por conta e ordem da Devedora, conforme o caso, nos
termos da Cláusula 3.5 abaixo, efetuar os pagamentos das Despesas Flat.
2.3.
Por força da vinculação de que trata a Cláusula 2.1 acima, os Direitos Creditórios do
Agronegócio:
(i)

constituem Patrimônio Separado, não se confundindo com o patrimônio comum da
Securitizadora em nenhuma hipótese;

(ii)

permanecerão segregados do patrimônio comum da Securitizadora até o pagamento
integral da totalidade dos CRA;
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(iii)

destinam-se exclusivamente ao pagamento dos CRA e dos custos da administração nos
termos deste Termo de Securitização, bem como das Despesas;

(iv)

estão isentos e imunes de qualquer ação ou execução promovida por credores da
Securitizadora;

(v)

não podem ser utilizados na prestação de garantias e não podem ser excutidos por
quaisquer credores da Securitizadora, por mais privilegiados que sejam ou possam vir a
ser; e

(vi)

somente respondem pelas obrigações decorrentes dos CRA a que estão vinculados.

2.3.1.
Até a quitação integral de todas e quaisquer obrigações assumidas no âmbito do presente
Termo de Securitização, a Securitizadora obriga-se a manter os Direitos Creditórios do Agronegócio
vinculados aos CRA segregados em Patrimônio Separado, constituído especialmente para esta
finalidade, nos termos da Cláusula 8.1 abaixo.
2.3.2.
Não haverá revolvência e/ou substituição dos Direitos Creditórios do Agronegócio que
compõem o lastro dos CRA, ressalvada as hipóteses de reforço de garantias.
2.4.
Valor Nominal dos Direitos Creditórios do Agronegócio. A Securitizadora declara que o
valor nominal dos Direitos Creditórios do Agronegócio vinculados a este Termo de Securitização, na
Data da Emissão, equivale a, no mínimo, R$435.000.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco milhões de
reais).
2.4.1.
Os Direitos Creditórios do Agronegócio são os bens e direitos que integram o Lastro dos
CRA, incluindo a CPR-Financeira. O valor nominal da CPR-Financeira não será atualizado
monetariamente. Sobre o valor nominal da CPR-Financeira ou seu saldo, conforme o caso, incidirão
juros remuneratórios apurados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis
decorridos, calculados durante o respectivo Período de Capitalização, equivalentes a 100% (cem por
cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de 15,00% (quinze por cento)
ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a data de desembolso da
CPR Financeira (inclusive) ou a última data de pagamento da remuneração (inclusive), conforme o
caso, até a data de pagamento da Remuneração CPR-Financeira imediatamente seguinte, observada
expressão contida na cláusula 3.2 da CPR-Financeira.
2.5.
Níveis de Concentração dos Créditos do Patrimônio Separado. Os Direitos Creditórios do
Agronegócio representados pela CPR-Financeira são concentrados integralmente na Devedora, na
qualidade de emitente.
2.6.
Custódia dos Documentos Comprobatórios e Verificação de Lastro. Os Documentos
Comprobatórios permanecerão sob a guarda e custódia da Instituição Custodiante, até a liquidação
integral dos CRA. A Securitizadora verificará a correta formalização da emissão da CPR-Financeira
e dos Contratos de Garantia na Data de Desembolso ou quando da realização de aditamentos aos
referidos instrumentos jurídicos.
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2.7.
Recebimento e Cobrança de Valores. Nos termos da CPR-Financeira, a Devedora efetuará
os pagamentos devidos a título de juros remuneratórios e de amortização do principal da CPRFinanceira: (i) no dia 25 (vinte e cinco) de cada mês calendário desde a Data de Desembolso
(inclusive) até o que ocorrer primeiro entre: (a) a data da amortização integral do valor nominal da
CPR-Financeira; e (b) a Data de Vencimento da CPR-Financeira; e (ii) nas datas indicadas no “anexo
I” da CPR Financeira, observadas as hipóteses de vencimento antecipado previstas na CPRFinanceira. Caberá à Securitizadora, com os recursos provenientes do Patrimônio Separado e,
conforme o caso, ao Agente Fiduciário o controle e a cobrança dos Direitos Creditórios do
Agronegócio, inclusive em caso de inadimplência, sempre observado os termos e condições deste
Termo de Securitização, as deliberações dos Titulares de CRA reunidos em Assembleia e as
disposições legais aplicáveis. Os recursos decorrentes da cobrança judicial ou extrajudicial dos
Direitos Creditórios do Agronegócio deverão ser depositados diretamente na Conta do Patrimônio
Separado, integrando o Patrimônio Separado. Os custos com os procedimentos acima deverão ser
suportados pelo Patrimônio Separado, sem prejuízo de seu eventual reembolso pela Devedora e/ou
pelos Avalistas, o qual deverá ocorrer no prazo de até 5 (cinco) dias contado do envio de solicitação
por escrito realizada neste sentido pela Securitizadora e/ou pelo Agente Fiduciário, observado os
termos da CPR-Financeira e dos demais Documentos da Operação.
2.8.
As Partes declaram que entendem que não há qualquer conflito de interesses existentes
entre elas e/ou quaisquer prestadores de serviços da Emissão e da Oferta Restrita no momento da
Emissão, nos termos do artigo 9º, XV da Instrução CVM 600.
CLÁUSULA TERCEIRA – CARACTERÍSTICAS DOS CRA E DA OFERTA
3.1.
Características dos CRA: Os CRA da presente Emissão, cujo lastro se constitui pela CPRFinanceira, bem como todos os direitos, bens e/ou garantias a ela acessórios, possuem as seguintes
características:
(i)

Emissão: 7ª (sétima) emissão da Securitizadora;

(ii)

Séries: Os CRA da 7ª (sétima) emissão da Securitizadora serão emitidos em 2 (duas)
séries, a saber, a 1ª (primeira) e a 2ª (segunda) séries, as quais correspondem,
respectivamente, aos CRA Seniores e aos CRA Subordinados;

(iii)

Lastro dos CRA: A CPR-Financeira e os demais bens e direitos descritos no “Anexo
3.1(iii)”;

(iv)

Forma e Comprovação de Titularidade: Os CRA serão emitidos de forma nominativa e
escritural, sem emissão de cautelas ou certificados. Será reconhecido como comprovante
de titularidade dos CRA o extrato em nome do titular de CRA emitido pela B3, enquanto
estiverem eletronicamente custodiados na B3. Adicionalmente, caso aplicável, será
considerado comprovante extrato emitido pelo Escriturador com base nas informações
prestadas pela B3, enquanto estiverem eletronicamente custodiados na B3;
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(v)

Pagamentos dos Direitos Creditórios do Agronegócio: O pagamento dos valores devidos
pela Devedora à Securitizadora, nos termos da CPR-Financeira, deverão ser efetuados
diretamente na Conta do Patrimônio Separado;

(vi)

Quantidade de CRA e Valor Total da Emissão: Observados o Montante Mínimo CRA
Sênior e o Montante Mínimo CRA Subordinado, em face da possibilidade de distribuição
parcial, serão emitidos 425.000 (quatrocentos e vinte e cinco mil) CRA Seniores, no valor
de R$425.000.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco milhões de reais) e 10.000 (dez mil)
CRA Subordinados, no valor de R$10.000.000,00 (de\ milhões de reais), no valor total
agregado máximo de R$435.000.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco milhões de reais);

(vii)

(a) Valor Nominal Unitário de CRA Sênior e (b) Valor Nominal Unitário de CRA
Subordinado: (a) R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão e (b) R$1.000,00 (mil reais)
na Data de Emissão;

(viii)

Atualização Monetária: Não haverá atualização monetária dos CRA;

(ix)

Prazo Total: 1.809 (um mil oitocentos e nove) dias corridos, a contar desde a Data de
Emissão;

(x)

Remuneração de cada CRA Sênior: Observados os termos e condições deste Termo de
Securitização, sobre o Valor Nominal Unitário CRA ou seu saldo incidirão juros
remuneratórios equivalentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI,
acrescida exponencialmente de um spread 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, durante cada
Período de Capitalização CRA Sênior, observado o disposto na Cláusula 5.1 e seguintes;

(xi)

Remuneração CRA Subordinado: Os CRA Subordinados farão jus ao recebimento da
Remuneração CRA Subordinado, conforme definida no item (viii) da Cláusula 8.11
abaixo;

(xii)

Regime Fiduciário: Conforme previsto na Cláusula 8.1, será instituído o regime fiduciário
sobre os bens e direitos que integram o Lastro dos CRA, nos termos da Lei 9.514;

(xiii)

Garantia: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, para os CRA;

(xiv)

Local de Pagamento: Os pagamentos dos CRA serão efetuados por meio da B3. Caso, por
qualquer razão, a qualquer tempo, os CRA não estejam custodiados eletronicamente na
B3, a Securitizadora deixará o valor correspondente ao respectivo pagamento à disposição
do respectivo Titular de CRA na sede da Securitizadora, hipótese em que, a partir da
referida data, não haverá qualquer tipo de atualização ou remuneração sobre o valor
colocado à disposição do respectivo Titular de CRA;
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(xv)

Atraso atribuível aos Titulares de CRA: O não comparecimento do Titular de CRA para
receber o valor correspondente a qualquer das obrigações pecuniárias devidas pela
Securitizadora, nas datas previstas neste Termo de Securitização ou em comunicado
publicado pela Securitizadora, não lhe dará direito ao recebimento de qualquer acréscimo
relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos
até a data do respectivo vencimento, desde que os recursos tenham sido colocados à sua
disposição pela Securitizadora;

(xvi)

Coobrigação da Securitizadora: Não há;

(xvii)

Vantagens e Restrições dos CRA: Nas deliberações da Assembleia Geral de Titulares de
CRA, a cada CRA em Circulação caberá um voto, sendo admitida a constituição de
mandatários, titulares de CRA ou não. As deliberações dependerão da aprovação de
titulares da maioria simples dos CRA em Circulação, exceto se outro quórum específico
for estabelecido no presente Termo de Securitização ou na legislação aplicável em vigor;

(xviii)

Da preferência no recebimento de valores pelos Titulares de CRA Seniores e da
subordinação dos Titulares de CRA Subordinados: Observada a Ordem de Alocação de
Recursos, os Titulares de CRA Seniores terão prioridade absoluta na amortização/resgate
de seus CRA. Aos Titulares de CRA Subordinados caberão os valores remanescentes
decorrentes do recebimento dos valores vinculados ao Lastro dos CRA após o resgate
integral dos CRA Seniores, sempre com observância da Ordem de Alocação de Recursos;

(xix)

Direito de Voto: A cada CRA em Circulação caberá um voto nas deliberações da
Assembleia Geral;

(xx)

Ambiente para Depósito, Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação
Financeira: B3;

(xxi)

Data de Emissão: 17 de dezembro de 2021;

(xxii)

Local de Emissão: Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

(xxiii)

Data de Vencimento: 30 de novembro de 2026;

(xxiv)

Preferência dos Titulares de CRA Seniores: Observada a Ordem de Alocação de Recursos,
o saldo do Valor Nominal Unitário CRA Sênior será amortizado pela Securitizadora, em
Regime de Caixa, com preferência absoluta sobre os CRA Subordinados. A amortização
do Valor Nominal Unitário CRA Subordinado ou seu saldo, conforme o caso, e a
Remuneração CRA Subordinado de cada CRA Subordinado, somente ocorrerá após o
resgate integral dos CRA Seniores;

(xxv)

Ausência de Encargos Moratórios: Os CRA serão pagos com observância da Ordem de
Alocação de Recursos e em Regime de Caixa; e
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(xxvi)

Pagamento de Valores: A Securitizadora deverá promover, em Regime de Caixa, com
observância da Ordem de Alocação de Recursos e dos procedimentos definidos pela B3,
o pagamento (i) dos valores devidos aos titulares de CRA Seniores, em cada Data de
Pagamento Programado definida no “Anexo 3.1(xxvi)”, e, após o resgate integral dos
CRA Seniores, (ii) dos valores devidos aos titulares de CRA Subordinados, referidos nas
alíneas (vii) e (viii) da Cláusula 8.11, os quais, observada a Ordem de Alocação de
Recursos, deverão ser pagos na Data de Vencimento CRA. Sem prejuízo do acima, a
Securitizadora poderá promover o pagamento do Valor Nominal Unitário dos CRA
Subordinados e da Remuneração CRA Subordinado, referidos nos itens (vii) e (viii) da
Cláusula 8.11, respectivamente, previamente à Data de Vencimento CRA, até o 2º
(segundo) dia imediatamente subsequente ao recebimento, pela Securitizadora, de
quaisquer valores relativos ao Lastro dos CRA, por meio da realização de amortizações
antecipadas dos CRA Subordinados, devendo, para tanto, informar a B3, o Agente
Liquidante, o Escriturador e o Agente Fiduciário da data de realização da respectiva
amortização, a fim de que esses possam promover os ajustes necessários em seus sistemas,
com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis de cada data de pagamento.

3.1.1.
Para fins do artigo 6º, inciso I da Instrução CVM 600, a denominação atribuída aos CRA
corresponde a “Certificados de Recebíveis do Agronegócio, lastreados por Créditos do Agronegócio
devidos pelo Grupo Moreno”.
3.1.2.
Em atendimento ao artigo 9º, inciso VIII, da Instrução CVM 600, a Securitizadora não
utilizará instrumentos financeiros de derivativos na administração do Patrimônio Separado.
3.2.
Depósito de Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: Os CRA serão depositados:
(i) para distribuição no mercado primário por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela
B3, sendo a liquidação financeira da distribuição realizada por meio da B3; e (ii) para negociação no
mercado secundário, por meio do CETIP21, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a
liquidação financeira na negociação e dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos CRA
realizada por meio da B3.
3.3.
Registro na ANBIMA: A Oferta Restrita não será objeto de registro na ANBIMA,
devendo, no entanto, observada a expedição de diretrizes específicas pela ANBIMA, atender aos
procedimentos no que tange à prestação de informações à base de dados da associação, nos termos do
artigo 4º, I, e Parágrafo Único do Código ANBIMA.
3.4.
Distribuição: Os CRA serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de
distribuição, sob o regime de melhores esforços de colocação da totalidade dos CRA, com
intermediação do Coordenador Líder, e serão destinadas exclusivamente à subscrição por, no máximo,
50 (cinquenta) Investidores Profissionais, observado o estabelecido no artigo 3º da Instrução CVM
476, bem como os termos e condições do Contrato de Distribuição.
3.4.1.
É admitida a distribuição parcial dos CRA. A Emissão encontra-se, assim, condicionada
à emissão de, no mínimo, 425.000 (quatrocentos e vinte e cinco mil) CRA Seniores (“Montante
Mínimo CRA Sênior”) e 10.000 (dez mil) CRA Subordinados (“Montante Mínimo CRA
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Subordinado”), totalizando uma quantidade agregada mínima de 435.000 (quatrocentos e trinta e
cinco mil) CRA (“Montante Mínimo CRA”).
3.4.2.
Tendo em vista que a distribuição poderá ser parcial, nos termos do artigo 31 da Instrução
CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e do artigo 5°-A da Instrução CVM
nº 476, o investidor dos CRA Seniores e dos CRA Subordinados poderá, no ato da aceitação da Oferta
Restrita, condicionar sua adesão a que haja distribuição do Montante Mínimo CRA Seniores e do
Montante Mínimo CRA Subordinados, conforme o caso. Caso tal condição não se implemente, a
ordem de investimento dos respectivos CRA será considerada como cancelada, sendo certo que, neste
caso, o processo de subscrição na B3 dos CRA em questão não terá sido iniciado.
3.4.3.
O plano de distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476, conforme
previsto no Contrato de Distribuição. Para tanto, o Coordenador Líder poderá procurar, no máximo,
75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, sendo possível a subscrição ou aquisição por, no
máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais.
3.4.4.
O Coordenador Líder não poderá realizar a busca de investidores por meio de lojas,
escritórios ou estabelecimentos abertos ao público, ou com a utilização de serviços públicos de
comunicação, como a imprensa, o rádio, a televisão e páginas abertas ao público na rede mundial de
computadores, nos termos da Instrução CVM 476.
3.4.5.
A Securitizadora obriga-se a: (i) não contatar ou fornecer informações acerca da Oferta
Restrita dos CRA a qualquer investidor, exceto se previamente acordado com o Coordenador Líder; e
(ii) informar ao Coordenador Líder a manifestação de interesse de potenciais investidores na Oferta
Restrita em até 1 (um) Dia Útil após o recebimento de referida manifestação.
3.4.6.
No ato de subscrição e integralização dos CRA, os Investidores Profissionais assinarão
declaração atestando estar cientes de que: (i) a Oferta Restrita não foi registrada perante a CVM, e que
não será registrada na ANBIMA, nos termos da Cláusula 3.3; e (ii) os CRA estão sujeitas a restrições
de negociação previstas na regulamentação aplicável.
3.4.7.
Não haverá preferência para subscrição dos CRA pelos atuais acionistas da Securitizadora
e não será concedido qualquer tipo de desconto pelo Coordenador Líder aos investidores interessados
em adquirir os CRA.
3.4.8.
Emissão.

Não existirão reservas antecipadas, nem fixação de lotes mínimos ou máximos para a

3.5.
Destinação dos Recursos pela Securitizadora: Observado o disposto na Cláusula 2.2.2, os
recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados pela Securitizadora, na
seguinte ordem: (i) a aquisição da CPR-Financeira; (ii) realização do pagamento das Despesas; e (iii)
formação do Fundo de Despesas.
3.6.
Destinação dos Recursos pela Devedora: Na qualidade de produtora rural, autorizada a
emitir cédula de produto rural, cuja emissão, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de
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1994, conforme alterada, é privativa de produtor rural e suas associações, inclusive cooperativas, a
qual, assim, caracteriza-se como direito creditório originário do agronegócio, a Devedora aplicará os
recursos equivalentes ao valor arrecadado por meio da emissão da CPR-Financeira, até a Data de
Vencimento da CPR-Financeira, na consecução de seu objeto social, qual seja, a exploração do ramo
de agricultura da cana-de-açúcar, de soja, de outros grãos e cereais, em terras próprias ou arrendadas.
Desta forma, para este fim, em consonância com o disposto no art. 69-A da Lei nº 11.101, de 09 de
fevereiro de 2005, conforme alterada, os recursos líquidos obtidos pela Devedora com a emissão da
CPR-Financeira, tendo em vista suas necessidades financeiras de curto prazo e a administração de
seus passivos, serão imediatamente alocados pela Devedora, com observância ao disposto no §9º do
art. 3º da Instrução CVM 600, na composição do “Valor Compromissado” previsto no Plano de
Recuperação Judicial, nos termos e para os fins ali previstos.
3.6.1.
Nos termos da cláusula 5.1.2 da CPR-Financeira, a Devedora deverá encaminhar à
Securitizadora, na hipótese de a Securitizadora vir a ser legal e validamente solicitada por autoridade
competente a comprovar a destinação dos recursos obtidos pela Devedora com a emissão da CPRFinanceira, os documentos e informações necessários, tais como comprovantes de pagamento do
Valor Compromissado conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial, incluindo eventuais
documentos de natureza contábil, necessários à comprovação da utilização dos recursos
desembolsados e já utilizados, em até: (i) 3 (três) Dias Úteis antes da data final do prazo demandado
pela autoridade competente; ou (ii) caso o prazo demandado pela autoridade competente seja inferior
a 3 (três) Dias Úteis, em prazo compatível com a apresentação tempestiva da referida documentação.
3.6.1.1.
A Devedora deverá encaminhar ao Agente Fiduciário os relatórios, os documentos e as
informações constantes nos termos da Cláusula 3.6.1, para que o Agente Fiduciário, a partir dos
documentos e das informações recebidos, acompanhe e verifique a aplicação integral, pela Devedora,
dos recursos oriundos da emissão da CPR-Financeira na forma ali prevista. O Agente Fiduciário
compromete-se a envidar seus melhores esforços para obter documentos adicionais, caso necessário,
a fim de proceder com a referida verificação. Caso identifique qualquer irregularidade em relação à
referida comprovação de recursos, o Agente Fiduciário deverá comunicar sobre tal irregularidade aos
Titulares de CRA e a Securitizadora nos termos deste Termo de Securitização, de modo que a
Devedora seja penalizada pelo desenquadramento.
3.6.1.2.
As obrigações da Devedora e, eventualmente, do Agente Fiduciário, com relação à
destinação de recursos, perdurarão até a Data de Vencimento da CPR-Financeira ou até atingida e
comprovada a aplicação integral dos Recursos pela Devedora, o que ocorrer primeiro.
3.6.2.
Sem prejuízo do dever de diligência, a Securitizadora e o Agente Fiduciário assumirão
que os documentos e as informações encaminhados pela Devedora ou por terceiros a seu pedido são
verídicas, corretas, consistentes e completas. Caso seja constatada qualquer inveracidade, incorreção,
inconsistência ou omissão nas informações fornecidas pela Devedora, a Devedora será
responsabilizada por perdas e danos causados, o que, inclusive, poderá resultar no vencimento
antecipado automático da CPR-Financeira, dentre outras medidas legais cabíveis.
3.7.
Escrituração e Liquidante: O Escriturador prestará os serviços de escrituração dos CRA,
os quais compreendem, entre outros, nos termos da Resolução CVM 33: (i) a manutenção, em sistemas
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informatizados, dos registros dos CRA, conforme previstos na legislação em vigor; (ii) o registro das
informações relativas à titularidade e transferência de titularidade dos CRA, assim como de direitos
reais de fruição, garantia e outros ônus e gravames incidentes sobre os CRA; (iii) o tratamento das
instruções de movimentação recebidas dos Titulares de CRA ou de pessoas legitimadas por contrato
ou mandato; (iv) o tratamento de eventos incidentes sobre os CRA; e (v) a emissão de extratos em
nome de cada Titular de CRA, com base nas informações prestadas pela B3, caso os CRA estejam
eletronicamente custodiados na B3. Serão reconhecidos como comprovante de titularidade do CRA:
(a) o extrato de posição de custódia expedido pela B3, em nome de cada Titular de CRA; ou (b) o
extrato emitido pelo Escriturador em nome de cada Titular de CRA, com base nas informações
prestadas pela B3.
3.8.
O Agente Liquidante será contratado pela Securitizadora para a liquidação de quaisquer
valores devidos pela Securitizadora aos Titulares de CRA, executados por meio do sistema da B3.
3.8.1.
O Escriturador e o Agente Liquidante receberão, observada a Cláusula 13.1 e a Ordem de
Alocação de Recursos, como remuneração pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe
competem, nos termos da lei aplicável, do contrato de prestação de serviços celebrado com a
Securitizadora e deste Termo de Securitização, remuneração correspondente a R$1.800,00 (mil e
oitocentos reais) por mês, a qual corresponde a aproximadamente 0,004% (quatro milésimos por
cento) ao ano em relação ao Valor Total da Emissão.
3.8.2.
O Escriturador poderá ser substituído, sem a necessidade de realização de Assembleia
Geral: (i) em caso de inadimplemento de suas obrigações com a Securitizadora não sanada no prazo
de até 5 (cinco) Dias Úteis após o recebimento da notificação enviada para o Escriturador para sanar
a falta; (ii) na superveniência de qualquer normativo ou instrução das autoridades competentes,
notadamente do BACEN, que impeça a contratação objeto do contrato de escrituração; (iii) caso o
Escriturador encontrem em processo de falência, ou tenha a sua intervenção judicial ou liquidação
decretada; (iv) em caso de seu descredenciamento para o exercício da atividade de escriturador de
valores mobiliários; (v) se o Escriturador ou a Securitizadora suspender suas atividades por qualquer
período de tempo igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou por período inferior, desde que impacte
negativamente os Titulares dos CRA; (vi) se for constatada a ocorrência de práticas irregulares pelo
Escriturador; e (vii) se não houver o pagamento da remuneração devida ao Escriturador, desde que tal
inadimplemento não seja sanado em até 5 (cinco) Dias Úteis de sua ocorrência. Nesses casos, o novo
Escriturador deve ser contratado pela Securitizadora. Com exceção dos casos acima previstos, deverá
ser convocada Assembleia Geral para que seja deliberada a contratação de novo escriturador.
3.9.
Auditor Independente: O Auditor Independente foi contratado pela Securitizadora para
auditar as demonstrações financeiras do Patrimônio Separado em conformidade com o disposto na
Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM 600. Para o exercício fiscal de 2021, pela prestação
de seus serviços, o Auditor Independente receberá a remuneração de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
líquida de todos e quaisquer tributos, ao ano, a qual corresponde a aproximadamente 0,001% (um
milésimo por cento) do Valor Total da Emissão.
3.9.1.
O Auditor Independente da Securitizadora poderá, qualquer tempo, ser substituído por
qualquer uma das seguintes empresas, sem necessidade de aprovação em Assembleia Geral: (i) Ernst
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& Young Terco Auditores Independentes S/S; (ii) PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes;
(iii) Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes, ou (iv) KPMG Auditores Independentes. A
substituição por qualquer outra sociedade de auditoria independente deverá ser deliberada em
Assembleia Geral.
3.10.
Identificação dos Prestadores de Serviços da Emissão e Breve Descrição de suas Funções.
Sem prejuízo das demais disposições deste Termo de Securitização, para fins do disposto no inciso
IX do artigo 9º da Instrução CVM 600, informamos a seguir os prestadores de serviços da Emissão,
juntamente com breve descrição de suas respectivas funções:
Prestador de
serviço
Agente
Fiduciário

Instituição contratada

Breve descrição da função

Simplific Pavarini
Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda.

O Agente Fiduciário foi contratado para
representar, perante a Securitizadora e
quaisquer terceiros, os interesses da comunhão
dos Titulares de CRA, sendo suas principais
funções descritas na Cláusula 9.3 deste Termo
de Securitização.
O Auditor Independente foi contratado pela
Securitizadora para auditar as demonstrações
financeiras do Patrimônio Separado em
conformidade com o disposto na Lei das
Sociedades por Ações e na Instrução CVM
600.
O Escriturador atuará como agente
escriturador dos CRA, os quais serão emitidos
sob a forma nominativa e escritural.
O Agente Liquidante foi contratado pela
Securitizadora para operacionalizar o
pagamento e a liquidação de quaisquer valores
devidos pela Securitizadora aos Titulares de
CRA, por meio da B3.

Auditor
Independente

RUSSELL BEDFORD
BRASIL AUDITORES
INDEPENDENTES S/S

Escriturador

Oliveira Trust Distribuidora
de Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
Oliveira Trust Distribuidora
de Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

Agente
Liquidante

3.11.
Os prestadores de serviço acima referidos serão pagos com recursos do Patrimônio
Separado, sempre observada a Ordem de Alocação de Recursos e o descrito na tabela que integra o
“Anexo 3.11”.
CLÁUSULA QUARTA – SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRA
4.1.
Subscrição dos CRA: Os CRA serão subscritos no mercado primário e integralizados pelo
Preço de Integralização.
4.2.
Integralização dos CRA: O Preço de Integralização será pago à vista, em moeda corrente
nacional, no ato da subscrição, de acordo com os procedimentos da B3, observado, ainda, o
atendimento ou renúncia, pelos Investidores, de uma ou mais das Condições Precedentes CPR35
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Financeira e/ou, pela Securitizadora, de uma ou mais das Condições Precedentes CRA, conforme
prazos e procedimentos descritos na CPR-Financeira.
4.3.
Todos os CRA serão integralizados na Data de Integralização pelo Preço de
Integralização.
4.4.
Os CRA poderão ser subscritos e integralizados com ágio e/ou deságio sobre o seu Valor
Nominal Unitário, desde que aplicado de forma igualitária à totalidade dos CRA integralizados em
uma mesma data.
CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO DOS CRA
5.1.
Remuneração de cada CRA Sênior: Desde a primeira Data de Integralização, sobre o
Valor Nominal Unitário de CRA Sênior ou sobre o seu saldo, conforme o caso (“Saldo Devedor CRA
Sênior”), incidirão juros remuneratórios incidentes de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis por Dias Úteis decorridos, calculados durante o respectivo Período de Capitalização CRA
Sênior, equivalentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida
exponencialmente de spread de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, com
base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, ("Remuneração CRA Sênior"), de acordo com
a fórmula abaixo:
J = VNe x (Fator Juros - 1);
Sendo que:
J = valor unitário da Remuneração CRA Sênior acumulada no final do Período de
Capitalização CRA Sênior, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNe = Saldo Devedor CRA Sênior no início de cada Período de Capitalização CRA
Sênior, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
Fator Juros = produtório das Taxas DI, desde a data de início do Período de Capitalização
CRA Sênior, inclusive, até a data do seu efetivo pagamento, exclusive, composto pelo
parâmetro de flutuação acrescido de spread, calculado com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, apurado de acordo com a seguinte fórmula;
FatorJuros = FatorDI  FatorSpread

Sendo que:
Fator DI = produtório das Taxas DI, desde o início de cada Período de Capitalização CRA
Sênior, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais,
com arredondamento, apurado da seguinte forma:
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n

Fator DI =  (1 + TDI k )
k =1

Sendo que:
n = número total de Taxas DI, consideradas em cada Período de Capitalização CRA
Sênior, na apuração do "FatorDI", sendo "n" um número inteiro;
k = número de ordem das Taxas DI, variando de "1" até "n";
TDIk = Taxa DI, de ordem "k", expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais
com arredondamento, apurado da seguinte forma:

Sendo que:
DIk = Taxa DI divulgada pela B3, utilizada com 2 (duas) casas decimais. Para aplicação
de DIk, será sempre considerada a Taxa DI divulgada no 1º (primeiro) Dia Útil que
antecede à data efetiva de cálculo.
Fator Spread = sobretaxa de juros fixos calculados com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, da seguinte forma:
𝑑𝑢𝑝

252
𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = [
+ 1]
100

Sendo que:
Spread = 7,50 (sete inteiros e cinquenta centésimos); e
Dup = número de Dias Úteis entre a primeira Data de Integralização, para o caso do
primeiro Período de Capitalização CRA Sênior, ou a Data de Pagamento Programado dos
CRA Seniores imediatamente anterior, para os demais Períodos de Capitalização CRA
Sênior, inclusive, e a data de cálculo, exclusive, sendo Dup um número inteiro.
Observações:
(i) O fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 (dezesseis) casas
decimais, sem arredondamento;
(ii) Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário
acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o
37
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL INFORMATION

DocuSign Envelope ID: C6744D99-9962-4A35-8EA2-0EE6B3572E37

próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado;
(iii) Estando os fatores acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI" com 8 (oito)
casas decimais, com arredondamento;
(iv) O fator resultante da expressão (FatorDI x FatorSpread) é considerado com 9 (nove)
casas decimais, com arredondamento;
(v) A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais
divulgado pela entidade responsável por seu cálculo, salvo quando expressamente
indicado de outra forma; e
(vi) Caso, em qualquer data em que a Securitizadora, observada a Ordem de Alocação de
Recursos, realizar o pagamento da Remuneração CRA Sênior não existam no Patrimônio
Separado recursos financeiros suficientes para o pagamento integral da Remuneração
CRA Sênior incorrida até a respectiva data, independentemente de aditamento a este
Termo de Securitização ou qualquer procedimento adicional, a Securitizadora deverá
promover a incorporação da Remuneração CRA Sênior devida e não paga ao Saldo
Devedor CRA Sênior. Caberá à Securitizadora informar imediatamente a B3, o Agente
Liquidante, o Escriturador e o Agente Fiduciário do novo valor do Saldo Devedor CRA
Sênior a fim de que esses possam promover os ajustes necessários em seus sistemas.
5.2. Remuneração CRA Subordinado. A título de Remuneração CRA Subordinado, cada CRA
Subordinado fará jus ao recebimento dos valores alocados à alínea (viii) da Cláusula 8.11, os quais
serão distribuídos proporcionalmente entre todos os CRA Subordinados.
5.2.1. Saldo Devedor CRA Subordinado e da Taxa de Atualização. O Valor Nominal Unitário CRA
Subordinado, devidamente atualizado, deduzido dos valores alocados pela Securitizadora aos
Titulares de CRA Subordinado, observados os termos e condições do Termo de Securitização, será
apurado e divulgado diariamente pela Securitizadora (“Saldo Devedor CRA Subordinado”). Para
efeito do cálculo do Saldo Devedor CRA Subordinado, o Valor Nominal Unitário CRA Subordinado
será atualizado diariamente pela Securitizadora, a partir da 1ª (primeira) Data de Integralização, em
regime de capitalização composta por dias úteis, considerando-se a taxa interna de retorno implícita
dos CRA Subordinados apurada pela Securitizadora, a qual encontra-se definida no “Anexo
5.2.1”(“Taxa de Atualização”). A Taxa de Atualização será apurada e divulgada pela Securitizadora
considerando-se, para efeito de cálculo: (i) como valor presente líquido, o Valor Nominal Unitário
CRA Subordinado na data de apuração da Taxa de Atualização; e (ii) o fluxo de caixa esperado dos
valores a serem alocados pela Securitizadora aos CRA Subordinados, observadas as disposições
previstas neste Termo de Securitização e os termos e condições de pagamento definidos na CPRFinanceira. Caberá ao Agente Fiduciário verificar e monitorar, quinzenalmente, o valor do Saldo
Devedor CRA Subordinado definido pela Securitizadora. Desde que previamente aprovado pelos
votos favoráveis de Titulares de CRA Subordinados que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) mais 1 (um) CRA Subordinado, em votação em separado, independentemente de qualquer outro
procedimento adicional, observados os parâmetros aplicáveis à determinação da Taxa de Atualização
acima definidos, a Securitizadora poderá promover a alteração do “Anexo 5.2.1”, observado o
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procedimento de comunicação abaixo referidos, e, consequentemente, o recálculo do valor do Saldo
Devedor CRA Subordinado. A Securitizadora deverá informar a B3, o Agente Liquidante, o
Escriturador e o Agente Fiduciário e tomar todas as providências relacionadas aos eventos acima
referidos até o 2º (segundo) Dia Útil imediatamente subsequente à data em que promover à alteração
da Taxa de Atualização.
5.3.
Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento
de qualquer obrigação dos CRA Seniores, até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, caso o vencimento
coincida com um dia que não seja considerado um Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo adicional
aos valores a serem pagos. Caso a Devedora deixe de realizar algum pagamento da CPR-Financeira
nos prazos estipulados no referido documento e, desde que tal fato não constitua um Evento de
Inadimplemento Automático, a Securitizadora deverá informar imediatamente a B3, o Agente
Liquidante, o Escriturador e o Agente Fiduciário as novas Datas de Pagamento Programado a fim de
que esses possam promover os ajustes necessários em seus sistemas A Data de Vencimento CRA não
poderá ser alterada e/ou prorrogada pela Securitizadora.
5.4.
Indisponibilidade ou Ausência de Apuração, Divulgação ou Limitação da Taxa DI. Se,
quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas a este Termo de Securitização ou à
CPR-Financeira, a Taxa DI não estiver disponível, será utilizado, em sua substituição, o percentual
correspondente à última Taxa DI divulgada oficialmente até a data de cálculo, não sendo devidas
quaisquer compensações financeiras, multas ou penalidades entre a Securitizadora, os Titulares de
CRA e/ou a Devedora quando da divulgação posterior da Taxa DI.
5.4.1.
Na hipótese de indisponibilidade temporária ou ausência de apuração da Taxa DI por mais
de 10 (dez) Dias Úteis consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação ou, ainda,
no caso de extinção ou impossibilidade de aplicação da Taxa DI à CPR-Financeira por imposição
legal ou determinação judicial, deverá ser aplicada, em sua substituição: (i) a taxa que vier legalmente
a substituí-la; ou (ii) no caso de inexistir substituto legal para a Taxa DI, a taxa média ponderada e
ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais, cursadas
no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), expressa na forma percentual ao ano, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada no Sistema de Informações do
Banco Central - SISBACEN, transação PEFI300, opção 3 - Taxas de Juros, opção SELIC - Taxa-dia
SELIC. Na hipótese única e exclusiva de ausência das taxas mencionadas nos itens (i) e (ii) acima, a
Devedora e, considerando as orientações e diretrizes passadas pelos Titulares de CRA, reunidos em
Assembleia, a Securitizadora, deverão, em até 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data em que a
Securitizadora tomar conhecimento de quaisquer dos eventos acima referidos, definir, em comum
acordo, o novo parâmetro de remuneração da CPR-Financeira e, consequentemente, dos CRA (“Taxa
Substitutiva”).
5.4.2.
A Securitizadora deverá convocar uma Assembleia para que os Titulares de CRA definam
as orientações e diretrizes a serem observadas pela Securitizadora no âmbito do processo de definição
da Taxa Substitutiva até o Dia Útil imediatamente subsequente à data em que tomar conhecimento
dos eventos referidos na Cláusula 5.4.1.
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5.4.3.
Até a deliberação da Taxa Substitutiva, será utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer
obrigações previstas na CPR-Financeira e neste Termo de Securitização, a última Taxa DI divulgada
oficialmente, até a data da definição ou aplicação, conforme o caso, da Taxa Substitutiva, não sendo
devidas quaisquer compensações financeiras entre a Securitizadora, a Devedora e os Titulares de CRA
quando da divulgação posterior da taxa/índice de remuneração/atualização que seria aplicável.
5.4.4.
Caso a Taxa DI volte a ser divulgada antes da definição da Taxa Substitutiva, os
procedimentos para sua definição perderão seu escopo e serão cancelados e a Taxa DI, a partir da data
de sua divulgação, passará a ser novamente utilizada para o cálculo de quaisquer obrigações
pecuniárias relativas à CPR-Financeira e, consequentemente, a este Termo de Securitização.
5.4.5.
Caso a Taxa Substitutiva não seja definida com observância dos critérios acima previstos,
observado o disposto na cláusula 3.2.4 da CPR-Financeira, a Devedora deverá liquidar
antecipadamente a CPR-Financeira, com seu consequente cancelamento, no prazo de 30 (trinta) dias
contado da data em que a definição acima referida deveria ter ocorrido ou na Data de Vencimento da
CPR-Financeira, o que ocorrer primeiro, pelo saldo devedor da CPR-Financeira, acrescido da
Remuneração CPR-Financeira, calculada pro rata temporis desde a Data de Desembolso ou a data de
pagamento da Remuneração CPR-Financeira imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do
efetivo pagamento, sem qualquer prêmio ou penalidade, caso em que, quando do cálculo de quaisquer
obrigações pecuniárias relativas à CPR-Financeira, será utilizado, para apuração da Taxa DI, o
percentual correspondente à última Taxa DI divulgada oficialmente. Os recursos decorrentes da
liquidação da CPR-Financeira pagos à Securitizadora deverão ser alocados pela Securitizadora, em
Regime de Caixa, observada a Ordem de Alocação de Recursos, na amortização antecipada dos
valores devidos aos Titulares de CRA, por meio dos procedimentos adotados pela B3, observado o
disposto neste Termo de Securitização (“Amortização Antecipada CRA Taxa Substitutiva”).
CLÁUSULA SEXTA – LIQUIDAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA CRA
Seção I – Amortização Antecipada CRA
6.1
Na hipótese de ocorrência: (i) do vencimento antecipado da CPR-Financeira; (ii) de
liquidação antecipada facultativa total; ou (iii) de amortização antecipada facultativa parcial da CPRFinanceira, nos termos da cláusula 10 da CPR-Financeira, a Securitizadora deverá observar a Ordem
de Alocação de Recursos quando da alocação dos recursos decorrentes da liquidação parcial ou
integral da CPR-Financeira pagos à Securitizadora pela Devedora e/ou pelos Avalistas e/ou
decorrentes da excussão das Garantias, em Regime de Caixa (“Liquidação/Amortização Antecipada
CRA”).
6.1.1.
Conforme previsto nas cláusulas 10.1.1 e 10.2.1 da CPR-Financeira, a Devedora deverá
comunicar a Securitizadora, por escrito, sobre sua intenção de promover a liquidação antecipada
facultativa total ou parcial da CPR-Financeira, com, no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta)
dias contados anteriormente à data de sua efetiva realização (“Comunicação Liquidação Antecipada
Facultativa Total da CPR-Financeira”).
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6.1.2.
Após o recebimento da Comunicação Liquidação Antecipada Facultativa Total da CPRFinanceira, a Securitizadora comunicará imediatamente aos Titulares de CRA e o Agente Fiduciário,
devendo a Securitizadora tomar todas as providências necessárias à realização da
Liquidação/Amortização Antecipada CRA.
6.1.3.
A Securitizadora deverá informar a B3, o Agente Liquidante, o Escriturador e o Agente
Fiduciário, por escrito ou correspondência eletrônica, com, no mínimo, 3(três) Dias Úteis de
antecedência da data esperada de ocorrência de qualquer evento de pagamento relacionado aos CRA
previsto neste Termo de Securitização, exceto se a data já estiver expressamente prevista neste Termo
de Securitização. Quando do envio da comunicação acima referida, a Securitizadora deverá informar
a natureza e o montante total dos recursos relacionados ao respectivo evento de pagamento a ser
alocado pela Securitizadora nos termos de cada uma das alíneas da Ordem de Alocação de Recursos,
bem tomar todas as providências e realizar todos os atos e procedimentos necessários à tempestiva
liquidação do evento de pagamento em questão.
CLÁUSULA SÉTIMA – DECLARAÇÕES E ASSEVERAÇÕES DA SECURITIZADORA
7.1.
Declarações da Securitizadora: Sem prejuízo das demais declarações expressamente
previstas na regulamentação aplicável, neste Termo de Securitização e nos demais Documentos da
Securitização, a Securitizadora, neste ato declara e garante que:
(i)

é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente, de acordo com as leis
brasileiras, com registro de companhia aberta perante a CVM e está devidamente
autorizada a conduzir os seus negócios, com plenos poderes para deter, possuir e operar
seus bens;

(ii)

está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à celebração deste
Termo de Securitização e dos demais Documentos da Securitização em que comparece
como parte ou interveniente, à Emissão e ao cumprimento de suas obrigações aqui
previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para
tanto;

(iii)

encontra-se técnica, legal e operacionalmente habilitada a executar a securitização dos
Direitos Creditórios do Agronegócio, contando com todos os sistemas necessários ao
pleno e satisfatório exercício de suas funções, nos termos deste Termo de Securitização,
dos demais Documentos da Securitização e da legislação aplicável, incluindo, sem
limitação, a Lei 11.076;

(iv)

os representantes legais que assinam o Termo de Securitização e os demais Documentos
da Securitização em que comparece como parte ou interveniente têm poderes estatutários
e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo
mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos
mandatos em pleno vigor;

(v)

não há qualquer ligação entre a Securitizadora e o Agente Fiduciário que impeça o Agente
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Fiduciário ou a Securitizadora de exercer plenamente suas funções;
(vi)

a celebração e o cumprimento de suas obrigações previstas neste Termo de Securitização
e nos demais Documentos da Securitização em que compareça com parte ou interveniente
não infringem ou contrariam: (a) qualquer contrato ou documento no qual a Securitizadora
seja parte ou pelo qual quaisquer de seus bens e propriedades estejam vinculados, nem irá
resultar em (1) vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em qualquer
desses contratos ou instrumentos; (2) criação de qualquer Ônus sobre qualquer ativo ou
bem da Securitizadora, ou (3) rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos; (b) o
estatuto social da Securitizadora, bem como qualquer lei, decreto ou regulamento a que a
Securitizadora ou quaisquer de seus bens e propriedades estejam sujeitos; (c) qualquer
ordem, decisão ou sentença administrativa, ainda que liminar, judicial ou arbitral em face
da Securitizadora e que afete a Securitizadora ou quaisquer de seus bens e propriedades;
ou (d) quaisquer obrigações assumidas pela Securitizadora;

(vii)

não há, bem como não tem conhecimento, na data de assinatura deste Termo de
Securitização, de qualquer ação judicial, processo administrativo ou arbitral, inquérito ou
procedimento investigatório ou outro tipo de investigação governamental, que possa vir a
afetar de forma adversa e material a capacidade da Securitizadora de cumprir com suas
obrigações previstas neste Termo de Securitização e nos demais Documentos da
Securitização em que compareça como parte ou interveniente;

(viii)

o Termo de Securitização e os demais Documentos da Securitização em que comparece
como parte ou interveniente constitui obrigação legalmente válida, eficaz e vinculativa da
Securitizadora, exequível de acordo com os seus termos e condições;

(ix)

cumpre leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos
governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução de seus negócios;

(x)

cumpre, assim como suas Controladoras e Controladas, afiliadas, diretores,
administradores, funcionários e membros do conselho, que atuem a mando ou em favor
da Securitizadora, em qualquer jurisdição na qual exerça atividade, a legislação ambiental
e trabalhista brasileira em vigor, conforme aplicável, inclusive, mas não limitado à,
legislação em vigor pertinente à Política Nacional do Meio Ambiente, às Resoluções do
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente e às demais legislações e
regulamentações ambientais supletivas, adotando as medidas e ações preventivas ou
reparatórias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ambientais apurados,
decorrentes da atividade descrita em seu objeto social, assim como cumprem a legislação
trabalhista, previdenciária e de segurança e medicina do trabalho definidas nas normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, conforme aplicável, em vigor, zelando sempre
para que: (a) não utilizem, direta ou indiretamente, mão de obra escrava ou trabalho em
condições análogas às de escravo ou trabalho infantil; (b) seus trabalhadores estejam
devidamente registrados nos termos da legislação em vigor; (c) cumpram as obrigações
decorrentes dos respectivos contratos de trabalho e da legislação trabalhista e
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previdenciária em vigor; (d) cumpram a Legislação Aplicável à proteção do meio
ambiente, saúde e segurança públicas; (e) detenham todas as permissões, licenças,
autorizações e aprovações relevantes para o exercício de suas atividades, em
conformidade com a legislação ambiental aplicável; (f) tenham todos os registros
necessários, em conformidade com a legislação civil e ambiental aplicável; e (g) procedam
a todas as diligências exigidas para suas atividades econômicas, preservando o meio
ambiente e atendendo às determinações dos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais que,
subsidiariamente, venham a legislar ou regulamentar as normas ambientais em vigor
(“Legislação Socioambiental”);
(xi)

os documentos, declarações e informações fornecidos da Securitizadora no âmbito desta
Emissão são consistentes, corretos, verdadeiros, completos, suficientes e precisos, estão
atualizados até a data em que foram fornecidos e incluem todos os documentos e
informações relevantes sobre a Securitizadora, tendo sido colocados à disposição as
informações sobre as transações relevantes da Securitizadora e sobre os direitos e
obrigações materialmente relevantes delas decorrentes;

(xii)

não omitiu nem omitirá nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento
e que possa resultar em alteração substancial adversa da sua situação econômicofinanceira ou jurídica;

(xiii)

cumpre, bem como faz com que seus funcionários, diretores, seus acionistas
Controladores, suas Controladas e quaisquer terceiros agindo em seu nome, cumpram as
normas aplicáveis que versam sobre atos de corrupção e atos lesivos contra a
administração pública, na forma das Leis Anticorrupção, bem como: (a) mantém políticas
e procedimentos internos que asseguram integral cumprimento de tais normas; (b) dá
pleno conhecimento de tais normas a todos os profissionais que venham a se relacionar
com a Securitizadora, previamente ao início de sua atuação no âmbito deste Termo de
Securitização; e (c) abstém-se de praticar atos de corrupção e de agir de forma lesiva à
administração pública, nacional e estrangeira, no seu interesse ou para seu benefício,
exclusivo ou não;

(xiv)

inexiste violação ou indício de violação de qualquer dispositivo legal ou regulatório,
nacional ou estrangeiro, relativo à prática de corrupção ou de atos lesivos à administração
pública, incluindo, sem limitação, as Leis Anticorrupção, pela Securitizadora, suas
controladas e/ou qualquer sociedade do grupo econômico, conforme definição da Lei das
Sociedades por Ações, bem como não consta no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
– CEIS ou no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP;

(xv)

é legítima e única titular dos Direitos Creditórios do Agronegócio; e

(xvi)

em conformidade com o relatório de auditoria jurídica e do parecer legal referente à
Emissão e conforme declarado pela Devedora os Direitos Creditórios do Agronegócio
encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer Ônus, gravames ou restrições de
natureza pessoal e/ou real, não sendo do conhecimento da Securitizadora a existência de
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qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da Securitizadora de celebrar o Termo de
Securitização e os demais Documentos da Securitização em que compareça como parte
ou interveniente.
7.2.
Obrigações da Securitizadora: Sem prejuízo das obrigações decorrentes da lei ou das
normas da CVM, assim como das demais obrigações assumidas neste Termo de Securitização, a
Securitizadora, em caráter irrevogável e irretratável, obriga-se, adicionalmente, a:
(i)

utilizar os recursos decorrentes dos Direitos Creditórios do Agronegócio exclusivamente
para o pagamento das Despesas e dos valores devidos aos Titulares de CRA;

(ii)

administrar o Patrimônio Separado, mantendo para o mesmo registro contábil próprio,
independentemente de suas demonstrações financeiras;

(iii)

fornecer ao Agente Fiduciário, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados do recebimento
da respectiva solicitação, todas as informações relativas aos Direitos Creditórios do
Agronegócio e seus devedores a que tenha acesso;

(iv)

fornecer ao Agente Fiduciário cópia de toda documentação encaminhada à CVM e aos
Titulares de CRA, bem como informações relacionadas à Oferta Restrita nos termos da
Legislação Aplicável, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da respectiva
solicitação;

(v)

manter sempre atualizado o registro de companhia aberta na CVM;

(vi)

fornecer ao Agente Fiduciário, no prazo de até 01 (um) Dia Útil contado de sua ciência,
informações a respeito de qualquer Evento de Inadimplemento na data em que tomar
conhecimento da sua ocorrência;

(vii)

manter válidas e regulares as licenças, concessões, autorizações ou aprovações necessárias
ao seu regular funcionamento;

(viii)

cumprir as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos
governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução de seus negócios e
necessárias para a execução de suas atividades, inclusive com o disposto na Legislação
Socioambiental, adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias destinadas a
evitar ou corrigir eventuais danos ambientais decorrentes do exercício das atividades
descritas em seu objeto social;

(ix)

cumprir a Legislação Socioambiental e as Leis Anticorrupção;

(x)

não praticar qualquer ato e/ou realizar negócios e/ou operações (a) alheios ao objeto social
definido em seu estatuto social; (b) em desacordo e/ou que não estejam expressamente
previstos e autorizados em seu estatuto social; ou (c) que não tenham sido previamente
autorizados com a estrita observância dos procedimentos estabelecidos em seu estatuto
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social, sem prejuízo do cumprimento das demais disposições estatutárias, legais e
regulamentares aplicáveis;
(xi)

não praticar qualquer ato em desacordo com o Termo de Securitização e os demais
Documentos da Securitização em que compareça como parte ou interveniente, em especial
os que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e integral cumprimento
das obrigações assumidas neste Termo de Securitização e nos demais Documentos da
Securitização em que compareça como parte ou interveniente;

(xii)

comunicar imediatamente ao Agente Fiduciário, quando de seu conhecimento e por meio
de notificação, a eventual ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio
Separado;

(xiii)

comunicar imediatamente ao Agente Fiduciário, por meio de notificação, a ocorrência de
quaisquer eventos e/ou situações que possam colocar em risco o exercício, pela
Securitizadora, de seus direitos, prerrogativas, privilégios decorrentes dos Documentos da
Securitização, que possam, direta ou indiretamente, afetar negativamente os interesses da
comunhão dos Titulares de CRA, conforme disposto neste Termo de Securitização;

(xiv)

colocar à disposição em sua página na rede mundial de computadores e na página da CVM,
no prazo legalmente estabelecido: (a) as demonstrações financeiras da Securitizadora
relativas ao exercício social então encerrado referentes ao Patrimônio Separado,
acompanhadas de relatório dos auditores independentes, relativas ao respectivo exercício
social, preparadas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com as regras emitidas
pela CVM; e (b) as informações periódicas e eventuais pertinentes à Instrução CVM 480;

(xv)

informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da Securitizadora diretamente ao
Agente Fiduciário, por meio de comunicação por escrito, bem como aos participantes do
mercado, conforme aplicável, observadas as regras da CVM;

(xvi)

informar e enviar o organograma, todos os dados financeiros e atos societários necessários
à realização do relatório anual da Securitizadora, conforme o artigo 15 da Resolução CVM
17 que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente
encaminhados pela Securitizadora no prazo de até 30 (trinta) dias da data de encerramento
do prazo para a sua entrega à CVM. O referido organograma do grupo societário da
Securitizadora deverá conter, inclusive, seus Controladores, Controladas, sociedades sob
controle comum, coligadas, e integrante de bloco de Controle, no encerramento de cada
exercício social;

(xvii)

fornecer, anualmente, em até 90 (noventa) dias a contar da data de encerramento do
respectivo exercício social, declaração assinada por seu(s) representante(s) legal(is), na
forma de seu estatuto social, atestando que permanecem válidas as disposições contidas
nos Documentos da Securitização, bem como sobre a não ocorrência de qualquer das
hipóteses de vencimento antecipado e inexistência de descumprimento de obrigações da
Securitizadora perante os Investidores, nos termos do parágrafo 2º, artigo 11 do anexo III
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do Código ANBIMA;
(xviii)

fornecer, anualmente, ao Agente Fiduciário, em até 90 (noventa) dias a contar da data de
encerramento do respectivo exercício social, novo laudo de avaliação dos Imóveis, nos
termos do Alienação Fiduciária de Imóveis e da Hipoteca;

(xix)

enviar mensalmente à Devedora e ao Agente Fiduciário relatório pormenorizado
descrevendo as Despesas pagas pela Securitizadora no mês calendário imediatamente
anterior;

(xx)

fornecer ao Agente Fiduciário cópia da CPR-Financeira e dos demais Documentos da
Operação devidamente assinados, quando solicitado; e

(xxi)

manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento, diretamente ou por
meio de seus agentes, serviço de atendimento aos Titulares de CRA.

7.2.1.
A Securitizadora deverá calcular diariamente, em conjunto com o Agente Fiduciário, o
valor unitário dos CRA.
7.3.
Responsabilidade pelas Informações: A Securitizadora declara que verificou a legalidade
e ausência de vícios da Emissão, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade,
consistência, correção e suficiência das informações prestadas neste Termo de Securitização que
regula os CRA e a Emissão.
7.4.
A Securitizadora compromete-se a notificar imediatamente o Agente Fiduciário caso
quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente inverídicas, inconsistentes,
imprecisas, incompletas, incorretas ou insuficientes.
7.5.
Fornecimento de Informações: A Securitizadora obriga-se a fornecer ao Agente
Fiduciário, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contado do recebimento da solicitação respectiva, todas
as informações relativas aos Direitos Creditórios do Agronegócio.
7.6.
Administração dos Direitos Creditórios do Agronegócio: As atividades relacionadas à
administração do Patrimônio Separado serão exercidas pela Securitizadora, dentre elas: (i) o cálculo
e controle dos valores devidos pela Devedora nos termos da CPR-Financeira; e (ii) o recebimento e
cobrança, judicial e extrajudicial, de todos e quaisquer valores relacionados aos créditos do Patrimônio
Separado, observados os termos e condições dos Documentos da Securitização. A Securitizadora será
a única e exclusiva responsável pela administração, cobrança e eventual execução da totalidade da
CPR-Financeira, bem como seus acessórios, observado que, nos termos do artigo 12 da Resolução
CVM 17, em caso de inadimplemento nos pagamentos relativos aos CRA, o Agente Fiduciário terá
poderes para realizar os procedimentos de execução dos Direitos Creditórios do Agronegócio, caso a
Securitizadora não o faça e assim seja deliberado pelos Titulares de CRA.
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CLÁUSULA OITAVA – REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO
SEPARADO
8.1.
Instituição e registro do Regime Fiduciário: Nos termos do artigo 39 da Lei 11.076, dos
artigos 9º e 10º da Lei 9.514 e para os fins do inciso V, artigo 9º da Instrução CVM 600, a
Securitizadora, neste ato, declara e institui, em caráter irrevogável e irretratável, regime fiduciário
sobre cada um dos bens e direitos que compõem o Lastro dos CRA, os quais integram o patrimônio
separado constituido em favor dos Titulares de CRA (“Patrimônio Separado”), administrado pela
Securitizadora ou, conforme o caso, pelo Agente Fiduciário, e que se encontram submetidos às
seguintes condições (“Regime Fiduciário”):
(i)

os bens e direitos que integram o Lastro dos CRA, incluindo, sem limitação, os valores
que venham a ser depositados na Conta do Patrimônio Separado e as Aplicações
Financeiras Permitidas, destacam-se do patrimônio da Securitizadora, constituem o
Patrimônio Separado e destinar-se-ão especificamente à liquidação dos CRA;

(ii)

os bens e direitos que integram o Lastro dos CRA, incluindo, sem limitação, os valores
que venham a ser depositados na Conta do Patrimônio Separado e as Aplicações
Financeiras Permitidas, são afetados, neste ato, como lastro da Emissão; e

(iii)

os beneficiários do Patrimônio Separado serão os Titulares de CRA.

8.2.
Por conta da vinculação de que trata a Cláusula 8.1 e seus incisos, os bens e direitos que
integram o Patrimônio Separado:
(i)

constituem Patrimônio Separado, não se confundindo com o patrimônio comum da
Securitizadora em nenhuma hipótese, destinando-se exclusivamente à liquidação dos
CRA;

(ii)

permanecerão segregados do patrimônio comum da Securitizadora até o pagamento
integral da totalidade dos CRA;

(iii)

destinam-se exclusivamente ao pagamento dos CRA e ao pagamento das Despesas e
respectivos custos e obrigações fiscais, conforme previsto neste Termo de Securitização;

(iv)

estão isentos e imunes de qualquer ação ou execução promovida por credores da
Securitizadora;

(v)

observado o disposto no artigo 76 da Medida Provisória 2.158, de 24 de agosto de 2001,
conforme alterada, não são passíveis de constituição de garantias ou de excussão por
quaisquer credores da Securitizadora, por mais privilegiados que sejam; e

(vi)

somente respondem pelas obrigações decorrentes dos CRA a que estão vinculados.
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8.3.
Em atendimento ao artigo 9º, inciso V da Instrução CVM 600, é apresentada,
substancialmente na forma do “Anexo 8.3”, a declaração assinada da Securitizadora para instituição
do regime fiduciário sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio.
8.4.
As Partes declaram que entendem que não há qualquer conflito de interesses existentes
entre elas e/ou quaisquer prestadores de serviços da Emissão e da Oferta Restrita no momento da
Emissão, nos termos do artigo 9º, inciso XV da Instrução CVM 600.
8.5.
Exceto nas hipóteses previstas na Legislação Aplicável, a realização dos créditos
decorrentes do CRA encontra-se limitada à liquidação dos Créditos do Patrimônio Separado, não
podendo ser havidos contra o patrimônio geral da Securitizadora e/ou outros patrimônios separados.
A obrigação da Securitizadora de efetuar o pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRA,
incluindo principal e encargos, encontra-se condicionada e subordinada ao efetivo recebimento e/ou
execução, pela Securitizadora, dos bens e direitos que integram o Patrimônio Separado, com estrita
observância aos termos e condições previstos na CPR-Financeira e nos demais Documentos da
Securitização. Em cada Data de Pagamento Programado, os valores devidos e pagos, em moeda
nacional, a título de principal e encargos dos CRA Seniores e/ou CRA Subordinados, não poderão
exceder os valores obtidos pelo recebimento dos bens e direitos que integram o Patrimônio Separado
e, conforme o caso, excussão das Garantias (“Regime de Caixa”).
8.6. A insuficiência dos Créditos do Patrimônio Separado não dará causa à declaração de sua
quebra.
8.6.1.
Na hipótese prevista na Cláusula 8.6, caberá ao Agente Fiduciário e/ou a Securitizadora,
conforme o caso, convocar Assembleia Geral para deliberar sobre as normas de administração ou
liquidação do Patrimônio Separado, nos termos do artigo 20 e observadas as formalidades previstas
no parágrafo 4º, artigo 26 da Instrução CVM 600.
8.7.
O exercício social do Patrimônio Separado se encerra em 31 de dezembro de cada ano,
quando serão levantadas e elaboradas as demonstrações financeiras individuais do Patrimônio
Separado, as quais serão auditadas pelo Auditor Independente.
8.8.
Administração do Patrimônio Separado: Observado o disposto nesta Cláusula Oitava, a
Securitizadora, em conformidade com a Lei 9.514 e a Lei 11.076: (i) administrará ordinariamente o
Patrimônio Separado, instituído para os fins desta Emissão; (ii) promoverá as diligências necessárias
à manutenção de sua regularidade; (iii) manterá o registro contábil independente do restante de seu
patrimônio; e (iv) elaborará e publicará as respectivas demonstrações financeiras do Patrimônio
Separado em até 90 (noventa) dias após o término do exercício social a que se referirem, que ocorrerá
na data prevista na Cláusula 8.7 acima, na forma do artigo 25-A da ICVM 480.
8.9.
Responsabilidade da Securitizadora: A Securitizadora responderá por prejuízos ou por
insuficiência do Patrimônio Separado em caso de descumprimento de disposição legal ou
regulamentar, por culpa, dolo, negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da
finalidade do Patrimônio Separado.
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8.10.
Taxa de Administração: Pelos serviços de administração do Patrimônio Separado, a
Securitizadora fará jus a uma remuneração fixa no valor de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais),
devida e paga na Data de Integralização dos CRA, e uma remuneração mensal no valor de
R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), a ser paga no 5º (quinto) Dia Útil de cada mês calendário
até o resgate total dos CRA (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração da Securitizadora
será atualizada, anualmente, pela variação acumulada do IPCA ou, na sua falta deste ou, ainda, na
impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculada pro rata die, acrescidos
dos valores relativos aos impostos e incidentes sobre o faturamento: ISSQN, PIS e COFINS, incluindo
quaisquer majorações das alíquotas já existentes, de forma que a Securitizadora receba a remuneração
como se tais tributos não fossem incidentes.
8.10.1.
A Taxa de Administração continuará sendo devida, mesmo após o vencimento dos CRA,
caso a Securitizadora ainda esteja atuando em nome dos Titulares de CRA exclusivamente em função
da Emissão, remuneração esta que será devida proporcionalmente aos meses de atuação da
Securitizadora, ressalvado o quanto disposto na Cláusula 8.10.
8.10.2.
Caso qualquer reestruturação nas características dos CRA estipuladas no presente Termo
de Securitização venha a ocorrer até a Data de Vencimento CRA, de tal modo que implique a
realização de Assembleias Gerais e/ou na elaboração de aditamentos aos Documentos da Operação,
incluindo, mas não se limitando a, CPR-F e o Termo de Securitização, será devida à Securitizadora,
uma remuneração adicional, equivalente a R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) por cada
Assembleia Geral que a Securitizadora participe, corrigidos a partir da Data de Emissão dos CRA pela
variação acumulada do IPCA/IBGE no período anterior. Também deverão ser arcados pelo Fundo de
Despesas, todos os custos decorrentes da formalização e constituição dessas alterações, inclusive
aqueles relativos a honorários advocatícios razoáveis devidos ao assessor legal escolhido de comum
acordo entre as Partes, acrescido das despesas e custos devidos a tal assessor legal. O pagamento da
remuneração prevista neste item ocorrerá sem prejuízo da remuneração devida a terceiros
eventualmente contratados para a prestação de serviços acessórios àqueles prestados pela
Securitizadora.
8.10.3. Entende-se por “Reestruturação” para a Securitizadora a alteração de condições relacionadas
(i) às condições essenciais dos CRA alteradas exclusivamente por meio de aditamento aos
Documentos da Operação, tais como datas de pagamento, remuneração, data de vencimento final,
fluxos operacionais de pagamento ou recebimento de valores, carência ou covenants operacionais ou
financeiros; (ii) ofertas de resgate, repactuação, aditamentos aos Documentos da Operação e
realização de assembleias; (iii) garantias e (iv) ao resgate antecipado dos CRA.
8.11.
Ordem de Alocação de Recursos: A partir da Data de Emissão e até a data de liquidação
integral dos CRA, sempre preservada a manutenção da boa ordem legal, operacional e administrativa
do Patrimônio Separado e os direitos, as garantias e as prerrogativas dos Titulares de CRA, os recursos
recebidos pela Securitizadora serão compulsoriamente alocados pela Securitizadora, em Regime de
Caixa, inclusive na hipótese de ocorrência de Amortização Antecipada CRA Taxa Substitutiva ou
Liquidação/Amortização Antecipada CRA, de acordo com a seguinte ordem de alocação, de forma
que cada item somente será pago caso haja recursos disponíveis após a satisfação do item
imediatamente anterior (“Ordem de Alocação de Recursos”):
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(i)

pagamento do preço de aquisição da CPR-Financeira;

(ii)

pagamento das Despesas;

(iii)

composição ou recomposição do Fundo de Despesas;

(iv)

reembolso dos valores antecipados pelos Titulares de CRA nos termos da Cláusula 13.1.5,
conforme aplicável;

(v)

pagamento da totalidade da Remuneração CRA Sênior incorrida até a respectiva Data de
Pagamento Programado dos CRA Seniores;

(vi)

pagamento, a título de amortização, do Saldo Devedor CRA Sênior até o resgate integral
dos respectivos títulos, pari-passu e em igualdade de condições, e, após o resgate integral
dos CRA Seniores, até o 2º (segundo) dia imediatamente subsequente ao recebimento,
pela Securitizadora, de quaisquer valores decorrentes do Lastro dos CRA;

(vii)

pagamento a título de amortização do Valor Nominal Unitário dos CRA Subordinados,
pari-passu e em igualdade de condições, até que o Valor Nominal Unitário dos CRA
Subordinados seja equivalente a R$900,00 (novecentos reais);

(viii)

pagamento, a título de remuneração dos CRA Subordinados, até a totalidade dos valores
recebidos pela Securitizadora decorrentes do Lastro dos CRA (“Remuneração CRA
Subordinado”), deduzido do valor necessário ao resgate integral do saldo do Valor
Nominal Unitário de CRA Subordinados referido no item (vii) acima, o qual será mantido
segregado no Fundo de Despesa; e

(ix)

na Data de Vencimento CRA, o resgate integral dos CRA Subordinados.

8.12.
As Despesas serão pagas ou reembolsadas ao respectivo prestador de serviços ou àquele
efetivamente responsável pelo pagamento ou adiantamento de tais Despesas (incluindo, conforme o
caso, os Titulares de CRA), mediante a apresentação das competentes notas fiscais, comprovantes de
despesas e/ou comprovantes de pagamentos, conforme aplicável.
8.13.
Os recursos do Fundo de Despesas estarão abrangidos pelo Regime Fiduciário e integrarão
o Patrimônio Separado, sendo certo que serão aplicados pela Securitizadora, na qualidade de titular
da Conta do Patrimônio Separado, nas Aplicações Financeiras Permitidas, não sendo a Securitizadora
responsabilizada por qualquer garantia mínima de rentabilidade. Os resultados decorrentes desse
investimento integrarão automaticamente o Fundo de Despesa.
8.14.
Não serão constituídas provisões ou fundos de reserva para a cobrança judicial ou
extrajudicial dos Direitos Creditórios do Agronegócio.
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CLÁUSULA NONA – NOMEAÇÃO, DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DO AGENTE
FIDUCIÁRIO
9.1.
Nomeação do Agente Fiduciário: A Securitizadora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário,
que formalmente aceita a sua nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe
competem, nos termos deste Termo de Securitização, da legislação e/ou regulamentação aplicável.
9.2.
Declarações do Agente Fiduciário: Atuando como representante da comunhão dos
Titulares de CRA, o Agente Fiduciário declara:
(i)

aceitar integralmente o Termo de Securitização, em todas as suas Cláusulas e condições;

(ii)

aceitar a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuições
previstos na legislação específica e neste Termo de Securitização;

(iii)

não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo 6º
da Resolução CVM 17;

(iv)

sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função que lhe
é atribuída, conforme o artigo 66, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações, os artigos
5º e 6º da Resolução CVM 17 e a declaração prestada nos termos do “Anexo 16.3” para
fins do artigo 11º, parágrafo 1º, inciso III da Instrução CVM 600;

(v)

para os fins do artigo 6º, parágrafo 2º, da Resolução CVM 17, o Agente Fiduciário declara
que, nesta data, além da prestação de serviços de Agente Fiduciário decorrente da presente
Emissão, não presta serviços de agente fiduciário em outras emissões da Securitizadora;

(vi)

ter analisado, diligentemente, os Documentos da Securitização, para verificação de sua
legalidade e ausência de vícios da Emissão, além da veracidade, consistência, correção e
suficiência das informações prestadas pela Securitizadora, adotando, no caso da omissão
da Securitizadora, as medidas eventualmente previstas em lei;

(vii)

estar devidamente autorizado a celebrar o Termo de Securitização e os demais
Documentos da Securitização em que compareça como parte ou interveniente e a cumprir
com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e
estatutários necessários para tanto;

(viii)

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

(ix)

analisou diligentemente os Documentos da Securitização, para verificação de sua
legalidade, ausência de vícios da operação, bem como da veracidade, consistência,
correção e suficiência das informações disponibilizadas pela Securitizadora neste Termo
de Securitização;
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(x)

assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1º, artigo 6º da Resolução CVM 17,
tratamento equitativo a todos os titulares de certificados de recebíveis do agronegócio de
eventuais emissões realizadas pela Securitizadora, coligadas, Controladas, controladoras
ou integrantes do mesmo grupo da Securitizadora, em que venha atuar na qualidade de
agente fiduciário;

(xi)

não tem qualquer ligação com a Securitizadora ou sociedade coligada, controlada,
controladora da Securitizadora ou integrante do mesmo grupo econômico que o impeça
de exercer suas funções; e

(xii)

recebeu todos os documentos que possibilitaram o devido cumprimento das atividades
inerentes à condição de agente fiduciário, conforme solicitados à Securitizadora e ao
Coordenador Líder.

9.3.
Obrigações do Agente Fiduciário: Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado,
principalmente, além das demais obrigações previstas na Resolução CVM 17:
(i)

exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade com os Titulares de CRA;

(ii)

proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRA, empregando no exercício da função
o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo emprega na administração dos
próprios bens, acompanhando a atuação da Securitizadora na administração do Patrimônio
Separado;

(iii)

renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de qualquer
outra modalidade de inaptidão, e realizar imediata convocação da assembleia prevista no
artigo 7º da Resolução CVM 17 para deliberar sobre sua substituição;

(iv)

conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis
relacionados ao exercício de suas funções;

(v)

verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas neste
Termo de Securitização, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões,
falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

(vi)

diligenciar com a Securitizadora para que o Termo de Securitização seja registrado nos
termos da Legislação Aplicável, adotando, no caso da omissão da Securitizadora, as
medidas eventualmente previstas em lei;

(vii)

acompanhar a prestação das informações obrigatórias pela Securitizadora, alertando os
Investidores através do relatório anual acerca de eventuais inveracidades, inconsistências
falta de qualidade ou insuficiência constantes de tais informações;

(viii)

acompanhar a atuação da Securitizadora na administração do Patrimônio Separado, por
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meio das informações divulgadas pela Securitizadora;
(ix)

opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificação das
condições dos CRA e dos Documentos da Securitização;

(x)

solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões
atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto,
das Varas do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública ou outros órgãos pertinentes,
onde se localiza a sede do estabelecimento principal da Securitizadora e/ou da Devedora;

(xi)

solicitar, quando considerar necessário e desde que autorizado pelos Titulares de CRA
reunidos em Assembleia, auditoria extraordinária na Securitizadora e/ou no Patrimônio
Separado;

(xii)

convocar, quando aplicável ao Agente Fiduciário ou considerar necessário, Assembleia
Geral;

(xiii)

comparecer às Assembleias Gerais a fim de prestar as informações que lhe forem
solicitadas;

(xiv)

manter atualizada a relação dos Titulares de CRA e de seus endereços e contatos;

(xv)

fiscalizar o cumprimento das Cláusulas constantes deste Termo de Securitização,
especialmente daquelas impositivas de obrigação de fazer e de não fazer;

(xvi)

comunicar aos Titulares de CRA o inadimplemento, pela Securitizadora, de quaisquer
obrigações definidas nos Documentos da Securitização, indicando o local em que
fornecerá aos interessados maiores esclarecimentos, suas consequências para os Titulares
de CRA e as providências que pretende tomar a respeito do assunto, no prazo de até 7
(sete) Dias Úteis contado da ciência do inadimplemento. Comunicação de igual teor
deverá disponibilizada pelo Agente Fiduciário em sua página na rede mundial de
computadores;

(xvii)

divulgar em sua página na rede mundial de computadores, no prazo de até 4 (quatro) meses
contado do fim do exercício social da Securitizadora, relatório anual descrevendo os fatos
relevantes da Emissão ocorridos durante o exercício relativos aos CRA, conforme o
conteúdo mínimo estabelecido no “anexo 15” da Resolução CVM 17;

(xviii)

adotar, quando cabível, medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos
interesses dos Titulares de CRA, bem como à realização dos bens e direitos afetados e
integrantes do Patrimônio Separado, caso a Securitizadora não o faça;

(xix)

exercer, na hipótese de insolvência da Securitizadora, com relação às obrigações
assumidas nesta operação, a administração transitória do Patrimônio Separado;
53
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL INFORMATION

DocuSign Envelope ID: C6744D99-9962-4A35-8EA2-0EE6B3572E37

(xx)

promover, na forma prevista neste Termo de Securitização, a liquidação do Patrimônio
Separado;

(xxi)

verificar o integral e pontual pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRA,
conforme estipulado neste Termo de Securitização e nas Assembleias Gerais;

(xxii)

fornecer à Securitizadora declaração de encerramento da Emissão, no prazo de 5 (cinco)
Dias Úteis após satisfeitos os CRA e extinto o Regime Fiduciário;

(xxiii)

colocar à disposição dos Titulares de CRA, por meio de sua central de atendimento, e
divulgar em sua página na rede mundial de computadores www.simplificpavarini.com.br
o valor do saldo do Valor Nominal Unitário e da remuneração devida e não paga dos CRA;

(xxiv)

acompanhar a aplicação dos recursos resultantes da Emissão conforme a destinação de
recursos prevista neste Termo de Securitização e na CPR-Financeira até a alocação total
das verbas transferidas à Devedora em razão da aquisição da CPR-Financeira pela
Securitizadora; e

(xxv)

verificar os procedimentos adotados pela Securitizadora para assegurar a existência e a
integridade dos bens e direitos integrantes do Patrimônio Separado, inclusive quando
custodiados ou objeto de guarda por terceiro contratado para esta finalidade.

9.4.
O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de ausência ou impedimento
temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência ou qualquer outro caso de vacância, devendo
ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrência de qualquer desses eventos,
Assembleia Geral, para que seja eleito o novo agente fiduciário.
9.5.
No caso de renúncia de suas funções, em virtude da superveniência de conflitos de
interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão, o Agente Fiduciário deverá permanecer no
exercício dessas funções pelo prazo de até 30 (trinta) dias após a data de solicitação da renúncia,
devendo, ainda, fornecer à Securitizadora ou a quem esta indicar, em até 30 (trinta) dias da data de
sua renúncia, cópia de toda a escrituração, correspondência e demais papéis relacionados ao exercício
de suas funções.
9.6.
Em nenhuma hipótese a função de agente fiduciário poderá ficar vaga por período superior
a 30 (trinta) dias, dentro do qual deverá ser realizada assembleia dos Titulares de CRA para a escolha
do novo agente fiduciário.
9.7.

O Agente Fiduciário poderá ser destituído:

(i)

pela CVM, nos termos da legislação em vigor;

(ii)

pelo voto dos Titulares de CRA reunidos em Assembleia Geral convocada pelos Titulares
de CRA que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRA em Circulação; ou
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(iii)

nas hipóteses de descumprimento das incumbências mencionadas neste Termo de
Securitização, bem como das demais obrigações previstas na Resolução CVM 17.

9.8.
O agente fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os deveres, atribuições
e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo de Securitização. A substituição
do Agente Fiduciário em caráter permanente deve ser objeto de aditamento ao presente Termo de
Securitização.
9.9.
Nos casos em que o Agente Fiduciário vier a assumir a administração do Patrimônio
Separado, incluindo, mas não se limitando, a casos de Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado,
o Agente Fiduciário deverá usar de toda e qualquer ação para proteger direitos ou defender interesses
dos Titulares de CRA, devendo para tanto:
(i)

tomar todas as providências necessárias para que os Titulares de CRA realizem seus
créditos; e

(ii)

representar os Titulares de CRA em processos de liquidação, declaração de insolvência,
pedido de autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial e pedido de falência
formulado por terceiros em relação à Securitizadora.

9.9.1.
O Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção das medidas
contempladas nos incisos da Cláusula 9.9 acima se, convocada a Assembleia Geral, esta assim o
autorizar por deliberação da unanimidade dos Titulares de CRA em Circulação. Na hipótese do inciso
“(ii)” da Cláusula 9.9 acima, será suficiente a deliberação da maioria dos titulares de CRA em
Circulação.
9.10.
O Agente Fiduciário responde perante os Titulares de CRA e a Securitizadora pelos
prejuízos que lhes causar por culpa, dolo, descumprimento de disposição legal regulamentar ou deste
Termo de Securitização, negligência, imprudência, imperícia ou administração temerária ou, ainda,
por desvio de finalidade do Patrimônio Separado.
9.11.
Remuneração do Agente Fiduciário. Serão devidos ao Agente Fiduciário honorários pelo
desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos deste instrumento e da legislação
em vigor, correspondentes a parcelas anuais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por Patrimônio
Separado, sendo a primeira parcela devida até o 5º (quinto) dia útil contado da Data de Integralização
ou em 30 (trinta) dias a contar da presente data, o que ocorrer primeiro, e as demais no dia 15 (quinze)
do mesmo mês de emissão da primeira fatura nos anos subsequentes, sendo que a remuneração
estimada corresponderá a, aproximadamente, 0,005% (cinco milésimos por cento) do Valor Total da
Emissão. Caso a operação seja desmontada, a primeira parcela será devida a título de “abort fee”.
9.12.
A remuneração do Agente Fiduciário será devida até a liquidação integral dos CRA, caso
estes não sejam quitados na data de seu vencimento, remuneração essa que será calculada pro rata
die. Em nenhuma hipótese será cabível pagamento pro rata temporis de tal remuneração ou devolução,
mesmo que parcial da mesma.
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9.13.
Especialmente nos casos em que o Agente Fiduciário for obrigado a acompanhar a
destinação dos recursos da Emissão, mesmo depois de seu encerramento, inclusive nas hipóteses de
Vencimento Antecipado dos CRA, o Agente Fiduciário, fará jus a sua remuneração até o cumprimento
integral de tal destinação de recursos.
9.14.
As parcelas citadas nos itens acima, serão acrescidas de ISS (Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social), CSLL (Contribuição sobre o Lucro Líquido) e quaisquer
outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário nas alíquotas
vigentes nas datas de cada pagamento.
9.15.
Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida, sobre os débitos em atraso
incidirão multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito a atualização monetária pelo
IPCA acumulado, incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado
pro rata die.
9.16.
Adicionalmente, a Securitizadora ressarcirá o Agente Fiduciário, por meio do Patrimônio
Separado, de todas as despesas em que tenha comprovadamente incorrido para prestar os serviços
descritos neste instrumento e proteger os direitos e interesses dos investidores ou para realizar seus
créditos. Quando houver negativa para custeio de tais despesas pela Devedora, os investidores deverão
antecipar todos os custos a serem despendidos pelo Agente Fiduciário. São exemplos de despesas que
poderão ser realizadas pelo Agente Fiduciário: (i) publicação de relatórios, avisos, editais e
notificações, despesas cartorárias, conforme previsto neste instrumento e na legislação aplicável, e
outras que vierem a ser exigidas por regulamentos aplicáveis; (ii) despesas com conferências e
contatos telefônicos; (iii) obtenção de certidões, fotocópias, digitalizações, envio de documentos;
(iv) locomoções entre estados da federação, alimentação, transportes e respectivas hospedagens,
quando necessárias ao desempenho das funções e devidamente comprovadas; (v) conferência,
validação ou utilização de sistemas para checagem, monitoramento ou obtenção de opinião técnica ou
legal de documentação ou informação prestada pela Cessionária para cumprimento das suas
obrigações; e (vi) hora-homem pelos serviços prestados pelo Agente Fiduciário.
9.17.
O ressarcimento a que se refere a Cláusula acima será efetuado em até 5 (cinco) Dias Úteis
após a realização da respectiva prestação de contas à Securitizadora e envio de cópia dos respectivos
comprovantes de pagamento.
9.18.
O Agente Fiduciário poderá, em caso de inadimplência da Securitizadora no pagamento
das despesas acima por um período superior a 30 (trinta) dias, solicitar aos investidores adiantamento
para o pagamento de despesas razoáveis e comprovadas com procedimentos legais, judiciais ou
administrativos que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos
investidores, despesas estas que deverão ser previamente aprovadas pelos investidores e pela
Securitizadora, e adiantadas pelos investidores, na proporção de seus créditos, e posteriormente,
ressarcidas pela Securitizadora, sendo que as despesas a serem adiantadas pelos investidores, na
proporção de seus créditos: (i) incluem, mas não se limitam, os gastos com honorários advocatícios
de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário ou
56
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL INFORMATION

DocuSign Envelope ID: C6744D99-9962-4A35-8EA2-0EE6B3572E37

decorrentes de ações contra ele propostas no exercício de sua função, decorrentes de culpa exclusiva
e comprovada da Securitizadora, ou ainda que comprovadamente lhe causem prejuízos ou riscos
financeiros, enquanto representante da comunhão dos investidores; as eventuais despesas, depósitos e
custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos
Investidores bem como sua remuneração; e (ii) excluem os investidores impedidos por lei a fazê-lo,
devendo os demais investidores ratear as despesas na proporção de seus créditos, ficando desde já
estipulado que haverá posterior reembolso aos investidores que efetuaram o rateio em proporção
superior à proporção de seus créditos, quando de eventual recebimento de recursos por aqueles
investidores que estavam impedidos de ratear despesas relativas à sua participação e o crédito do
Agente Fiduciário por despesas incorridas para proteger direitos e interesses ou realizar créditos dos
Investidores que não tenha sido saldado na forma prevista acima será acrescido à dívida da
Securitizadora, tendo preferência sobre estas na ordem de pagamento.
9.19.
O Agente Fiduciário não antecipará recursos para pagamento de despesas decorrentes da
Emissão, sendo certo que tais recursos serão sempre devidos e antecipados pela Securitizadora ou
pelos Investidores, conforme o caso.
9.20.
Em caso de inadimplemento, pecuniário ou não, pela Securitizadora, ou de reestruturação
das condições da operação, será devida ao Agente Fiduciário uma remuneração adicional equivalente
a R$500,00 (quinhentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado às atividades relacionadas à
Emissão, incluindo, mas não se limitando: (i) a execução das Garantias; (ii) comparecimento em
reuniões formais ou conferências telefônicas com a Securitizadora, os Titulares de CRA ou demais
partes da Emissão, inclusive respectivas Assembleias Gerais; (iii) análise e/ou confecção de eventuais
aditamentos aos Documentos da Securitização e atas de Assembleia Geral; e (iv) implementação das
consequentes decisões tomadas em tais eventos, remuneração que deverá ser paga no prazo de 10
(dez) dias após a conferência e aprovação pela Securitizadora do respectivo “Relatório de Horas”. O
montante devido em caso de inadimplemento, pecuniário ou não, pela Securitizadora, ou de
reestruturação das condições da operação ao Agente Fiduciário estará limitado a, no máximo, R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tal valor corresponderá aproximadamente a 0,0278% (duzentos e
setenta e oito décimos de milésimos por cento) do Valor Total da Emissão.
9.21.
Vedações às Atividades do Agente Fiduciário: É vedado ao Agente Fiduciário ou partes a
ele relacionadas atuar como custodiante ou prestar quaisquer outros serviços no âmbito desta Emissão,
incluindo aqueles dispostos no caput do artigo 16 da Instrução CVM 600, devendo a sua participação
estar limitada às atividades diretamente relacionadas à sua função.
9.22.
Fica vedado ao Agente Fiduciário e à Securitizadora, bem como a partes a eles
relacionadas, ceder ou originar, direta ou indiretamente, direitos creditórios para os certificados nos
quais atuem, nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 600.
CLÁUSULA DEZ – GARANTIA
10.1.

Garantia: Com exceção do Regime Fiduciário, os CRA não contam com qualquer garantia.

57
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL INFORMATION

DocuSign Envelope ID: C6744D99-9962-4A35-8EA2-0EE6B3572E37

CLÁUSULA ONZE – LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO
11.1.
Assunção da Administração do Patrimônio Separado: Caso seja verificada a insolvência
da Securitizadora, ou, ainda, caso seja verificada a mora ou o inadimplemento de quaisquer de suas
obrigações assumidas neste Termo de Securitização e nos demais Documentos da Securitização, em
que compareça como parte ou interveniente, o Agente Fiduciário, conforme disposto na Cláusula 9.9
acima, deverá assumir imediatamente e de forma transitória a administração do Patrimônio Separado
constituído pelos Créditos do Patrimônio Separado e convocar, em até 2 (dois) Dias Úteis contados
da data em que tomar conhecimento do evento, Assembleia Geral para que os Titulares de CRA
deliberem sobre a forma de administração e/ou eventual liquidação, total ou parcial, do Patrimônio
Separado.
11.1.1.
Além da hipótese de insolvência da Securitizadora, a critério dos Titulares de CRA,
reunidos em Assembleia Geral, a ocorrência de quaisquer dos eventos abaixo poderá ensejar a
assunção imediata da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para fins de
liquidá-lo ou não conforme a Cláusula 11.1 acima (cada um, um “Eventos de Liquidação do
Patrimônio Separado”):
(i)

pedido ou requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial pela Securitizadora;

(ii)

pedido de falência formulado por terceiros em face da Securitizadora não elidido ou
cancelado pela Securitizadora no prazo legal;

(iii)

decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Securitizadora;

(iv)

desvio de finalidade do Patrimônio Separado; ou

(v)

inadimplemento ou mora, pela Securitizadora, de qualquer das obrigações pecuniárias
previstas neste Termo de Securitização que não seja sanado no prazo de até 5 (cinco) Dias
Úteis, caso haja recursos suficientes no Patrimônio Separado e desde que exclusivamente
a ela imputado. O prazo ora estipulado será contado de notificação formal e
comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário à Securitizadora.

11.2.
A Assembleia Geral convocada para deliberar sobre os efeitos de um Evento de
Liquidação do Patrimônio Separado decidirá, observado o quórum definido na Cláusula 12.10: (i) pela
liquidação, total ou parcial, do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser nomeado o liquidante
e as formas de liquidação; ou (ii) pela não liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá
ser deliberada a administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou nomeação de outra
instituição administradora, fixando, em ambos os casos, as condições e termos para sua administração,
bem como sua respectiva remuneração. O liquidante será a Securitizadora caso esta não tenha sido
destituída da administração do Patrimônio Separado.
11.3.
Insuficiência do Patrimônio Separado: A simples insuficiência dos Créditos do Patrimônio
Separado não dará causa à declaração de sua quebra e/ou ensejará qualquer tipo de responsabilidade
perante a Securitizadora. No entanto, o Agente Fiduciário ou a Securitizadora convocará Assembleia
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Geral para deliberar sobre a forma de administração ou liquidação do Patrimônio Separado, bem como
a nomeação do liquidante.
11.4.
Limitação da Responsabilidade da Securitizadora: Os pagamentos dos Direitos
Creditórios do Agronegócio ou outros necessários ao pagamento das obrigações principal e acessórias
relacionadas aos CRA, sob Regime Fiduciário, não contam com nenhuma espécie de garantia nem
coobrigação da Securitizadora. A Securitizadora não é responsável pela solvência e liquidez dos
Créditos do Patrimônio Separado, sendo sua responsabilidade limitada à administração e gestão do
Patrimônio Separado, nos termos deste Termo de Securitização e da legislação aplicável.
11.5.
segue:

Liquidação do Patrimônio Separado: O Patrimônio Separado será liquidado na forma que

(i)

automaticamente, quando do pagamento integral dos valores de principal e acessórios
referentes aos CRA definidos neste Termo de Securitização e/ou na hipótese de os
Titulares de CRA deliberarem por não adiantarem os recursos solicitados pela
Securitizadora nos termos da Cláusula 13.1.5; ou

(ii)

observado o que vier a ser deliberado pelos Titulares de CRA, reunidos em Assembleia
Geral, caso, após a Data de Vencimento CRA, na hipótese de não pagamento pela
Devedora do valor integral da CPR-Financeira, os bens e direitos que integram o
Patrimônio Separado poderão ser transferidos, em caráter definitivo e sem direito de
regresso: (a) à instituição administradora cuja contratação seja aprovada pelos Titulares
de CRA nos termos da Cláusula 11.1 acima ou, a título de dação em pagamento; e (b) aos
Titulares de CRA, observado o disposto na Cláusula 11.6.

11.5.1.
Ficará extinto o Regime Fiduciário aqui instituído concomitantemente à liquidação do
Patrimônio Separado.
11.5.2.
No prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contado da extinção do Regime Fiduciário, o Agente
Fiduciário deverá fornecer à Securitizadora declaração de encerramento do Patrimônio Separado.
Após a declaração de encerramento do Patrimônio Separado, ocorrerá a reintegração ao patrimônio
da Devedora dos eventuais bens e direitos que sobejarem no Patrimônio Separado, inclusive mediante
a transferência de valores para a Conta de Livre Movimentação Devedora.
11.6.
Na hipótese de extinção do Patrimônio Separado nos termos da alínea “(ii)” da
Cláusula 11.5 acima, os bens e direitos integrantes do Patrimônio Separado e aqueles resultantes dos
procedimentos e execução/excussão de garantias serão transferidos aos Titulares de CRA, na
proporção em que cada CRA representa em relação à totalidade do saldo devedor dos CRA, a título
de dação em pagamento e em contrapartida à liquidação integral das obrigações da Securitizadora
referentes aos CRA.
11.6.1.
Destituída a Securitizadora, caberá ao Agente Fiduciário ou à referida instituição
administradora: (i) administrar os Créditos do Patrimônio Separado; (ii) esgotar todos os recursos
judiciais e extrajudiciais para a realização dos Direitos Creditórios do Agronegócio; (iii) ratear os
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recursos obtidos entre os Titulares de CRA na proporção dos CRA detidos por cada Investidor; e/ou
(iv) transferir os créditos oriundos dos Direitos Creditórios do Agronegócio eventualmente não
realizados aos Titulares de CRA, na proporção dos CRA detidos por cada Investidor.
CLÁUSULA DOZE – ASSEMBLEIA GERAL
12.1.
Os Titulares de CRA poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral,
observados os procedimentos definidos na Instrução CVM 600 (“Assembleia Geral”), a fim de
deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de CRA. A Assembleia Geral
poderá ser realizada de modo exclusivamente digital ou parcialmente digital, observados os
procedimentos previstos na Instrução CVM 625.
12.1.1.
Caso o assunto a ser deliberado seja comum a todas as séries de CRA, a totalidade dos
CRA em Circulação deverá ser considerada para a definição dos quóruns de instalação e deliberação
da respectiva Assembleia Geral.
12.1.2.
Na hipótese da ocorrência de um evento de Evento de Inadimplemento, a Securitizadora
deverá comunicar tal fato ao Agente Fiduciário e convocar imediatamente a realização de uma
Assembleia Geral. Caso o Evento de Inadimplemento caracterize-se como um Evento de
Inadimplemento Automático, a Securitizadora deverá exigir o imediato pagamento das obrigações
assumidas pela Devedora e os Avalistas na CPR-Financeira e iniciar os procedimentos de excussão
das Garantias.
12.2.
Competência da Assembleia Geral: Sem prejuízo do disposto neste Termo de
Securitização, compete privativamente à Assembleia Geral deliberar, de acordo com os quóruns
previstos na Cláusula 12.9 ou na Cláusula 12.9.1, conforme o caso, sobre:
(i)

a aprovação das demonstrações contábeis do Patrimônio Separado apresentadas pela
Securitizadora, acompanhadas do relatório do Auditor Independente, em até 120 (cento e
vinte) dias após o término do exercício social a que se referirem;

(ii)

a substituição e/ou alteração na remuneração de prestadores de serviço e do Agente
Fiduciário indicadas neste Termo de Securitização, observado o inciso IV do Art. 23 da
Instrução CVM 600;

(iii)

na hipótese de ocorrência de qualquer Evento de Inadimplemento, a aprovação de plano
de ação, cujos termos deverão ser apresentados à deliberação dos Titulares de CRA pela
maioria dos titulares dos CRA Subordinados, a ser executado pela Securitizadora,
acompanhado pelo Agente Fiduciário, que poderá incluir, conforme o caso, dentre outras
medidas (“Plano de Ação”): (a) a declaração do vencimento antecipado da CPRFinanceira na hipótese de ocorrência de um Evento de Inadimplemento Não Automático,
e a excussão das Garantias; (b) cobrança judicial ou extrajudicial dos Direitos Creditórios
do Agronegócio e das Garantias; (c) a alienação dos Direitos Creditórios do Agronegócio;
(d) o aguardo do pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio e dos demais valores
devidos aos Titulares de CRA; (e) a dação em pagamento aos Titulares de CRA (ou a
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quem estes indicarem, desde que agindo em nome dos Titulares de CRA), de pleno direito
e sem direito de regresso contra a Securitizadora, no limite e na proporção de seus créditos,
dos bens e direitos que integram o Lastro dos CRA, ainda que o processo de cobrança
destes valores já tenha sido iniciado; e, dentre outras medidas, (f) o exercício de quaisquer
outros direitos previstos na CPR-Financeira e nos demais Documentos da Operação;
(iv)

propor e definir os termos e condições do Plano de Ação, caso os titulares de CRA
Subordinados deixem de apresentá-lo na assembleia referida no item (iii) acima;

(v)

qualquer alteração à estrutura de governança, aos critérios de remuneração e demais
direitos pecuniários dos CRA Seniores e/ou dos CRA Subordinados, incluindo, sem
limitação, alteração dos quóruns de instalação e deliberação da Assembleia Geral e as
disposições desta Cláusula;

(vi)

os atos, negócios e procedimentos a serem realizados no âmbito das prerrogativas e
poderes da Securitizadora decorrentes das: (a) cláusulas 2.1.4, 2.1.9, 2.2, 2.7 e 15.2. de
cada Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis; e (b) cláusulas 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e
7 de cada Escritura de Hipoteca;

(vii)

a solicitação de aplicação em investimento que não seja uma Aplicação Financeira
Permitida, inclusive para fins da cláusula 4.1 do Contrato de Caução;

(viii)

a realização de aditamento, modificação aos termos e as condições de quaisquer dos
Documentos da Securitização;

(ix)

declarar revogada e/ou suspender os efeitos decorrentes da declaração do vencimento
antecipado da CPR-Financeira na hipótese de ocorrência de um Evento de Vencimento
Automático;

(x)

deliberar sobre a forma de administração e/ou eventual liquidação, total ou parcial, do
Patrimônio Separado, a autorização ao Agente Fiduciário se eximir da responsabilidade
pela não adoção das medidas contempladas nos incisos da Cláusula 9.9 e/ou a
representação dos Titulares de CRA em processos de liquidação, declaração de
insolvência, pedido de autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial e pedido de
falência formulado por terceiros em relação à Securitizadora;

(xi)

deliberar sobre eventual desoneração de bens e direitos objeto de quaisquer dos Contratos
de Garantia;

(xii)

toda e qualquer matéria cujo conteúdo, nos termos deste Termo de Securitização e dos
demais Documentos da Securitização, exija a manifestação prévia dos Titulares de CRA
reunidos em Assembleia;

(xiii)

renúncia à obrigatoriedade de cumprimento de quaisquer das Condições Precedentes
CPR-Financeira, sendo que a realização de Assembleia Geral poderá ser elidida desde que
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os Titulares de CRA manifestem, de forma inequívoca à Securitizadora e ao Agente
Fiduciário, a sua concordância com a(s) renúncia(s) em questão; e
(xiv)

alteração da Taxa de Atualização.

12.3.
Convocação da Assembleia Geral: A Assembleia Geral poderá ser convocada pelo Agente
Fiduciário, pela Securitizadora, pela CVM ou por Titulares de CRA que representem, no mínimo, 5%
(cinco por cento) dos CRA em Circulação, mediante publicação de edital no jornal O Dia e no “Diário
Oficial do Estado de São Paulo”, por 3 (três) vezes, a qual deverá realizar-se, em primeira convocação,
observado o quórum de instalação definido na alínea I, do §4º do art. 26 da Instrução CVM 600, no
prazo de 20 (vinte) dias contado de sua convocação.
12.3.1.
A Assembleia Geral deverá realizar-se, em segunda convocação, observado o quórum de
instalação definido na alínea II, do §4º do art. 26 da Instrução CVM 600, no prazo de 8 (oito) dias a
contar da publicação do edital para segunda convocação, cuja publicação deverá necessariamente
ocorrer no Dia Útil imediatamente subsequente à data prevista para a sua realização em primeira
convocação. Não se admite que a segunda convocação da Assembleia Geral seja providenciada
conjuntamente com a primeira convocação.
12.3.2.
A convocação também poderá ser realiza mediante correspondência escrita enviada, por
meio eletrônico ou postagem, a cada Titular de CRA da respectiva série ou de ambas as séries,
conforme o caso, e ao Agente Fiduciário. Para esse fim, poderá ser utilizado qualquer meio de
comunicação cuja comprovação de recebimento seja possível, desde que o fim pretendido seja
atingido, tais como envio de correspondência com “Aviso de Recebimento”, fac-símile e correio
eletrônico (e-mail) ou, ainda, por meio da obtenção de declaração de ciência dos atos e decisões, desde
que comprovados ao Agente Fiduciário. A Securitizadora considerará os endereços de e-mail e
endereços físicos dos Titulares de CRA, conforme informado pela B3 e/ou pelo Escriturador, sendo
que, na hipótese de conflito entre as informações, serão enviados e-mail e/ou carta física para ambos
os endereços. A Securitizadora deverá avisar o Agente Fiduciário da realização de qualquer publicação
em até 2 (dois) dias corridos antes da sua ocorrência.
12.3.3.
Independentemente da convocação prevista nesta Cláusula, será considerada regular a
Assembleia Geral à qual todos os Titulares de CRA da respectiva série ou de ambas as séries,
conforme o caso, nos termos do §1º do artigo 24 da Instrução CVM 600, ou comparecerem ou votarem
por meio de procedimento de consulta formal na forma da Cláusula 12.3.
12.3.3.1.
Conforme faculta o parágrafo único do art. 25 da Instrução CVM 600, é permitido aos
Titulares de CRA da respectiva série ou de ambas as séries, conforme o caso, participar da Assembleia
Geral por meio de conferência eletrônica e/ou videoconferência, desde que a Securitizadora possua
sistemas ou controles necessários para o acolhimento da manifestação de voto dos Titulares de CRA
por meio dos procedimentos de consulta formal, eletrônica ou escrita. A realização de Assembleia nos
termos desta Cláusula deverá necessariamente observar, no que forem aplicáveis, as formalidades de
convocação, instalação e deliberação previstas neste Termo de Securitização, na Instrução CVM 625
e nos demais termos da Legislação Aplicável.
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12.4.
Sem prejuízo do acima disposto, a Assembleia Geral realizar-se-á no local onde a
Securitizadora tiver a sede; quando houver necessidade de efetuar-se em outro lugar, as
correspondências de convocação indicarão, com clareza, o lugar da reunião. As despesas
razoavelmente incorridas para realização em local distinto da sede da Securitizadora serão custeadas
pelo Patrimônio Separado, uma vez que tenham sido devidamente comprovadas pela Securitizadora.
12.5.
Aplicar-se-á à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei 11.076, na Lei 9.514 e
na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias de acionistas, salvo no que se refere aos
representantes dos Titulares de CRA, que poderão ser quaisquer procuradores, Titulares de CRA ou
não, devidamente constituídos há menos de 1 (um) ano por meio de instrumento de mandato válido e
eficaz. Cada CRA em Circulação corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais.
12.6.
A instalação da Assembleia Geral observará os quóruns previstos no artigo 26 da Instrução
CVM 600.
12.7.
O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral e prestar aos Titulares de
CRA as informações que lhe forem solicitadas. De igual maneira, a Securitizadora poderá convocar
quaisquer terceiros para participar das Assembleias Gerais, sempre que a presença de qualquer dessas
pessoas for relevante para a deliberação da ordem do dia.
12.8.
Presidência da Assembleia Geral: A presidência da Assembleia Geral caberá ao Titular de
CRA eleito pelos demais ou àquele que for designado pela CVM.
12.9.
Quórum de Deliberação: Observado o disposto na Cláusula 12.9.1, as deliberações em
Assembleias Gerais serão tomadas, em primeira ou segunda convocação, pelos votos favoráveis da
maioria dos Titulares de CRA em Circulação presentes na respectiva Assembleia Geral (50%
(cinquenta por cento) mais 1 (um) CRA em Circulação).
12.9.1. Dependerá, em qualquer convocação, dos votos favoráveis de Titulares de CRA em Circulação
que representem, no mínimo: (i) 55% (cinquenta e cinco por cento) mais 1 (um) CRA Sênior; e (ii)
55% (cinquenta e cinco por cento) mais 1 (um) CRA Subordinado, tomados em votações separadas,
a aprovação das matérias definidas nos itens “(v)”, “(vi)”, “(vii)”, “(ix)”, “(x)”, “(xi)” e/ou “(xiii)” da
Cláusula 12.2 e/ou das matérias que, direta ou indiretamente, possam afetar os direitos dos Titulares
dos CRA Subordinados, incluindo, mas não se limitando, alterações a quaisquer Cláusulas da Cláusula
Doze, inclusive no que se diz respeito às matérias e respectivos quóruns de aprovação, conforme
definidos nesta Cláusula Doze. As assembleias em separado dos Titulares de CRA Seniores e/ou
Titulares de CRA Subordinado observarão, mutatis mutandis, o regramento aplicável às Assembleias
Gerais definido neste Termo de Securitização.
12.9.2.
Deverão ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação da Assembleia Geral: (i) os
votos em branco ou em abstenção; e (ii) os votos dados por Titulares dos CRA inadimplentes com
suas obrigações.
12.10.
As deliberações tomadas em Assembleias Gerais, observados os quóruns de instalação e
de deliberação estabelecido neste Termo de Securitização, serão consideradas válidas e eficazes e
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obrigarão os Titulares de CRA, quer tenham comparecido ou não à Assembleia Geral, e, ainda que,
nela tenham se abstido de votar ou votado contra, devendo ser divulgado o resultado da deliberação
aos Titulares de CRA, na forma da regulamentação da CVM, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
contados da realização da Assembleia Geral.
12.11.
Desde que não representem prejuízo aos Titulares de CRA, inclusive no que tange à sua
existência, validade e eficácia, e/ou impliquem na alteração das condições econômicas e políticas dos
CRA e/ou em novos custos ou despesas adicionais aos Titulares de CRA, independerá de aprovação
dos Titulares de CRA a realização, pela Securitizadora, de alterações e ajustes ao Termo de
Securitização e aos demais Documentos da Securitização que tenham por objeto: (i) o atendimento a
exigências legais e regulamentares, inclusive aquelas apresentadas pela CVM, B3 e/ou ANBIMA; (ii)
falhas de grafia, referências cruzadas ou outra imprecisão estritamente formal; (iii) alteração dos dados
cadastrais da Securitizadora ou dos prestadores de serviços; ou, ainda, (iv) implicar na redução da
remuneração dos prestadores de serviço descritos neste Termo de Securitização.
12.11.1. Envio das Atas de Assembleia Geral à CVM: As atas lavradas das Assembleias Gerais
serão encaminhadas somente à CVM via sistema Fundos.Net, não sendo necessário à sua publicação
em jornais de grande circulação, desde que a deliberação em Assembleia Geral não seja divergente a
esta disposição.
12.11.2. Vinculação: As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRA em Assembleias Gerais de
Titulares dos CRA no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns neste Termo de
Securitização, vincularão a Securitizadora e obrigarão todos os Titulares dos CRA em Circulação,
independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral ou do voto proferido nas respectivas
Assembleias Gerais.
CLÁUSULA TREZE – DAS DESPESAS E DOS CUSTOS DE RESPONSABILIDADE DOS
TITULARES DE CRA
13.1.
A Securitizadora deverá manter um Fundo de Despesas que será parte do Patrimônio em
Separado que deverá atender a, no mínimo, o Valor Mínimo do Fundo de Despesas.
13.1.1.
Os recursos do Fundo de Despesas são abrangidos pelo Regime Fiduciário, integram o
Patrimônio Separado e poderão ser alocados pela Securitizadora em Aplicações Financeiras
Permitidas. A Securitizadora não é responsável por garantir qualquer tipo de rentabilidade. Os
resultados decorrentes desse investimento integrarão automaticamente o Fundo de Despesas.
13.1.2.
Caso, quando da liquidação integral dos CRA, e das Despesas incorridas, ainda existam
recursos remanescentes no Fundo de Despesas, a Securitizadora deverá transferir o montante
excedente, líquido de tributos, a título de Remuneração CRA Subordinado para os Titulares dos CRA
Subordinados, observada a Ordem de Alocação de Recursos
13.1.3.
Caso quaisquer das Condições Precedentes CPR-Financeira não sejam atendidas ou
renunciadas até a data limite prevista no referido título, a CPR-Financeira será automaticamente
cancelada e não produzirá qualquer efeito. Qualquer valor a ser integralizado no CRA deverá ser
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devolvido aos Titulares de CRA, líquido de eventuais despesas incorridas e/ou a incorrer em
decorrência do evento, sendo tais despesas limitadas a 7% (sete por cento) do valor a ser integralizado
no CRA.
13.1.4.
Despesas de Responsabilidade dos Titulares de CRA: São de responsabilidade dos
Titulares de CRA: (i) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRA que não
sejam Despesas; e (ii) tributos diretos e indiretos incidentes sobre os rendimentos e investimentos em
CRA que lhes sejam atribuídos como responsável tributário.
13.1.5.
Caso os valores arrecadados com o recebimento do Lastro dos CRA sejam insuficientes
para o pagamento ou reembolso das Despesas, não haja recursos disponíveis no Fundo de Despesas,
os Titulares de CRA, na proporção de seus respectivos créditos, deverão adiantar as verbas necessárias
à Securitizadora, por meio de crédito dos respectivos valores na Conta do Patrimônio Separado,
observado o que vier a ser definido pelos Titulares de CRA na Assembleia Geral, a qual deverá ser
convocada pela Securitizadora no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contado da ocorrência do respectivo
evento. Os valores antecipados deverão ser reembolsados posteriormente, nos termos do item “(iv)”
da Cláusula 8.11.
13.1.6.
Caso o Patrimônio Separado não possua recursos disponíveis, em moeda corrente
nacional, suficientes para a adoção e manutenção, direta ou indiretamente, dos procedimentos judiciais
e extrajudiciais necessários à cobrança e à excussão dos bens e direitos que integram o Patrimônio
Separado e à defesa dos direitos, interesses e prerrogativas dos Titulares de CRA ou da Securitizadora,
os Titulares de CRA, reunidos em Assembleia, deverão aprovar ou não o aporte de recursos no
Patrimônio Separado, em moeda corrente nacional, para a Securitizadora, na proporção de seus
créditos, para assegurar, se for o caso, a adoção e manutenção dos procedimentos acima referidos. Os
valores antecipados deverão ser reembolsados posteriormente, nos termos do item “(iv)” da Cláusula
8.11. Os custos relacionados aos procedimentos acima referidos incluem, entre outros: (i) despesas
com viagens e estadias, incorridas pelos prepostos da Securitizadora ou por prestadores de serviços
eventualmente contratados, desde que as respectivas tarefas sejam diretamente relacionadas às
medidas e aos procedimentos acima referidos; (ii) despesas com a contratação de serviços de auditoria,
assessoria legal, fiscal, contábil e de outros especialistas; e (iii) honorários de advogados, custas e
despesas judiciais, emolumentos e demais taxas incorridas em razão dos referidos procedimentos,
incluindo verbas de sucumbência caso a Securitizadora venha a ser vencida.
13.1.7.
Todos os custos e despesas referidos na Cláusula 13.1.6, serão de inteira responsabilidade
dos Titulares de CRA, não estando a Securitizadora e/ou o Patrimônio Separado, quaisquer de suas
respectivas pessoas Controladoras, sociedades por estes direta ou indiretamente Controladas, a estas
coligadas ou outras sociedades sob controle comum, em conjunto ou isoladamente, obrigadas pelo
adiantamento ou pagamento relacionados com os procedimentos acima referidos.
13.1.8.
As verbas necessárias à realização das despesas ou a assunção de obrigações aprovadas
nos termos desta Cláusula deverão ser adiantadas à Securitizadora pelos Titulares de CRA, no prazo
de até 72 (setenta e duas) horas contado da deliberação, na proporção de seus créditos, apurados no
Dia Útil imediatamente anterior à realização da referida Assembleia Geral, sendo vedada qualquer
forma de compensação.
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13.1.9.
Esgotados os ativos do Patrimônio Separado, observada a manutenção da sua boa ordem
legal, administrativa e operacional, nenhuma medida judicial ou extrajudicial será iniciada ou mantida
pela Securitizadora antes do recebimento integral do adiantamento a que se refere esta Cláusula e da
assunção, pelos Titulares de CRA, do compromisso de prover os recursos necessários ao pagamento
de eventual verba de sucumbência a que a Securitizadora venha a ser eventualmente condenada.
13.1.10. A Securitizadora, seus administradores, empregados e demais prepostos, não são
responsáveis por eventuais danos ou prejuízos, de qualquer natureza, sofridos pela Securitizadora e/ou
pelos Titulares de CRA em decorrência da não propositura (ou prosseguimento), de medidas judiciais
ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda de seus direitos, garantias e prerrogativas, caso os Titulares
de CRA não aportem os recursos suficientes para tanto na forma desta Cláusula, exceto no caso de
omissão da Securitizadora para a solicitação tempestiva de tais recursos.
13.1.11. Todos os pagamentos devidos pelos Titulares de CRA ao Patrimônio Separado, nos termos
desta Cláusula, deverão ser realizados em moeda corrente nacional, livres e desembaraçados de
quaisquer taxas, impostos, contribuições ou encargos, presentes ou futuros, que incidam ou venham a
incidir sobre tais pagamentos, incluindo as despesas decorrentes de tributos ou de contribuições,
incidentes sobre os pagamentos intermediários, independentemente de quem seja o contribuinte, de
forma que a Securitizadora receba as verbas devidas pelos seus valores integrais e originais, acrescidos
dos valores necessários para que o mesmo possa honrar integralmente suas obrigações nas respectivas
datas de pagamento, sem qualquer desconto ou dedução, sendo expressamente vedada qualquer forma
de compensação.
13.2.
Tributos: Os tributos diretos e indiretos descritos nas Cláusulas 14.1 e seguintes deste
Termo de Securitização não incidem no Patrimônio Separado e são de responsabilidade dos Titulares
de CRA.
13.3.
O pagamento de qualquer valor nos termos da Cláusula 13.1. deverá ser realizado à vista,
em parcela única, mediante depósito na conta corrente a ser oportunamente indicada pela
Securitizadora, conforme aplicável, dentro de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento pelos Titulares
de CRA de comunicação por escrito encaminhada pela Securitizadora acompanhada de todos os
documentos e informações que fundamental a solicitação.
CLÁUSULA CATORZE – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS
INVESTIDORES
14.1.
Os Titulares de CRA não devem considerar unicamente as informações contidas neste
Termo de Securitização para fins de avaliar o tratamento tributário de seu investimento em CRA,
devendo consultar seus próprios assessores quanto à tributação específica à qual estarão sujeitos,
especialmente quanto a outros tributos eventualmente aplicáveis a esse investimento ou a ganhos
porventura auferidos em transações com CRA. As informações aqui contidas levam em consideração
as previsões de legislação aplicável às hipóteses vigentes nesta data, bem como a melhor interpretação
ao seu respeito neste momento, ressalvados entendimentos diversos.
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Pessoas Físicas e Jurídicas Residentes no Brasil
14.2.
Como regra geral, na data de celebração deste Termo de Securitização, os ganhos e
rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras, que negociam títulos ou valores
mobiliários de renda fixa em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, estão, nos
termos do artigo 46 da IN RFB 1.585, sujeitos à incidência do IRRF, calculado com base na aplicação
de alíquotas regressivas, calculadas em função do prazo do investimento gerador dos rendimentos
tributáveis: (i) até 180 (cento e oitenta) dias: alíquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos
por cento); (ii) de 181 (cento e oitenta e um) a 360 (trezentos e sessenta) dias: alíquota de 20% (vinte
por cento); (iii) de 361 (trezentos e sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 17,5%
(dezessete inteiros e cinco décimos por cento); e (iv) acima de 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota
de 15% (quinze por cento). Este prazo de aplicação é contado da data em que o Investidor efetuou o
investimento, até a data de resgate ou cessão.
14.3.
Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua
qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, instituições financeiras, fundos de
investimento, seguradoras, entidades de previdência privada, sociedades de capitalização, corretoras
e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, investidor
estrangeiro etc.
14.4.
O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não financeiras tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda
devido, gerando o direito à restituição ou compensação com o IRPJ apurado em cada período de
apuração, uma vez que o resultado positivo decorrente do rendimento ou ganho deverá ser computado
na base de cálculo no IRPJ e da CSLL.
14.5.
Regra geral, as alíquotas do IRPJ correspondem a 15% (quinze por cento) e adicional de
10% (dez por cento), sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro tributável que exceder o
equivalente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano. Já a alíquota da CSLL, para
pessoas jurídicas não financeiras, corresponde a 9% (nove por cento).
14.6.
Os rendimentos e ganhos em CRA auferidos por pessoas jurídicas tributadas de acordo
com a sistemática não-cumulativa do PIS e do COFINS estão sujeitos à incidência dessas
contribuições às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento),
respectivamente (Decreto nº 8.426, de 1º de abril de 2015, conforme alterado). As pessoas jurídicas
tributadas de acordo com a sistemática cumulativa não estão sujeitas ao PIS e à COFINS sobre as
receitas financeiras auferidas e derivadas dos CRA, a depender do objeto social e da atividade
principal da entidade.
14.7.
Com relação aos investimentos em CRA realizados por instituições financeiras, agências
de fomento, seguradoras, entidades de previdência e capitalização, corretoras e distribuidoras de
títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do
IRRF, nos termos do artigo 71 da IN RFB 1.585. Apesar disso, as referidas instituições devem oferecer
os ganhos e os rendimentos decorrentes dos CRA à tributação do IRPJ.
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14.8.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, conforme
alterada, as alíquotas da CSLL aplicáveis são as seguintes: (i) 20% (vinte por cento), no caso de bancos
de qualquer espécie; e (ii) 15% (quinze por cento) no caso das pessoas jurídicas de seguros privados,
das de capitalização e das referidas nos incisos I a VII, IX e X, parágrafo 1º, artigo 1º da Lei
Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, conforme alterada. Como resultado, os rendimentos
e ganhos decorrentes de investimento em CRA por essas entidades, via de regra, serão tributados pelo
IRPJ, à alíquota de 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento); e pela CSLL, à alíquota
de 20% (vinte por cento) ou 15% (quinze por cento), conforme o caso.
14.9.
Ademais, no caso das instituições financeiras e determinadas entidades equiparadas, os
rendimentos decorrentes de investimento em CRA estão potencialmente sujeitos à contribuição ao PIS
e à COFINS às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento),
respectivamente, podendo haver exceções.
14.10.
Os rendimentos e ganhos líquidos ou de capital auferidos pelas carteiras dos fundos de
investimentos (exceto os fundos imobiliários), inclusive aqueles decorrentes de investimentos
realizados em CRA, são, em princípio, isentos do recolhimento do imposto de renda, conforme
disposto pelo artigo 14 da IN RFB 1.585 (isentos de imposto de renda e não incidência de CSLL, PIS
e COFINS).
14.11.
Por fim, pessoas jurídicas isentas e optantes pelo Simples Nacional terão, nos termos do
artigo 65, parágrafo12º, inciso II, da Instrução Normativa RFB nº 1.585/15, seus ganhos e rendimentos
tributados exclusivamente na fonte (de forma definitiva). No que diz respeito às entidades imunes,
estão as mesmas dispensadas da retenção do imposto na fonte, desde que declarem sua condição à
fonte pagadora, nos termos do artigo 71, da Lei 8.981, com redação dada pela Lei 9.065, e do artigo
72 da IN RFB 1.585.
14.12.
Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em CRA estão atualmente
isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do inciso IV, artigo
3° da Lei 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme alterada. De acordo com a posição da Receita
Federal do Brasil, expressa no parágrafo único, artigo 55 da IN RFB 1.585, tal isenção se aplica,
inclusive, ao ganho de capital auferido na alienação ou cessão dos CRA.
Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior
14.13.
Como regra geral, na data de celebração deste Termo de Securitização, os investimentos
realizados por residentes ou domiciliados no exterior se sujeitam às mesmas normas de tributação pelo
imposto sobre a renda previstas para os residentes ou domiciliados no país (artigo 85 da IN RFB
1.585).
14.14.
Os investidores, pessoas jurídicas residentes ou domiciliados em país sem tributação
favorecida, que atuam no país de acordo com as normas previstas na Resolução CMN nº 4.373, de 29
de setembro de 2014, conforme alterada, e que invistam em CRA (artigo 88 da IN RFB 1.585) estão
sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos ou ganhos
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auferidos, inclusive na alienação de CRA em ambiente de bolsa de valores ou assemelhados, nos
termos dos artigos 46, parágrafo 12º e 89, inciso II da IN RFB 1.585.
14.15.
Os rendimentos auferidos pelos investidores pessoas jurídicas residentes ou domiciliados
em país com tributação favorecida, se sujeitam às alíquotas regressivas de 22,5% (vinte e dois e meio
por cento) a 15% (quinze por cento) de IRRF, de acordo com os artigos 46 e 99 da IN RFB 1.585. Os
ganhos auferidos na cessão de CRA pelos investidores pessoas jurídicas residentes ou domiciliados
em país com tributação favorecida está sujeito ao imposto de renda à alíquota de 25% (vinte e cinco
por cento), a não ser que a operação ocorra em ambiente de bolsa de valores ou assemelhados, pois,
neste caso o imposto de renda incidiria às alíquotas regressivas citadas acima (22,50% (vinte e dois
inteiros e cinquenta centésimos por cento) e a 15% (quinze por cento)).
14.16.
Nos termos do artigo 24 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme alterada,
consideram-se jurisdições de tributação favorecida os países ou dependências que que não tributam a
renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% (vinte por cento) ou, ainda, cuja legislação interna
não permita acesso a informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua
titularidade. Para os países que atendem os padrões internacionais de transparência fiscal previstos
pela Instrução Normativa RFB nº 1.530, de 19 de dezembro de 2014, conforme alterada, o percentual
indicado acima fica reduzido para 17% (dezessete por cento), conforme disposto pela Portaria ME nº
488, de 4 de novembro de 2014, conforme alterada. Atualmente, os países e/ou dependências
considerados como sendo de tributação favorecida encontram-se listados no artigo 1º da Instrução
Normativa RFB nº 1.037, de 04 de junho de 2010, conforme alterada.
14.17.
Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos investidores pessoas físicas residentes
ou domiciliados no exterior em decorrência da realização de investimentos no Brasil são isentos do
IRRF, inclusive no caso de residirem em jurisdição de tributação favorecida, de acordo com o artigo
85, parágrafo 4º da IN RFB 1.585.
Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio
14.18.
As operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos
mercados financeiros e de capitais do Brasil, incluindo as operações de câmbio relacionadas com
CRA, estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à alíquota zero no ingresso, inclusive por meio de
operações simultâneas, e no retorno dos recursos para o exterior, conforme disposto no artigo 15-B,
incisos XVI e XVII do Decreto 6.306. Registre-se que a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada
a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de 25% (vinte e cinco por
cento), relativamente às transações ocorridas após este eventual aumento.
Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários
14.19.
As operações com CRA estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme disposto
no artigo 32, parágrafo 2º, do Decreto 6.306. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser
majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de 1,5% (um inteiro
e cinquenta centésimos por cento) ao dia, relativamente às transações ocorridas após este eventual
aumento.
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14.20.
Os impostos diretos e indiretos aplicáveis sobre os rendimentos auferidos pelos Titulares
de CRA, nos termos e na forma prescrita pela legislação tributária, conforme alterada de tempos em
tempos, constituem despesas de responsabilidade dos Titulares de CRA e não serão de
responsabilidade da Devedora e/ou do Patrimônio Separado.
CLÁUSULA QUINZE – PUBLICIDADE
15.1.
Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a
envolver interesses dos Titulares de CRA deverão ser veiculados, na forma de aviso, no jornal “O
Dia” e no Jornal “Diário Oficial”, exceto se tal obrigação de publicação for dispensada pela Legislação
Aplicável.
15.2.
A Securitizadora poderá deixar de realizar as publicações acima previstas se notificar
todos os Titulares de CRA e o Agente Fiduciário, obtendo deles declaração de ciência dos atos e
decisões, desde que comprovados ao Agente Fiduciário. O disposto nesta Cláusula não inclui “atos e
fatos relevantes”, que deverão ser divulgados na forma prevista na Instrução da CVM nº 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada.
15.3.
As demais informações periódicas da Securitizadora serão disponibilizadas ao mercado,
nos prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema da CVM Empresas.Net módulo de
Informações Periódicas e Eventuais – IPE, ou de outras formas exigidas pela legislação aplicável.
CLÁUSULA DEZESSEIS – DA CUSTÓDIA DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO E
DECLARAÇÕES
16.1.
Custódia do Termo de Securitização: Este Termo de Securitização e seus eventuais
aditamentos serão registrados e custodiados na B3, nos termos do artigo 15, caput e parágrafo 3º da
Instrução CVM 600, o qual firma a declaração constante do “Anexo 16.1”.
Declarações:
16.2.
Em atendimento ao artigo 11º, parágrafo 1º, inciso III da Instrução CVM 600, são
apresentadas na forma do “Anexo 16.2 (A)” e do “Anexo 16.2 (B)” as declarações prestadas pela
Securitizadora e pelo Coordenador Líder, respectivamente.
16.3.
Em atendimento ao disposto no artigo 11º, parágrafo 1º, inciso III da Instrução CVM 600
e ao artigo 5º Resolução CVM 17, é apresentada na forma do “Anexo 16.3” a declaração prestada pelo
Agente Fiduciário.

CLÁUSULA DEZESSETE – FATORES DE RISCOS
17.1.
O investimento em CRA envolve uma classe de riscos, que se encontram devidamente
descritos no “Anexo 17.1” deste Termo de Securitização.
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CLÁUSULA DEZOITO – DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1
Indivisibilidade: A Securitizadora e o Agente Fiduciário declaram e reconhecem que o
Termo de Securitização integra um conjunto de negociações de interesses recíprocos e complexos,
envolvendo a celebração, além deste Termo de Securitização, dos demais Documentos da
Securitização, razão pela qual nenhum dos documentos poderá ser interpretado e/ou analisado
isoladamente.
18.2
Irrevogabilidade: Este Termo de Securitização é celebrado em caráter irrevogável e
irretratável, obrigando a Securitizadora e o Agente Fiduciário e seus sucessores ou cessionários a
qualquer título.
18.3
Tolerância: A tolerância e as concessões recíprocas (i) terão caráter eventual e transitório;
e (ii) não configurarão, em qualquer hipótese, renúncia, transigência, remição, perda, modificação,
redução, novação ou ampliação de qualquer poder, faculdade, pretensão ou imunidade da
Securitizadora e do Agente Fiduciário.
18.4
Prevalência das Disposições do Termo de Securitização: Na hipótese de qualquer
disposição deste Termo de Securitização ser julgada ilegal, ineficaz ou inválida, prevalecerão as
demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se a Securitizadora e o Agente
Fiduciário a substituírem a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza efeitos
semelhantes.
18.5
Cessão: É vedada a cessão, tanto pela Securitizadora quanto pelo Agente Fiduciário, dos
direitos e obrigações aqui previstos, sem expressa e prévia concordância dos Titulares de CRA
reunidos em Assembleia Geral.
CLÁUSULA DEZENOVE – COMUNICAÇÕES
19.1.
Comunicações: As comunicações a serem enviadas tanto pela Securitizadora quanto pelo
Agente Fiduciário, conforme disposições deste Termo de Securitização, deverão ser encaminhadas
para os endereços constantes abaixo, ou para outros que estes venham a indicar, por escrito, durante a
vigência deste Termo de Securitização.
Se para a Securitizadora
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Rio Branco, nº 181, 711, Centro
20040-007 – Rio de Janeiro, RJ
At.: Haroldo Monteiro da Silva Filho
Tel.: (21) 2460-0200
E-mail: haroldo.monteiro@reit.com.br
Se para o Agente Fiduciário
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SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA.
Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, sala 1.401, Itaim Bibi
04534-002 – São Paulo, SP
At.: Srs. Matheus Gomes Faria / Pedro Paulo F. A. F. de Oliveira
Tel.: (11) 3090-0447
E-mail: spestruturacao@simplificpavarini.com.br
Site: www.simplificpavarini.com.br
19.2.
Os documentos e as comunicações, assim como os meios físicos que contenham
documentos ou comunicações, serão considerados entregues quando recebidos sob protocolo ou com
“Aviso de Recebimento” expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por telegrama
nos endereços acima.

CLÁUSULA VINTE – FORO DE ELEIÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
20.1.
Foro: A Securitizadora e o Agente Fiduciário elegem o Foro da Comarca de São Paulo,
Estado de São Paulo, como o único competente para dirimir quaisquer questões ou litígios originários
deste Termo de Securitização, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.
20.2.
Lei Aplicável: Este Termo de Securitização é regido, material e processualmente, pelas
leis da República Federativa do Brasil.
20.3.
Assinatura Digital: Cada um dos signatários deste Termo de Securitização concorda que
este Termo de Securitização, os demais Documentos da Securitização e seus respectivos anexos
admitem como válidos e aceitam que quaisquer dos documentos acima referidos sejam assinados
digitalmente, nos termos da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, da Medida Provisória nº 2.2002, de 24 de agosto de 2001 e Decreto nº 10.278, de 18 de março de 2020, conforme alterados,
reconhecendo que tal formalização eletrônica em nada afeta a existência, validade e eficácia e
caracterização como título executivo extrajudicial dos referidos documentos, sendo as assinaturas
eletrônicas consideradas como existentes, válidas e eficazes para todos os fins e efeitos de direito a
partir do momento em que todos os signatários tiverem assinado eletronicamente o respectivo
instrumento. Cada um dos signatários renuncia expressamente ao direito de recusar ou contestar a
existência, validade e eficácia do mecanismo previsto nessa Cláusula, na medida permitida pela
Legislação Aplicável.
E, por estarem assim justas e contratadas, o presente Termo de Securitização é firmado na presença
de 2 (duas) testemunhas.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2021.
[O restante da página foi deixado intencionalmente em branco.]
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(Página de assinaturas do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio das 1ª
(primeira) e 2ª (segunda) Séries da 7ª (sétima) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio
da REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., Lastreados em Créditos Do
Agronegócio Devidos pela Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. – Em Recuperação Judicial)

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
Securitizadora
______________________________
Nome:
Cargo:

______________________________
Nome:
Cargo:

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA.
Agente Fiduciário
______________________________
Nome:
Cargo:

______________________________
Nome:
Cargo:

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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ANEXO 2.1 - CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
I.

Apresentação

(a)
Em atendimento ao artigo 40 da Lei 11.076 e do 3º da Instrução CVM 600, a Securitizadora
apresenta as características dos Direitos Creditórios do Agronegócio que compõem o Patrimônio
Separado.
(b)
Os itens indicados abaixo apresentam as principais características dos Direitos Creditórios do
Agronegócio, sem prejuízo do detalhamento constante da CPR-Financeira, cujos termos e condições
deverão prevalecer na hipótese de conflito/omissão entre o referido instrumento e o disposto no item
“II” abaixo.
(c)
As palavras e expressões iniciadas em letra maiúscula que não sejam definidas no presente
Anexo terão o significado previsto no Termo de Securitização e na CPR-Financeira.
II.

Direitos Creditórios do Agronegócio

1.

Valor Total da CPR-Financeira: R$435.000.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco milhões de
reais);

2.

Data de Emissão: 29 de outubro de 2021 ("Data de Emissão");

3.

Valor Nominal: R$435.000.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco milhões de reais), o qual não
será objeto de atualização monetária ou correção por qualquer índice;

4.

Prazo de Vigência e Data de Vencimento da CPR-Financeira: dias corridos, com vencimento em
25 de novembro de 2026;

5.

Destinação dos Recursos: Na qualidade de produtora rural, autorizada a emitir cédula de produto
rural, cuja emissão, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, conforme
alterada, é privativa de produtor rural e suas associações, inclusive cooperativas, a qual, assim,
caracteriza-se como direito creditório originário do agronegócio, a Devedora aplicará os
recursos equivalentes ao valor arrecadado por meio da emissão da CPR-Financeira, até a Data
de Vencimento da CPR-Financeira, na consecução de seu objeto social, qual seja, a exploração
do ramo de agricultura da cana-de-açúcar, de soja, de outros grãos e cereais, em terras próprias
ou arrendadas. Desta forma, para este fim, em consonância com o disposto no art. 69-A da Lei
nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, conforme alterada, os recursos líquidos obtidos pela
Devedora com a emissão da CPR-Financeira, tendo em vista suas necessidades financeiras de
curto prazo e a administração de seus passivos, serão imediatamente alocados pela Devedora,
com observância ao disposto no §9º do art. 3º da Instrução CVM 600, na composição do “Valor
Compromissado” previsto no Plano de Recuperação Judicial, nos termos e para os fins ali
previstos;
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6.

Amortização: 35 (trinta e cinco) parcelas mensais a serem pagas entre os meses de maio e
novembro dos anos de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026;

7.

Remuneração: juros remuneratórios equivalentes à Taxa DI + 15,0% (quinze por cento) ao ano;

8.

Pagamento da Remuneração: pagamento mensal sem carência;

9.

Multa e Juros Moratórios: multa não compensatória de 2,0% (dois por cento) sobre o montante
inadimplido e juros moratórios à taxa efetiva de 1,0% (um por cento); e

10.

Local e Forma de Pagamento: Os pagamentos relativos à CPR-Financeira serão feitos pela
Devedora mediante depósito na Conta do Patrimônio Separado.
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ANEXO 3.1 (iii) – CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA Nº 001/2021
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CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA
N.º 001/2021

Produto: Cana-de-açúcar, conforme Cláusula 2.1 abaixo.

Valor Nominal:
R$435.000.000,00

Vencimento Final: 25 de novembro de 2026.
AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade empresária limitada
com sede na Estrada Vicinal Governador Mário Covas, Km 7,7, Anexo I, Fazenda Cacos de Coco, CEP
15.260-000, cidade de Planalto, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério da Economia ("CNPJ") sob o n° 15.418.409/0001-08, cujo objeto social consiste na exploração
do ramo de agricultura da cana-de-açúcar, de soja, de outros grãos e cereais, em terras próprias ou
arrendadas, neste ato representada por seus representantes legais na forma de seu contrato social
(doravante denominada "Emitente"), emite a presente Cédula de Produto Rural Financeira ("CPRFinanceira"), com aval de (i) CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade empresária limitada com sede na Rodovia SP 253, km 160, cidade
de Luís Antônio, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 45.765.914/0001-81, neste ato
representada por seus representantes legais na forma de seu contrato social ("CEM"); CENTRAL
ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, sociedade empresária limitada com sede na Rodovia João Pedro Rezende, km 10,1, cidade de
Monte Aprazível, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 04.171.382/0001-77, neste ato
representada por seus representantes legais na forma de seu contrato social ("CEMMA"); COPLASA –
AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade empresária limitada com sede na
Estrada Vicinal Governador Mário Covas, km 7,7, cidade de Planalto, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ sob o n° 05.928.246/0001-41, neste ato representada por seus representantes legais na forma de seu
contrato social ("COPLASA"); PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
sociedade empresária limitada com sede na Estrada Vicinal Governador Mário Covas, Km 7,7, Anexo II,
CEP 15.260-000, cidade de Planalto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 27.119.208/000180, neste ato representada por seus representantes legais na forma de seu contrato social ("Planalto Bio");
e AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade empresária
limitada com sede na Rodovia SP 253, Km 160,3, CEP 14.210-000, cidade de Luiz Antônio, Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 15.417.965/0001-51, neste ato representada por seus representantes
legais na forma de seu contrato social ("Moreno Luiz Antônio") (sendo CEM, CEMMA, COPLASA,
Planalto Bio e Moreno Luiz Antônio, em conjunto, "Avalistas Pessoas Jurídicas"); JOSÉ CARLOS
MORENO AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, empresário individual, inscrito no CNPJ sob o n.º
28.746.338/0001-06, domiciliado na Avenida Brasília, n.º 20, Centro, CEP 15.150-000, Município de
Monte Aprazível, Estado de São Paulo ("José Carlos PJ"); CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, empresário individual, inscrito no CNPJ sob o n.º 26.508.064/0001-91,
domiciliado na Rua Manoel Achê, n.º 920, AP 2401, Jardim Irajá, CEP 15.150-000, Município de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo ("Carlos Alberto PJ"); ADÉLIA SARTÓRI MORENO – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, empresária individual, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.484.684/0001-66,
domiciliada na Rua Luciana Mara Ignácio, 575, Lote 4, Jardim Botânico, CEP 14.021-635, Município de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo ("Adélia PJ"); ANDRÉ LUÍS MORENO – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, empresário individual, inscrito no CNPJ sob o n.º 26.605.310/0001-23, domiciliado na Rua
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Washington Luiz, 424, Centro, CEP 15.150-000, Município de Monte Aprazível, Estado de São Paulo
("André PJ"); LUCIANA MORENO SORROCHE – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, empresária
individual, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.932.471/0001-57 e no CPF sob o n.º 077.073.448-04,
domiciliada na Rua Luciana Mara Ignácio, 576, Lote 1, Jardim Botânico, CEP 14.021-635, Município de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo ("Luciana PJ"); MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA –
AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, empresária individual, inscrita no CNPJ sob o n.º
28.932.482/0001-37, domiciliada na Rua Luciana Mara Ignácio, 575, Lote 11, Jardim Botânico, CEP
14.021-635, Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo ("Márcia PJ"); MARIA CÁSSIA MORENO
SALA – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, empresária individual, inscrita no CNPJ sob o n.º
33.564.051/0001-03, domiciliada na Rua Barão do Rio Branco, 553, Ap 902, Centro, CEP 14.160-040,
Município de Sertãozinho, Estado de São Paulo ("Maria Cássia PJ" e, em conjunto com José Carlos PJ,
Carlos Alberto PJ, Adélia PJ, André PJ, Luciana PJ e Márcia PJ, "Avalistas Produtores Rurais"); e (ii)
JOSÉ CARLOS MORENO, empresário, brasileiro, viúvo, vivendo em união estável com Andrea (conforme
abaixo definido), portador da carteira de identidade n.º 5043704, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF
sob o n.º 306.124.548-00, residente e domiciliado na Avenida Brasília, n.º 20, Centro, CEP 15.150-000,
Município de Monte Aprazível, Estado de São Paulo ("José Carlos"); CARLOS ALBERTO MORENO,
empresário, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens com Marilda (conforme abaixo
definido), portador da carteira de identidade n.º 11866117, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o
n.º 026.430.488-81, residente e domiciliado na Rua Manoel Achê, n.º 920, AP 2401, Jardim Irajá, CEP
15.150-000, Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo ("Carlos Alberto"); ADÉLIA SARTÓRI
MORENO, empresária, brasileira, viúva, portadora da carteira de identidade n.º 21445615-8, expedida pela
SSP/SP, inscrita no CPF sob o n.º 112.348.928-98, residente e domiciliada na Rua Luciana Mara Ignácio,
575, Lote 4, Jardim Botânico, CEP 14.021-635, Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo
("Adélia"); ANDRÉ LUÍS MORENO, empresário, brasileiro, solteiro, vivendo em união estável com Flávia
(conforme abaixo definido), portador da carteira de identidade n.º 20572427-9, expedida pela SSP/SP,
inscrito no CPF sob o n.º 159.922.818-19, residente e domiciliado na Rua Washington Luiz, 424, Centro,
CEP 15.150-000, Município de Monte Aprazível, Estado de São Paulo ("André"); LUCIANA MORENO
SORROCHE, empresária, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens com José Roberto
(conforme abaixo definido), portadora da carteira de identidade n.º 16648104-X, expedida pela SSP/SP,
inscrita no CPF sob o n.º 077.073.448-04, residente e domiciliada na Rua Luciana Mara Ignácio, 576,
Lote 1, Jardim Botânico, CEP 14.021-635, Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo ("Luciana");
MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA, empresária, brasileira, casada em regime de comunhão parcial
de bens com Wagner (conforme abaixo definido), portadora da carteira de identidade n.º 11639275-7,
expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o n.º 065.615.448-97, residente e domiciliada na Rua Luciana
Mara Ignácio, 575, Lote 11, Jardim Botânico, CEP 14.021-635, Município de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo ("Márcia"); e MARIA CÁSSIA MORENO SALA, empresária, brasileira, casada em regime de
comunhão universal de bens com Walter (conforme abaixo definido), portadora da carteira de identidade
n.º 11639252-6, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o n.º 062.675.988-96, residente e domiciliada
na Rua Barão do Rio Branco, 553, Ap 902, Centro, CEP 14.160-040, Município de Sertãozinho, Estado
de São Paulo ("Maria Cássia" e, em conjunto com José Carlos, Carlos Alberto, Adélia, André, Luciana e
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Márcia, "Avalistas Pessoas Físicas"; e os Avalistas Pessoas Físicas em conjunto com as Avalistas Pessoas
Jurídicas e os Avalistas Produtores Rurais "Avalistas"); e, ainda, na qualidade de outorgantes anuentes,
ANDREA PETROLINI, empresária, brasileira, vivendo em união estável com José Carlos, portadora da
carteira de identidade n.º 30.098.456-X, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o n.º 278.322.438-05,
residente e domiciliada na Avenida Brasília, n.º 20, Centro, CEP 15.150-000, Município de Monte
Aprazível, Estado de São Paulo ("Andrea"); MARILDA ISABEL DE FREITAS MORENO, do lar, brasileira,
casada em regime de comunhão parcial de bens com Carlos Alberto, portadora da carteira de identidade
n.º 19.730.601-9, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o n.º 246.702.448-25, residente e domiciliada
na Rua Manoel Achê, n.º 920, AP 2401, Jardim Irajá, CEP 15.150-000, Município de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo ("Marilda"); FLAVIA MATOS NOGUEIRA, empresária, brasileira, vivendo em união
estável com André, portadora da carteira de identidade n.º 24.156.424-4, expedida pela SSP/SP, inscrita
no CPF sob o n.º 258.573.028-03, residente e domiciliada na Rua Washington Luiz, 424, Centro, CEP
15.150-000, Município de Monte Aprazível, Estado de São Paulo ("Flavia"); JOSÉ ROBERTO SORROCHE,
empresário, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens com Luciana, portador da carteira
de identidade n.º 11.320.533, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 033.147.978-85, residente
e domiciliado na Rua Luciana Mara Ignácio, 576, Lote 1, Jardim Botânico, CEP 14.021-635, Município
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo ("José Roberto"); WAGNER ANTÔNIO FERREIRA, empresário,
brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens com Márcia, portador da carteira de identidade
n.º 12.155.224, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 048.582.238-50, residente e domiciliado
na Rua Luciana Mara Ignácio, 575, Lote 11, Jardim Botânico, CEP 14.021-635, Município de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo ("Wagner"); e WALTER LUIZ SALA, empresário, brasileiro, casado em regime
de comunhão universal de bens com Maria Cássia, portador da carteira de identidade n.º 8.143.232,
expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 864.444.848-04, residente e domiciliado na Rua Barão
do Rio Branco, 553, Ap 902, Centro, CEP 14.160-040, Município de Sertãozinho, Estado de São Paulo
("Walter" e, em conjunto com Andrea, Marilda, Flavia, José Roberto e Wagner, os "Anuentes
Outorgantes"), em favor da REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., sociedade
anônima aberta com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio
Branco, n.º 181, sala 711, Centro, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.349.677/0001-81 (assim como qualquer
sucessora, cessionária e/ou endossatária desta CPR-Financeira, "Credora"), ou à sua ordem, obrigando-se
a liquidar financeiramente esta CPR-Financeira em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, nos termos das cláusulas abaixo, na forma da Lei n.º 8.929, de 22 de agosto de 1994, conforme
em vigor, e demais disposições vigentes, nas formas e datas descritas neste instrumento.
Assina esta CPR-Financeira, ainda, SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Centro, CEP 20050-005, inscrita no CNPJ sob o n.º
15.227.994/0001-50, na qualidade de agente fiduciário dos CRA (conforme abaixo definido) ("Agente
Fiduciário").
1. DEFINIÇÕES E PRAZOS
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1.1. Para os fins desta CPR-Financeira: (i) palavras e expressões em letras maiúsculas terão o significado
previsto na tabela abaixo; (ii) o masculino incluirá o feminino e o singular incluirá o plural; e (iii) todos
os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se qualificados expressamente como
Dias Úteis (conforme abaixo definido).
"Afiliada"

significa, com relação a uma Pessoa, qualquer outra Pessoa que,
direta ou indiretamente, Controle, seja Controlada por, ou esteja
sob Controle comum com, tal Pessoa.

"Agente de Monitoramento"

significa TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda.,
sociedade empresária limitada constituída sob as leis da República
Federativa do Brasil, com sede na cidade de Barueri, Estado de São
Paulo, na Alameda Caiapós, nº 243, Térreo, conj. A, sala 1, inscrita
no CNPJ sob nº 23.103.490/0001-57, na qualidade de agente de
monitoramento nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária da
Conta de Liberação dos Recursos.

"Agente Fiduciário"

significado a ele atribuído no preâmbulo.

"Alienação Fiduciária de
Equipamentos"

significa cada alienação fiduciária dos Equipamentos Garantia, a
ser constituída em favor da Credora, nos termos do Contrato de
Alienação Fiduciária de Equipamentos.

"Alienação Fiduciária de Imóveis" significa cada alienação fiduciária dos Imóveis Garantia Alienados,
a ser constituída em favor da Credora, nos termos do Contrato de
Alienação Fiduciária de Imóveis.
"Alienação Fiduciária de Produtos
Agrícolas"

significa a alienação fiduciária dos Produtos Agrícolas de
titularidade da Emitente, a ser constituída em favor da Credora, nos
termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Produtos Agrícolas.

"Aval"

significa o aval prestado pelos Avalistas no âmbito desta CPRFinanceira, nos termos da Cláusula 6.2 abaixo.

"Avalistas"

tem o significado a ele atribuído no preâmbulo.

"Avalistas Pessoas Físicas"

tem o significado a ele atribuído no preâmbulo.

4

DocuSign Envelope ID: C6744D99-9962-4A35-8EA2-0EE6B3572E37

"Avalistas Pessoas Jurídicas"

tem o significado a ele atribuído no preâmbulo.

"Avalistas Produtores Rurais"

tem o significado a ele atribuído no preâmbulo.

"Banco Depositário"

significa Banco BTG Pactual S.A., instituição financeira sediada na
Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477,
14º andar, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.306.294/0002-26.

"B3"

significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3, sociedade
anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Praça Antonio Prado, n.° 48, 7º andar, inscrita no CNPJ sob o
n.º 09.346.601/0001-25.

"Caixa e Aplicações Financeiras"

significa caixa e aplicações financeiras consolidadas de liquidez
imediata.

"Cessão Fiduciária da Conta de significa a cessão fiduciária dos direitos decorrentes da titularidade
Liberação dos Recursos"
da Conta de Liberação dos Recursos, a ser constituída pela
Emitente em favor da Credora, em garantia do cumprimento fiel e
integral das Obrigações Garantidas, nos termos do Contrato de
Cessão Fiduciária da Conta de Liberação dos Recursos.
"Cessão Fiduciária de Recebíveis"

significa a cessão fiduciária (i) de direitos creditórios decorrentes
dos Contratos de Etanol, e (ii) dos direitos decorrentes da
titularidade das Contas Garantia, a ser constituída pela COPLASA,
CEM, Planalto Bio e CEMMA em favor da Credora, em garantia
do cumprimento fiel e integral das Obrigações Garantidas, nos
termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis.

"Código Civil"

significa a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme em
vigor.
significa a Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015, conforme em
vigor.

"Código de Processo Civil"

"Condições Precedentes"

significa as condições listadas na Cláusula 4.2 abaixo.

"Conta Centralizadora"

significa a conta corrente n.º 274840-6, mantida pela Credora junto
ao Banco Depositário, agência 0001.
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"Conta de Liberação dos
Recursos"

significa a conta corrente n.º 258675-0, mantida pela Emitente
junto ao Banco Depositário, agência 0001, em que será realizada a
liberação, pela Credora, do valor de emissão desta CPR-Financeira.

"Contas Garantia"

significa, em conjunto, as seguintes contas mantidas pela CEM,
COPLASA, Planalto Bio e CEMMA junto ao Banco Depositário,
identificadas no Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis.

"Contrapartes de Etanol"

significa, em conjunto, as contrapartes de Contratos de Etanol
identificadas de tempos em tempos no Contrato de Cessão
Fiduciária de Recebíveis.

"Contrato de Alienação Fiduciária
de Equipamentos"

significa o Instrumento Particular de Contrato de Alienação
Fiduciária de Equipamentos em Garantia, a ser celebrado na forma
do Anexo XII a esta CPR-Financeira, entre a CEMMA, a Planalto
Bio, a COPLASA, a Credora, o Agente Fiduciário e a Emitente, por
meio do qual será constituída a Alienação Fiduciária de
Equipamentos.

"Contrato de Alienação Fiduciária
de Imóveis"

significa o Instrumento Particular de Contrato de Alienação
Fiduciária de Imóveis em Garantia, a ser celebrado na forma do
Anexo XIII a esta CPR-Financeira, entre CEM, CEMMA,
COPLASA, André Luis Moreno, Adélia Sartori Moreno, Carlos
Alberto Moreno, Maria Cássia Moreno Sala, Márcia Antônia
Moreno Ferreira, Luciana Moreno Sorroche, a Credora, o Agente
Fiduciário e a Emitente, com a interveniência de Flávia, Marilda
Isabel de Freitas Moreno, Walter Luiz Sala, Wagner Antônio
Ferreira e José Roberto Sorroche, por meio do qual será constituída
a Alienação Fiduciária de Imóveis.

"Contrato de Alienação Fiduciária
de Produtos Agrícolas"

significa o Instrumento Particular de Contrato de Alienação
Fiduciária de Produtos Agrícolas em Garantia, a ser celebrado na
forma do Anexo XIV a esta CPR-Financeira, entre a Credora, o
Agente Fiduciário, a Emitente e CEMMA e COPLASA, por meio
do qual será constituída a Alienação Fiduciária de Produtos
Agrícolas.

"Contrato de Banco Depositário
Liberação"

significa o Contrato de Caução, a ser celebrado entre a Emitente,
COPLASA, CEM, CEMMA, Moreno Luiz Antônio, o Banco
Depositário, a Credora, Sucden e o Agente de Monitoramento, com
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relação à abertura e movimentação da Conta de Liberação dos
Recursos.
"Contrato de Banco Depositário
Recebíveis"

significa o Contrato de Caução, a ser celebrado entre a Emitente,
COPLASA, CEM, CEMMA, Planalto Bio, Moreno Luiz Antônio,
o Banco Depositário, a Credora e o Agente Fiduciário, com relação
à abertura e movimentação das Contas Garantias.

"Contrato de Cessão Fiduciária da significa o Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária
Conta de Liberação dos Recursos" de Direitos Creditórios em Garantia, a ser celebrado entre a
Credora, a Emitente, o Agente Fiduciário e o Agente de
Monitoramento, por meio do qual será constituída a Cessão
Fiduciária da Conta de Liberação dos Recursos.
"Contrato de Cessão Fiduciária de significa o Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária
Recebíveis"
de Direitos Creditórios em Garantia, a ser celebrado na forma do
Anexo XI a esta CPR-Financeira, entre a COPLASA, CEM,
CEMMA, Planalto Bio, a Credora, a Emitente e o Agente
Fiduciário, por meio do qual será constituída a Cessão Fiduciária
de Recebíveis.
"Contrato de Fechamento"

significa o Closing Agreement, a ser celebrado entre a Emitente,
COPLASA, CEM, CEMMA, as demais sociedades do grupo da
Emitente ali identificadas, a Credora, a Sucden e o Agente de
Monitoramento que regulará, dentre outras questões, (i) a
verificação do atendimento das Condições Precedentes, o
desembolso dos recursos desta CPR-Financeira na Conta de
Liberação dos Recursos e as condições para a liberação de tais
recursos da Conta de Liberação dos Recursos, e (ii) a verificação
do atendimento das condições precedentes do PPE Sucden, o
desembolso dos recursos do PPE Sucden na conta ali indicada e as
condições para a liberação de tais recursos de tal conta.

"Contratos de Banco Depositário"

significa, em conjunto, o Contrato de Banco Depositário
Recebíveis e o Contrato de Banco Depositário Liberação.

"Contratos de Etanol"

significa, em conjunto, (i) os contratos e instrumentos celebrados
com Contrapartes de Etanol a serem identificados de tempos em
tempos no Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, e (ii)
qualquer outro instrumento relativo à prorrogação, renovação ou
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substituição de tais contratos e instrumentos relativos à venda e
comercialização de etanol para Contrapartes de Etanol.
"Contratos de Garantia"

significa, em conjunto, o Contrato de Alienação Fiduciária de
Equipamentos, o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis, o
Contrato de Alienação Fiduciária de Produtos Agrícolas, o Contrato
de Cessão Fiduciária de Recebíveis, o Contrato de Cessão
Fiduciária da Conta de Liberação dos Recursos e a Escritura de
Hipoteca.

"Controlada Açúcar e Álcool"

significa, em relação a qualquer Avalista Pessoa Física, qualquer
Pessoa que seja ou venha a ser Controlada, exclusivamente ou em
conjunto com outras Pessoas, por tal Avalista Pessoa Física, direta
ou indiretamente, e que atue ou invista no setor de açúcar a álcool,
inclusive em qualquer das atividades exercidas pela Emitente e/ou
por qualquer Avalista Pessoa Jurídica na Data de Emissão.

"Controle" (inclusive o termo significa, em relação a qualquer Pessoa, a titularidade por outra
"Controlada")
Pessoa, direta ou indiretamente, por meio de participação
societária, quotas, gestão, contrato, acordo de acionistas ou
similares, acordo de voto ou de qualquer outra forma, de direitos
que lhe assegurem, de modo permanente (1) preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos
administradores de tal Pessoa, (2) efetiva prevalência na condução
dos negócios de tal Pessoa, ou (3) o poder de dirigir ou providenciar
a direção da administração e das políticas de tal Pessoa de forma
discricionária.
"CPR-Financeira"

tem o significado a ele atribuído no preâmbulo.

"Credora"
"Custodiante"

tem o significado a ele atribuído no preâmbulo.
significa a H. Commcor Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., instituição financeira com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 14º
andar, Conjuntos 141 e 142, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita
no CNPJ sob o n.º 01.788.147/0001-50, responsável pela guarda
das vias físicas dos Documentos Comprobatórios que evidenciam a
existência
dos
direitos
creditórios
do
agronegócio
consubstanciados por esta CPR-Financeira e pelo registro desta
CPR-Financeira junto à B3.
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"CVM"

significa a Comissão de Valores Mobiliários.

"Data de Desembolso"

significa a data na qual, simultaneamente, (i) os recursos desta
CPR-Financeira serão pagos pela Credora à Emitente e (ii) serão
desembolsados e/ou transferidos, conforme o caso, os demais
recursos necessários para a composição do Valor Compromissado
previsto no Plano de Recuperação Judicial, tudo nos termos
previstos na Cláusula 4 abaixo.

"Data de Emissão"

significa a data de emissão da presente CPR-Financeira, qual seja,
29 de outubro de 2021.
significa, indistintamente, cada Data de Pagamento da
Remuneração e/ou Data de Pagamento do Valor Nominal.

"Data de Pagamento"

"Data de Pagamento da
Remuneração"

significa o dia 25 de cada mês calendário desde a Data de
Desembolso (inclusive) até o que ocorrer primeiro entre a data da
amortização integral do Valor Nominal desta CPR-Financeira e a
Data de Vencimento Final.

"Data de Pagamento do Valor
Nominal"

significa cada uma das datas de pagamento do Valor Nominal
indicadas no Anexo I desta CPR-Financeira.

"Data de Vencimento Final"

significa a data de vencimento final desta CPR-Financeira, qual
seja 25 de novembro de 2026.
significa 60 (sessenta dias) a partir da Data de Emissão.
significa todo dia que não seja sábado, domingo ou feriado
declarado nacional.

"Data Limite"
"Dia Útil"

"Dívida"

9

significa qualquer dívida financeira junto a qualquer Pessoa,
incluindo (i) empréstimos e financiamentos com terceiros, (ii)
emissão de títulos de renda fixa, conversíveis ou não em ações, no
mercado de capitais local e/ou internacional, (iii) adiantamentos de
contratos de câmbio ou de cambiais entregues, (iv) avais, fianças,
penhores e garantias prestadas a terceiros, (v) valores a pagar a
acionistas, (vi) securitização de direitos creditórios/recebíveis, e
(vii) o diferencial a pagar de marcação a mercado de operações com
derivativos, incluindo hedge e/ou swap (exceto operações
relacionadas à venda de mercadorias produzidas pela Emitente,
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pelas Avalistas Pessoas Jurídicas e/ou pelas Controladas Açúcar e
Álcool nos mercados futuros).
"Dívida Bruta"

significa o somatório das Dívidas (exceto contas a pagar com
fornecedores que não estejam em atraso e/ou que não tenham sido
renegociados com aumento do custo) mais as dívidas tributárias
(incluindo aquelas oriundas de programas de parcelamento ou
transação tributária e aquelas ainda não incluídas nos programas de
parcelamento ou transação mas cujo valor devido já esteja
provisionado, exceto pagamentos correntes de impostos).

"Dívida Líquida"

significa o montante de Dívida Bruta deduzido do saldo em Caixa
e Aplicações Financeiras.

"Documentos Comprobatórios"

significa em conjunto, esta CPR-Financeira e seus aditamentos.

"Documentos da Operação"

significa em conjunto, (i) esta CPR-Financeira, (ii) os Contratos de
Garantia, (iii) os Contratos de Banco Depositário, e (iv) os
aditamentos relacionados aos instrumentos referidos acima.

"EBIT"

significa o seguinte somatório:
(+) EBITDA
(-) amortização e consumo do ativo biológico.
(-) amortização de tratos de cana-de-açúcar e soca.
(-) amortizações de entressafra.
(-) demais depreciações e amortizações.

"EBITDA"

significa o seguinte somatório:
(+) receita operacional líquida.
(-) custos dos produtos e serviço prestados, excluindo impactos não
caixa da variação do valor justo de ativos biológicos.
(-) despesas comerciais, gerais e administrativas.
(+) amortização e consumo do ativo biológico.
(+) amortização de tratos de cana-de-açúcar e soca.
(+) amortizações de entressafra.
(+) demais depreciações e amortizações.
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"Efeito Adverso Relevante"

"Equipamentos Garantia"

significa qualquer efeito adverso relevante (a) na situação
(financeira ou de outra natureza), negócio, operações, bens,
resultados e/ou perspectivas da Emitente e/ou de qualquer dos
Avalistas; ou (b) nos direitos da Credora relativos a esta CPRFinanceira ou aos demais Documentos da Operação, desde que, em
qualquer das hipóteses acima, tal efeito adverso relevante afete a
capacidade da Emitente e/ou de qualquer dos Avalistas de cumprir
suas obrigações decorrentes desta CPR-Financeira ou dos demais
Documentos da Operação.
significa, em conjunto, as máquinas, equipamentos e demais bens
móveis descritos no Contrato de Alienação Fiduciária de
Equipamentos.

"Escritura de Hipoteca "

significa a Escritura Pública de Constituição de Hipoteca, a ser
celebrada na forma do Anexo XV a esta CPR-Financeira, entre a
CEMMA, CEM, Carlos Alberto Moreno, André Luis Moreno,
Adélia Sartori Moreno, Carlos Alberto Moreno, Maria Cássia
Moreno Sala, Márcia Antônia Moreno Ferreira, Luciana Moreno
Sorroche, a Credora, o Agente Fiduciário e a Emitente, com a
interveniência de Flávia, Marilda, Walter Luiz Sala, Wagner
Antônio Ferreira e José Roberto Sorroche, por meio da qual será
constituída a Hipoteca.

"Eventos de Inadimplemento"

significa os eventos descritos na Cláusula 9.1 abaixo.

"Garantias"

significa, em conjunto, o Aval e as Garantias Reais.

"Garantias Reais"

significa, em conjunto, a Alienação Fiduciária de Equipamentos, a
Alienação Fiduciária de Imóveis, a Alienação Fiduciária de
Produtos Agrícolas, a Cessão Fiduciária de Recebíveis, a Cessão
Fiduciária da Conta de Liberação dos Recursos e as Hipotecas.

"Hipoteca"

significa cada hipoteca dos Imóveis Garantia Hipotecados, a ser
constituída em favor da Credora, nos termos da Escritura de
Hipoteca.

"Imóveis Garantia"

significa, em conjunto, os Imóveis Garantia Alienados e os Imóveis
Garantia Hipotecados.
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"Imóveis Garantia Alienados"

significa, em conjunto, os imóveis descritos no Contrato de
Alienação Fiduciária de Imóveis.

"Imóveis Garantia Hipotecados"

significa, em conjunto, os imóveis descritos na Escritura de
Hipoteca.

"Instrução CVM 600"

significa a Instrução da CVM n.º 600, de 1º de agosto de 2018,
conforme em vigor.

"IPCA"

significa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

"JUCESP"

significa a Junta Comercial do Estado de São Paulo.

"Juízo da Recuperação Judicial"

significa o Juízo da Vara Única do Foro de São Simão, Estado de
São Paulo, ou qualquer outro juízo que seja declarado competente
para o processamento e o julgamento da Recuperação Judicial.

"Legislação Socioambiental"

significa a legislação e regulamentação relacionadas à saúde e
segurança ocupacional, à medicina do trabalho, à proibição de uso
de trabalho análogo ao escravo ou infantil, e ao meio ambiente,
incluindo a legislação em vigor pertinente à Política Nacional do
Meio Ambiente, inclusive às Resoluções do CONAMA - Conselho
Nacional do Meio Ambiente e às demais legislações e
regulamentações ambientais supletivas.

"Leis Anticorrupção"

significa, em conjunto, as leis ou regulamentos aplicáveis,
nacionais ou estrangeiros, contra prática de corrupção ou atos
lesivos à administração pública, de crimes de "lavagem" e
ocultação de bens, direitos e valores, e infrações contra a ordem
econômica, incluindo, sem limitação, o Decreto-Lei n.º 2.848, de 7
de dezembro de 1940, as Leis n.º 9.613, de 3 de março de 1998,
conforme em vigor, n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme
em vigor, e nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, conforme em
vigor, o Decreto n.º 8.420, de 18 de março de 2015, conforme em
vigor, a U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977, a OECD
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in
International Business Transactions e o UK Bribery Act 2010, se e
conforme aplicável.
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"Lei 8.929"
"Lei 11.076"

significa a Lei n.º 8.929, de 22 de agosto de 1994, conforme em
vigor.
significa a Lei n.º 11.076 de 30 de dezembro de 2004, conforme em
vigor.

"Lei 11.101"

significa a Lei n.º 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme em
vigor.

"Mudança de Controle"

significa os Avalistas Pessoas Físicas e/ou seus herdeiros (1)
deixarem de deter (a) direta ou indiretamente, de forma conjunta,
no mínimo 51% (cinquenta e um por cento) das quotas da Emitente
e/ou de qualquer Avalista Pessoa Jurídica, ou (b) o Controle da
Emitente e/ou de qualquer Avalista Pessoa Jurídica, ou (2)
passarem a compartilhar o Controle da Emitente e/ou de qualquer
Avalista Pessoa Jurídica com outra Pessoa.

"Ônus" e o verbo correlato
"Onerar"

significa qualquer ônus, gravame, penhor, alienação/cessão
fiduciária, usufruto, fideicomisso, direito de garantia, security
interest, arrendamento, encargo, opção, direito de preferência,
bloqueio, penhora, arresto e/ou qualquer outra restrição a
Transferência ou limitação a Transferência, seja de que natureza
for, acordado(a) ou imposto(a) por qualquer meio ou forma (ainda
que sob condição suspensiva).

"Parte Relacionada"

significa (i) qualquer Anuente Outorgante; (ii) qualquer Afiliada da
Emitente e/ou dos Avalistas; (iii) qualquer fundo de investimento
administrado ou gerido pela Emitente, por qualquer Avalista
Pessoa Jurídica e/ou por qualquer Afiliada da Emitente e/ou de
qualquer dos Avalistas ou no qual a Emitente, qualquer dos
Avalistas e/ou qualquer de suas respectivas Afiliadas invista e
detenha Controle; (iv) qualquer administrador ou gestor de
qualquer das Pessoas acima referidas, ou Pessoa Controlada por
qualquer de tais administradores; e/ou (v) qualquer familiar de
qualquer das Pessoas acima referidas ou Pessoa Controlada por
familiar de qualquer das Pessoas acima referidas, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º (segundo) grau.

"Partes"

significa, em conjunto, a Emitente, os Avalistas, a Credora e o
Agente Fiduciário.
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"Período de Capitalização"

significa o intervalo de tempo que: (i) se inicia na Data de
Desembolso e termina na primeira Data de Pagamento da
Remuneração (exclusive), no caso do primeiro Período de
Capitalização, ou (ii) na Data de Pagamento da Remuneração
anterior (inclusive) e termina na Data de Pagamento da
Remuneração imediatamente seguinte, no caso dos demais
Períodos de Capitalização. Cada Período de Capitalização sucede
o anterior sem solução de continuidade, até a Data de Vencimento
Final ou até a data da efetiva quitação desta CPR-Financeira,
conforme o caso.

"Pessoa"

significa qualquer pessoa natural, pessoa jurídica (de direito
público ou privado), personificada ou não, associação, parceria,
sociedade de fato ou sem personalidade jurídica, fundo de
investimento, condomínio, trust, joint venture, veículo de
investimento, universalidade de direitos, comunhão de recursos ou
qualquer organização que represente interesse comum, ou grupo de
interesses comuns, inclusive previdência privada patrocinada por
qualquer pessoa jurídica, ou qualquer outra entidade de qualquer
natureza.

"Plano de Recuperação Judicial"

significa o plano de recuperação judicial da Emitente e dos
Avalistas apresentado em 13 de novembro de 2020 e homologado
pelo Juízo da Recuperação Judicial em decisão proferida em 2 de
dezembro de 2020 e complementada em 25 de janeiro de 2021.

"PPE Sucden"

significa a operação de pagamento antecipado de exportação a ser
contratada pela COPLASA, CEM e CEMMA junto à Sucden, no
valor total de principal de até US$40.000.000,00 (quarenta milhões
de dólares dos Estados Unidos da América).

"Produto"

significa cana-de-açúcar com as especificações indicadas na
Cláusula 2 abaixo.

"Produtos Agrícolas"

significa, em conjunto, os produtos agrícolas descritos no Contrato
de Alienação Fiduciária de Produtos Agrícolas.

"Recuperação Judicial"

significa a recuperação judicial da Emitente e dos Avalistas objeto
do Plano de Recuperação Judicial.
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"Reestruturação Societária"

significa a reestruturação societária da Emitente e das Avalistas
Pessoas Jurídicas, a ser implementada, que resultará na
incorporação da CEM pela Moreno Luiz Antônio e/ou na
incorporação da CEMMA e/ou COPLASA pela Emitente,
conforme melhor descrita no Anexo V desta CPR-Financeira.

"Remuneração"

significa o termo definido na Cláusula 3.2 abaixo.

"Saldo Devedor"

significa o termo definido na Cláusula 3.2 abaixo.

"Spread"

significa o termo definido na Cláusula 3.2 abaixo.

"Sucden"

significa Sucres Et Denrees S.A.

"Taxa DI"

significa a variação acumulada das taxas médias diárias dos DI over
extra grupo - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e
divulgadas pela B3, no Informativo Diário, disponível em sua
página na Internet (http://www.b3.com.br), base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis, expressa na forma percentual ao ano.

"Transferência"

significa qualquer venda, alienação, empréstimo, aluguel, permuta,
cessão, aporte ao capital social de outra sociedade, cisão,
incorporação, incorporação de ações, fusão, doação ou qualquer
outra forma ou tipo de transferência, direta ou indireta, total ou
parcial, a qualquer título, incluindo, sem limitação a transferência
da posse e/ou propriedade. O termo "Transferir", empregado como
verbo, terá significado correspondente.

"Valor Compromissado"

tem o significado a ele atribuído no Plano de Recuperação Judicial.

"Valor Nominal"

significa o valor nominal da presente CPR-Financeira conforme
definido na Cláusula 3.1 abaixo.

2. PRODUTO – QUANTIDADE, PREÇO E CARACTERÍSTICAS
2.1.

Produto: Cana de açúcar das safras de 2021/2022 a 2026/2027 ("Produto").

2.2.

Quantidade: 3.480.000 (três milhões, quatrocentos e oitenta mil) toneladas ("Quantidade").
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2.3.

Preço do Produto: R$125,00 (cento e vinte e cinco reais) por tonelada do Produto, calculado a
partir da multiplicação da quantidade em quilogramas de ATR (açúcares totais recuperáveis)
por tonelada do Produto e o valor do quilograma do ATR divulgado mensalmente pelo
Consecana (Conselho de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São
Paulo) ("Preço do Produto").

2.4.

Características: não aplicável.

2.5.

Acondicionamento: in natura.

2.6.

Situação: A produzir.

2.7.

Produção: Produção própria da Emitente.

2.8.

Locais de Formação do Produto: imóveis indicados no Anexo VIII desta CPR-Financeira.

3. VALOR NOMINAL, REMUNERAÇÃO E DATAS DE PAGAMENTO
3.1.
O valor nominal desta CPR-Financeira é de R$435.000.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco
milhões de reais) na Data de Emissão ("Valor Nominal"), correspondente à multiplicação da Quantidade
pelo Preço do Produto, o qual não será objeto de atualização monetária.
3.1.1. O valor integral do crédito a ser desembolsado pela Credora em favor da Emitente após o
atendimento das Condições Precedentes, na forma da Cláusula 4 abaixo, equivale a
R$435.000.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão, devendo ser
remunerado nos termos da Cláusula 4 abaixo e descontado das despesas previstas na Cláusula 4.3
abaixo ("Valor de Desembolso"), desde que não tenham sido efetivamente pagas ou previamente
reembolsadas pela Emitente.
3.1.2.
O Valor Nominal previsto nesta CPR-Financeira será devido pela Emitente à Credora em
35 (trinta e cinco) parcelas mensais, pagáveis em cada Data de Pagamento do Valor Nominal,
observado que, caso qualquer Data de Pagamento do Valor Nominal não coincida com um Dia Útil,
considerar-se-á prorrogado o prazo referente ao pagamento da respectiva parcela até o 1º (primeiro)
Dia Útil imediatamente subsequente, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem
pagos.
3.1.3. Nos termos dos artigos 3°-D e 12 da Lei 8.929, esta CPR-Financeira será registrada,
inclusive para negociação, na B3 em até 10 (dez) Dias Úteis da Data de Emissão. Não obstante, os
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pagamentos a que fizer jus a Credora serão sempre realizados fora do âmbito da B3, mediante
depósito na Conta Centralizadora.
3.2.
Sobre o Valor Nominal ou saldo do Valor Nominal, conforme o caso ("Saldo Devedor"),
incidirão juros remuneratórios incidentes de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias
Úteis decorridos, calculado durante o respectivo Período de Capitalização, equivalentes a 100% (cem por
cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de 15,00% (quinze por cento) ao
ano ("Spread"), com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a Data de Desembolso
(inclusive) ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data
de Pagamento da Remuneração imediatamente seguinte ("Remuneração"). A Remuneração será calculada
conforme fórmula abaixo:
J = VNe x (Fator Juros - 1)
Sendo que:
J = valor unitário da Remuneração acumulada no final do Período de Capitalização, calculado com 8
(oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNe = Saldo Devedor no início de cada Período de Capitalização, informado/calculado com 8 (oito)
casas decimais, sem arredondamento;
Fator Juros = produtório das Taxas DI, desde a data de início do Período de Capitalização, inclusive,
até a data do seu efetivo pagamento, exclusive, composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de
spread, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado de acordo com a
seguinte fórmula;
FatorJuros = FatorDI  FatorSpread

Sendo que:
Fator DI = Produtório das Taxas DI, desde o início de cada Período de Capitalização, inclusive, até a
data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da
seguinte forma:
n

Fator DI =  (1 + TDI k )
k =1

Sendo que:
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n = número total de Taxas DI, consideradas em cada Período de Capitalização, na apuração do
"FatorDI", sendo "n" um número inteiro;
k = número de ordem das Taxas DI, variando de "1" até "n";
TDIk = Taxa DI, de ordem "k", expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com
arredondamento, apurado da seguinte forma:

Sendo que:
DIk = Taxa DI divulgada pela B3, utilizada com 2 (duas) casas decimais. Para aplicação de DIk, será
sempre considerada a Taxa DI divulgada no 1º (primeiro) Dia Útil que antecede à data efetiva de
cálculo.
Fator Spread = sobretaxa de juros fixos calculados com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,
da seguinte forma:
𝑑𝑢𝑝
𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = {[(
+ 1) 252
100

Sendo que:
Spread = 15,0000 (quinze inteiros); e
Dup = número de Dias Úteis entre a Data de Desembolso, para o caso do primeiro Período de
Capitalização, ou Data de Pagamento imediatamente anterior, para os demais Períodos de
Capitalização, inclusive, e a data de cálculo, exclusive, sendo Dup um número inteiro.
Observações:
(i) O fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais,
sem arredondamento;
(ii) Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário acumulado,
trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim
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por diante até o último considerado;
(iii) Estando os fatores acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI" com 8 (oito) casas
decimais, com arredondamento;
(iv) O fator resultante da expressão (FatorDI x FatorSpread) é considerado com 9 (nove) casas
decimais, com arredondamento; e
(v) A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela
entidade responsável por seu cálculo, salvo quando expressamente indicado de outra forma.
3.2.1. Indisponibilidade ou Ausência de Apuração, Divulgação ou Limitação da Taxa DI: Serão
aplicáveis as disposições abaixo em caso de indisponibilidade temporária, extinção, limitação e/ou
não divulgação da Taxa DI.
3.2.2. Observado o disposto na Cláusula 3.2.3 abaixo se, quando do cálculo de quaisquer
obrigações pecuniárias relativas a esta CPR-Financeira, a Taxa DI não estiver disponível, será
utilizado, em sua substituição, o percentual correspondente à última Taxa DI divulgada oficialmente
até a data de cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, multas ou penalidades
entre a Emitente, os Avalistas e/ou a Credora ou quando da divulgação posterior da Taxa DI.
3.2.3. Na hipótese de indisponibilidade temporária ou ausência de apuração da Taxa DI por mais
de 10 (dez) Dias Úteis consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação ou, ainda,
no caso de extinção ou impossibilidade de aplicação da Taxa DI a esta CPR-Financeira por imposição
legal ou determinação judicial, deverá ser aplicada, em sua substituição: (i) a taxa que vier legalmente
a substituí-la ou (ii) no caso de inexistir substituto legal para a Taxa DI, a taxa média ponderada e
ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais, cursadas
no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), expressa na forma percentual ao ano, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada no Sistema de Informações do
Banco Central - SISBACEN, transação PEFI300, opção 3 - Taxas de Juros, opção SELIC - Taxa-dia
SELIC ("Taxa Selic"). Na hipótese única e exclusiva de ausência das taxas mencionadas nos itens (i)
e (ii) acima, a Credora deverá, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tomar
conhecimento de quaisquer dos eventos referidos acima, definir, em comum acordo com a Emitente,
o novo parâmetro de remuneração desta CPR-Financeira, o qual deverá preservar o valor real e os
mesmos níveis da Remuneração desta CPR-Financeira ("Taxa Substitutiva"). Até a deliberação da
Taxa Substitutiva será utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer obrigações previstas nesta CPRFinanceira, a última Taxa DI divulgada oficialmente, até a data da definição ou aplicação, conforme
o caso, do novo parâmetro, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras entre a Credora,
a Emitente e os Avalistas quando da divulgação posterior da taxa/índice de remuneração/atualização
que seria aplicável.

19

DocuSign Envelope ID: C6744D99-9962-4A35-8EA2-0EE6B3572E37

3.2.4. Caso a Taxa DI ou Taxa SELIC volte a ser divulgada antes da definição em conjunto prevista
acima, referida definição perderá o seu escopo e será cancelada, e a Taxa DI ou Taxa SELIC,
conforme aplicável, a partir da data de sua divulgação, passará a ser novamente utilizada para o
cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas a esta CPR-Financeira (se ambas forem
publicadas, a Taxa DI terá prevalência sobre a Taxa SELIC). Caso não haja acordo sobre a nova
remuneração desta CPR-Financeira entre a Emitente e a Credora no prazo acima disposto, a Emitente
deverá liquidar antecipadamente esta CPR-Financeira, com seu consequente cancelamento, no prazo
de 30 (trinta) dias contados da data em que a definição acima referida deveria ter ocorrido ou na Data
de Vencimento Final, o que ocorrer primeiro, pelo Saldo Devedor, acrescido da Remuneração,
calculada pro rata temporis desde a Data de Desembolso ou a Data de Pagamento da Remuneração
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem qualquer prêmio ou
penalidade, caso em que, quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas a esta CPRFinanceira, será utilizado, para apuração da Taxa DI, o percentual correspondente à última Taxa DI
divulgada oficialmente.
3.2.5. Os Avalistas desde já concordam com o disposto nesta Cláusula 3.2, declarando que o aqui
disposto não importará novação, conforme definida e regulada nos termos do artigo 360 e seguintes
do Código Civil, mantendo-se o Aval válido e em pleno vigor, inclusive no caso de acarretar a
obrigação à Emitente de resgatar esta CPR-Financeira, conforme acima previsto, ou no caso de
inadimplemento de tal obrigação.
3.2.6. A Emitente e os Avalistas, desde já, concordam e se obrigam a firmar todos e quaisquer
documentos necessários à efetivação do disposto nos subitens desta Cláusula 3.2.
3.2.7. A Remuneração prevista nesta CPR-Financeira será devida pela Emitente à Credora
mensalmente, sem qualquer período de carência, em cada Data de Pagamento da Remuneração,
observado que, caso qualquer Data de Pagamento da Remuneração não coincida com um Dia Útil,
considerar-se-á prorrogado o prazo referente ao pagamento da respectiva obrigação até o
1º (primeiro) Dia Útil imediatamente subsequente, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores
a serem pagos.
3.3.
Obriga-se a Emitente, em caráter irrevogável e irretratável, a efetuar o pagamento do Valor
Nominal, da Remuneração e dos demais valores devidos nos termos desta CPR-Financeira, em cada Data
de Pagamento, mediante Transferência Eletrônica Disponível – TED a ser realizada para a Conta
Centralizadora, valendo seu comprovante de transferência como comprovante de quitação de cada quantia
devida na respectiva Data de Pagamento.
3.4.
O pagamento antecipado do Valor Nominal ou seu saldo, como forma de liquidar a operação
antecipadamente, poderá ser feito pela Emitente, observado o disposto na Cláusula 10 abaixo.
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4. DESEMBOLSO DOS RECURSOS
4.1.
O desembolso objeto desta CPR-Financeira será pago à Emitente, em moeda corrente nacional,
em até 10 (dez) Dias Úteis contados do envio de notificação pela Emitente à Credora na forma do Anexo
VII desta CPR-Financeira, observado o disposto na Cláusula 4.1.1 abaixo ("Solicitação de Desembolso"),
por meio de Transferência Eletrônica Disponível – TED ou outra forma de transferência eletrônica de
recursos financeiros na Conta de Liberação dos Recursos, sendo certo que a Data de Desembolso
necessariamente será posterior à verificação, pelo Agente Fiduciário, do integral cumprimento das
Condições Precedentes, com base na declaração da Emitente prevista no Anexo VII desta CPR-Financeira
(exceto com relação às Condições Precedentes listadas nos itens (i), (ii), (iii), (v) a (xii) e (xxv) a (xxix)
abaixo, cuja verificação será realizada pelo Agente Fiduciário mediante o recebimento dos respectivos
documentos ou a confirmação de seu recebimento pela Credora), observado que a liberação dos recursos
depositados na Conta de Liberação dos Recursos também estará sujeita à verificação, pelo Agente de
Monitoramento, do integral cumprimento das Condições Precedentes na data de tal liberação, nos termos
do Contrato de Fechamento e do Contrato de Cessão Fiduciária da Conta de Liberação dos Recursos.
4.1.1. A Solicitação de Desembolso somente poderá ser enviada após o cumprimento das
Condições Precedentes listadas nos itens (i) a (xii) e (xxv) a (xxviii) abaixo, sendo certo que,
caso qualquer de tais Condições Precedentes não tenham sido cumpridas até a data da entrega
da Solicitação de Desembolso, tal Solicitação de Desembolso será desconsiderada para fins da
Cláusula 4.1 acima, devendo a Emitente enviar nova Solicitação de Desembolso após o
cumprimento integral de tais Condições Precedentes, observado que o prazo para desembolso
previsto na Cláusula 4.1 acima será computado somente após o envio de tal nova Solicitação
de Desembolso.
4.2.
A Emitente, desde já, anui e concorda que o desembolso, pela Credora, do Valor Nominal desta
CPR-Financeira na Data de Desembolso somente será realizado após o recebimento, pela Credora, da
Solicitação de Desembolso devidamente assinada pelos representantes legais da Emitente e o integral
cumprimento das seguintes condições (em conjunto, "Condições Precedentes"), a serem verificadas pelo
Agente Fiduciário, observado que, caso ocorra o descumprimento ou não verificação de qualquer
Condição Precedente listada nos itens (xiii) a (xxiv) abaixo entre a data do envio da Solicitação de
Desembolso e a Data de Desembolso, tal fato deverá ser comunicado por escrito pela Emitente à Credora:
(i)
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entrega à Credora da via negociável digital desta CPR-Financeira, de vias digitais de todos
os demais Documentos da Operação (exceto a Escritura de Hipoteca) e de traslado original
da Escritura de Hipoteca, bem como dos demais documentos acessórios a tais instrumentos
(incluindo procurações, notificações e instruções de pagamento), expressamente previstos
nos Documentos da Operação, devidamente assinados de acordo com o processo de
certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil;
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(ii)

entrega à Credora de via registrada, na Junta Comercial competente, de cópia autenticada
de Ata de Reunião de Sócios da Planalto Bio aprovando a outorga das Garantias por tal
sociedade;

(iii)

recolhimento, pela Emitente, de quaisquer taxas ou tributos incidentes sobre os registros
necessários para a emissão desta CPR-Financeira, conforme aplicável;

(iv)

apresentação à Credora de comprovante de registro desta CPR-Financeira na B3;

(v)

entrega à Credora da via digital desta CPR-Financeira devidamente registrada no
competente cartório de Registro de Títulos e Documentos da comarca da sede da Emitente;

(vi)

entrega à Credora da via digital de cada Contrato de Garantia (exceto o Contrato de
Alienação Fiduciária de Imóveis e a Escritura de Hipoteca) e de cada Contrato de Banco
Depositário devidamente registrada nos competentes cartórios de Registro de Títulos e
Documentos, conforme previsto no respectivo Contrato de Garantia e no respectivo
Contrato de Banco Depositário;

(vii)

entrega à Credora de traslado original da Escritura de Hipoteca devidamente registrada nos
competentes cartórios de Registro de Imóveis, conforme previsto na Escritura de Hipoteca,
acompanhada de vias originais das matrículas atualizadas dos Imóveis Garantia
Hipotecados refletindo o registro da Hipoteca;

(viii)

entrega à Credora de via digital do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis
devidamente registrada nos competentes cartórios de Registro de Imóveis, conforme
previsto no Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis, acompanhada de vias originais
das matrículas atualizadas dos Imóveis Garantia Alienados, refletindo o registro da
Alienação Fiduciária de Imóveis;

(ix)

entrega à Credora de via digital de notificação enviada pela COPLASA, CEM e CEMMA
a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. ou qualquer de suas subsidiárias integrais, na
qualidade de Contraparte de Etanol nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de
Recebíveis, devidamente assinada pelos representantes legais (a) da COPLASA, da CEM,
da CEMMA e (b) de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. ou da respectiva subsidiária
integral, conforme o caso;

(x)

obtenção das aprovações societárias necessárias da Emitente e dos Avalistas, conforme o
caso, à emissão desta CPR-Financeira, à outorga das Garantias e à celebração dos
Documentos da Operação, devidamente registradas na JUCESP;
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(xi)

obtenção, pela Emitente e pelos Avalistas, da autorização do Juízo da Recuperação Judicial
para a emissão desta CPR-Financeira, a outorga das Garantias e a celebração dos
Documentos da Operação, conforme solicitada por meio da petição a ser protocolada pela
Emitente e pelos Avalistas junto ao Juízo da Recuperação Judicial na forma do Anexo VI
a esta CPR-Financeira, bem como a inexistência de recurso contra a decisão que deferir tal
autorização. Caso seja interposto referido recurso, a condição considerar-se-á atendida
desde que o recurso não tenha sido recebido com efeito suspensivo pelo Desembargador
competente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ou, caso tenha sido recebido com efeito
suspensivo, (a) o Desembargador competente tenha reconsiderado a decisão; ou (b) seja
proferida decisão colegiada, que revogue a decisão que determinou o efeito suspensivo;

(xii)

obtenção, pela Emitente e pelos Avalistas, de todas as autorizações e aprovações
governamentais, regulatórias e de terceiros que se fizerem necessárias à emissão desta
CPR-Financeira, à outorga das Garantias e à celebração dos Documentos da Operação;

(xiii)

as informações e declarações prestadas pela Emitente e pelos Avalistas nesta CPRFinanceira e nos Contratos de Garantia deverão ser verdadeiras, consistentes, precisas,
completas, corretas e suficientes, na Data de Emissão, na Data de Desembolso e na data da
liberação dos recursos depositados na Conta de Liberação dos Recursos nos termos do
Contrato de Cessão Fiduciária da Conta de Liberação dos Recursos, como se prestadas ou
repetidas em tais datas;

(xiv)

manutenção de toda a estrutura de contratos e demais acordos existentes e relevantes que
dão à Emitente e aos Avalistas condição fundamental de funcionamento;

(xv)

ausência de mudança na legislação ou regulamentação aplicáveis ao mercado financeiro
ou às operações da espécie tratadas nesta CPR-Financeira que impossibilite o
financiamento ora contratado;

(xvi)

inexistência de quaisquer atos de qualquer autoridade (incluindo o Banco Central do
Brasil), ainda que em caráter liminar, e/ou de quaisquer contestações judiciais, arbitrais ou
administrativas, por qualquer interessado, que impeçam a viabilidade do financiamento ora
contratado;

(xvii)

inexistência de qualquer decisão, ainda que em caráter liminar, que (a) suspenda os efeitos,
reforme, modifique e/ou declare a nulidade, invalidade ou ineficácia, total ou parcial, de
qualquer disposição do Plano de Recuperação Judicial que (1) verse sobre a composição
do Valor Compromissado, (2) verse sobre Novos Recursos (conforme definido no Plano
de Recuperação Judicial) e exclusivamente em relação ao Valor Compromissado, a
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qualquer operação contratada pela Emitente e/ou por qualquer Avalista exclusivamente
para fins de composição do Valor Compromissado (inclusive a operação decorrente desta
CPR-Financeira), bem como suas respectivas condições financeiras, garantias e
autorizações, e/ou (3) cause ou, mediante decurso de tempo, possa causar um Efeito
Adverso Relevante; e/ou (b) resulte na nulidade, invalidade ou ineficácia, em qualquer
caso, de forma total ou parcial, do processamento e/ou da concessão da Recuperação
Judicial a qualquer dos Avalistas Pessoas Físicas;
(xviii)

inexistência de quaisquer pedidos de convocação de assembleia geral de credores, petições,
contestações ou recursos judiciais (exceto pelos recursos listados no Anexo IV a esta CPRFinanceira), arbitrais ou administrativos, formulados pela Emitente, qualquer dos
Avalistas, qualquer de suas respectivas Afiliadas, visando modificar, invalidar, anular,
tornar ineficaz ou de qualquer forma alterar, em qualquer caso, de forma total ou parcial,
qualquer das disposições do Plano de Recuperação Judicial que (1) tratam da composição
do Valor Compromissado, (2) tratam de Novos Recursos, e exclusivamente em relação ao
Valor Compromissado, a qualquer operação contratada pela Emitente e/ou por qualquer
Avalista exclusivamente para fins de composição do Valor Compromissado (inclusive a
operação decorrente desta CPR-Financeira), bem como suas respectivas condições
financeiras, garantias e autorizações, e/ou (3) cause ou, mediante decurso de tempo, possa
causar um Efeito Adverso Relevante;

(xix)

inexistência de quaisquer pedidos, não apreciados até a Data de Desembolso, de
convocação de assembleia geral de credores, petições, contestações ou recursos judiciais
(exceto pelos recursos listados no Anexo IV a esta CPR-Financeira), arbitrais ou
administrativos, formulados por qualquer terceiro que não a Emitente, qualquer dos
Avalistas, a Credora e/ou qualquer de suas respectivas Afiliadas, desde que não seja
manifestamente precluso e seja formulado(s) tempestivamente, visando modificar,
invalidar, anular, tornar ineficaz ou de qualquer forma alterar, em qualquer caso, de forma
total ou parcial, qualquer das disposições do Plano de Recuperação Judicial que (1) tratam
da composição do Valor Compromissado, (2) tratam de Novos Recursos, desde que em
relação ao Valor Compromissado, a qualquer operação contratada pela Emitente e/ou por
qualquer Avalista para fins de composição do Valor Compromissado (inclusive a operação
decorrente desta CPR-Financeira), bem como suas respectivas condições financeiras,
garantias e autorizações, e/ou (3) cause ou, mediante decurso de tempo, possa causar um
Efeito Adverso Relevante;

(xx)

não ocorrência de qualquer dos seguintes eventos: (a) requerimento de autofalência ou
insolvência, decretação da falência, dissolução (exceto pela dissolução da CEM, CEMMA
e COPLASA em razão de incorporação decorrente da Reestruturação Societária), ou
liquidação ou evento equivalente ou procedimento similar, conforme legislação aplicável,
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da Emitente, de qualquer dos Avalistas, de qualquer Controlada Açúcar e Álcool e/ou de
qualquer Afiliada da Emitente, de qualquer Avalista Pessoa Jurídica, de qualquer Avalista
Produtor Rural e/ou de qualquer Controlada Açúcar e Álcool, conforme o caso; (b) ingresso
em juízo com novo requerimento de recuperação judicial (ou procedimento equivalente em
qualquer outra jurisdição) formulado pela Emitente, por qualquer Avalista, por qualquer
Controlada Açúcar e Álcool e/ou por qualquer Afiliada da Emitente, de qualquer Avalista
Pessoa Jurídica, de qualquer Avalista Produtor Rural e/ou de qualquer Controlada Açúcar
e Álcool, independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua
concessão pelo juiz competente, ressalvada a Recuperação Judicial; (c) submissão e/ou
proposta à Credora ou a qualquer outro credor ou classe de credores de pedido de
negociação de plano de recuperação extrajudicial (ou procedimento equivalente em
qualquer outra jurisdição) formulado pela Emitente, por qualquer Avalista, por qualquer
Controlada Açúcar e Álcool e/ou por qualquer Afiliada da Emitente, de qualquer Avalista
Pessoa Jurídica e/ou de qualquer Controlada Açúcar e Álcool, independentemente de ter
sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; e (d) requerimento de
falência, insolvência ou procedimento similar, conforme legislação aplicável, formulado
contra a Emitente, qualquer Avalista Pessoa Jurídica, qualquer Avalista Produtor Rural
e/ou qualquer de suas Afiliadas, que não tenha sido validamente elidido até a Data de
Desembolso;
(xxi)

não ocorrência, desde a data das demonstrações financeiras auditadas consolidadas da
Emitente e das Avalistas Pessoas Jurídicas relativas ao exercício social encerrado em 31
de março de 2020, de qualquer efeito adverso relevante negativo (a) na situação (financeira
ou de outra natureza), negócio, operações, bens, resultados e/ou perspectivas da Emitente
e/ou de qualquer dos Avalistas; (b) na capacidade da Emitente e/ou de qualquer dos
Avalistas de cumprir suas obrigações decorrentes desta CPR-Financeira ou dos demais
Documentos da Operação; ou (c) nos direitos da Credora relativos a esta CPR-Financeira
ou aos demais Documentos da Operação;

(xxii)

ausência de descumprimento, pela Emitente e/ou por qualquer dos Avalistas, da Legislação
Socioambiental, exceto: (x) em relação única e exclusivamente à legislação e
regulamentação relacionadas à saúde e segurança ocupacional ou à medicina do trabalho,
por aqueles descumprimentos que não possam acarretar num efeito adverso relevante (a)
na situação (financeira ou de outra natureza), negócio, operações, bens, resultados e/ou
perspectivas da Emitente e/ou de qualquer dos Avalistas; (b) na capacidade da Emitente
e/ou de qualquer dos Avalistas de cumprir suas obrigações decorrentes desta CPRFinanceira ou dos demais Documentos da Operação; ou (c) nos direitos da Credora
relativos a esta CPR-Financeira ou aos demais Documentos da Operação; e (y) por
condenações civis ou administrativas (mas não criminais) decorrentes de eventuais
incêndios acidentais ocorridos em terras da Emitente e/ou dos Avalistas, que,
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cumulativamente, (a) não foram causados por ação da Emitente, de qualquer dos Avalistas
e/ou de qualquer de suas respectivas Afiliadas com culpa ou dolo e (b) não possam acarretar
num efeito adverso relevante (1) na situação (financeira ou de outra natureza), negócio,
operações, bens, resultados e/ou perspectivas da Emitente e/ou de qualquer dos Avalistas;
(2) na capacidade da Emitente e/ou de qualquer dos Avalistas de cumprir suas obrigações
decorrentes desta CPR-Financeira ou dos demais Documentos da Operação; ou (3) nos
direitos da Credora relativos a esta CPR-Financeira ou aos demais Documentos da
Operação;
(xxiii)

inocorrência de qualquer Evento de Inadimplemento e não estar em curso qualquer evento
que, mediante notificação ou decurso do prazo, pudesse se tornar um Evento de
Inadimplemento;

(xxiv)

inexistência de violação ou evidências concretas e relevantes de violação das Leis
Anticorrupção pela Emitente, por qualquer Avalista, por qualquer Controlada Açúcar e
Álcool, por qualquer Afiliada da Emitente, de qualquer Avalista Pessoa Jurídica, e/ou de
qualquer Controlada Açúcar e Álcool, ou por qualquer de seus respectivos administradores,
funcionários ou agentes desde que agindo em nome da Emitente, do respectivo Avalista,
da respectiva Controlada Açúcar e Álcool, ou da respectiva Afiliada da Emitente, de
qualquer Avalista Pessoa Jurídica e/ou de qualquer Controlada Açúcar e Álcool;

(xxv)

conclusão do levantamento de informações e do processo de análise legal detalhada (due
diligence) da Emitente, dos Avalistas e dos ativos objeto das Garantias Reais, em termos
satisfatórios à Credora, a seu exclusivo critério, conforme padrão usualmente utilizado pelo
mercado de capitais em operações deste tipo, sendo certo que a insatisfação com relação a
quaisquer aspectos relacionados à análise legal deverá ser devidamente identificada e
demonstrada pela Credora;

(xxvi)

recebimento, pela Credora, de comunicação escrita enviada pelo Agente de
Monitoramento, nos termos do Contrato de Fechamento, informando que recebeu
confirmação da Sucden de que as condições precedentes para o desembolso do PPE Sucden
foram verificadas (exceto pela condição precedente relativa ao desembolso desta CPRFinanceira) ou autorizando o desembolso do PPE Sucden ainda que determinadas
condições precedentes para o desembolso do PPE Sucden não tenham sido verificadas;

(xxvii)

emissão de opinião legal pelo escritório Felsberg Advogados, de forma satisfatória à
Credora, asseverando, inter alia, com as devidas ressalvas e qualificações pertinentes,
inclusive, quando for o caso, no que concerne à necessidade de satisfação das condições
suspensivas previstas nos Documentos da Operação: (a) constituem obrigações existentes,
válidas e eficazes da Emitente e dos Avalistas, exequíveis contra a Emitente e os Avalistas
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de acordo com os termos dos respectivos Documentos da Operação de que são parte; (b)
são objeto de todas as autorizações necessárias à sua celebração, as quais foram
devidamente obtidas e encontram-se em vigor na data da emissão de tal opinião legal; e (c)
constituem obrigações extraconcursais em relação à Recuperação Judicial e a eventual
falência da Emitente e dos Avalistas, de modo a serem pagos com precedência em relação
a todos os demais credores da Emitente e dos Avalistas, em conformidade com os artigos
67, 69-A a F e 84, I-B da Lei 11.101 ("Legal Opinion FeA");
(xxviii)

a autorização, pela Emitente e pelos Avalistas, ao administrador judicial da Recuperação
Judicial, nos termos aprovados pela Credora, conforme solicitada na forma do Anexo IX
desta CPR-Financeira, para prestar todas as informações que venham a ser solicitadas pela
Credora durante a vigência das Obrigações Garantidas; e

(xxix)

emissão de opinião legal pelo assessor legal de Quadra Gestão de Recursos S.A., na
qualidade de estruturador da presente operação, em forma e substância satisfatórias à
Credora.

4.3. A Emitente autoriza que, do valor a ser desembolsado pela Credora em decorrência desta CPRFinanceira, sejam descontados os valores referentes às despesas, comissões, encargos, custas e
emolumentos decorrentes da estruturação e viabilização da emissão desta CPR-Financeira conforme
detalhadamente descritos em instrumento celebrado simultaneamente com esta CPR-Financeira e que
regulará o pagamento de tais valores, denominado "Carta de Remuneração – Operação de Crédito Comissão de Estruturação" ("Despesas Flat").
4.3.1. Em nenhuma hipótese, a Credora incorrerá em antecipação de despesas e/ou suportará
despesas com recursos próprios, exceto (i) conforme previsto no instrumento referido na Cláusula 4.3
acima; e (ii) despesas relacionadas à contratação do Agente Fiduciário.
4.4. Caso qualquer das Condições Precedentes não seja cumprida até a Data Limite, prorrogável a
exclusivo critério da Credora, esta CPR-Financeira será automaticamente cancelada e não produzirá
qualquer efeito, hipótese em que (i) a Emitente, os Avalistas e a Credora ficarão automaticamente livres
e desobrigados de qualquer obrigação estipulada neste instrumento, exceto conforme previsto no
instrumento referido na Cláusula 4.3 acima; e (ii) o Credor assinará e entregará prontamente à Emitente
todos os documentos necessários que venham a ser razoavelmente solicitados para formalizar o término
dos Contratos de Garantia e a liberação dos Ônus ali constituídos, se for o caso, os quais deverão ser
entregues pelo Credor à Emitente em 30 (trinta) dias após a solicitação pela Emitente.
4.5. Caso a Credora receba a Solicitação de Desembolso ou a evidência do atendimento de qualquer
das Condições Precedentes após as 11:00 horas de determinada data, o início da contagem do prazo
previsto na Cláusula 4.1 acima para a liberação dos recursos desta CPR-Financeira, ou, conforme o caso,
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a liberação dos recursos desta CPR-Financeira será feito(a) no Dia Útil imediatamente seguinte à data de
tal recebimento.
5. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
5.1. Esta CPR-Financeira é representativa de créditos do agronegócio, nos termos do artigo 3º,
parágrafo quarto, inciso III, da Instrução CVM 600 e do artigo 23, parágrafo primeiro, da Lei 11.076, uma
vez que a Emitente caracteriza-se como "produtora rural", nos termos do artigo 165 da Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 971, de 13 de novembro de 2009, e da Lei 11.076, sendo que
constam como suas atividades na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE ("CNAE"),
identificada em seu comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ o "cultivo de cana-de-açúcar",
representado pelo CNAE n.º 01.13-0-00, como atividade principal, conforme descrito na Cláusula 3ª do
contrato social da Emitente; e como atividades secundárias, (a) "cultivo de soja", representado pelo CNAE
n.º 01.15-6-00; (b) "cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente",
representado pelo CNAE n.º 01.19-9-99; e (c) "serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita",
representado pelo CNAE n.º 01.61-0-03.
5.1.1. Na qualidade de produtor rural, autorizado a emitir cédula de produto rural, cuja emissão, nos
termos do art. 2º da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, conforme alterada, é privativa de produtor
rural e suas associações, inclusive cooperativas, a qual, assim, caracteriza-se como direitos creditórios
originários do agronegócio, a Emitente aplicará os recursos equivalentes ao valor arrecadado por
meio da emissão desta CPR-Financeira, até a Data de Vencimento Final, na consecução de seu objeto
social. Desta forma, para este fim, em consonância com o disposto no art. 69-A da Lei 11.101, os
recursos líquidos obtidos pela Emitente com a emissão desta CPR-Financeira, sempre com
observância ao disposto no §9º do art. 3º da Instrução CVM 600, serão imediatamente utilizados no
financiamento de suas necessidades financeiras de curto prazo e na administração de seus passivos,
incluindo a composição do Valor Compromissado previsto no Plano de Recuperação Judicial, nos
termos e para os fins ali previstos.
5.1.2. Na hipótese de a Credora vir a ser legal e validamente exigida por autoridade competente a
comprovar a destinação dos recursos obtidos pela Emitente com a emissão desta CPR-Financeira, a
Emitente deverá enviar, obrigatoriamente, à Credora, os documentos e informações necessários, tais
como comprovantes de pagamento do Valor Compromissado conforme previsto no Plano de
Recuperação Judicial, incluindo eventuais documentos de natureza contábil, para a comprovação da
utilização dos recursos desembolsados e já utilizados, em até (i) 3 (três) Dias Úteis antes da data final
do prazo demandado pela autoridade competente; ou (ii) caso o prazo demandado pela autoridade
competente seja inferior a 3 (três) Dias Úteis, em prazo compatível com a apresentação tempestiva
da referida documentação pela Credora à autoridade competente.

28

DocuSign Envelope ID: C6744D99-9962-4A35-8EA2-0EE6B3572E37

5.1.3. No caso previsto na Cláusula 5.1.2 acima, a Credora presumirá que as informações e os
documentos mencionados na Cláusula 5.1.2 acima, a serem encaminhados pela Emitente, são
verídicos e não foram objeto de fraude ou adulteração.
6. GARANTIAS
6.1. Garantias Reais: Em garantia do integral e pontual cumprimento (i) da totalidade das obrigações
principais e acessórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive
obrigações de pagamento de encargos moratórios, multas, penalidades e indenizações relativas a esta
CPR-Financeira e demais obrigações da Emitente e/ou dos Avalistas nos demais Documentos da
Operação; e (ii) pagamento de todos os custos e despesas comprovadamente incorridos em relação aos
Documentos da Operação, inclusive, mas não exclusivamente, para fins de cobrança desta CPRFinanceira e excussão das Garantias, incluindo penalidades acordadas entre as partes e aquelas previstas
na legislação aplicável, honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos,
comprovadas e decorrentes da excussão das Garantias ("Obrigações Garantidas"), serão constituídas,
como condição para o desembolso desta CPR-Financeira, de forma não cedular, em documentos
apartados, em favor da Credora, em caráter irrevogável e irretratável, as Garantias Reais.
6.1.1. As Partes desde já concordam que, caso o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis não
seja registrado junto a qualquer cartório de Registro de Imóveis em razão de exigência de tal cartório
de Registro de Imóveis relacionada única e exclusivamente à impossibilidade de constituição de
alienação fiduciária sob condição suspensiva nos termos ali previstos, as partes do Contrato de
Alienação Fiduciária de Imóveis deverão celebrar escritura de hipoteca, a ser lavrada
substancialmente na forma da Escritura de Hipoteca, a qual passará a integrar a definição de
"Escritura de Hipoteca" prevista nesta CPR-Financeira, independentemente de aditamento ou
qualquer formalidade adicional, com o objetivo de constituir, em favor da Credora, hipoteca sobre os
Imóveis Garantia Alienados registrados junto a tal cartório de Registro de Imóveis e cuja alienação
fiduciária não foi registrada nos termos desta cláusula ("Imóveis Excluídos"), sujeitos única e
exclusivamente aos respectivos Ônus Existentes (conforme definido no Contrato de Alienação
Fiduciária de Imóveis) incidentes nesta data sobre os Imóveis Excluídos ("Nova Escritura de
Hipoteca"). Mediante o registro da Nova Escritura de Hipoteca no respectivo cartório de Registro de
Imóveis, as Partes desde já se comprometem a celebrar aditamento ao Contrato de Alienação
Fiduciária de Imóveis para excluir de seu objeto única e exclusivamente os Imóveis Excluídos no
prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contado de tal registro. Ainda, mediante solicitação escrita da Credora
após o implemento da condição suspensiva prevista no Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis,
as partes da Nova Escritura de Hipoteca deverão celebrar com o Credor, no prazo de 5 (cinco) Dias
Úteis de tal solicitação, contrato de alienação fiduciária substancialmente na forma do Contrato de
Alienação Fiduciária de Imóveis (excluindo a condição suspensiva), o qual passará a integrar a
definição de "Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis" prevista nesta CPR-Financeira,
independentemente de aditamento ou qualquer formalidade adicional, em substituição à Nova
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Escritura de Hipoteca, de forma a conferir à Credora alienação fiduciária dos Imóveis Excluídos livres
e desembaraçados de quaisquer Ônus (exceto pela hipoteca em favor da Credora aqui referida, a qual
será liberada para fins da constituição de tal alienação fiduciária).
6.2. Aval: Os Avalistas, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, obrigam-se, na qualidade de
avalistas, devedores solidários e principais pagadores, pelo cumprimento de todas as Obrigações
Garantidas.
6.2.1. Sem prejuízo da garantia fidejussória constituída por meio do Aval nesta CPR-Financeira, os
Avalistas, neste ato, de forma irrevogável e irretratável, renunciam expressamente aos benefícios
previstos nos termos dos artigos 333 (parágrafo único), 364, 366, 368, 371, 821, 824, 827, 829, 830,
834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil e dos artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil.
6.2.2. Os Avalistas, na condição de devedores solidários e principais pagadores, juntamente com a
Emitente e entre si, perante a Credora, para o adimplemento das Obrigações Garantidas, assinam a
presente CPR-Financeira e declaram estar cientes e autorizam a outorga do Aval, aceitando todos os
termos, condições e responsabilidades que daí advenham, sem a existência de qualquer benefício de
ordem e de divisão entre a Emitente e os Avalistas.
6.2.3. O presente Aval entrará em vigor nesta data e permanecerá válido e vigente em todos os seus
termos enquanto persistirem quaisquer Obrigações Garantidas, extinguindo-se imediata e
automaticamente mediante seu integral cumprimento.
6.2.4. Os Avalistas desde já consentem com todos e quaisquer endossos, cessões e/ou transferências
da presente CPR-Financeira, de modo que o presente Aval continuará em pleno vigor e efeito quanto
aos sucessores, endossatários e/ou cessionários da Credora a qualquer título, como se estes fossem os
credores originais desta CPR-Financeira.
6.2.5. A Emitente e cada Avalista se comprometem a não cobrar, receber ou de qualquer outra
forma demandar da Emitente e/ou dos demais Avalistas o pagamento de qualquer valor pago em
decorrência do Aval, seja por sub-rogação, compensação ou a qualquer outro título até que todas as
Obrigações Garantidas tenham sido quitadas. Caso a Emitente ou qualquer Avalista receba quaisquer
pagamentos da Emitente e/ou de qualquer Avalista em decorrência do Aval, a Emitente ou o referido
Avalista, conforme o caso, receberá referidos valores em caráter fiduciário e se compromete a,
independentemente de qualquer notificação ou outra formalidade, transferir imediatamente para a
Conta Centralizadora, em fundos imediatamente disponíveis e transferíveis, os recursos então
recebidos, livres de quaisquer deduções ou retenções em decorrência de tributos, impostos ou
contribuições fiscais, sociais ou parafiscais.
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6.2.6. O pagamento pelos Avalistas independerá de qualquer providência da Credora perante a
Emitente, inclusive, sem limitação, a propositura de qualquer notificação, demanda, medida judicial,
extrajudicial ou protesto, bem como independerá da alegação e/ou existência de qualquer
controvérsia, ação, disputa, contestação ou reclamação que a Emitente tenha contra a Credora e/ou
venha a ter ou a exercer contra a Credora em qualquer juízo, instância ou tribunal em relação às suas
obrigações nos termos desta CPR-Financeira.
6.2.7. Os Avalistas declaram expressamente, para os fins da legislação em vigor, que têm pleno,
total e irrestrito conhecimento de todos os termos e condições desta CPR-Financeira e dos demais
Documentos da Operação, incluindo, sem limitação, das garantias, declarações e eventos de
inadimplemento aqui e lá estabelecidos, consentindo, desde já, as Avalistas com todos e quaisquer
aditamentos a esta CPR-Financeira e aos demais Documentos da Operação que venham a ser
celebrados de tempos em tempos entre as respectivas partes. Eventuais aditamentos firmados no
âmbito dos referidos instrumentos não configurarão renúncia ou novação, expressa ou tácita, das
obrigações garantidas pelos Avalistas, permanecendo os mesmos obrigados pessoalmente até o
pagamento integral das Obrigações Garantidas. Os Avalistas não poderão, em nenhuma hipótese e
em nenhum momento, alegar contra a Credora desconhecimento ou discordância das obrigações
assumidas pela Emitente sob esta CPR-Financeira e/ou sob os demais Documentos da Operação
(incluindo em razão dos aditamentos que vierem a ser celebrados).
6.2.8. Cabe à Credora, direta ou indiretamente, requerer a execução, judicial ou extrajudicial, do
Aval. O Aval poderá ser excutido e exigido dos Avalistas quantas vezes forem necessárias para a
integral liquidação das Obrigações Garantidas. A não-excussão, total ou parcial, do Aval, ou sua
excussão tardia, não ensejará, em hipótese nenhuma, perda do direito de excussão do Aval pela
Credora.
6.2.9. Pela presente CPR-Financeira e para todos os fins de direito, cada Anuente Outorgante
reconhece, anui e consente com os termos e condições desta CPR-Financeira e com todas as
obrigações assumidas por seu respectivo cônjuge (conforme indicado no Preâmbulo) nos termos desta
CPR-Financeira e, em especial, ao Aval.
7. MORA
7.1. No caso de atraso no pagamento dos valores devidos no âmbito desta CPR-Financeira, a Emitente
pagará à Credora (i) multa não compensatória de 2,0% (dois por cento) sobre o montante inadimplido; e
(ii) juros moratórios à taxa efetiva de 1,0% (um por cento) ao mês, calculados desde a data do
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, em adição aos juros remuneratórios calculados, pro rata
die, à mesma taxa da Remuneração, que incidirão desde a data em que um valor era devido até a data do
efetivo pagamento pela Emitente.
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7.2. Não cumprida pontualmente qualquer das obrigações contidas nesta CPR-Financeira, a Emitente
ficará automaticamente constituída em mora, independentemente de qualquer notificação judicial e/ou
extrajudicial por parte da Credora.
8. DECLARAÇÕES DA EMITENTE E DOS AVALISTAS
8.1.
que:

A Emitente e os Avalistas, neste ato, declaram, individual e solidariamente, sob as penas da lei,

(i)

a Emitente é produtora rural, estando apta à emissão desta CPR-Financeira, nos termos da Lei
8.929, conforme previsto na Cláusula 4.5 acima;

(ii)

estão familiarizados com instrumentos financeiros com características semelhantes a CPRFinanceira e têm integral ciência da forma e condições de negociação desta CPR-Financeira,
inclusive com a forma de cálculo do valor devido;

(iii)

têm plena ciência e concordam integralmente com a forma de divulgação e apuração da Taxa
DI, e a forma de cálculo da Remuneração foi acordada por livre vontade da Emitente e dos
Avalistas, em observância ao princípio da boa-fé;

(iv)

têm ciência da forma e condições dos demais Documentos da Operação;

(v)

estão devidamente autorizados a emitir e celebrar, conforme aplicável, esta CPR-Financeira e
os demais Documentos da Operação de que são parte e a cumprir todas as suas obrigações aqui
e ali previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para
tanto;

(vi)

a celebração desta CPR-Financeira e dos demais Documentos da Operação, conforme o caso,
bem como o cumprimento das obrigações aqui e ali previstas, não infringe qualquer obrigação
anteriormente assumida pela Emitente e/ou por qualquer dos Avalistas;

(vii)

a Emitente e as Avalistas Pessoas Jurídicas são sociedades limitadas, devidamente constituídas
e validamente existentes de acordo com as leis brasileiras, com poderes e autoridade para
celebrar esta CPR-Financeira, assumir as obrigações que lhes cabem por força desta CPRFinanceira e cumprir e observar as disposições aqui contidas. Os Avalistas Produtores Rurais
são produtores rurais, devidamente registrados junto aos órgãos competentes de acordo com as
leis brasileiras, com poderes, autorizações e autoridade para celebrar esta CPR-Financeira,
assumir as obrigações que lhes cabem por força desta CPR-Financeira e cumprir e observar as
disposições aqui contidas;
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(viii)

cada Avalista Pessoa Física é plenamente capaz, com plenos poderes e autoridade para celebrar
esta CPR-Financeira, assumir e honrar integralmente as obrigações que lhe cabem por força
desta CPR-Financeira e cumprir e observar as disposições aqui contidas;

(ix)

o estado civil de cada Avalista Pessoa Física está corretamente identificado no Preâmbulo desta
CPR-Financeira e, exceto pelo André e José Carlos (os quais vivem em união estável com
Flávia e Andrea, respectivamente), cada Avalista Pessoa Física declara, ainda, não viver em
união estável;

(x)

todas as informações da Emitente e dos Avalistas prestadas no âmbito desta CPR-Financeira e
dos demais Documentos da Operação são verdadeiras, consistentes, corretas, suficientes, estão
atualizadas até a data em que foram fornecidas e incluem os documentos e informações
relevantes para a tomada de decisão de investimento sobre esta CPR-Financeira,
responsabilizando-se a Emitente e os Avalistas por tais informações prestadas;

(xi)

a emissão desta CPR-Financeira e a celebração dos demais Documentos da Operação de que a
Emitente e os Avalistas sejam parte, o cumprimento das obrigações aqui e ali previstas e a
realização da presente operação: (a) não infringem (1) os documentos societários da Emitente
ou de qualquer Avalista Pessoa Jurídica, (2) qualquer lei, decreto, medida provisória,
regulamento, norma administrativa, ofício, carta, resolução, instrução, circular e/ou qualquer
tipo de determinação, na forma de qualquer outro instrumento ou regulamentação, de órgãos
ou entidades governamentais, autarquias, tribunais ou qualquer outra autoridade
governamental, contrato ou instrumento do qual a Emitente e/ou os Avalistas sejam parte ou
interveniente, ou pelos quais a Emitente, qualquer dos Avalistas e/ou qualquer de seus
respectivos ativos estejam sujeitos, (3) ordem ou decisão judicial, administrativa ou arbitral em
face da Emitente e/ou de qualquer dos Avalistas, ou (4) o Plano de Recuperação Judicial; (b)
nem resultará em: (1) vencimento antecipado e/ou rescisão de qualquer obrigação estabelecida
em qualquer contratos ou instrumentos do qual a Emitente e/ou qualquer dos Avalistas sejam
parte e/ou pelo qual qualquer de seus respectivos ativos esteja sujeito; ou (2) criação de qualquer
Ônus sobre qualquer ativo ou bem da Emitente e/ou de qualquer dos Avalistas, que não os
previstos nesta CPR-Financeira e nos demais Documentos da Operação;

(xii)

a presente CPR-Financeira e os demais Documentos da Operação constituem obrigações lícitas,
válidas, vinculantes e eficazes, exequíveis contra a Emitente e contra os Avalistas, em
conformidade com seus termos e de acordo com a legislação aplicável;

(xiii)

todas as autorizações e medidas de qualquer natureza que sejam necessárias ou obrigatórias à
celebração e cumprimento, por parte da Emitente ou dos Avalistas, conforme o caso, desta
CPR-Financeira, no que toca (a) à validade da mesma, ou (b) à sua exequibilidade contra a
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Emitente ou contra os Avalistas, conforme o caso, foram obtidas ou tomadas, sendo válidas e
estando em pleno vigor e efeito;
(xiv)

o exercício de suas atividades e negócios obedecem às normas e regulamentos que lhes são
aplicáveis, e a Emitente e as Avalistas Pessoas Jurídicas possuem, atualizados e em pleno vigor,
na presente data, todos os alvarás, licenças (inclusive ambientais) e autorizações dos órgãos
federais, estaduais e municipais exigíveis e necessários à sua boa ordem legal, administrativa,
ao desenvolvimento de suas atividades e negócios e à celebração desta CPR-Financeira e dos
demais Documentos da Operação, exceto por determinados Autos de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB), aqueles alvarás, licenças e autorizações (a) que não sejam considerados
materiais para o desenvolvimento de suas atividades, (b) cuja ausência não gere a expectativa
de qualquer Efeito Adverso Relevante, e/ou (c) que já estejam em processo tempestivo de
renovação;

(xv)

(a) as demonstrações financeiras não auditadas consolidadas da Emitente e das Avalistas
Pessoas Jurídicas relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2021 e entregues
pela Emitente à Credora em 18 de outubro de 2021 representam corretamente a posição
patrimonial e financeira da Emitente e das Avalistas Pessoas Jurídicas naquela data e para o
período a que se referem e foram devidamente elaboradas em conformidade com os princípios
contábeis geralmente aceitos no Brasil e refletem corretamente os seus ativos, passivos e
contingências, exceto por eventuais incorreções imateriais e que não possam causar um Efeito
Adverso Relevante; e (b) desde a data das demonstrações financeiras acima mencionadas não
houve qualquer aumento substancial do endividamento líquido da Emitente ou de qualquer
Avalista Pessoa Jurídica ou qualquer fato que possa ter um Efeito Adverso Relevante;

(xvi)

inexiste, nesta data, (a) descumprimento de qualquer disposição relevante contratual, legal ou
de qualquer ordem judicial, administrativa ou arbitral aplicável à Emitente e/ou a qualquer dos
Avalistas; ou (b) qualquer ação judicial, procedimento judicial ou extrajudicial, inquérito ou
qualquer outro tipo de investigação governamental, em qualquer dos casos deste item, (1) que
possa causar um Efeito Adverso Relevante; ou (2) visando anular, alterar, invalidar, questionar
ou de qualquer forma prejudicar esta CPR-Financeira, qualquer outro Documento da Operação;

(xvii)

cumprem, fazem com que as Controladas Açúcar e Álcool, as Afiliadas da Emitente, das
Avalistas Pessoas Jurídicas e das Controladas Açúcar e Álcool e seus respectivos
administradores (conselheiros e diretores) e funcionários cumpram, e instruem seus
subcontratados a cumprirem, as Leis Anticorrupção, na medida que aplicáveis, e (a) mantêm
políticas e procedimentos internos que asseguram o integral cumprimento de tais normas; (b)
dão conhecimento pleno de tais normas a todos os seus profissionais que se relacionam com a
Emitente e os Avalistas, previamente ao início de sua atuação no âmbito desta CPR-Financeira;
(c) abstêm-se de praticar atos de corrupção e de agir de forma lesiva à administração pública,
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nacional ou estrangeira, no interesse ou para benefício, exclusivo ou não, da Emitente ou dos
Avalistas; (d) abstêm-se de exercer qualquer atividade que constitua uma violação às
disposições contidas nas Leis Anticorrupção, quando esta lhes for aplicável; e (e) não têm
conhecimento de qualquer ato ou fato que viole aludidas normas;
(xviii)

não se encontram, assim como não têm conhecimento de que seus representantes,
administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores se
encontrem, direta ou indiretamente: (a) sob investigação em virtude de denúncias de suborno
e/ou corrupção; (b) no curso de um processo judicial e/ou administrativo nem foram
condenados ou indiciados sob a acusação de corrupção ou suborno; (c) listados em alguma
entidade governamental, tampouco conhecidos ou suspeitos de práticas de terrorismo e/ou
lavagem de dinheiro; (d) sujeitos a restrições ou sanções econômicas e de negócios por qualquer
entidade governamental; e/ou (e) banidos ou impedidos, de acordo com qualquer lei que seja
imposta ou fiscalizada por qualquer entidade governamental;

(xix)

não irão receber, transferir, manter, usar ou esconder, recursos que decorram de qualquer
atividade ilícita, bem como não irão contratar empregados ou de alguma forma manter
relacionamento profissional com Pessoas envolvidas com atividades criminosas, em especial
lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, terrorismo ou contra a Leis Anticorrupção;

(xx)

cumprem, e fazem com que as Controladas Açúcar e Álcool, as Afiliadas da Emitente, das
Avalistas Pessoas Jurídicas e das Controladas Açúcar e Álcool, seus respectivos funcionários
e/ou eventuais sub-contratados cumpram, a Legislação Socioambiental;

(xxi)

estão em dia com o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária (municipal,
estadual e federal), trabalhista, previdenciária, ambiental e de quaisquer outras obrigações
impostas por lei, exceto por aquelas questionadas nas esferas administrativa e/ou judicial e para
as quais tenha sido obtido efeito suspensivo e/ou cujo descumprimento não possa causar um
Efeito Adverso Relevante;

(xxii)

é titular de bens suficientes para pagar seus passivos à medida em que se tornem devidos,
inclusive os tributos de sua responsabilidade que sejam devidos ou estejam sendo questionados,
sujeito aos termos do Plano de Recuperação Judicial;

(xxiii)

no desenvolvimento de suas atividades, não incentiva a prostituição, tampouco utiliza ou
incentiva mão-de-obra infantil e/ou em condição análoga à de escravo;

(xxiv)

não foi condenada por (a) questões trabalhistas envolvendo trabalho em condição análoga à de
escravo e/ou trabalho infantil; (b) crime contra o meio ambiente; ou (c) práticas previstas nas
Leis Anticorrupção;
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(xxv)

não foi condenada por descumprimento da Legislação Socioambiental, exceto (x) em relação à
legislação e regulamentação relacionadas à saúde e segurança ocupacional ou à medicina do
trabalho, ou (y) por condenações civis ou administrativas (mas não criminais) decorrentes de
eventuais incêndios acidentais ocorridos em terras da Emitente e/ou dos Avalistas, que,
cumulativamente, (a) não foram causados por ação da Emitente, de qualquer dos Avalistas e/ou
de qualquer de suas respectivas Afiliadas com culpa ou dolo e (b) não possam acarretar num
efeito adverso relevante (1) na situação (financeira ou de outra natureza), negócio, operações,
bens, resultados e/ou perspectivas da Emitente e/ou de qualquer dos Avalistas; (2) na
capacidade da Emitente e/ou de qualquer dos Avalistas de cumprir suas obrigações decorrentes
desta CPR-Financeira ou dos demais Documentos da Operação; ou (3) nos direitos da Credora
relativos a esta CPR-Financeira ou aos demais Documentos da Operação;

(xxvi)

não existe, na presente data, qualquer inadimplemento de qualquer obrigação prevista nesta
CPR-Financeira e/ou em qualquer dos demais Documentos da Operação, e não ocorreu ou
persiste qualquer Evento de Inadimplemento;

(xxvii)

os recursos obtidos com a emissão desta CPR-Financeira não são superiores ao montante
necessário para o desenvolvimento de suas atividades relacionadas ao agronegócio;

(xxviii)

não obtiveram, e se comprometem a não obter ou captar no futuro, recursos, por meio de
instrumentos disponíveis no mercado financeiro e/ou de capitais, para o financiamento de sua
atividade relacionada ao agronegócio, em montante superior ao valor compatível e necessário
com a sua atividade econômica;

(xxix)

possuem todas as licenças, concessões, autorizações, permissões e alvarás necessários ao
exercício de suas atividades, estando válidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor,
exceto (a) por aquelas em fase de renovação dentro do prazo legalmente estabelecido para tanto,
e/ou (b) por aquelas cuja não obtenção ou renovação não possa causar qualquer Efeito Adverso
Relevante; e (c) por determinados Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) cuja não
obtenção ou renovação não possa causar qualquer Efeito Adverso Relevante;

(xxx)

(a) não financiam, custeiam, patrocinam ou de qualquer modo subvencionam a prática dos atos
ilícitos previstos nas Leis Anticorrupção; (b) não prometem, oferecem ou doam, direta ou
indiretamente, qualquer item de valor a agente público ou a terceiros para obter ou manter
negócios ou para obter qualquer vantagem imprópria; (c) não aceitam ou se comprometem a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por meio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de
qualquer espécie, direta ou indiretamente relacionados ao objeto do presente título, que
constituam prática ilegal, que atente aos bons costumes, ética, moral e de corrupção sob as leis
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dos países sede, e onde tenham filiais, dos contratantes, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma; e (d) em todas as suas atividades relacionadas
a este instrumento, cumprirão, a todo tempo, com todas as Leis Anticorrupção;
(xxxi)

a emissão desta CPR-Financeira é realizada no curso normal dos negócios da Emitente e os
recursos decorrentes de tal emissão serão aplicados nos termos da Cláusula 5.1.1 acima;

(xxxii)

desde a data das demonstrações financeiras não auditadas consolidadas da Emitente e das
Avalistas Pessoas Jurídicas relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2021 e
entregues pela Emitente à Credora em 18 de outubro de 2021, não houve qualquer (a) Efeito
Adverso Relevante; (b) operação relevante realizada pela Emitente, por qualquer Avalista e/ou
qualquer Controlada Açúcar e Álcool em valor, individual ou agregado considerando todas as
operações realizadas desde a data de tais demonstrações financeiras até a presente data, superior
a R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais); (c) obrigação relevante, direta ou contingente,
incorrida pela Emitente, por qualquer Avalista e/ou por qualquer Controlada Açúcar e Álcool
em valor, individual ou agregado considerando todas as operações realizadas desde a data de
tais demonstrações financeiras até a presente data, superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões
de reais); (d) alteração no capital social da Emitente, de qualquer Avalista Pessoa Jurídica e/ou
de qualquer Controlada Açúcar e Álcool; ou (e) aumento no endividamento líquido da
Emitente, de qualquer Avalista e/ou de qualquer Controlada Açúcar e Álcool em valor,
individual ou agregado considerando todas as operações realizadas desde a data de tais
demonstrações financeiras até a presente data, superior a R$30.000.000,00 (trinta milhões de
reais), exceto, em qualquer caso deste item (xxxii), conforme aplicável: (1) pela contratação do
PPE Sucden e eventual variação cambial dele decorrente; (2) pela Reestruturação Societária;
(3) por eventual variação cambial que possa afetar o endividamento líquido da Emitente, de
qualquer Avalista e/ou de qualquer Controlada Açúcar e Álcool; (4) pela venda, transferência
e cessão da outorga para se estabelecer como Produtor Independente de Energia Elétrica,
mediante a implantação e exploração da Central Geradora Termelétrica, para o
desenvolvimento, construção, manutenção e operação da usina termelétrica denominada UTE
Planalto Bionergia, com potência instalada de 50.000 KW, garantia física de 24,6 MK médios
e tendo como combustível o bagaço da cana-de-açúcar, outorgados pela Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL à Planalto Bio; (5) por operações realizadas no curso ordinário dos
negócios da Emitente e das Avalistas Pessoas Jurídicas relativas a venda de açúcar, etanol e
subprodutos, contratação de arrendamentos e parcerias rurais, contratação de operações de
hedge e/ou instrumentos derivativos, aquisição de insumos, parcelamentos e renegociações de
dívidas tributárias, aquisição de implementos e equipamentos agrícolas; e (6) pelas seguintes
obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial: (A) pagamento dos credores da classe
I, (B) pagamento dos Credores Fornecedores Estratégicos (conforme definido no Plano de
Recuperação Judicial), e (C) honorários do Administrador Judicial, de consultores jurídicos,
financeiros, operacionais, contábeis, empresas de auditoria e correlatos;
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(xxxiii)

estão, assim como suas respectivas Controladas, cumprindo as leis, regulamentos, normas
administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou instâncias judiciais
aplicáveis ao exercício de suas atividades, exceto por aqueles questionados de boa-fé nas
esferas administrativa e/ou judicial e que não possa causar qualquer Efeito Adverso Relevante;

(xxxiv)

não está em estado de necessidade ou sob coação para celebrar esta CPR-Financeira ou os
demais Documentos da Operação, tampouco tem urgência em celebrá-los;

(xxxv)

reconhecem que as Garantias Reais (exceto a Hipoteca) são garantias de natureza fiduciária,
inclusive para os fins do disposto no artigo 49, § 3º da Lei 11.101, de modo que, em nenhuma
hipótese, os bens e direitos creditórios que integram tais Garantias Reais serão considerados
bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, e a sua excussão, venda ou retirada do
estabelecimento não afetam, em nenhuma medida, a capacidade operacional e financeira da
Emitente e das Avalistas, preservando fontes de recursos suficientes para cumprimento das suas
obrigações correntes e para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial; e

(xxxvi)

a presente CPR-Financeira constitui um financiamento extraconcursal na modalidade Debtor
in Possession Financing (DIP Financing), contratado pela Emitente no âmbito da Recuperação
Judicial, conforme expressamente autorizado nos termos do Plano de Recuperação Judicial. A
presente CPR-Financeira terá, portanto, expressa preferência sobre todos os demais créditos da
Emitente e Avalistas, inclusive, sem limitação, aqueles decorrentes de quaisquer obrigações da
Emitente e Avalistas no âmbito do Plano de Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 66A, 67, 69-A, 69-B e 84, I-B da Lei 11.101.

9. VENCIMENTO ANTECIPADO
9.1. Sujeito ao disposto na Cláusula 9.2 abaixo, esta CPR-Financeira poderá ser declarada
antecipadamente vencida, podendo a Credora, ou qualquer terceiro que venha a sucedê-la como titular da
presente CPR-Financeira, independentemente de qualquer aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial,
exigir imediatamente o cumprimento e pagamento de todas as obrigações aqui assumidas pela Emitente
e pelos Avalistas, na ocorrência de qualquer dos eventos previstos em lei, nos demais Documentos da
Operação (incluindo, sem limitação, em qualquer Contrato de Garantia) e/ou de qualquer dos seguintes
eventos (cada um dos eventos listados abaixo e dos demais eventos previstos em lei e/ou nos demais
Documentos da Operação, um "Evento de Inadimplemento"):
Eventos de Inadimplemento Automáticos
(i)
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Financeira e/ou dos demais Documentos da Operação, não sanada no prazo de até 2 (dois) Dias
Úteis contados da data em que tal obrigação for devida;
(ii)

cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de transferência a
terceiros, no todo ou em parte, pela Emitente ou por qualquer dos Avalistas, de qualquer de suas
obrigações nos termos desta CPR-Financeira e/ou dos demais Documentos da Operação, desde
que tal cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de
transferência não tenha sido previamente aprovada, por escrito, pela Credora;

(iii)

se a Emitente, qualquer Avalista Produtor Rural ou qualquer Avalista Pessoa Jurídica propuser
plano de recuperação extrajudicial à Credora ou a qualquer outro credor ou classe de credores,
independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano;

(iv)

requerimento de (a) autofalência, insolvência, dissolução (exceto pela dissolução da CEM,
CEMMA e COPLASA em razão de incorporação decorrente da Reestruturação Societária),
liquidação ou qualquer procedimento semelhante, pela Emitente, qualquer Avalista, qualquer
Controlada Açúcar e Álcool e/ou qualquer Afiliada da Emitente, de qualquer das Avalistas
Pessoas Jurídicas, de qualquer dos Avalistas Produtores Rurais e/ou de qualquer das Controladas
Açúcar e Álcool, (b) falência, insolvência, dissolução, liquidação ou qualquer procedimento
semelhante, por terceiros contra a Emitente, qualquer dos Avalistas, qualquer das Controladas
Açúcar e Álcool e/ou qualquer Afiliada da Emitente, de qualquer das Avalistas Pessoas Jurídicas
e/ou qualquer das Controladas Açúcar e Álcool, não elidido no prazo legal, ou (c) decretação da
falência, dissolução, liquidação ou procedimento semelhante, conforme aplicável, da Emitente,
de qualquer Avalista Pessoa Jurídica, de qualquer dos Avalistas Produtores Rurais e/ou de
qualquer Controlada Açúcar e Álcool;

(v)

pedido de recuperação judicial (ressalvada a Recuperação Judicial) ou extrajudicial ou
realização de qualquer medida com intuito semelhante pela Emitente, por qualquer Avalista e/ou
por qualquer Controlada Açúcar e Álcool, conforme aplicável, independentemente do
deferimento do processamento da respectiva recuperação ou, ainda, da homologação do
respectivo plano;

(vi)

decretação ou requerimento de insolvência civil de qualquer Avalista Pessoa Física, ressalvado
o direito de substituição de tal Avalista Pessoa Física, mediante aprovação da Credora;

(vii)

na hipótese de a Emitente, qualquer dos Avalistas, qualquer dos Anuentes Outorgantes e/ou
qualquer Controlada Açúcar e Álcool tentar ou praticar qualquer ato visando anular, revisar,
cancelar ou repudiar, por meio judicial ou extrajudicial, esta CPR-Financeira, qualquer dos
demais Documentos da Operação ou qualquer das suas respectivas cláusulas;
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(viii)

a constatação, a qualquer momento, de comprovada falsidade ou incorreção quanto a qualquer
declaração ou garantia prestada pela Emitente ou por qualquer dos Avalistas nesta CPRFinanceira e/ou nos demais Documentos da Operação;

(ix)

se for declarada, por qualquer autoridade governamental, a anulação, nulidade ou
inexequibilidade desta CPR-Financeira e/ou de qualquer Documento da Operação;

(x)

existência de qualquer questionamento, pela Emitente, por quaisquer das Avalistas, por
quaisquer Anuentes Outorgantes e/ou por quaisquer Controladas Açúcar e Álcool, acerca da
celebração, validade e/ou exequibilidade desta CPR-Financeira e/ou de qualquer Documento da
Operação e/ou visando anular, alterar, invalidar, rescindir, resilir, extinguir ou de outra forma
afetar substancialmente esta CPR-Financeira e/ou qualquer Documento da Operação;

(xi)

rescisão, resilição, ineficácia ou qualquer outra forma de extinção desta CPR-Financeira e/ou de
qualquer dos Contratos de Garantia;

(xii)

a existência de decisão em vigor, ainda que em caráter liminar, que (a) suspenda os efeitos,
reforme, modifique e/ou declare a nulidade, invalidade ou ineficácia, total ou parcial, de
qualquer das disposições do Plano de Recuperação Judicial que (1) verse sobre a composição
do Valor Compromissado, (2) verse sobre Novos Recursos, desde que em relação ao Valor
Compromissado, a qualquer operação contratada pela Emitente e/ou por qualquer Avalista para
fins de composição do Valor Compromissado (inclusive a operação decorrente desta CPRFinanceira), bem como suas respectivas condições financeiras, garantias e autorizações, e/ou (3)
cause ou, mediante decurso de tempo, possa causar um Efeito Adverso Relevante; (b) resulte na
nulidade, invalidade ou ineficácia, em qualquer caso, de forma total ou parcial, do
processamento e/ou da concessão da Recuperação Judicial a qualquer dos Avalistas Pessoas
Físicas; e/ou (c) declare a nulidade, invalidade ou ineficácia, em qualquer caso, de forma total
ou parcial (x) da decisão de autorização do Juízo da Recuperação Judicial para a emissão desta
CPR-Financeira; (y) da outorga das Garantias; e/ou (z) da celebração dos Documentos da
Operação, sendo que, para as hipóteses (x), (y) e (z) acima, tal decisão não tenha sido suspensa
por decisão, ainda que em caráter liminar, proferida pelo Desembargador competente do
Tribunal de Justiça de São Paulo;

(xiii)

não destinação, pela Emitente, dos recursos líquidos obtidos com a emissão desta CPRFinanceira nos termos da Cláusula 5 acima; e/ou

(xiv)

caso os recursos depositados na Conta de Liberação dos Recursos não se tornem definitivamente
pagáveis aos credores da Emitente de acordo com o Plano de Recuperação Judicial, nos termos
previstos no Contrato de Fechamento.
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Eventos de Inadimplemento Não Automáticos
(xv)

protesto, contra a Emitente, qualquer dos Avalistas, qualquer Controlada Açúcar e Álcool e/ou
qualquer Afiliada da Emitente, de qualquer das Avalistas Pessoas Jurídicas e/ou de qualquer das
Controladas Açúcar e Álcool, ainda que na condição de garantidoras, cujo valor não pago,
individual ou agregado, ultrapasse o montante de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais),
atualizados, anualmente, com base na variação positiva do IPCA, ou seu equivalente em outras
moedas, desde que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias: (a) a Emitente, a respectiva Avalista,
a respectiva Controlada Açúcar e Álcool ou a respectiva Afiliada da Emitente, da respectiva
Avalista Pessoa Jurídica e/ou da respectiva Controlada Açúcar e Álcool tenha comprovado que
o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiros e tenha adotado medidas judiciais para o
cancelamento de tal protesto, inclusive prestado garantias suficientes em juízo, desde que a
prestação de tais garantias não resulte em um Efeito Adverso Relevante e não seja vedada por
esta CPR; (b) o protesto tenha sido cancelado, ou (c) tenham sido prestadas garantias suficientes
em juízo, desde que a prestação de tais garantias não resulte em um Efeito Adverso Relevante e
não seja vedada por esta CPR;

(xvi)

a constituição ou existência de qualquer Ônus sobre qualquer dos ativos sujeitos às Garantias
Reais, exceto (a) pelas Garantias Reais; e (b) pelos Ônus existentes nesta data, conforme
identificados nos respectivos Contratos de Garantia;

(xvii)

a constituição de qualquer Ônus sobre (a) qualquer das quotas de emissão da CEMMA ou
COPLASA ou, após a Reestruturação Societária, da Moreno de Nipoã ou Moreno Luiz Antônio;
e/ou (b) quaisquer bens móveis por antecipação existentes em qualquer dos Imóveis Garantia
(incluindo, sem limitação, árvores, plantações, cana-de-açúcar, colheitas pendentes ou em via
de formação, frutos acondicionados, armazenados ou colhidos), exceto, na hipótese deste item
(b), por (x) penhor ou alienação fiduciária contratado por prazo igual ou inferior a 3 (três) anossafra contados da respectiva contratação, limitado, em qualquer caso, à Data de Vencimento
Final; e (y) penhor ou alienação fiduciária de cana-de-açúcar contratada em garantia do PPE
Sucden;

(xviii)

aprovação e/ou realização de operações de fusão, cisão ou incorporação que envolvam a
Emitente, qualquer Avalista Pessoa Jurídica, qualquer Controlada Açúcar e Álcool e/ou
qualquer Afiliada da Emitente, de qualquer das Avalistas Pessoas Jurídicas e/ou de qualquer das
Controladas Açúcar e Álcool, sem a prévia anuência, por escrito, da Credora, exceto pela
incorporação da CEM, CEMMA e COPLASA decorrente da Reestruturação Societária;

(xix)

se ocorrer uma Mudança de Controle, sem a prévia anuência expressa por escrito da Credora;
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(xx)

alteração ou modificação do objeto social da Emitente e/ou de qualquer Avalista Pessoa Jurídica,
sem a prévia anuência expressa por escrito da Credora, que: (a) resulte em mudança da atividade
preponderante da Emitente e/ou do respectivo Avalista Pessoa Jurídica, conforme o caso, exceto
pela alteração do objeto social da(s) sociedade(s) incorporadora(s) no âmbito da Reestruturação
Societária única e exclusivamente para incluir as atividades constantes do respectivo objeto
social da(s) sociedade(s) incorporada(s); ou (b) descaracterize a emissão desta CPR-Financeira
pela Emitente nos termos da regulamentação aplicável;

(xxi)

pagamento, pela Emitente e/ou por qualquer Avalista Pessoa Jurídica, de lucros, dividendos,
juros sobre capital próprio e/ou qualquer outra participação no lucro ou outra forma de
distribuição de recursos a seus sócios/acionistas, exceto (a) remuneração de pró-labore ou
equivalente até o limite agregado de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) por
mês, corrigido, anualmente, pela variação positiva do IPCA; (b) pagamento de
obrigações/transferências de recursos contratadas com seus sócios/acionistas em termos e
condições não menos favoráveis do que aqueles que seriam obtidos em uma operação
comparável, em termos estritamente comerciais, com uma Pessoa que não seja uma Parte
Relacionada (exceto por pagamentos e/ou transferência de lucros, dividendos, juros sobre
capital próprio e/ou qualquer outra participação no lucro que são totalmente vedados) e desde
que tais contratações não sejam vedadas por esta CPR-Financeira;

(xxii)

redução do capital social da Emitente e/ou de qualquer Avalista Pessoa Jurídica, exceto se (a)
previamente aprovado por escrito pela Credora; (b) para fins de absorção de prejuízos; ou (c)
pela redução de capital social decorrente da Reestruturação Societária única e exclusivamente
para fins de absorção de prejuízos;

(xxiii)

se qualquer autorização governamental ou regulatória necessária ao cumprimento das
obrigações assumidas pela Emitente e/ou por qualquer dos Avalistas nesta CPR-Financeira ou
nos demais Documentos da Operação for revogada, retirada, cancelada ou de qualquer outra
forma perder a validade ou eficácia ou for modificada ou aditada de forma que
comprovadamente resulte em um Efeito Adverso Relevante, desde que a respectiva revogação,
retirada, cancelamento, perda de validade ou eficácia, modificação ou aditamento, não seja
revertida ou suspensa no prazo de até 20 (vinte) Dias Úteis contados da ciência formal de seu
proferimento pela Emitente;

(xxiv)

se a Emitente, qualquer Avalista ou qualquer Controlada Açúcar e Álcool descumprir qualquer
dispositivo de qualquer Lei Anticorrupção;

(xxv)

se a Emitente, qualquer Avalista ou qualquer Controlada Açúcar e Álcool descumprir qualquer
dispositivo da Legislação Socioambiental, exceto por aqueles descumprimentos (1) da
legislação e regulamentação relacionadas à saúde e segurança ocupacional ou à medicina do
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trabalho que não possam acarretar num efeito adverso relevante (a) na situação (financeira ou
de outra natureza), negócio, operações, bens, resultados e/ou perspectivas da Emitente e/ou de
qualquer dos Avalistas; (b) na capacidade da Emitente e/ou de qualquer dos Avalistas de cumprir
suas obrigações decorrentes desta CPR-Financeira ou dos demais Documentos da Operação; ou
(c) nos direitos da Credora relativos a esta CPR-Financeira ou aos demais Documentos da
Operação; e (2) decorrentes de eventuais incêndios acidentais, que, cumulativamente, (x) não
sejam causados por ação da Emitente, de qualquer dos Avalistas e/ou de qualquer de suas
respectivas Afiliadas com culpa ou dolo, (y) não resultem em condenações criminais para a
Emitente, qualquer Avalista ou qualquer Controlada Açúcar e Álcool, e (z) não possam acarretar
num efeito adverso relevante (a) na situação (financeira ou de outra natureza), negócio,
operações, bens, resultados e/ou perspectivas da Emitente e/ou de qualquer dos Avalistas; (b)
na capacidade da Emitente e/ou de qualquer dos Avalistas de cumprir suas obrigações
decorrentes desta CPR-Financeira ou dos demais Documentos da Operação; ou (c) nos direitos
da Credora relativos a esta CPR-Financeira ou aos demais Documentos da Operação;
(xxvi)

vencimento antecipado de qualquer obrigação financeira da Emitente, de qualquer dos Avalistas
e/ou de qualquer Controlada Açúcar e Álcool, cujo valor principal, individual ou agregado, em
conjunto ou isoladamente, seja superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), atualizado,
anualmente, com base na variação positiva do IPCA, ou o equivalente em outras moedas;

(xxvii) inadimplemento financeiro, pela Emitente, por qualquer Avalista e/ou por qualquer Controlada
Açúcar e Álcool, e/ou ocorrência de qualquer outro evento que possa ensejar a declaração de
vencimento antecipado de qualquer obrigação financeira da Emitente, de qualquer dos Avalistas
e/ou de qualquer Controlada Açúcar e Álcool, não sanado no prazo de cura estabelecido no
respectivo instrumento, cujo valor principal, individual ou agregado, em conjunto ou
isoladamente, seja superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), atualizado, anualmente,
com base na variação positiva do IPCA, ou o equivalente em outras moedas;
(xxviii) falta de cumprimento, pela Emitente e/ou por qualquer dos Avalistas, de qualquer obrigação não
pecuniária decorrente desta CPR-Financeira e/ou de qualquer dos Documentos da Operação,
desde que, sendo passível de correção, não seja sanado (a) no prazo de 10 (dez) dias do seu
descumprimento, ou (b) caso outro prazo esteja expressamente estabelecido nesta CPRFinanceira e/ou nos Documentos da Operação, em tal prazo específico;
(xxix)
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se houver a cessão, venda, alienação e/ou qualquer outra forma de Transferência, pela Emitente,
por qualquer das Avalistas Pessoas Jurídicas ou por qualquer Controlada Açúcar e Álcool,
conforme o caso, (a) de bens escriturados no respectivo ativo não circulante, ou (b) de ativos
e/ou participações societárias em subsidiária e/ou Controladas, em qualquer dos casos deste
item, em valor individual ou agregado igual ou superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de
reais) por ano, atualizado, anualmente, com base na variação positiva do IPCA, ou seu

DocuSign Envelope ID: C6744D99-9962-4A35-8EA2-0EE6B3572E37

equivalente em outras moedas, exceto (1) se a Pessoa que receba tais ativos ou participações
societárias passe a figurar como (ou já seja) avalista desta CPR-Financeira; (2) se ocorrido no
curso ordinário de seus negócios; (3) pela venda da produção e insumos pela Emitente no curso
ordinário de seus negócios; (4) se permitido nos termos do Plano de Recuperação Judicial; (5)
se previamente aprovado, por escrito, pelo Credor; (6) para garantia de novos
financiamentos/empréstimos a serem contratados pela Emitente, por qualquer das Avalistas
Pessoas Jurídicas ou por qualquer Controlada Açúcar e Álcool, respeitada a limitação prevista
no item (xliii) abaixo; (7) pela venda, transferência e cessão da outorga para se estabelecer como
Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da Central
Geradora Termelétrica, para o desenvolvimento, construção, manutenção e operação da usina
termelétrica denominada UTE Planalto Bionergia, com potência instalada de 50.000 KW,
garantia física de 24,6 MK médios e tendo como combustível o bagaço da cana-de-açúcar,
outorgados pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL à Planalto Bio; ou (8) pela
Transferência de ativos da(s) sociedade(s) incorporada(s) para a(s) respectiva(a) sociedade(s)
incorporadora(s) no âmbito da Reestruturação Societária;
(xxx)

se houver qualquer Transferência (exceto em virtude de sucessão hereditária), por qualquer um
dos Avalistas Pessoas Físicas e/ou por qualquer dos Avalistas Produtores Rurais, (a) de ativos
não circulantes em valor individual ou agregado igual ou superior a R$30.000.000,00 (trinta
milhões de reais) por ano, atualizado, anualmente, com base na variação positiva do IPCA, ou
seu equivalente em outras moedas, por Avalista Pessoa Física, exceto (1) se a Pessoa que receba
tais ativos passe a figurar como (ou já seja) avalista desta CPR-Financeira; (2) se permitido nos
termos do Plano de Recuperação Judicial; ou (3) se previamente aprovado, por escrito, pelo
Credor; e/ou (b) de participações societárias na Emitente, em qualquer das Avalistas Pessoas
Jurídicas e/ou em qualquer Controlada Açúcar e Álcool, exceto (1) se previamente aprovado,
por escrito, pelo Credor; e/ou (2) pela cessão de participações societárias na Emitente, em
qualquer das Avalistas Pessoas Jurídicas e/ou em qualquer Controlada Açúcar e Álcool entre os
sócios da respectiva sociedade e desde que tal cessão não possa resultar em Mudança de
Controle; e/ou (3) em decorrência da Reestruturação Societária;

(xxxi)

caso a Emitente, qualquer Avalista e/ou qualquer de suas respectivas Afiliadas utilize em suas
atividades mão-de-obra infantil e/ou em condição análoga à de escravo, ou em caso de qualquer
incentivo pela Emitente, por qualquer dos Avalistas e por qualquer de suas respectivas Afiliadas,
de qualquer forma, à prostituição infantil;

(xxxii) descumprimento (a) pela Emitente e/ou por qualquer dos Avalistas Pessoas Jurídicas, de
qualquer decisão judicial de exigibilidade imediata e não sujeita a recurso e/ou qualquer decisão
arbitral não sujeita a recurso, prolatada contra a Emitente e/ou qualquer dos Avalistas Pessoas
Jurídicas, em montante superior a R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), atualizado,
anualmente, com base na variação positiva do IPCA, desde que, em qualquer hipótese, a
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respectiva decisão não esteja sujeita a recurso e possa comprovadamente causar um Efeito
Adverso Relevante; e/ou (b) por qualquer dos Avalistas Pessoas Físicas e/ou por qualquer dos
Avalistas Produtores Rurais, de qualquer decisão judicial de exigibilidade imediata e não sujeita
a recurso e/ou qualquer decisão arbitral não sujeita a recurso, prolatada contra qualquer dos
Avalistas Pessoas Físicas e/ou qualquer dos Avalistas Produtores Rurais, em montante superior
a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), atualizado, anualmente, com base na variação
positiva do IPCA, desde que, em qualquer hipótese, a respectiva decisão não esteja sujeita a
recurso e possa comprovadamente causar um Efeito Adverso Relevante;
(xxxiii) se a Emitente, qualquer dos Avalistas e/ou qualquer Controlada Açúcar e Álcool admitir por
escrito sua incapacidade de, ou se de qualquer outra forma não for capaz de, pagar suas dívidas
em valor acima de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) atualizado, anualmente, com base
na variação positiva do IPCA;
(xxxiv) celebração, propositura (inclusive a convocação de assembleia geral de credores) ou
apresentação, pela Emitente, por qualquer Avalista e/ou por qualquer de suas respectivas
Afiliadas, sem a prévia anuência expressa por escrito da Credora, (a) de qualquer alteração ao
Plano de Recuperação Judicial que possa comprovadamente causar um Efeito Adverso
Relevante, e/ou (b) de qualquer alteração a qualquer das disposições do Plano de Recuperação
Judicial que (1) tratam da composição do Valor Compromissado, (2) tratam de Novos Recursos,
desde que em relação ao Valor Compromissado, a qualquer operação contratada pela Emitente
e/ou por qualquer Avalista para fins de composição do Valor Compromissado (inclusive a
operação decorrente desta CPR-Financeira), bem como suas respectivas condições financeiras,
garantias e autorizações, e/ou (3) cause ou, mediante decurso de tempo, possa causar um Efeito
Adverso Relevante;
(xxxv) caso ocorra o descumprimento, pela Emitente e/ou por qualquer Avalista, do Plano de
Recuperação Judicial, desde que não sanado nos termos da decisão judicial nesse sentido, ou de
qualquer obrigação contida no Plano de Recuperação Judicial e referido descumprimento
acarrete um Efeito Adverso Relevante;
(xxxvi) caso (a) em até 20 (vinte) Dias Úteis contados da Data de Desembolso, a Credora não tenha
recebido 2 (duas) vias originais de termo de liberação de cada Ônus existente sobre os bens e
direitos objeto das Garantias Reais, devidamente firmado pelos representantes legais do credor
beneficiário de tal Ônus, com firmas reconhecidas, exceto se, no prazo de 3 (três) Dias Úteis
contado do término do prazo de 20 (vinte) Dias Úteis acima, a Emitente tenha enviado à Credora
comprovação de que adotou todas as medidas legais aplicáveis, inclusive em juízo, para a
obtenção dos referidos termos de liberação ou de autorização judicial para a liberação de tais
Ônus; (b) em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de recebimento dos respectivos termos
de liberação de cada Ônus pela Emitente ou da obtenção da autorização judicial para a liberação
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do respectivo Ônus, conforme o caso, a Credora não tenha recebido cópia do
protocolo/prenotação de cada termo de liberação ou autorização judicial acima referido junto
aos cartórios competentes nos quais os respectivos Ônus tenham sido registrados; (c) a Emitente
deixe de informar à Credora, no menor prazo possível, quaisquer exigências que tais cartórios
venham a fazer para a averbação dos referidos termos e de cumprir tais exigências em até 30
(trinta) dias da data de cada nota de devolução dos respectivos cartórios; (d) em até 90 (noventa)
dias contados do respectivo protocolo/prenotação, prorrogáveis automaticamente por outros 30
(trinta) dias em caso da existência de exigências dos respectivos cartórios, a Credora não tenha
recebido comprovação satisfatória à Credora da averbação de cada um dos termos de liberação
ou autorização judicial, evidenciando que os bens e direitos objeto das Garantias Reais estão
livres e desembaraçados de quaisquer Ônus, exceto pelas Garantias Reais;
(xxxvii) caso, em até 90 (noventa) dias corridos contados do pagamento do Valor Compromissado, prazo
este prorrogável automaticamente por mais 30 (trinta) dias contados de seu término, caso a
Reestruturação Societária não esteja concluída (i.e., todos os documentos societários
relacionados à Reestruturação Societária estarem devidamente registrados pela Junta Comercial
do Estado de São Paulo) em até 10 (dez) dias contados do pagamento do Valor Compromissado,
a Emitente e os Avalistas não tenham requerido o imediato e incondicional encerramento da
Recuperação Judicial ao Juízo da Recuperação Judicial, nos termos da Cláusula 17.3 do Plano
de Recuperação Judicial;
(xxxviii) realização, pela Emitente e/ou por qualquer Avalista Pessoa Jurídica, de quaisquer operações
estranhas ao seu respectivo objeto social ou quaisquer atos em desacordo com seu respectivo
contrato social ou com os Documentos da Operação, que possa causar um Efeito Adverso
Relevante;
(xxxix) desapropriação, confisco, sequestro, expropriação ou qualquer outra medida de qualquer
autoridade governamental que resulte na perda da propriedade ou posse direta de parte
substancial dos ativos, direitos ou propriedades da Emitente e/ou de qualquer Avalista de forma
a, cumulativamente, afetar (a) as atividades atualmente praticadas pela Emitente e/ou pelo
respectivo Avalista e (b) sua capacidade de pagamento das obrigações assumidas nos
Documentos da Operação;
(xl)

46

revogação, cancelamento, suspensão ou perda de validade ou eficácia de qualquer registro,
consentimento, autorização, aprovação, licença, alvará, concessão, ordem de, ou qualificação
perante qualquer autoridade governamental ou órgão regulatório exigida (a) para a validade ou
exequibilidade de qualquer dos Documentos da Operação; ou (b) para o fiel, pontual e integral
cumprimento das obrigações decorrentes de qualquer dos Documentos da Operação, em
qualquer caso que possa ter um Efeito Adverso Relevante;
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(xli)

ocorrência de qualquer dano ou dano ambiental na infraestrutura e/ou no seu entorno da
Emitente e/ou de qualquer Avalista Pessoa Jurídica, independentemente de serem ocasionados
por ações da natureza ou humanas, que resulte na suspensão das operações da Emitente e/ou da
respectiva Avalista Pessoa Jurídica que possa comprovadamente causar um Efeito Adverso
Relevante;

(xlii)

exceto por (a) operações entre os Avalistas Pessoas Físicas e/ou Avalistas Produtores Rurais,
(b) operações entre qualquer Avalista Pessoa Física e/ou qualquer Avalista Produtores Rurais e
qualquer Controlada de tal Avalista Pessoa Física (exceto a Emitente, qualquer Avalista Pessoa
Jurídica e qualquer Controlada Açúcar e Álcool, sendo permitido, porém, que os Avalistas
Pessoas Físicas e suas Controladas avalizem, afiancem e/ou concedam qualquer tipo de garantia
fidejussória para quaisquer Dívidas: da Emitente, de qualquer Avalista Pessoa Jurídica e de
qualquer Controlada Açúcar e Álcool), (c) operações entre a Emitente, qualquer Avalista Pessoa
Jurídica e/ou qualquer Controlada Açúcar e Álcool e vice-e-versa, e (d) operações entre qualquer
Avalista Pessoa Física e/ou qualquer Avalista Produtores Rurais e qualquer familiar de qualquer
dos Avalistas Pessoa Física ou Pessoa Controlada por familiar de qualquer dos Avalistas Pessoas
Física, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º (segundo) grau, a Emitente e/ou qualquer Avalista (1) contratar, obtiver,
realizar, conceder, avalizar e/ou garantir, direta ou indiretamente, quaisquer Dívidas e/ou
quaisquer pagamentos por conta de reorganização societária, incluindo, sem limitação,
pagamentos por conta de redução de capital, a qualquer Parte Relacionada, direta ou
indiretamente; (2) realizar investimento em qualquer Parte Relacionada (incluindo por meio da
subscrição de ações, concessões de empréstimos ou adiantamentos ou transferência de
propriedade); (3) arrendar, vender, transferir ou dispuser de qualquer ativo, tangível ou
intangível, para qualquer Parte Relacionada; (4) contratar arrendamento (na qualidade de
arrendatária) ou adquirir qualquer ativo, tangível ou intangível, de qualquer Parte Relacionada;
ou (5) participar de, ou realizar, qualquer operação comercial com qualquer Parte Relacionada;
a menos que, em qualquer um das hipóteses previstas nos itens 3, 4 e 5 acima, a respectiva
operação ou série de operações seja(m) realizada(s) em termos e condições não menos
favoráveis do que aqueles que seriam obtidos em uma operação comparável, em termos
estritamente comerciais, com uma Pessoa que não seja uma Parte Relacionada, observado que
as exceções listadas nos itens (b) a (d) acima não se aplicam a qualquer Transferência de
propriedade de qualquer dos ativos e direitos objeto das Garantias Reais, salvo conforme
autorizado nos respectivos Contratos de Garantia;

(xliii)

contratação, pela Emitente, por qualquer das Avalistas Pessoas Jurídicas e/ou por qualquer
Controlada Açúcar e Álcool (a) de qualquer Dívida que resulte em (A) uma razão entre a Dívida
Líquida e o EBITDA combinado dos últimos 12 (doze) meses da Emitente e das Avalistas
Pessoas Jurídica, combinado entre elas, superior a 2,0x (duas vezes) com relação ao trimestre
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fiscal encerrado imediatamente antes da data de verificação em questão (i.e., a data da
contratação de qualquer nova Dívida), e/ou (B) uma razão entre a Dívida Líquida e o EBIT
combinado dos últimos 12 (doze) meses da Emitente e das Avalistas Pessoas Jurídica,
combinado entre elas, superior a 3,50x (três inteiros e cinquenta centésimos vezes) com relação
ao trimestre fiscal encerrado imediatamente antes da data de verificação em questão (i.e., a data
da contratação de qualquer nova Dívida), em qualquer hipótese dos itens (A) e (B) acima,
conforme calculado pela Credora de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no
Brasil, com base nas demonstrações financeiras combinadas auditadas anualmente ou objeto de
revisão limitada trimestral mais recentes da Emitente e das Avalistas Pessoas Jurídicas; e/ou (b)
de qualquer Dívida contratada na modalidade Debtor in Possession, nos termos do Art. 69 da
Lei 11.101, até o encerramento da Recuperação Judicial, exceto pelo financiamento decorrente
desta CPR-Financeira e o PPE Sucden;
(xliv)

concessão, pela Emitente, por qualquer dos Avalistas Pessoas Jurídica e/ou por qualquer
Controlada Açúcar e Álcool de quaisquer Dívidas a quaisquer terceiros, ou prestação, pela
Emitente, por qualquer das Avalistas Pessoas Jurídicas e/ou por qualquer Controlada Açúcar e
Álcool, de garantias fidejussórias de cumprimento de quaisquer obrigações de terceiros,
incluindo a prestação de fianças ou avais para esses fins, que resultem em (a) uma razão entre a
Dívida Líquida e o EBITDA combinado dos últimos 12 (doze) meses da Emitente e das
Avalistas Pessoas Jurídica superior a 2,0x (duas vezes) com relação ao trimestre fiscal encerrado
imediatamente antes da data de verificação em questão (i.e., a data da concessão de qualquer
nova Dívida ou prestação de garantias fidejussórias), e/ou (b) uma razão entre a Dívida Líquida
e o EBIT combinado dos últimos 12 (doze) meses da Emitente e das Avalistas Pessoas Jurídica
superior a 3,50x (três inteiros e cinquenta centésimos vezes) com relação ao trimestre fiscal
encerrado imediatamente antes da data de verificação em questão (i.e., a data da concessão de
qualquer nova Dívida ou prestação de garantias fidejussórias), em qualquer hipótese dos itens
(a) e (b) acima, conforme calculado pela Credora de acordo com os princípios contábeis
geralmente aceitos no Brasil, com base nas demonstrações financeiras combinadas auditadas
anuais ou objeto de revisão limitada trimestrais mais recentes da Emitente e das Avalistas
Pessoas Jurídicas;

(xlv)

autuação pelos órgãos governamentais de caráter fiscal, ambiental ou de defesa de concorrência
que possa comprovadamente resultar em um Efeito Adverso Relevante;

(xlvi)

rescisão de qualquer dos programas de transação tributária junto à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional ("PGFN") identificados no Anexo II desta CPR-Financeira que leve à
exigibilidade dos débitos neles incluídos, exceto para fins de migração a programa de
transação que já esteja disponível para migração quando da rescisão e que seja mais benéfico
para a Emitente e/ou para o respectivo Avalista em relação ao programa objeto da respectiva
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rescisão, desde que tal migração seja permitida por lei e seja formalizada nos termos, prazos e
condições autorizados em lei; e/ou
(xlvii)

rescisão de qualquer dos programas de parcelamento junto à Receita Federal do Brasil ("RFB")
e/ou à PGFN identificados no Anexo III desta CPR-Financeira que leve à exigibilidade dos
débitos neles incluídos, exceto para fins de migração a programa de parcelamento que já
esteja disponível para migração quando da rescisão e que seja mais benéfico para a Emitente
e/ou para o respectivo Avalista em relação ao programa objeto da respectiva rescisão, desde
que tal migração seja permitida por lei e seja formalizada nos termos, prazos e condições
autorizados em lei.

9.2. A presente CPR-Financeira vencerá antecipadamente de forma automática, independentemente de
aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, caso seja verificada a ocorrência de qualquer dos eventos
descritos nos itens (i) a (xiv) da Cláusula 9.1 acima ("Eventos de Inadimplemento Automáticos").
9.3. Na ocorrência de qualquer dos eventos descritos nos itens (xv) a (xlvii) da Cláusula 9.1 acima
("Eventos de Inadimplemento Não Automáticos"), a Credora poderá, a seu exclusivo critério, declarar o
vencimento antecipado das obrigações decorrentes desta CPR-Financeira.
9.4. Na ocorrência do vencimento antecipado das obrigações decorrentes desta CPR-Financeira, por
qualquer motivo, a Emitente obriga-se a liquidar esta CPR-Financeira mediante pagamento do Valor
Nominal ou do seu saldo, acrescido da Remuneração incorrida e não paga até a data do efetivo pagamento
e, caso o vencimento antecipado tenha se verificado em razão da ocorrência de qualquer dos Eventos de
Inadimplemento Automáticos listados nos itens (i) a (vii), (x), (xiii) e (xiv) da Cláusula 9.1 acima ou em
razão da ocorrência de qualquer dos Eventos de Inadimplemento Não Automáticos listados nos itens (xvi),
(xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxvi), (xxvii), (xxix), (xxx), (xxxii)(a), (xxxiv), (xxxv), (xxxvii) e
(xlii) da Cláusula 9.1 acima (desde que: (a) no caso dos itens (xvi) e (xvii) da Cláusula 9.1 acima, a
constituição dos respectivos Ônus seja realizada de forma voluntária pelo respectivo titular dos ativos
sujeitos às Garantias Reais; e (b) no caso dos itens (xxvi) e (xxvii) da Cláusula 9.1 acima, o valor ali
referido seja superior a R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais)), acrescido de prêmio calculado
conforme a fórmula abaixo, sem prejuízo do pagamento dos encargos moratórios, quando for o caso, e de
quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emitente nos termos desta CPR-Financeira e/ou de
qualquer dos demais Documentos da Operação, no prazo de até 1 (um) Dia Útil contado da data em que a
Emitente receber comunicado por escrito da Credora nesse sentido:
PVA = (VNe + J) x (P/100) x (PM)

Onde:
"PVA": prêmio de vencimento antecipado, expresso em reais;
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"VNe": corresponde ao Valor Nominal ou saldo do Valor Nominal, conforme o caso,
informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
"J": valor unitário da Remuneração devida na data de pagamento dos valores previstos na Cláusula
9.4 acima, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
"P": o valor indicado na tabela abaixo correspondente à data do pagamento dos valores previstos
na Cláusula 9.4 acima:
DATA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO
De 29/10/2021 (Data de Emissão) (inclusive) a 30/09/2022 (inclusive)
De 01/10/2022 (inclusive) a 31/03/2023 (inclusive)
De 01/04/2023 (inclusive) a 31/03/2024 (inclusive)
De 01/04/2024 (inclusive) a 31/03/2025 (inclusive)
A partir de 01/04/2025 (inclusive)

VALOR
0,4500
0,3500
0,2000
0,1000
zero

"PM": número de meses entre a data de pagamento dos valores previstos na Cláusula 9.4 acima
(inclusive) e a Data de Vencimento Final, calculada conforme a fórmula abaixo com 1 (uma) casa
decimal e arredondamento:
𝑃𝑀 =

𝐷𝐶
30

Onde:
"DC": número de dias corridos entre a data de pagamento dos valores previstos na Cláusula 9.4
acima (inclusive) e a Data de Vencimento Final (exclusive).
9.5. Caso os recursos recebidos em pagamento desta CPR-Financeira, inclusive em decorrência da
excussão ou execução das Garantias, não sejam suficientes para pagar simultaneamente todos os valores
devidos, tais recursos deverão ser alocados pela Credora de acordo com a seguinte ordem de preferência:
(i) quaisquer valores devidos pela Emitente no âmbito desta CPR-Financeira, incluindo, sem limitação,
as despesas devidas pela Emitente previstas na Cláusula 17.1 abaixo e que não sejam os valores a que se
referem os itens (ii) a (vi) abaixo; (ii) encargos moratórios e demais encargos devidos sob esta CPRFinanceira; (iii) prêmio de vencimento antecipado; (iv) Remuneração vencida; (v) Remuneração do
período em referência; e (vi) amortização do saldo do Valor Nominal. A Emitente e os Avalistas
permanecerão responsáveis pela quitação do saldo devedor dos valores acima previstos que não tiverem
sido pagos, sem prejuízo dos acréscimos de encargos moratórios e outros encargos incidentes sobre o
saldo devedor desta CPR-Financeira enquanto não forem pagos.
9.6. Para fins de acompanhamento pela Credora de eventual ocorrência dos Eventos de Inadimplemento,
a Emitente se compromete a enviar declaração anual à Credora, até 30 (trinta) dias após o encerramento
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de seu exercício social, atestando a não ocorrência de quaisquer dos Eventos de Inadimplemento no
período.
9.7. A ocorrência de qualquer dos Eventos de Inadimplemento deverá ser comunicada à Credora pela
Emitente, em até 1 (um) Dia Útil de sua ciência. O descumprimento, pela Emitente, do dever de comunicar
à Credora no referido prazo não impedirá a Credora, a seu critério, de exercer seus poderes, faculdades e
pretensões previstos nesta CPR-Financeira e/ou nos demais Documentos da Operação, inclusive de
declarar o vencimento antecipado desta CPR-Financeira, nos termos desta Cláusula.
10.

LIQUIDAÇÃO OU AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA

Liquidação Antecipada Facultativa Total
10.1. A Emitente poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, optar
por realizar a liquidação antecipada total dos valores devidos nos termos desta CPR-Financeira
("Liquidação Antecipada Facultativa Total").
10.1.1. A Liquidação Antecipada Facultativa Total somente poderá ocorrer mediante envio de
comunicação dirigida à Credora, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias e máxima de 30
(trinta) dias da data da Liquidação Antecipada Facultativa Total, sendo certo que tal comunicação
deverá conter ao menos (a) o valor da Liquidação Antecipada Facultativa Total, observada a
Cláusula 10.1.2 abaixo; (b) a data efetiva para Liquidação Antecipada Facultativa Total, que deverá
ser necessariamente um Dia Útil; e (c) demais informações necessárias à operacionalização da
Liquidação Antecipada Facultativa Total.
10.1.2. O valor a ser pago pela Emitente à Credora em razão da Liquidação Antecipada
Facultativa Total será igual ao Valor Nominal ou saldo do Valor Nominal, conforme o caso,
acrescido da Remuneração incorrida e não paga até a data da efetiva Liquidação Antecipada
Facultativa Total e acrescido de prêmio calculado conforme a seguinte fórmula:
PPA = (VNe + J) x (P/100) x (PM)

Onde:
"PPA": prêmio de pagamento antecipado, expresso em reais;
"VNe": corresponde ao Valor Nominal ou saldo do Valor Nominal, conforme o caso,
informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
"J": valor unitário da Remuneração devida na data de pagamento da Liquidação Antecipada
Facultativa Total, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
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"P": o valor indicado na tabela abaixo correspondente à data da efetiva Liquidação Antecipada
Facultativa Total:
DATA DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA FACULTATIVA TOTAL
De 29/10/2021 (Data de Emissão) (inclusive) a 30/09/2022 (inclusive)
De 01/10/2022 (inclusive) a 31/03/2023 (inclusive)
De 01/04/2023 (inclusive) a 31/03/2024 (inclusive)
De 01/04/2024 (inclusive) a 31/03/2025 (inclusive)
A partir de 01/04/2025 (inclusive)

VALOR
0,4500
0,3500
0,2000
0,1000
zero

"PM": número de meses entre a data de pagamento da Liquidação Antecipada Facultativa Total
(inclusive) e a Data de Vencimento Final, calculada conforme a fórmula abaixo com 1 (uma) casa
decimal e arredondamento:
𝑃𝑀 =

𝐷𝐶
30

Onde:
"DC": número de dias corridos entre a data de pagamento da Liquidação Antecipada Facultativa
Total (inclusive) e a Data de Vencimento Final (exclusive).
Amortização Antecipada Facultativa Parcial
10.2. A Emitente poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo a partir de 1º de abril de 2023
(inclusive), optar por realizar amortizações extraordinárias do saldo do Valor Nominal ("Amortização
Antecipada Facultativa Parcial").
10.2.1. Cada Amortização Antecipada Facultativa Parcial somente poderá ocorrer mediante
envio de comunicação dirigida à Credora, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias e máxima
de 30 (trinta) dias da data da respectiva Amortização Antecipada Facultativa Parcial, sendo certo
que tal comunicação deverá conter ao menos (a) o valor da respectiva Amortização Antecipada
Facultativa Parcial, observada a Cláusula 10.3.2 abaixo; (b) a data efetiva para a respectiva
Amortização Antecipada Facultativa Parcial, que deverá ser necessariamente um Dia Útil; e (c)
demais informações necessárias à operacionalização da respectiva Amortização Antecipada
Facultativa Parcial.
10.2.2. O valor a ser pago pela Emitente à Credora em razão da Amortização Antecipada
Facultativa Parcial será igual à soma (i) da parcela a ser amortizada do Valor Nominal ou saldo do
Valor Nominal, conforme o caso, observado que tal parcela deverá ser igual a, no mínimo,
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), porém limitada a 98% (noventa e oito por cento)
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do saldo do Valor Nominal, (ii) da Remuneração incorrida e não paga até a data da efetiva
Amortização Antecipada Facultativa Parcial, e (iii) de prêmio calculado sobre o montante da
amortização antecipada facultativa conforme a seguinte fórmula (observado que, caso a respectiva
Amortização Antecipada Facultativa Parcial aconteça em qualquer Data de Pagamento de Valor
Nominal e/ou de Remuneração, deverão ser desconsiderados tais valores):
PPA = (AMT + J) x (P/100) x (PM)

Onde:
"PPA": prêmio de pagamento antecipado, expresso em reais;
"AMT": corresponde à parcela do Valor Nominal ou saldo do Valor Nominal, conforme o caso,
objeto da respectiva Amortização Antecipada Facultativa Parcial, informado/calculado com 8
(oito) casas decimais, sem arredondamento;
"J": valor unitário da Remuneração da respectiva Amortização Antecipada Facultativa Parcial
devida na data de pagamento da Amortização Antecipada Facultativa Parcial, calculado com
8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
"P": o valor indicado na tabela abaixo correspondente à data da efetiva respectiva Amortização
Antecipada Facultativa Parcial:
DATA DA AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA FACULTATIVA PARCIAL
De 01/04/2023 (inclusive) a 31/03/2024 (inclusive)
De 01/04/2024 (inclusive) a 31/03/2025 (inclusive)
A partir de 01/04/2025 (inclusive)

VALOR
0,2000
0,1000
zero

"PM": número de meses entre a data de pagamento da Amortização Antecipada Facultativa Parcial
(inclusive) e a Data de Vencimento Final, calculada conforme a fórmula abaixo com 1 (uma) casa
decimal e arredondamento:
𝑃𝑀 =

𝐷𝐶
30

Onde:
"DC": número de dias corridos entre a data de pagamento da Amortização Antecipada Facultativa
Parcial (inclusive) e a Data de Vencimento Final (exclusive).
11.
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11.1. Sem prejuízo das demais obrigações previstas nesta CPR-Financeira e nos demais Documentos da
Operação, a Emitente e os Avalistas obrigam-se, de forma solidária, a:
(i)

não celebrar qualquer contrato ou praticar qualquer ato que possa restringir os direitos da Credora
decorrentes desta CPR-Financeira e/ou dos demais Documentos da Operação, no todo ou em parte,
inclusive (mas sem se limitar) após a ocorrência de um Evento de Inadimplemento;

(ii)

manter todas as autorizações necessárias à assinatura desta CPR-Financeira e demais Documentos
da Operação, bem como ao cumprimento de todas as obrigações previstas nos documentos
indicados neste item, sempre válidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor;

(iii)

cumprir, mediante o recebimento de comunicação enviada por escrito pela Credora na qual se
declare que ocorreu e persiste um inadimplemento ou um Evento de Inadimplemento, todas as
instruções razoáveis por escrito emanadas da Credora para regularização das obrigações
inadimplidas ou do Evento de Inadimplemento;

(iv)

cumprir fiel e integralmente todas as suas obrigações previstas nesta CPR-Financeira e nos demais
Documentos da Operação;

(v)

manter válidas e eficazes as declarações prestadas nesta CPR-Financeira e nos demais
Documentos da Operação, mantendo a Credora, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da
data de ocorrência, informada de qualquer ato ou fato que possa afetar a validade ou a eficácia de
qualquer de tais declarações e informar as medidas cabíveis que estão sendo adotadas para sanar
ou evitar a invalidade ou a ineficácia de qualquer de tais declarações;

(vi)

dar ciência desta CPR-Financeira e dos demais Documentos da Operação e de seus respectivos
termos e condições aos seus administradores e executivos e fazer com que estes cumpram e façam
cumprir todos os seus termos e condições;

(vii)

cumprir por si, pelas Controladas Açúcar e Álcool, empregados e eventuais sub-contratados, as
Leis Anticorrupção;

(viii) cumprir, e adotar seus melhores esforços para que as Controladas Açúcar e Álcool, empregados e
eventuais sub-contratados cumpram, a Legislação Socioambiental;
(ix)
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(x)

entregar à Credora, na data em que ocorrer primeiro entre o último dia do prazo estabelecido pelas
disposições legais e regulamentares aplicáveis e a data da efetiva divulgação, cópia das
demonstrações financeiras combinadas da Emitente e das Avalistas Pessoas Jurídicas, relativas a
cada exercício social, auditadas por empresa de auditoria independente registrada na CVM, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil;

(xi)

envidar os melhores esforços para entregar à Credora, até 31 de outubro de 2021, ou, em todo o
caso, entregar até 31 de dezembro de 2021, cópia das demonstrações financeiras combinadas da
Emitente e das Avalistas Pessoas Jurídicas, auditadas pela KPMG Auditores Independentes,
relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2021, as quais não poderão conter variações
materiais negativas em relação às demonstrações financeiras não auditadas consolidadas da
Emitente e das Avalistas Pessoas Jurídicas relativas ao exercício social encerrado em 31 de março
de 2021 e entregues pela Emitente à Credora em 18 de outubro de 2021;

(xii)

entregar à Credora, na data em que ocorrer primeiro entre o último dia do prazo estabelecido pelas
disposições legais e regulamentares aplicáveis e a data da efetiva divulgação, cópia das
demonstrações financeiras combinadas da Emitente e das Avalistas Pessoas Jurídicas, relativas a
cada trimestre de cada exercício social (exceto pelo último trimestre de seu exercício social), com
revisão limitada por empresa de auditoria independente registrada na CVM, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil;

(xiii) manter os ativos necessários à condução de suas atividades: (a) em boas condições de operação
e manutenção; bem como (b) segurados por sociedades seguradoras de boa reputação e que
gozem de boa situação financeira, com apólices que cubram o mesmo valor e os riscos que
usualmente são cobertos na mesma área por sociedades que se dediquem às mesmas atividades
ou atividades similares, sendo facultado à Credora solicitar cópia dos referidos documentos;
(xiv) manter em dia o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária (municipal, estadual
e federal) (exceto (a) pelo inadimplemento de obrigações tributárias que não possa causar um
Efeito Adverso Relevante, e (b) pelo inadimplemento de obrigações tributárias no âmbito de
qualquer programa de transação ou parcelamento perante a RFB e/ou PGFN, conforme o caso,
para fins de migração a programa de transação ou parcelamento perante a RFB e/ou PGFN,
conforme o caso, que já esteja disponível para migração quando do inadimplemento e que seja
mais benéfico para a Emitente e/ou para o respectivo Avalista em relação ao programa objeto
do respectivo inadimplemento, desde que tal migração seja permitida por lei e seja formalizada
nos termos, prazos e condições autorizados em lei), trabalhista e/ou previdenciária, exceto por
aquelas cuja exigibilidade esteja suspensa ou esteja sendo discutida de boa-fé no âmbito
administrativo ou judicial;
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(xv)

na hipótese da legalidade, validade, eficácia ou exequibilidade de qualquer ou parte das disposições
relevantes desta CPR-Financeira e/ou de qualquer dos Documentos da Operação ser questionada
judicialmente por qualquer Pessoa, tomar todas as medidas necessárias para contestar tal ação no
prazo legal e informar tal acontecimento à Credora em até 5 (cinco) Dias Úteis contados do seu
conhecimento acerca de tal fato; e

(xvi) auxiliar a Credora e a empresa responsável pela elaboração de laudos de avaliação relativos aos
Imóveis Garantia, sempre que solicitado pela Credora.
12.

CESSÃO E ENDOSSO

12.1. A Emitente e os Avalistas não poderão ceder quaisquer de suas obrigações descritas nesta CPRFinanceira sem a prévia autorização por escrito da Credora.
12.2. A Emitente e os Avalistas desde já autorizam a Credora a vincular esta CPR-Financeira como
lastro de emissão dos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio, da 7ª emissão da Credora,
bem como a instituir regime fiduciário sobre os direitos creditórios do agronegócio oriundos desta CPRFinanceira nos termos da Lei 11.076 ("CRA").
13.2.1. Para fins do disposto na Cláusula 12.2, acima, a Emitente e os Avalistas autorizam a Credora
ou terceiros por ela indicados a divulgar os dados e informações desta CPR-Financeira, dos demais
Documentos da Operação, da Emitente e/ou dos Avalistas para os prestadores de serviço envolvidos
direta ou indiretamente na operação de securitização da qual esta CPR-Financeira faz parte, para
potenciais titulares dos CRA e para o mercado de valores mobiliários, de forma que tal divulgação
não violará o disposto na Lei Complementar n.º 105, de 10 de janeiro de 2001, conforme em vigor, e
qualquer outra regulação ou disposição contratual.
13.

REGISTRO E CUSTÓDIA

13.1. A presente CPR-Financeira será registrada (i) pela Custodiante junto à B3, na qualidade de sistema
de registro e de liquidação financeira de ativos, autorizado pelo Banco Central do Brasil, na modalidade
com liquidação financeira fora do âmbito da B3; e (ii) pela Emitente junto ao competente cartório de
Registro de Títulos e Documentos da comarca da sede da Emitente.
13.2. A Custodiante manterá sob sua custódia, diretamente ou por meio da contratação de terceiros
qualificados, às suas expensas, a via digital negociável desta CPR-Financeira e de seus eventuais
aditamentos, nos termos e para os efeitos dos artigos 627 e seguintes do Código Civil Brasileiro,
responsabilizando-se pela sua guarda até a liquidação desta CPR-Financeira.
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13.2.1. A Emitente e a Credora se comprometem a encaminhar à Custodiante uma via negociável
digital desta CPR-Financeira, bem como de seus eventuais aditamentos, no prazo de até 10 (dez)
dias contados da data que os mesmos sejam registrados.
13.2.2. A Emitente se compromete a encaminhar à Credora e à Custodiante uma via digital de cada
aditamento a esta CPR-Financeira, devidamente registrada no competente cartório de Registro de
Títulos e Documentos da comarca da sede da Emitente, no prazo de até 10 (dez) dias contados da
data do respectivo registro.
14.

ADITAMENTOS

14.1. Conforme previsto no artigo 9º da Lei 8.929, esta CPR-Financeira poderá ser retificada e ratificada,
no todo ou em parte, por meio de aditamentos que passarão a integrá-la, após a devida formalização pela
Emitente, pelos Avalistas e pela Credora.
14.2. Qualquer alteração a esta CPR-Financeira dependerá de prévia aprovação da Emitente, dos
Avalistas e da Credora.
15.

PAGAMENTO DE TRIBUTOS

15.1. Os tributos incidentes sobre esta CPR-Financeira e todas as obrigações e pagamentos ora
contratados deverão ser integralmente pagos pela Emitente e/ou pelos Avalistas, incluindo, sem limitação,
todos os custos de tributação incidentes sobre quaisquer pagamentos devidos à Credora, na qualidade de
titular desta CPR-Financeira, excetuados os impostos a serem arcados diretamente pela Credora nos
termos da legislação em vigor. Neste sentido, referidos pagamentos deverão ser acrescidos dos valores
atuais e futuros correspondentes a quaisquer tributos que sobre eles incidam, venham a incidir ou sejam
entendidos como devidos. Para tanto, a Emitente e os Avalistas desde já reconhecem ser pecuniária a
obrigação aqui prevista, e declara serem líquidos, certos e exigíveis todos e quaisquer valores que vierem
a ser apresentados contra os mesmos, pela Credora, na qualidade de titular desta CPR-Financeira,
pertinentes a esses tributos.
16.

DISPOSIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

16.1. A Emitente e os Avalistas declaram que respeitam, nesta data, e que respeitarão, por toda a vigência
desta CPR-Financeira, a Legislação Socioambiental e que a utilização dos valores objeto desta CPRFinanceira não implicará na violação da Legislação Socioambiental.
16.2. A Emitente e os Avalistas obrigam-se a cumprir as obrigações oriundas da Legislação
Socioambiental, bem como obter todos os documentos (laudos, estudos, relatórios, licenças, autorizações,
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permissões, certificados, registros, etc.) nela previstos, e manter as licenças, autorizações, outorgas
ambientais e demais certificados e registros necessários ao regular desempenho de suas atividades em plena
vigência e eficácia.
16.3. A Emitente e os Avalistas entregarão à Credora, em até 10 (dez) Dias Úteis da data em que receber
a solicitação, todos os documentos mencionados na Cláusula 16.2 (incluindo, sem limitação, os
documentos necessários para atestar o cumprimento da Legislação Socioambiental), bem como enviará
quaisquer outras informações relativas a aspectos socioambientais relacionados à sua atividade, se assim
solicitado.
16.4. A Emitente e os Avalistas informarão à Credora, por escrito, em até 5 (cinco) Dias Úteis da data
em que for notificado pela autoridade competente sobre a ocorrência de quaisquer das seguintes hipóteses
relacionadas à Emitente, aos Avalistas ou que possam impactar esta CPR-Financeira: (i) descumprimento
da Legislação Socioambiental; (ii) ocorrência de dano ambiental; e/ou (iii) instauração e/ou existência de
processo administrativo ou judicial relacionado a aspectos socioambientais.
16.5. A Emitente obriga-se a comunicar a Credora, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da
respectiva notificação pela autoridade competente, sobre eventuais autuações pelos órgãos responsáveis
pela fiscalização de normas ambientais e trabalhistas no que tange a trabalho em condições análogas a
escravo e trabalho infantil, bem como sobre a revogação, cancelamento ou não obtenção de autorizações
ou licenças necessárias para o seu funcionamento.
17.

DESPESAS

17.1. As Despesas Flat serão descontadas pela Credora do Valor de Desembolso, correndo por conta da
Emitente e dos Avalistas as demais despesas e custos incorridos com a estruturação, emissão, registro,
depósito e execução desta CPR-Financeira e das Garantias, e quaisquer outros custos relacionados a esta
CPR-Financeira e/ou às Garantias (inclusive os custos relativos à contratação do Banco Depositário, do
Agente de Monitoramento e a empresa de monitoramento referida no Contrato de Alienação Fiduciária de
Produtos Agrícolas, nos termos dos instrumentos e propostas firmados com tais prestadores de serviços),
exceto conforme previsto nas Cláusulas 4.3.1 e 4.4 acima, quando tais despesas serão diretamente arcadas
pela Credora.
18.

DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Notificações: Todos os documentos e as comunicações, sempre feitos por escrito, assim como os
meios físicos que contenham documentos ou comunicações, a serem enviados por qualquer das partes,
deverão ser encaminhados para os seguintes endereços:
a) para a Emitente e Avalistas Pessoas Jurídicas:

58

DocuSign Envelope ID: C6744D99-9962-4A35-8EA2-0EE6B3572E37

USINAS MORENO
Rodovia SP 253 – KM 160 – CEP.: 14.210-000 - Luiz Antônio/SP
At.: Carlos Moreno
E-mail: carlosmoreno@usinamoreno.com.br
At. Francisco A. M. Reis
E-mail: francisco.reis@usinamoreno.com.br
b) para os Avalistas Pessoas Físicas, Avalistas Produtores Rurais e Anuentes Outorgantes, nos
endereços indicados no Anexo X desta CPR-Financeira.
c) para a Credora:
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Rio Branco, nº 181, sala 711, Centro
20040-007 Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Haroldo Monteiro da Silva
E-mail: haroldo.monteiro@reit.com.br
c/c:
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Rua Joaquim Floriano, nº 940, 6º andar, Itaim-Bibi
04534-004 – São Paulo, SP
At.:
Sr. Nilto Calixto
E-mail:
estruturacao@quadra.capital
c/c:
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Centro
20050-005 Rio de Janeiro, RJ
At.:
Matheus Gomes Faria / Pedro Paulo Oliveira
E-mail:
spestruturacao@simplificpavarini.com.br
d) para o Agente Fiduciário:
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Centro
20050-005 Rio de Janeiro, RJ
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At.:
E-mail:

Matheus Gomes Faria / Pedro Paulo Oliveira
spestruturacao@simplificpavarini.com.br

18.1.1. Os documentos e as comunicações, assim como os meios físicos que contenham documentos
ou comunicações, serão considerados recebidos quando entregues, sob protocolo ou mediante "Aviso
de Recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou comprovante de
entrega do serviço de "courier", nos endereços acima, ou quando da confirmação do envio da
transmissão via correio eletrônico (e-mail). Para os fins deste item, será considerada válida a
confirmação do envio via correio eletrônico (e-mail) ainda que emitida pela Parte que tenha
transmitido a mensagem, desde que o comprovante tenha sido expedido a partir do equipamento
utilizado na transmissão e que dele constem informações suficientes à identificação do emissor e do
destinatário da comunicação.
18.2. A Emitente reconhece que a presente CPR-Financeira constitui uma obrigação válida, vinculante
e título executivo extrajudicial, nos termos da Lei 8.929 e do Código de Processo Civil.
18.3. A abstenção, pela Credora, do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhe são
assegurados, em decorrência de lei ou desta CPR-Financeira, ou a eventual concordância com atrasos no
cumprimento das obrigações aqui assumidas pelo Emitente, não implicarão em novação, e nem impedirão
a Credora de exercer, a qualquer momento, referidos direitos e faculdades.
18.4. Na hipótese de eventual inadimplência da Emitente, a Credora poderá promover as medidas
judiciais cabíveis, iniciando a execução por quantia certa contra devedor ou qualquer outra medida que
entender cabível.
18.5. Além dos encargos estabelecidos nesta CPR-Financeira, a Credora poderá, em caso de
inadimplência, cobrar da Emitente todas as despesas razoáveis de cobrança judicial, acrescidos de
quaisquer despesas judiciais e/ou processuais e os honorários de sucumbência, arbitrados em juízo.
18.6. A Emitente responsabiliza-se a manter constantemente atualizados, junto à Credora, o(s)
endereço(s) para efeito de comunicação sobre qualquer ato ou fato decorrente desta CPR-Financeira.
18.7. A presente CPR-Financeira é firmada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando a Emitente
e os Avalistas, por si e seus eventuais sucessores.
18.8. Caso qualquer das disposições ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz,
prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as partes,
em boa-fé, a substituírem a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo
efeito.
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18.9. A Emitente e as Avalistas permanecerão obrigadas a pagar todos e quaisquer valores devidos nos
termos desta CPR-Financeira ainda que em caso de ocorrência de motivos alheiros à vontade das Partes,
inclusive em caso de força maior ou caso fortuito.
18.10. A presente CPR-Financeira é produto da vontade das Partes, não podendo qualquer das Partes
questionar esta CPR-Financeira e/ou qualquer de suas cláusulas ou anexos frente às demais Partes, ou
alegar que esta CPR-Financeira e/ou qualquer de suas cláusulas ou anexos é contrária à legislação ou
regulamentação aplicável ou à vontade de tal Parte, inclusive, em qualquer das hipóteses previstas acima,
em relação a Valor Nominal, Remuneração, encargos moratórios, prêmios, penalidades, indenização,
obrigações, declarações, condições para os negócios estabelecidos e Eventos de Inadimplemento.
18.11. As Partes reconhecem que as declarações de vontade das Partes mediante assinatura digital
presumem-se verdadeiras em relação aos signatários quando é utilizado (i) o processo de certificação
disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, reconhecendo essa forma
de contratação em meio eletrônico, digital e informático como válida e plenamente eficaz, constituindo
título executivo extrajudicial para todos os fins de direito. Na forma acima prevista, a presente CPRFinanceira, e seus anexos, podem ser assinados digitalmente por meio eletrônico conforme disposto na
presente Cláusula.
19.

FORO

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único competente para
resolver quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes desta CPR-Financeira.
A presente CPR-Financeira é assinada pela Emitente em 1 (uma) via digital negociável e 1 (uma) via
digital não negociável, de igual forma e teor.
São Paulo, 29 de outubro de 2021
(O restante da página foi deixado intencionalmente em branco.)
(As assinaturas seguem nas páginas seguintes.)
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Cédula de Produto Rural – Financeira n.º 001/2021, emitida por Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. – em
Recuperação Judicial - Página de Assinaturas 1/4.
Emitente:
AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
______________________________
Nome: Carlos Alberto Moreno
CPF: 026.430.488-81
Cargo: Diretor

______________________________
Nome: André Luís Moreno
CPF:159.922.818-19
Cargo: Diretor

Avalistas Pessoas Jurídicas:
CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
______________________________
Nome: Carlos Alberto Moreno
CPF: 026.430.488-81
Cargo: Diretor

______________________________
Nome: André Luís Moreno
CPF:159.922.818-19
Cargo: Diretor

CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
______________________________
Nome: Carlos Alberto Moreno
CPF: 026.430.488-81
Cargo: Diretor

______________________________
Nome: André Luís Moreno
CPF:159.922.818-19
Cargo: Diretor

COPLASA – AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
______________________________
Nome: Carlos Alberto Moreno
CPF: 026.430.488-81
Cargo: Diretor
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______________________________
Nome: André Luís Moreno
CPF:159.922.818-19
Cargo: Diretor
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Cédula de Produto Rural – Financeira n.º 001/2021, emitida por Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. – em
Recuperação Judicial - Página de Assinaturas 2/4.
Avalistas Pessoas Jurídicas:
PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
______________________________
Nome: Carlos Alberto Moreno
CPF: 026.430.488-81
Cargo: Diretor

______________________________
Nome: André Luís Moreno
CPF:159.922.818-19
Cargo: Diretor

AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
______________________________
Nome: Carlos Alberto Moreno
CPF: 026.430.488-81
Cargo: Diretor

______________________________
Nome: André Luís Moreno
CPF:159.922.818-19
Cargo: Diretor

Avalistas Produtores Rurais:
JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
______________________________
José Carlos Moreno
CPF: 306.124.548-00
CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
______________________________
Carlos Alberto Moreno
CPF: 026.430.488-81
ADÉLIA SARTÓRI MORENO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
______________________________
Adélia Sartóri Moreno
CPF: 112.348.928-98
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Cédula de Produto Rural – Financeira n.º 001/2021, emitida por Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. – em
Recuperação Judicial - Página de Assinaturas 3/4.
Avalistas Produtores Rurais:
ANDRÉ LUÍS MORENO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
______________________________
André Luís Moreno
CPF: 159.922.818-19
LUCIANA MORENO SORROCHE – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
______________________________
Luciana Moreno Sorroche
CPF: 077.073.448-04
MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
______________________________
Márcia Antônia Moreno Ferreira
CPF: 065.615.448-97
MARIA CÁSSIA MORENO SALA – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
______________________________
Maria Cássia Moreno Sala
CPF: 062.675.988-96
Avalistas Pessoas Físicas e respectivos Anuentes Outorgantes:
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______________________________
JOSÉ CARLOS MORENO
CPF: 306.124.548-00

______________________________
ANDREA PETROLINI
CPF: 278.322.438-05

______________________________
CARLOS ALBERTO MORENO
CPF: 026.430.488-81

______________________________
MARILDA ISABEL DE FREITAS MORENO
CPF: 246.702.448-25
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Cédula de Produto Rural – Financeira n.º 001/2021, emitida por Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. – em
Recuperação Judicial - Página de Assinaturas 4/4.
Avalistas Pessoas Físicas e respectivos Anuentes Outorgantes:

______________________________
ADÉLIA SARTÓRI MORENO
CPF: 112.348.928-98
______________________________
ANDRÉ LUÍS MORENO
CPF: 159.922.818-19

______________________________
FLAVIA MATOS NOGUEIRA
CPF: 258.573.028-03

______________________________
LUCIANA MORENO SORROCHE
CPF: 077.073.448-04

______________________________
JOSÉ ROBERTO SORROCHE
CPF: 033.147.978-85

______________________________
MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA
CPF: 065.615.448-97

______________________________
WAGNER ANTÔNIO FERREIRA
CPF: 048.582.238-50

______________________________
MARIA CÁSSIA MORENO SALA
CPF: 062.675.988-96

______________________________
WALTER LUIZ SALA
CPF: 864.444.848-04

Interveniente – Agente Fiduciário:
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
______________________________
Nome: Matheus Gomes Faria
CPF: 058.133.117-69
Cargo: Diretor
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ANEXO 3.1 (xxvi) – DATAS DE PAGAMENTO PROGRAMADO DOS CRA SENIORES
Datas de Pagamento
Programado

Pagamento de
Remuneração CRA Sênior

27/01/22
03/03/22
29/03/22
27/04/22
27/05/22
29/06/22
27/07/22
29/08/22
28/09/22
27/10/22
29/11/22
28/12/22
27/01/23
01/03/23
29/03/23
27/04/23
29/05/23
28/06/23
27/07/23
29/08/23
27/09/23
27/10/23
29/11/23
28/12/23
29/01/24
28/02/24
27/03/24
29/04/24
29/05/24
27/06/24
29/07/24
28/08/24
27/09/24
29/10/24
27/11/24
30/12/24
29/01/25
27/02/25

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

Percentual de Amortização
do Saldo Devedor CRA
Sênior
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
2,1429%
2,1898%
2,2389%
2,2901%
2,3438%
2,4001%
2,4591%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
3,3613%
3,4782%
3,6036%
3,7383%
3,8834%
4,0403%
4,2105%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
4,3955%
4,5976%
4,8192%
5,0632%
5,3332%
5,6337%
5,9700%
0,000%
0,000%
0,000%
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27/03/25
29/04/25
28/05/25
27/06/25
29/07/25
27/08/25
29/09/25
29/10/25
27/11/25
30/12/25
28/01/26
27/02/26
27/03/26
29/04/26
27/05/26
29/06/26
29/07/26
27/08/26
29/09/26
28/10/26
Data de Vencimento

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

0,000%
0,000%
6,3491%
6,7795%
7,2725%
7,8429%
8,5104%
9,3020%
10,2561%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
14,2853%
16,6660%
19,9991%
24,9986%
33,3308%
49,9944%
100,0000%
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ANEXO 3.11 – REMUNERAÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS

Prestador de
Serviço

Valor da
Remuneração Anual

Atualização

Percentual Anual em
face do Valor Total da
Emissão

Securitizadora
Agente
Fiduciário
Agente
Liquidante e
Escriturador
Contabilidade
e Auditor
Independente
do Patrimônio
Separado
Agência de
Classificação
de Risco

R$ 181.142,93

IPCA

0,0416%

R$ 27.670,17

IPCA

0,0064%

R$ 1.800,00

IPCA

0,0004%

R$ 6.500,00

IPCA

0,0015%

R$ 22.000,00

IPCA

0,0051%

Às despesas acima serão acrescidas dos tributos, caso aplicável.
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ANEXO 5.2.1 – TAXA DE ATUALIZAÇÃO

Taxa de Atualização em e a partir da primeira Data de Integralização do CRA Subordinado(*): 100%
da variação acumulada da Taxa DI acrescida exponencialmente de spread de 65,0% (sessenta e cinco
inteiros por cento) ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, para fins de
apuração do Saldo Devedor CRA Subordinado, conforme metodologia de cálculo prevista na fórmula
abaixo:
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟 𝐶𝑅𝐴 𝑆𝑢𝑏𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑅𝐴 𝑆𝑢𝑏𝑡0 × 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠
Onde:
CRA Subt0 = Saldo Devedor CRA Subordinado informado na última data de
disponibilização do Anexo 5.2.1;
FatorJuros = FatorDI  FatorSpread

Sendo que:
Fator DI = produtório das Taxas DI, desde o mais recente entre a última data de pagamento
da Remuneração CRA Subordinado e a última data de disponibilização do Anexo 5.2.1,
inclusive, até a data de cálculo ("Intervalo de Cálulo”), exclusive, calculado com 8 (oito)
casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:
n

Fator DI =  (1 + TDI k )
k =1

Sendo que:
n = número total de Taxas DI, consideradas em cada Intervalo de Cálculo, na apuração do
"FatorDI", sendo "n" um número inteiro;
k = número de ordem das Taxas DI, variando de "1" até "n";
TDIk = Taxa DI, de ordem "k", expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais
com arredondamento, apurado da seguinte forma:

Sendo que:
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DIk = Taxa DI divulgada pela B3, utilizada com 2 (duas) casas decimais. Para aplicação
de DIk, será sempre considerada a Taxa DI divulgada no 1º (primeiro) Dia Útil que
antecede à data efetiva de cálculo.
Fator Spread = sobretaxa de juros fixos calculados com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, da seguinte forma:
𝑑𝑢𝑝

252
65,0000
𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = [
+ 1]
100

Sendo que:
Dup = número de Dias Úteis do Intervalo de Cálculo.
(*) Saldo Devedor CRA Subordinado na primeira Data de Integralização do CRA Subordinado:
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Termos aqui utilizados e não definidos têm o mesmo significado a eles atribuídos no “Termo de
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) Séries da sua
7ª (sétima) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Reit Securitizadora de
Recebíveis IMOBILIÁRIOS S.A., Lastreados em Créditos do Agronegócio Devidos pela Agrícola
Moreno de Nipoã Ltda. – em Recuperação Judicial”, conforme alterado de tempos em tempos
(“Termo de Securitização”).

São Paulo, [-] de [-] de 20[-].
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

Por:
Cargo:

Por:
Cargo:

(*)

O presente anexo deverá ser preenchido concomitantemente à celebração do Termo de
Securitização, sendo que a data aqui referida corresponderá à Data de Emissão.
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ANEXO 8.3 - DECLARAÇÃO DA SECURITIZADORA PATRIMÔNIO SEPARADO

A REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., companhia securitizadora,
com sede na Avenida Rio Branco, nº 181, 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia , sob o nº 13.349.677/0001-81, neste ato
devidamente representada na forma de seu estatuto social (“Securitizadora”), declara, na qualidade de
emissora, no âmbito da distribuição pública com esforços restritos de distribuição de certificados de
recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da sua 7ª (sétima) emissão da
Securitizadora (“CRA” e “Emissão”, respectivamente), objeto do “Termo de Securitização de Direitos
Creditórios do Agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) Séries da sua 7ª (sétima) Emissão de
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.,
Lastreados em Créditos do Agronegócio Devidos pela Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. – em
Recuperação Judicial”, firmado em 28 de dezembro de 2021 (“Termo de Securitização”), para fins de
atender o que prevê o inciso V, artigo 9º da Instrução CVM 600, que institui regime fiduciário sobre
cada um dos bens e direitos a seguir indicados, os quais destacam-se do patrimônio da Securitizadora,
compõem o lastro dos CRA e, na qualidade de Patrimônio Separado, destinam-se especificamente à
liquidação dos CRA, administrado pela Securitizadora ou pelo Agente Fiduciário, quais sejam, os
bens e direitos decorrentes da CPR-Financeira, bem como de suas garantias, tais como o Aval e as
Garantias Reais e ao depósito de valores na Conta do Patrimônio Separado, bem como os
investimentos realizados com tais recursos, inclusive aqueles relacionados ao Fundo de Despesas.
Termos definidos no Termo de Securitização têm o mesmo significado quando utilizados nesta
declaração.

São Paulo, [-] de [-] de 2021.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

Por:
Cargo:

Por:
Cargo:
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ANEXO 16.1 - DECLARAÇÃO DE CUSTÓDIA

A H. COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim
Floriano, no 960, 14º andar, Conjuntos 141 e 142, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ sob
o no 01.788.147/0001-50 , por seu representante legal abaixo assinado, na qualidade de custodiante do
“Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª (Primeira) e 2 ª (segunda)
Séries da 7ª (sétima) Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A., Lastreados em
Créditos do Agronegócio Devidos pela Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. – em Recuperação Judicial”
(“Termo de Securitização”), declara à REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS S.A., companhia securitizadora, com sede na Avenida Rio Branco, nº 181, 711,
Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Securitizadora”), na qualidade de emissora,
no âmbito da oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª
(primeira) e 2ª (segunda) séries da 7ª (sétima) emissão, objeto do Termo de Securitização, para os fins
do artigo 36 e seguintes da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Lei nº
11.076”), e seu artigo 39, artigo 23 da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada, e,
nos termos do artigo 15, caput e parágrafo 3º da Instrução CVM nº 600, 1º de agosto de 2018, conforme
alterada, que foi entregue a esta instituição, para custódia, (i) uma via origina física ou digital da CPRFinanceira; e (ii) 1 (uma) via original física ou digital do Termo de Securitização. Ainda, conforme o
disposto no Termo de Securitização, a CPR-Financeira, dentre outros bens e direitos que integram o
lastro dos CRA, encontram-se devidamente vinculadas aos CRA, tendo sido instituído o regime
fiduciário pela Securitizadora, conforme disposto no Termo de Securitização e da legislação aplicável,
sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio que integram o lastro dos CRA, regime fiduciário que
ora é registrado neste custodiante, que declara, ainda, que o Termo de Securitização encontra-se
registrado e custodiado nos termos da legislação aplicável.
São Paulo, [-] de [-] de 2021.
H. COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Por:
Cargo:

Por:
Cargo:
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ANEXO 16.2 (A) - DECLARAÇÃO DA SECURITIZADORA

A REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., companhia securitizadora,
com sede na Avenida Rio Branco, nº 181, 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 13.349.677/0001-81, para fins de
atendimento ao previsto pelo artigo 11, parágrafo 1º, inciso III da Instrução CVM nº 600, de 01 de
agosto de 2018, conforme alterada, na qualidade de securitizadora da distribuição pública com
esforços restritos de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª
(segunda) séries da 7ª (sétima) emissão da REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS S.A., companhia securitizadora, com sede na Avenida Rio Branco, nº 181, 711,
Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente), objeto do
“Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) Séries
da 7ª (sétima) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Reit Securitizadora de
Recebíveis Imobiliários S.A., Lastreados em Créditos do Agronegócio Devidos pela Agrícola Moreno
de Nipoã LTDA. – em Recuperação Judicial”, firmado em 28 de dezembro de 2021 (“Termo de
Securitização”), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com o Coordenador
Líder, o Agente Fiduciário e os assessores legais contratados para a Oferta Restrita, a legalidade e
ausência de vícios da Emissão, além de ter agido com diligência para atestar e assegurar a veracidade,
consistência, correção e suficiência das informações prestadas pelo Coordenador Líder nos materiais
publicitários da Oferta Restrita e no Termo de Securitização. Termos definidos no Termo de
Securitização têm o mesmo significado quando utilizados nesta declaração.

São Paulo, [=] de [=] de 2021.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

Por:
Cargo:

Por:
Cargo:
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ANEXO 16.2 (B) - DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER

A TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME nº 03.751.794/0001-13, com sede na
Rua Joaquim Floriano, nº 100, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato
representada na forma de seu contato social, para fins de atendimento ao previsto pelo artigo 11,
parágrafo 1º, inciso III da Instrução CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018, conforme alterada, na
qualidade de instituição líder da distribuição pública com esforços restritos de distribuição de
certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 7ª (sétima) emissão
da REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., companhia securitizadora,
com sede na Avenida Rio Branco, nº 181, 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissão” e
“Securitizadora”, respectivamente), objeto do “Termo de Securitização de Direitos Creditórios do
Agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) Séries da 7ª (sétima) Emissão de Certificados de
Recebíveis do Agronegócio da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A., Lastreados em
Créditos do Agronegócio Devidos pela Agrícola Moreno de Nipoã LTDA. – em Recuperação
Judicial”, firmado em 28 de dezembro de 2021 (“Termo de Securitização”), declara, para todos os fins
e efeitos, que verificou, em conjunto com a Securitizadora, o Agente Fiduciário e os assessores legais
contratados para a Oferta Restrita, a legalidade e ausência de vícios da Emissão, além de ter agido
com diligência para atestar e assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das
informações prestadas pela Securitizadora nos materiais publicitários da Oferta Restrita e no Termo
de Securitização. Termos definidos no Termo de Securitização têm o mesmo significado quando
utilizados nesta declaração.

São Paulo, [=] de [=] de 2021.

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA.

Por:
Cargo:

Por:
Cargo:
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ANEXO 16.3 – DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade limitada, atuando
por sua filial, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº
466, Bloco B, sala 1.401, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01, neste
ato representada na forma de seu contrato social, na qualidade de agente fiduciário do Patrimônio
Separado instituído no âmbito da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira)
e 2ª (segunda) séries da 7ª (sétima) emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
(“CRA”, “Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente), objeto do “Termo de Securitização de
Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) Séries da sua 7ª (sétima) Emissão
de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.,
Lastreados em Créditos do Agronegócio Devidos pela Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. – em
Recuperação Judicial”, firmado em 28 de dezembro de 2021 (“Termo de Securitização”), declara, na
qualidade de agente fiduciário, que para fins de atendimento ao previsto pelo artigo 11, parágrafo 1º,
inciso III da Instrução CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018, conforme alterada, e do artigo 5º da
Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 17”): (i)
verificou, em conjunto com a Securitizadora e o Coordenador Líder, a legalidade e ausência de vícios
da Emissão, além de ter agido com diligência para atestar e assegurar a veracidade, consistência,
correção e suficiência das informações prestadas pela Securitizadora nos materiais publicitários da
Oferta Restrita e no Termo de Securitização; (ii) não se encontra em nenhuma das situações de
conflitos descritas no artigo 5º da Resolução CVM 17, (iii) não exerce cargo ou função ou presta
auditoria ou assessoria de qualquer natureza à Securitizadora, suas coligadas, controladas ou
controladoras, ou sociedade integrante do mesmo grupo da Securitizadora, (iv) não é associada a outra
pessoa natural ou instituição financeira que exerça as funções de agente fiduciário nas condições
previstas no item (iii) acima, (v) não está, de qualquer modo, em situação de conflito de interesses no
exercício da função de agente fiduciário, (vi) não é instituição financeira coligada à Securitizadora ou
a qualquer sociedade pela Securitizadora controlada, (vii) não é credora, por qualquer título, da
Securitizadora ou de qualquer sociedade por ela controlada, ressalvada a remuneração devida pelo
exercício de suas funções, nos termos do Termo de Securitização, e (viii) não é instituição financeira
(1) cujos administradores tenham interesse na Securitizadora, (2) cujo capital votante pertença, na
proporção de 10% (dez por cento) ou mais, à Securitizadora ou a quaisquer dos administradores ou
sócios da Securitizadora, (3) direta ou indiretamente controle a Securitizadora, ou (4) direta ou
indiretamente controlada pela Securitizadora. Termos definidos no Termo de Securitização têm o
mesmo significado quando utilizados nesta declaração.
São Paulo, [=] de [=] de 2021.
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Por:
Cargo:

Por:
Cargo:
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ANEXO 17.1 - FATORES DE RISCO
INTRODUÇÃO
Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos Certificados de Recebíveis do
Agronegócio das 1ª (primeira) Série (“CRA Seniores”) e da 2ª (segunda) Série (“CRA
Subordinado”, os quais, em conjunto com os CRA Seniores, os “CRA”) da 7ª (sétima)
emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis S.A., inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 13.349.677/0001-81
(“Securitizadora”), lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela Agrícola Moreno
de Nipoã Ltda. – em recuperação judicial, inscrita no CNPJ/ME sob o nº sob o n°
15.418.409/0001-08 (“Devedora”), na qualidade de emissora da “Cédula de Produto
Rural Financeira Nº 001/2021”, celebrada em 01 de novembro de 2021, entre a Devedora,
os avalistas da Devedora na cédula, pessoais naturais e jurídicas (“Avalistas”), a
Securitizadora e outros signatários (“CPR-Financeira”), potenciais investidores
(“Investidores”) deverão considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações
financeiras e objetivos de investimento, os fatores de risco aqui descritos (“Fatores de
Risco”), em outros documentos da Oferta Restrita e as orientações passadas por seus
assessores legais e/ou financeiros, as demais informações contidas em cada um dos
Documentos da Securitização. Termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas
empregados e que não estejam definidos nestes Fatores de Risco são aqui utilizados com
o mesmo significado atribuído a tais termos na CPR-Financeira, nos Contratos de
Garantia e nos demais Documentos da Securitização, conforme aplicável. Todos os termos
no singular definidos nestes Fatores de Risco deverão ter os mesmos significados quando
empregados no plural e vice-versa.
A materialização dos riscos abaixo descritos, em conjunto ou separadamente, pode afetar
adversamente os negócios, a situação financeira, os resultados das operações ou as
perspectivas da Devedora, dos Avalistas e dos demais signatários dos Documentos da
Securitização e, consequentemente, a solvência e a capacidade da Securitizadora de, por
meio do Patrimônio Separado instituído em favor dos Titulares de CRA no Termo de
Securitização, efetuar o pagamento dos CRA, na forma e nos termos definidos no Termo
de Securitização.
Este documento contém uma descrição dos fatores de risco associados, direta e
indiretamente, aos CRA identificados pelo Coordenador Líder, não sendo exaustivos.
Outros riscos e incertezas ainda não conhecidos ou que hoje sejam considerados imateriais
poderão ter um efeito adverso relevante sobre os negócios, a situação financeira, os
resultados das operações ou as perspectivas da Devedora, dos Avalistas e dos demais
signatários dos Documentos da Securitização e, consequentemente, a solvência e a
capacidade da Securitizadora de, por meio do Patrimônio Separado, efetuar o pagamento
dos CRA, na forma e nos termos definidos no Termo de Securitização. É indispensável que
os Investidores leiam cada um dos Documentos da Securitização e compreendam
integralmente seus termos e condições, os quais são específicos para a Oferta Restrita,
diferindo dos termos e condições de outras operações de securitização no âmbito do
agronegócio.
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RISCOS RELACIONADOS A FATORES MACROECONÔMICOS
Fatores Macroeconômicos Relevantes
O Brasil permanece vulnerável a choques externos de toda natureza. A Devedora tem hoje
por objeto precípuo a exploração do ramo de agricultura da cana-de-açúcar, de soja, de
outros grãos e cereais, em terras próprias ou arrendadas, commodities direcionadas ao
mercado interno e internacional. O preço de mercado destes produtos é afetado em graus
variados pelas condições econômicas e de mercado em outros países fora do controle dos
produtores e do governo brasileiro. Ademais, crises econômicas e instabilidade política e
social no Brasil e nos mercados globais, resultantes, por exemplo: (i) de eventos que
impliquem na desvalorização da moeda brasileira; (ii) de mudanças significativas no
ambiente legal e/ou regulatório; (iii) instabilidade nos mercados financeiros e de capitais,
locais e internacionais; e (iv) um declínio significativo na demanda por importações pelos
principais parceiros comerciais do Brasil, inclusive em decorrência de práticas
protecionistas, podem impactar adversamente o crescimento econômico do País e, desta
forma, os negócios, a situação financeira, os resultados das operações ou as perspectivas
da Devedora, dos Avalistas e dos demais signatários dos Documentos da Securitização e,
consequentemente, a solvência e a capacidade da Securitizadora de, por meio do
Patrimônio Separado, efetuar o pagamento dos CRA na forma e nos termos definidos no
Termo de Securitização.
Interferência do Governo Federal na economia e seus impactos adversos na
Devedoras e, consequentemente, nos CRA
O Governo Federal tem poderes para intervir na economia e definir sua política econômica
em face de objetivos micro e macroeconômicos, inclusive para fins de controle da inflação
e defesa da moeda por meio do aumento das taxas de juros, desvalorização e centralização
cambial, imposição de controles de capitais, salários e preços, alterações na política fiscal,
inclusive por meio da majoração de impostos, limitações ao comércio exterior, criação de
estoques reguladores, entre outras. O negócio, a condição financeira, os resultados e,
consequentemente, a capacidade da Devedora de honrar com suas obrigações assumidas
na CPR-Financeira e nos demais Documentos da Securitização, nos termos e prazos
estabelecidos nos referidos instrumentos, os quais, por sua vez, em conjunto com as
Garantias, integram o Lastro dos CRA e constituem sua única fonte de pagamento, pode
ser adversamente afetada, em adição aos fatores acima descritos, por eventos políticos,
diplomáticos, sociais e econômicos internos e/ou nos mercados internacionais. Em
contrapartida, a elevação da inflação poderá implicar no aumento dos custos dos insumos
utilizados pela Devedora em suas atividades. Tal fato poderá provocar um efeito adverso
nos negócios, na situação financeira, nos resultados das operações ou nas perspectivas da
Devedora, dos Avalistas e dos demais signatários dos Documentos da Securitização e,
consequentemente, na solvência e na capacidade da Securitizadora de, por meio do
Patrimônio Separado, efetuar o pagamento dos CRA na forma e nos termos definidos no
Termo de Securitização.

Da Pandemia de Covid-19
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Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente
do novo coronavírus (Covid-19), cabendo aos países membros estabelecerem as melhores
práticas preventivas e de tratamento aos infectados. Tal fato resultou em um aumento
substancial da volatilidade nos mercados de capitais globais, incluindo o Brasil. Não há
como prever qual será o efeito do alastramento do vírus em decorrência de novas ondas de
contaminação nos negócios e resultados da Devedora. Governos estaduais e municipais
têm decretado o fechamento de locais de trabalho e imposto restrições à circulação de
pessoas, fatos estes que podem afetar adversamente a cadeia de suprimentos e/ou logística
da Devedora, o preço de matérias-primas e outros insumos relevantes para as atividades da
Devedora.
RISCOS ASSOCIADOS AO MERCADO DE SECURITIZAÇÃO
Desenvolvimento Recente da Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio
A securitização de recebíveis é uma operação complexa quando comparada a outras
emissões de valores mobiliários em razão de o risco de crédito e solvência dos valores
mobiliários emitidos pelo veículo securitizador, no caso desta Oferta Restrita, a
Securitizadora, correlacionarem-se diretamente à solvência e à capacidade dos devedores,
coobrigados e, conforme caso, das garantias que lhes servem de lastro. No caso desta Oferta
Restrita, a CPR-Financeira e os recursos derivados da execução das garantias fidejussórias
(aval dos Avalistas) e reais (Garantias Reais), constituídas na CPR-Financeira e nos
Contratos de Garantia, dentre outros bens e direitos, integram o Lastro dos CRA e
constituem sua única fonte de pagamento. A realização inadequada e/ou atrasos na
implementação da cobrança judicial e/ou extrajudicial dos Direitos Creditórios do
Agronegócio podem, também, afetar adversamente o pagamento dos CRA. São “Direitos
Creditórios do Agronegócio” todos e quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios,
devidos pela Devedora e pelos Avalistas por força da CPR-Financeira e das Garantias
Reais, caracterizados como direitos creditórios do agronegócio nos termos do parágrafo
único do artigo 23 da Lei 11.076, os quais, em conjunto com outros bens e direitos,
compõem o Lastro dos CRA e encontram-se vinculados em caráter irrevogável e
irretratável aos CRA, por força do Regime Fiduciário constituído nos termos da cláusula
8.1 do Termo de Securitização.
A Lei 11.076 e a Instrução CVM 600 constituem os principais diplomas legais regulando
a securitização de direitos creditórios do agronegócio no Brasil. Não há ainda uma
jurisprudência estável tratando de questões envolvendo operações de securitização por
nossos tribunais. Tal fato pode resultar em insegurança jurídica e riscos adicionais para os
Titulares de CRA, caso os órgãos reguladores, como, por exemplo, a CVM e o Poder
Judiciário, ao analisar a Oferta Restrita e os CRA, editem normas e/ou interpretem a
Legislação Aplicável e os Documentos da Securitização de forma a provocar um efeito
adverso nos negócios, na situação financeira, nos resultados das operações ou nas
perspectivas da Devedora, dos Avalistas e dos demais signatários dos Documentos da
Securitização e, consequentemente, na solvência e na capacidade da Securitizadora de, por
meio do Patrimônio Separado, efetuar o pagamento dos CRA na forma e nos termos
definidos no Termo de Securitização.
RISCOS ASSOCIADOS À SECURITIZADORA E AOS CRA
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Da Securitizadora, do Lastro dos CRA, do Patrimônio Separado e do Regime
Fiduciário
A Securitizadora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio que possui
por objeto social a aquisição e a securitização de direitos creditórios do agronegócio,
financiada pela emissão de certificados de recebíveis do agronegócio/imobiliários. Assim,
exceto nas hipóteses previstas na Legislação Aplicável, a realização dos créditos
decorrentes dos certificados de recebíveis do agronegócio, inclusive os CRA, e/ou
imobiliários, não poderá ser havida contra o patrimônio geral da Securitizadora e/ou de
outros patrimônios separados. Nos termos do artigo 39 da Lei 11.076, dos artigos 9º e 10º
da Lei 9.514 e para os fins do artigo 9º, inciso V da Instrução CVM 600 e do Termo de
Securitização, a Securitizadora declarou e instituiu, em caráter irrevogável e irretratável,
regime fiduciário sobre cada um dos bens e direitos que compõem o Lastro dos CRA e,
assim, integram o Patrimônio Separado constituído em favor dos Titulares de CRA.
Pagamento Condicionado e Limitação da Responsabilidade da Securitizadora
O pagamento dos CRA, na forma e nos termos definidos no Termo de Securitização,
encontra-se diretamente vinculado e condicionado ao recebimento, pela Securitizadora,
inclusive por meio da excussão das Garantias, dos valores a ela devidos pela Devedora e,
conforme o caso, pelos Avalistas, na forma e nos termos definidos na CPR-Financeira e
nos demais Documentos da Securitização. Qualquer atraso, falha ou falta de recebimento
destes valores pela Securitizadora, a qualquer título, poderá afetar adversamente sua
capacidade de honrar com suas obrigações para com os Titulares de CRA na forma e nos
termos definidos no Termo de Securitização. Mesmo que os pagamentos dos Direitos
Creditórios do Agronegócio tenham sido realizados na forma prevista nos Documentos da
Securitização, a Securitizadora poderá, por negligência, culpa ou dolo de seus
administradores e/ou de outros terceiros, inadimplir com suas obrigações definidas no
Termo de Securitização e nos demais Documentos da Securitização.
Apesar de os bens e direitos que integram o Patrimônio Separado, devidamente agrupados,
mediante instituição, pela Securitizadora, do Regime Fiduciário, na forma prevista no
artigo 39 da Lei 11.076, nos artigos 9º e 10º da Lei 9.514 e para os fins do artigo 9º, inciso
V da Instrução CVM 600, destinarem-se exclusivamente, dentre outras Despesas, à
liquidação dos CRA, a Securitizadora poderá ter sua capacidade de administrar o
Patrimônio Separado e cumprir com suas obrigações legais, administrativas e contratuais
perante os Titulares de CRA e outros terceiros, inclusive titulares de outros certificados de
recebíveis do agronegócio/imobiliários emitidos de tempos em tempos pela Securitizadora,
adversamente afetada caso venha a tornar-se insolvente. Ademais, na hipótese de
declaração de insolvência da Securitizadora, o Agente Fiduciário deverá assumir
imediatamente e de forma transitória a administração do Patrimônio Separado e convocar
uma assembleia dos Titulares CRA na qual será deliberada a forma de administração e/ou
eventual liquidação do Patrimônio Separado. Os valores arrecadados pela Securitizadora
com os referidos procedimentos poderão não ser suficientes para a liquidação integral, pela
Securitizadora, de suas obrigações para com os Titulares de CRA na forma e nos termos
definidos no Termo de Securitização.
Os pagamentos dos Direitos Creditórios do Agronegócio ou outros necessários ao
pagamento das obrigações principal e acessórias relacionadas aos CRA, sob Regime
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Fiduciário, não contam com nenhuma espécie de garantia nem coobrigação da
Securitizadora. A Securitizadora não é responsável pela solvência e liquidez dos bens e
direitos que integram o Patrimônio Separado (“Créditos do Patrimônio Separado”), sendo
sua responsabilidade limitada à administração e gestão do Patrimônio Separado, nos termos
do Termo de Securitização e da Legislação Aplicável.
A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, estabelece, em
seu artigo 76, que “as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título,
de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos em relação aos débitos de
natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos
privilégios que lhes são atribuídos”. Adicionalmente, o parágrafo único do referido artigo
prevê que “desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade
dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que
tenham sido objeto de separação ou afetação”. Nesse sentido, os Direitos Creditórios do
Agronegócio, inclusive em função da execução de suas garantias, poderão, em tese, ser
alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Devedora e, em alguns
casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes
ao mesmo grupo econômico da Devedora, tendo em vista as normas de responsabilidade
solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em
tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os titulares destes créditos com os Titulares de
CRA de forma privilegiada sobre o produto da realização dos Créditos do Patrimônio
Separado. Nesta hipótese, é possível que os Créditos do Patrimônio Separado não venham
a ser suficientes para o pagamento integral dos CRA após o cumprimento das obrigações
da Devedora perante terceiros.
Risco de concentração e efeitos adversos no pagamento da remuneração e das
amortizações dos CRA na hipótese de inadimplemento da Devedora, dos Avalistas
e/ou de insuficiência das Garantias fidejussórias e reais
Os Direitos Creditórios do Agronegócio que integram o Patrimônio Separado constituem
a única fonte de pagamento dos CRA, sendo devidos única e exclusivamente pela Devedora
e pelos Avalistas e garantidos pelas Garantias Reais. A inadimplência da Devedora, dos
Avalistas e dos demais signatários dos Documentos da Securitização, na forma e nos
termos definidos na CPR-Financeira e nos demais Documentos da Securitização, inclusive,
sem limitação, em razão da materialização dos riscos descritos nestes Fatores de Risco,
pode afetar adversamente a situação financeira, os resultados das operações ou as
perspectivas da Devedora, dos Avalistas e dos demais signatários dos Documentos da
Securitização e, consequentemente, a solvência e a capacidade da Securitizadora de, por
meio do Patrimônio Separado, efetuar o pagamento dos CRA, na forma e nos termos
definidos no Termo de Securitização. Conforme previsto na cláusula 11.4 do Termo de
Securitização, os pagamentos dos Direitos Creditórios do Agronegócio ou outros
necessários ao pagamento das obrigações principal e acessórias relacionadas aos CRA, sob
regime fiduciário, não contam com nenhuma espécie de garantia nem coobrigação da
Securitizadora. A Securitizadora não é responsável pela solvência e liquidez dos Créditos
do Patrimônio Separado, sendo sua responsabilidade limitada à administração e gestão do
Patrimônio Separado, nos termos do Termo de Securitização e da Legislação Aplicável.
Após o recebimento dos recursos relacionados ao Lastro dos CRA, e, se for o caso, depois
de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos
bens e direitos que integram o Patrimônio Separado, os valores recebidos/arrecadados pela
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Securitizadora podem não ser suficientes para saldar integralmente os CRA na forma e nos
termos definidos no Termo de Securitização.
Ademais, no tocante à eventual insuficiência das Garantias Reais, destaca-se abaixo, em
caráter não taxativo, os riscos decorrentes de disposições específicas do Contrato de
Alienação Fiduciária de Equipamentos e do Contrato de Alienação Fiduciária de Produtos
Agrícolas, sem prejuízo dos demais riscos decorrentes da de cada uma das Garantias Reais.
Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos. Nos termos da cláusula 2.1.5 do
Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos, independentemente do consentimento
da Securitizadora, as Alienantes poderão, no curso normal dos negócios, substituir os
Equipamentos que se tornem obsoletos, substituir ou reparar os Equipamentos depreciados
e/ou degradados conforme o disposto nas cláusulas 2.1.6 e 2.1.7.1 do Contrato de
Alienação Fiduciária de Equipamentos e/ou substituir os Equipamentos sinistrados
conforme a cláusula 2.6.1 do Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos. Neste
caso, as Alienantes deverão assinar e entregar à Securitizadora aditamento ao referido
contrato, com a finalidade de atualizar a relação dos Equipamentos, liberando
automaticamente o Ônus sobre os Equipamentos substituídos e incluindo em tais anexos a
totalidade dos equipamentos e demais bens móveis substitutos ("Novos Equipamentos")
que integram em tal data a planta industrial localizada na Rodovia João Pedro Rezende,
KM 10,1, Cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo ("Unidade CEMMA"), a planta
industrial localizada na Estrada Vicinal Governador Mário Covas, km 7,7, cidade de
Planalto, Estado de São Paulo ("Unidade COPLASA"), e a planta industrial localizada na
Estrada Vicinal Governador Mário Covas, Km 7,7, Anexo II, CEP 15.260-000, cidade de
Planalto, Estado de São Paulo ("Unidade Planalto Bio" e, em conjunto com a Unidade
CEMMA e a Unidade COPLASA, "Locais de Depósito"), observadas as formalidades
previstas no Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos e sujeito à Condição
Suspensiva (com relação aos Equipamentos Onerados).
Em vista do acima, a Securitizadora e, portanto, os Titulares dos CRA estarão sujeitos à
discricionariedade das Alienantes na decisão de substituir ou reparar os Equipamentos,
sempre observados os termos e condições dos Documentos da Securitização, conforme
aplicáveis. Há o risco de que as referidas decisões eventualmente tomadas pelas Alienantes
venham a ser inadequadas em face dos interesses, direitos, garantias e prerrogativas da
Securitizadora e dos Titulares dos CRA previstas nos Documentos da Securitização. Tal
fato que poderá trazer eventuais prejuízos à Securitizadora e, portanto, aos Titulares dos
CRA.
Ademais, nos termos da Cláusula 2.1.5, os Novos Equipamentos deverão (i) ser de
titularidade plena e exclusiva da CEMMA, da COPLASA ou da Planalto Bio, ou de suas
respectivas sucessoras após a implementação da Reestruturação Societária (conforme
definido na CPR-Financeira) nos termos da cláusula 2.1.5.2 do Contrato de Alienação
Fiduciária de Equipamentos, conforme o caso, e encontrar-se livres e desembaraçados de
quaisquer Ônus, e (ii) corresponder, juntamente com os demais Equipamentos alienados
fiduciariamente nos termos do referido contrato (sujeito à Condição Suspensiva, com
relação aos Equipamentos Onerados) na data do aditamento aqui referida, à quantidade de
Equipamentos constante dos Laudos de Avaliação Iniciais localizados nos Locais de
Depósito que compõem as Unidades Industriais, observado que, caso qualquer dos Novos
Equipamentos seja adquirido pela CEMMA, COPLASA, Planalto Bio ou suas respectivas
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sucessoras após a implementação da Reestruturação Societária mediante financiamento
e/ou arrendamento (leasing) permitido nos termos da CPR-Financeira, com a consequente
Oneração de tal Novo Equipamento em favor da contraparte de tal financiamento e/ou
arrendamento ("Garantia de Novos Equipamentos"), a garantia decorrente do referido
contrato sobre o respectivo Novo Equipamento estará sujeita, na forma do artigo 125 do
Código Civil Brasileiro, à condição de que tenha ocorrido, conforme aplicável, o
pagamento integral do respectivo financiamento e/ou arrendamento, a liberação ou
cancelamento da Garantia de Novos Equipamentos que recaem sobre o respectivo Novo
Equipamento no âmbito de tal financiamento e/ou arrendamento, e/ou o término do
respectivo contrato de Garantia de Novos Equipamentos e/ou arrendamento relativo ao
respectivo Novo Equipamento, o que ocorrer primeiro (a "Condição Suspensiva dos Novos
Equipamentos").
De tal forma, enquanto a Condição Suspensiva dos Novos Equipamentos não seja
verificada, a Garantia dos Novos Equipamentos, apesar de existente e válida, não produzirá
efeitos e, portanto, não poderá ser excutida nos termos dos Documentos da Securitização.
Contrato de Alienação Fiduciária de Produtos Agrícolas. Ressalta-se, primeiramente, que
o objeto da garantia em questão se restringe à alienação fiduciária dos Produtos Agrícolas,
não contemplando, portanto, a cessão fiduciária dos direitos creditórios decorrentes de
eventual venda dos Produtos Agrícolas, de forma que os Alienantes de Produtos
permanecem sendo titulares, em caráter exclusivo, das prerrogativas de usar, fruir, dispor
e reivindicar os referidos direitos creditórios.
Ademais, nos termos da alínea “iii” do item 2.1.1.2 do Contrato de Alienação Fiduciária
de Produtos Agrícolas, desde que não tenha ocorrido e esteja em curso qualquer Evento de
Inadimplemento ou evento que, mediante notificação ou decurso de tempo, possa se tornar
um Evento de Inadimplemento, cada Alienante de Produtos poderá, no curso normal de
seus negócios, sem necessidade de prévio consentimento da Securitizadora, alienar os
Produtos Livres para terceiros, nos termos previstos na cláusula 9.1 (xxix) da CPRFinanceira, ficando o gravame constituído por meio do referido contrato sobre o respectivo
Produto Livre extinto no momento de tal alienação e única e exclusivamente para fins de
tal alienação.
Desta forma, a Securitizadora e, portanto, os Titulares dos CRA estarão sujeitos à
discricionariedade das Alienantes de Produtos na decisão de alienar os Produtos Livres,
sempre observados os termos e condições dos Documentos da Securitização, conforme
aplicáveis. Há o risco de que as referidas decisões eventualmente tomadas pelos Alienantes
de Produto venham a ser inadequadas em face dos interesses, direitos, garantias e
prerrogativas da Securitizadora e dos Titulares dos CRA previstas nos Documentos da
Securitização
Ausência de Garantia de Terceiros e do FGC
As aplicações realizadas nos CRA não contam com garantia de quaisquer terceiros, de
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Todos
os eventuais rendimentos, bem como o pagamento do principal dos CRA, provirão
exclusivamente dos pagamentos decorrentes da CPR-Financeira, as quais estão sujeitas a
riscos diversos e cujo desempenho é incerto, e/ou da excussão das Garantias.
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Inadequação na administração dos bens e direitos que integram o Patrimônio
Separado pela Securitizadora e sua eventual insolvência
Na qualidade de titular e administradora dos bens e direitos que integram o Patrimônio
Separado, a Securitizadora é responsável, dentre outras atribuições legais e contratuais: (i)
pelo cálculo e controle dos valores devidos nos termos da CPR-Financeira e dos demais
Documentos da Securitização; (ii) pelo controle da observância e reforço das Garantias
Reais, na forma e nos termos definidos na CPR-Financeira e nos Contratos de Garantia; e
(iii) pelo recebimento e cobrança, de forma direta e exclusiva, judicial e extrajudicial, dos
bens e direitos integrantes do Patrimônio Separado, observados os termos e condições do
Termo de Securitização e dos demais Documentos da Securitização. Excepcionalmente,
nos termos do artigo 12 da Instrução CVM 583, o Agente Fiduciário poderá realizar os
procedimentos acima descritos caso a Securitizadora não os faça e assim seja deliberado
pelos Titulares de CRA reunidos em Assembleia. A realização inadequada e/ou
intempestiva, com dolo ou culpa, dos procedimentos acima referidos pela Securitizadora
ou, conforme o caso, pelo Agente Fiduciário, poderá afetar adversamente a solvência e a
capacidade da Securitizadora de, por meio do Patrimônio Separado, efetuar o pagamento
dos CRA na forma e nos termos definidos no Termo de Securitização.
Baixa liquidez no mercado secundário de certificados de recebíveis do agronegócio
O mercado secundário de certificados de recebíveis do agronegócio no Brasil apresenta
baixa liquidez. Não há, assim, nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado
para negociação dos CRA que permita sua alienação pelo valor e no momento que os
Investidores decidam pelo desinvestimento. Uma alienação dos CRA antes da Data de
Vencimento CRA poderá causar prejuízos ao Titular de CRA vendedor. Desta forma, o
Investidor que subscrever e integralizar e/ou adquirir os CRA no mercado secundário deve
ter a capacidade de manter o seu investimento até a Data de Vencimento.
Restrições na Transferência da CPR-Financeira
A CPR-Financeira não foi objeto de oferta pública pela Devedora, tendo sido subscrita e
integralizada pela Securitizadora de forma privada. Tal fato resulta na imposição de
restrições regulatórios à capacidade da Securitizadora, nas hipóteses expressamente
previstas no Termo de Securitização, como, por exemplo, caso os Titulares de CRA
decidam por promover a liquidação do Patrimônio Separado, de transferir a CPRFinanceira a terceiros. Neste caso, caso os Titulares de CRA decidam por e logrem
transferir a CPR-Financeira para terceiros, no todo ou em parte, não há nenhuma garantia
ou certeza de que a Securitizadora conseguirá fazê-lo em condições que lhe permitam
liquidar integralmente suas obrigações perante os Titulares de CRA na forma e nos termos
definidos no Termo de Securitização.
Resgate Facultativo da CPR-Financeira pode gerar efeitos adversos sobre a
rentabilidade esperada dos CRA
Conforme definido na cláusula 11 da CPR-Financeira, a Devedora poderá, a seu exclusivo
critério, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, optar por realizar a liquidação
antecipada total dos valores devidos nos termos da CPR-Financeira. Ademais, a Devedora
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poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo a partir de 1º de janeiro de 2023
(inclusive), optar por realizar amortizações extraordinárias do saldo do valor nominal da
CPR-Financeira. A ocorrência de quaisquer dos eventos acima descritos poderá implicar
na redução do horizonte original de investimento dos Titulares de CRA, os quais poderão
não conseguir reinvestir os recursos recebidos em investimentos que apresentem a mesma
combinação de risco e retorno associada aos CRA, sendo certo que não será devido pela
Securitizadora qualquer valor adicional, incluindo multa ou penalidade, a qualquer título,
em decorrência desse fato.
Trânsito de valores pela Conta Centralizadora e pelas Contas Garantia
Nos termos da Cláusula 3.3 da CPR-Financeira, a Devedora, em caráter irrevogável e
irretratável, obrigou-se a efetuar o pagamento do Valor Nominal, da Remuneração e dos
demais valores devidos nos termos da CPR-Financeira, em cada Data de Pagamento,
mediante Transferência Eletrônica Disponível – TED a ser realizada para a Conta
Centralizadora. Ademais, os Documentos da Securitização estabelecem que, em
determinadas situações, recursos que servem de lastro aos CRA transitarão pelas Contas
Garantias, as quais serão movimentadas com observância ao disposto no Contrato de Banco
Depositário Liberação e no Contrato de Banco Depositário Recebíveis. Caso o Banco BTG
Pactual S.A., no qual se encontra mantida a Conta Centralizadora, , quando do crédito de
recursos na Conta Centralizadora e/ou nas Contas Garantia, respectivamente, tenha(m)
decretada sua intervenção, liquidação extrajudicial ou regime especial de administração
temporária e/ou os recursos depositados nas referidas contas sejam, a qualquer título,
penhorados, retidos e/ou bloqueados, inclusive em razão de procedimentos judiciais ou
extrajudiciais propostos por quaisquer terceiros, a despeito de sua oneração, e/ou o Banco
BTG Pactual S.A. descumpra com suas obrigações pactuadas nos Contrato de Banco
Depositário Liberação e no Contrato de Banco Depositário Recebíveis, tais eventos
poderão comprometer adversamente os negócios, a situação financeira, os resultados das
operações ou as perspectivas da Devedora e, consequentemente, a solvência e a capacidade
da Securitizadora de, por meio do Patrimônio Separado, efetuar o pagamento dos CRA na
forma e nos termos definidos no Termo de Securitização. A liberação e/ou recuperação dos
recursos acima referidos em favor da Securitizadora poderá depender da instauração de
procedimentos administrativos ou judiciais promovidos pela Securitizadora. O tempo de
duração e o resultado de quaisquer dos procedimentos acima referidos não podem ser
objetivamente definidos.
Risco relativo à indisponibilidade, impossibilidade de aplicação ou extinção da Taxa
DI
Nos termos do item 5.4.1 do Termo de Securitização, na hipótese de indisponibilidade
temporária ou ausência de apuração da Taxa DI por mais de 10 (dez) Dias Úteis
consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação ou, ainda, no caso de
extinção ou impossibilidade de aplicação da Taxa DI à CPR-Financeira por imposição legal
ou determinação judicial, deverá ser aplicada, em sua substituição: (i) a taxa que vier
legalmente a substituí-la; ou (ii) no caso de inexistir substituto legal para a Taxa DI, a taxa
média ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em
títulos públicos federais, cursadas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(SELIC), expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis, calculada e divulgada no Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN,
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transação PEFI300, opção 3 - Taxas de Juros, opção SELIC - Taxa-dia SELIC. Na hipótese
única e exclusiva de ausência das taxas mencionadas nos itens (i) e (ii) acima, a Devedora
e, considerando as orientações e diretrizes passadas pelos Titulares de CRA, reunidos em
Assembleia, a Securitizadora, deverão, em até 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data em
que a Securitizadora tomar conhecimento de quaisquer dos eventos acima referidos,
definir, em comum acordo, o novo parâmetro de remuneração da CPR-Financeira e,
consequentemente, dos CRA (“Taxa Substitutiva”). Até a deliberação da Taxa Substitutiva,
será utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer obrigações previstas na CPR-Financeira
e neste Termo de Securitização, a última Taxa DI divulgada oficialmente, até a data da
definição ou aplicação, conforme o caso, da Taxa Substitutiva, não sendo devidas quaisquer
compensações financeiras entre a Securitizadora, a Devedora e os Titulares de CRA quando
da divulgação posterior da taxa/índice de remuneração/atualização que seria aplicável.
Caso a Taxa Substitutiva não seja definida com observância dos critérios acima previstos,
observado o disposto na cláusula 4.2.4 da CPR-Financeira, a Devedora deverá liquidar
antecipadamente a CPR-Financeira, com seu consequente cancelamento, no prazo de
30 (trinta) dias contado da data em que a definição acima referida deveria ter ocorrido ou
na Data de Vencimento da CPR-Financeira, o que ocorrer primeiro, pelo saldo devedor da
CPR-Financeira, acrescido da Remuneração CPR-Financeira, calculada pro rata temporis
desde a Data de Desembolso ou a data de pagamento da Remuneração CPR-Financeira
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem qualquer
prêmio ou penalidade, caso em que, quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias
relativas à CPR-Financeira, será utilizado, para apuração da Taxa DI, o percentual
correspondente à última Taxa DI divulgada oficialmente. Os recursos decorrentes da
liquidação da CPR-Financeira pagos à Securitizadora deverão ser alocados pela
Securitizadora, em Regime de Caixa, observada a Ordem de Alocação de Recursos, na
amortização antecipada dos valores devidos aos Titulares de CRA, por meio dos
procedimentos adotados pela B3, observado o disposto neste Termo de Securitização. Tal
evento poderá implicar na redução do horizonte original de investimento dos Titulares de
CRA, os quais poderão não conseguir reinvestir os recursos recebidos em investimentos
que apresentem a mesma combinação de risco e retorno associada aos CRA, sendo certo
que não será devido pela Securitizadora qualquer valor adicional, incluindo multa ou
penalidade, a qualquer título, em decorrência desse fato.
Quórum de deliberação em Assembleia Geral dos Titulares de CRA
Nos termos do Termo de Securitização, os Titulares de CRA poderão, a qualquer tempo,
reunir-se em assembleia geral dos Titulares de CRA a fim de deliberarem sobre matéria de
interesse da comunhão dos Titulares de CRA (“Assembleia” ou “Assembleia Geral”).
Compete privativamente à Assembleia deliberar, de acordo com os quóruns previstos no
Termo de Securitização: (i) a aprovação das demonstrações contábeis do Patrimônio
Separado apresentadas pela Securitizadora, acompanhadas do relatório do Auditor
Independente, em até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social a que se
referirem; (ii) a substituição e/ou alteração na remuneração de prestadores de serviço e do
Agente Fiduciário indicadas neste Termo de Securitização, observado o inciso IV do Art.
23 da Instrução CVM 600; (iii) na hipótese de ocorrência de qualquer Evento de
Inadimplemento, a aprovação de Plano de Ação, cujos termos deverão ser apresentados à
deliberação dos Titulares de CRA pela maioria dos titulares dos CRA Subordinados, a ser
executado pela Securitizadora, acompanhado pelo Agente Fiduciário, que poderá incluir,
conforme o caso, dentre outras medidas: (a) a declaração do vencimento antecipado da
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CPR-Financeira na hipótese de ocorrência de um Evento de Inadimplemento Não
Automático, e a excussão das Garantias; (b) cobrança judicial ou extrajudicial dos Direitos
Creditórios do Agronegócio e das Garantias; (c) a alienação dos Direitos Creditórios do
Agronegócio; (d) o aguardo do pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio e dos
demais valores devidos aos Titulares de CRA; (e) a dação em pagamento aos Titulares de
CRA (ou a quem estes indicarem, desde que agindo em nome dos Titulares de CRA), de
pleno direito e sem direito de regresso contra a Securitizadora, no limite e na proporção de
seus créditos, dos bens e direitos que integram o Lastro dos CRA, ainda que o processo de
cobrança destes valores já tenha sido iniciado; e, dentre outras medidas, (f) o exercício de
quaisquer outros direitos previstos na CPR-Financeira e nos demais Documentos da
Securitização; (iv) propor e definir os termos e condições do Plano de Ação, caso os
titulares de CRA Subordinados deixem de apresentá-lo na assembleia referida no item (iii)
acima; (v) qualquer alteração à estrutura de governança, aos critérios de remuneração e
demais direitos pecuniários dos CRA Seniores e/ou dos CRA Subordinados, incluindo, sem
limitação, alteração dos quóruns de instalação e deliberação da Assembleia Geral e as
disposições desta Cláusula; (vi) os atos, negócios e procedimentos a serem realizados no
âmbito das prerrogativas e poderes da Securitizadora decorrentes das cláusulas 2.1.4, 2.1.9,
2.2, 2.7 e 15.2. do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis e 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 7
da Escritura de Hipoteca; (vii) a realização de aditamento, modificação aos termos e as
condições de quaisquer dos Documentos da Securitização, incluindo a Cláusula 12.2 do
Termo de Securitização; (viii) declarar revogada e/ou suspender os efeitos decorrentes da
declaração do vencimento antecipado da CPR-Financeira na hipótese de ocorrência de um
Evento de Vencimento Automático; (ix) deliberar sobre a forma de administração e/ou
eventual liquidação, total ou parcial, do Patrimônio Separado, a autorização ao Agente
Fiduciário se eximir da responsabilidade pela não adoção das medidas contempladas nos
incisos da Cláusula 9.9 do Termo de Securitização e/ou a representação dos Titulares de
CRA em processos de liquidação, declaração de insolvência, pedido de autofalência,
recuperação judicial ou extrajudicial e pedido de falência formulado por terceiros em
relação à Securitizadora; (x) deliberar sobre eventual desoneração de bens e direitos objeto
de quaisquer dos Contratos de Garantia; (xi) toda e qualquer matéria cujo conteúdo, nos
termos deste Termo de Securitização e dos demais Documentos da Securitização, exija a
manifestação prévia dos Titulares de CRA reunidos em Assembleia; e (xii) renúncia à
obrigatoriedade de cumprimento de quaisquer das Condições Precedentes CPR-Financeira,
sendo que a realização de Assembleia Geral poderá ser elidida desde que os Titulares de
CRA manifestem, de forma inequívoca à Securitizadora e ao Agente Fiduciário, a sua
concordância com a(s) renúncia(s) em questão. As deliberações em Assembleias Gerais
serão tomadas pelos votos favoráveis de Titulares de CRA em circulação que representem,
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em circulação, em primeira
convocação, ou, em qualquer convocação subsequente, por Titulares de CRA que
representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA presentes à
respectiva Assembleia, exceto se de outra forma previsto no Termo de Securitização.
As deliberações tomadas em Assembleias Gerais, observados os quóruns de instalação e
de deliberação estabelecido no Termo de Securitização, serão consideradas válidas e
eficazes e obrigarão os Titulares de CRA, quer tenham comparecido ou não à Assembleia
Geral, e, ainda que, nela tenham se abstido de votar, ou votado. Desta forma, o titular de
pequena quantidade de CRA pode ser obrigado a acatar decisões da maioria tendo ou não
comparecido à Assembleia Geral, e, ainda que, nela tenham se abstido de votar, ou votado
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contra a aprovação da matéria objeto de deliberação, não há mecanismos de venda
compulsória no caso de dissidência do Titular do CRA.
Alterações na legislação tributária aplicável aos CRA ou na interpretação das normas
tributárias podem comprometer adversamente o rendimento dos CRA
Quando auferidas por pessoas físicas, as remunerações produzidas pelos CRA encontramse atualmente isentas de imposto de renda retido na fonte e na declaração de ajuste anual
das pessoas físicas, por força do artigo 3º, incisos IV e V, da Lei 11.033, isenção essa que
pode sofrer alterações ao longo do tempo. A aprovação de nova legislação ou eventuais
alterações na legislação tributária eliminando e/ou modificando a abrangência da isenção
acima mencionada, a elevação de alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os CRA,
a criação de novos tributos, mudanças na interpretação ou aplicação da legislação tributária
por parte dos tribunais ou autoridades governamentais ou, ainda, outras exigências legais,
a qualquer título, relacionadas ou não aos CRA, poderão afetar adversamente o rendimento
líquido dos CRA para seus titulares ao longo do tempo. Adicionalmente, de acordo com a
cláusula 14.20 do Termo de Securitização, os impostos diretos e indiretos aplicáveis
conforme legislação tributária constituirão despesas de responsabilidade dos Titulares de
CRA e não serão de responsabilidade da Devedora e/ou do Patrimônio Separado. Os
Investidores devem consultar seus assessores antes de se decidir pelo investimento nos
CRA.
Auditoria com Escopo Reduzido
Foi realizada auditoria legal limitada da Securitizadora tendo por objeto a análise de seus
documentos societários, incluindo seu estatuto social, as atas de assembleia geral, reuniões
do conselho de administração e reuniões da diretoria, de suas certidões fiscais, cíveis e
trabalhistas e de outros documentos correlatos, especialmente para: (i) a identificação dos
poderes de representação de seus administradores para celebração dos Documentos da
Securitização e de outros contratos eventualmente necessários para a concretização da
Oferta Restrita; e (ii) a identificação de pontos de atenção, se aplicável, tais como a
existência de processos administrativos e/ou judiciais nos quais a Securitizadora seja parte
e de débitos perante os órgãos públicos de qualquer natureza que, de alguma maneira,
afetem ou venham a afetar a Oferta Restrita.
Aplicações Financeiras Permitidas
A Securitizadora poderá alocar parte dos Créditos do Patrimônio Separado em Aplicações
Financeiras Permitidas. Se, por qualquer motivo, os emissores e/ou as contrapartes das
Aplicações Financeiras Permitidas deixarem de honrar seus compromissos, há a
possibilidade de a Securitizadora vir a sofrer perdas que poderão afetar adversamente a sua
capacidade de efetuar o pagamento dos CRA na forma e nos termos definidos no Termo de
Securitização.
Dos Custos de Responsabilidade dos Titulares de CRA
Conforme definido na Cláusula 13.1.4 do Termo de Securitização, são de responsabilidade
dos Titulares de CRA: (i) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos
CRA que não sejam Despesas; e (ii) tributos diretos e indiretos incidentes sobre os
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rendimentos e investimentos em CRA que lhes sejam atribuídos como responsável
tributário. Caso os valores arrecadados com o recebimento do Lastro dos CRA sejam
insuficientes para o pagamento ou reembolso das Despesas, não haja recursos disponíveis
no Fundo de Despesas, os Titulares de CRA, na proporção de seus respectivos créditos,
deverão adiantar as verbas necessária à Securitizadora, por meio de crédito dos respectivos
valores na Conta do Patrimônio Separado, observado o que vier a ser definido pelos
Titulares de CRA em Assembleia Geral convocada pela Securitizadora no prazo de até 2
(dois) Dias Úteis contado da ocorrência do respectivo evento. Os valores antecipados
deverão ser reembolsados posteriormente observada a Ordem de Alocação de Recursos
prevista na cláusula 8.11 do Termo de Securitização.
Caso o Patrimônio Separado não possua recursos disponíveis, em moeda corrente nacional,
suficientes para a adoção e manutenção, direta ou indiretamente, dos procedimentos
judiciais e extrajudiciais necessários à cobrança e à excussão dos bens e direitos que
integram o Patrimônio Separado e à defesa dos direitos, interesses e prerrogativas dos
Titulares de CRA ou da Securitizadora, os Titulares de CRA, reunidos em Assembleia,
deverão aprovar ou não o aporte de recursos no Patrimônio Separado, em moeda corrente
nacional, na proporção de seus créditos, para que a Securitizadora possa assegurar, se for
o caso, a adoção e manutenção dos procedimentos acima referidos. Os valores antecipados
deverão ser reembolsados posteriormente observada a Ordem de Alocação de Recursos
prevista na cláusula 8.11 do Termo de Securitização. Os custos relacionados aos
procedimentos acima referidos incluem, entre outros: (i) despesas com viagens e estadias,
incorridas pelos prepostos da Securitizadora ou por prestadores de serviços eventualmente
contratados, desde que as respectivas tarefas sejam diretamente relacionadas às medidas e
aos procedimentos acima referidos; (ii) despesas com a contratação de serviços de
auditoria, assessoria legal, fiscal, contábil e de outros especialistas; e (iii) honorários de
advogados, custas e despesas judiciais, emolumentos e demais taxas incorridas em razão
dos referidos procedimentos, incluindo verbas de sucumbência caso a Securitizadora venha
a ser vencida.
Todos os custos e despesas acima referidos, serão de inteira responsabilidade dos Titulares
de CRA, não estando a Securitizadora e/ou o Patrimônio Separado, quaisquer de suas
respectivas pessoas Controladoras, sociedades por estes direta ou indiretamente
Controladas, a estas coligadas ou outras sociedades sob controle comum, em conjunto ou
isoladamente, obrigadas pelo adiantamento ou pagamento relacionados com os
procedimentos acima referidos. As verbas necessárias à realização das despesas ou a
assunção de obrigações aprovadas pelos Titulares de CRA deverão ser adiantadas à
Securitizadora pelos Titulares de CRA, no prazo de 72 (setenta e duas) horas contado da
deliberação, na proporção de seus créditos, apurados no Dia Útil imediatamente anterior à
realização da referida Assembleia Geral, sendo vedada qualquer forma de compensação.
Esgotados os ativos do Patrimônio Separado, observada a manutenção da sua boa ordem
legal, administrativa e operacional, nenhuma medida judicial ou extrajudicial será iniciada
ou mantida pela Securitizadora antes do recebimento integral do adiantamento acima
referido e da assunção, pelos Titulares de CRA, do compromisso de prover os recursos
necessários ao pagamento de eventual verba de sucumbência a que a Securitizadora venha
a ser eventualmente condenada.
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A Securitizadora, seus administradores, empregados e demais prepostos, não são
responsáveis por eventuais danos ou prejuízos, de qualquer natureza, sofridos pela
Securitizadora e/ou pelos Titulares de CRA em decorrência da não propositura (ou
prosseguimento), de medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda de seus
direitos, garantias e prerrogativas, caso os Titulares de CRA não aportem os recursos
suficientes para tanto. Todos os pagamentos devidos pelos Titulares de CRA ao Patrimônio
Separado, na forma acima descrita, deverão ser realizados em moeda corrente nacional,
livres e desembaraçados de quaisquer taxas, impostos, contribuições ou encargos, presentes
ou futuros, que incidam ou venham a incidir sobre tais pagamentos, incluindo as despesas
decorrentes de tributos ou de contribuições, incidentes sobre os pagamentos intermediários,
independentemente de quem seja o contribuinte, de forma que a Securitizadora receba as
verbas devidas pelos seus valores integrais e originais, acrescidos dos valores necessários
para que o mesmo possa honrar integralmente suas obrigações nas respectivas datas de
pagamento, sem qualquer desconto ou dedução, sendo expressamente vedada qualquer
forma de compensação.
Liquidação do Patrimônio Separado
Caso seja verificada a insolvência da Securitizadora ou, ainda, caso seja verificada a mora
ou o inadimplemento de quaisquer de suas obrigações assumidas no Termo de
Securitização e nos demais Documentos da Securitização em que compareça como parte
ou interveniente, o Agente Fiduciário deverá assumir imediatamente e de forma transitória
a administração do Patrimônio Separado e convocar, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis
contado da data em que tomar conhecimento do evento, Assembleia Geral para que os
Titulares de CRA deliberarem sobre a forma de administração e/ou eventual liquidação,
total ou parcial, do Patrimônio Separado. Ademais, sempre observado o que vier a
deliberado pelos Titulares de CRA, reunidos em Assembleia Geral convocada para este
fim, a ocorrência de quaisquer dos eventos abaixo poderá ensejar a assunção imediata da
administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário para fins de liquidá-lo ou
não: (i) pedido ou requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial pela
Securitizadora; (ii) pedido de falência formulado por terceiros em face da Securitizadora
não elidido ou cancelado pela Securitizadora no prazo legal; (iii) decretação de falência ou
apresentação de pedido de autofalência pela Securitizadora; (iv) desvio de finalidade do
Patrimônio Separado; ou (v) inadimplemento ou mora, pela Securitizadora, de qualquer
das obrigações pecuniárias previstas neste Termo de Securitização que não seja sanado no
prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis, caso haja recursos suficientes no Patrimônio Separado e
desde que exclusivamente a ela imputado. O prazo ora estipulado será contado de
notificação formal e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário à Securitizadora.
A simples insuficiência dos Créditos do Patrimônio Separado não dará causa à declaração
de sua quebra e/ou ensejará qualquer tipo de responsabilidade perante a Securitizadora. No
entanto, o Agente Fiduciário ou a Securitizadora convocará Assembleia Geral para
deliberar sobre a forma de administração ou liquidação do Patrimônio Separado, bem como
a nomeação do liquidante. Os valores arrecadados com os procedimentos acima descritos
poderão não ser suficientes para a liquidação integral, pela Securitizadora, de suas
obrigações para com os Titulares de CRA na forma e nos termos definidos no Termo de
Securitização.
RISCOS ASSOCIADOS À DEVEDORA E AOS AVALISTAS
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A materialização de quaisquer dos eventos abaixo descritos pode afetar adversamente os
negócios, a situação financeira, os resultados das operações ou as perspectivas da
Devedora, dos Avalistas e dos demais signatários dos Documentos da Securitização e,
consequentemente, a solvência e a capacidade da Securitizadora de, por meio do
Patrimônio Separado, efetuar o pagamento dos CRA na forma e nos termos definidos no
Termo de Securitização.
Riscos de eventos extremos
Os negócios, a situação financeira, os resultados das operações ou as perspectivas da
Devedora, dos Avalistas e dos demais signatários dos Documentos da Securitização e,
consequentemente, a solvência e a capacidade da Securitizadora de, por meio do
Patrimônio Separado, efetuar o pagamento dos CRA na forma e nos termos definidos no
Termo de Securitização, podem ser adversamente afetados em decorrência de eventos
extremos como, por exemplo, pandemias, guerras, desastres naturais, restrições e embargos
comerciais, fechamento de fronteiras, etc.
Devedora sujeita-se aos riscos associados ao agronegócio no âmbito de seu objeto social
O setor agrícola caracteriza-se por sua natureza sazonal, sendo que suas atividades podem
ser prejudicadas por fatores imprevisíveis que afetam adversamente a produção agrícola ou
pecuária em geral. São exemplos de fatores adversos que afetam a competitividade relativa
do álcool e do açúcar brasileiro: (i) secas, inundações, granizo, temperaturas adversas e
outros eventos relacionados ao clima; (ii) incêndios e demais sinistros; (iii) pragas e
doenças; (iv) greves de trabalhadores e de caminhoneiros; (v) alterações no regime de
importação e tributação e incentivos à produção local em outros países; e (vi) flutuações
de preços nos mercados internacionais causadas por fatores fora do controle da Devedora,
tais quais: (a) por alterações na demanda global por commodities; (b) concessão de
subsídios agrícolas; (c) instauração de barreiras comerciais e adoção de políticas públicas
que afetem as condições de mercado e os preços dos produtos e dos insumos necessários à
sua produção; (vi) concorrência de commodities similares e/ou substitutivas; e (vii) acesso
limitado ou excessivamente oneroso a fontes de financiamento.
Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os
resultados da Devedora
O Governo Federal implementa regularmente alterações no regime fiscal das pessoas
físicas e jurídicas. Essas alterações incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a
criação de tributos e a cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é associada a
determinados propósitos governamentais específicos e sua majoração pode vir a impactar
adversamente os custos e os resultados das pessoas no País, incluindo a Devedora. Não há
garantias de que a Devedora, cuja CPR-Financeira e os recursos derivados da execução das
garantias fidejussórias e reais constituídas na CPR-Financeira e nos Contratos de Garantia,
respectivamente, os quais integram o Lastro dos CRA e constituem sua única fonte de
pagamento, será capaz de manter seus preços, fluxo de caixa ou sua lucratividade caso
ocorram alterações que impliquem na majoração de tributos aplicáveis às suas operações.
As Informações Financeiras da Devedora não são auditadas
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Na Data de Emissão da CPR-Financeira, as informações financeiras da Devedora atinentes
ao período de 2021 não foram sujeitas a procedimentos de auditoria externa, sendo sua
consistência de responsabilidade única e exclusiva da Devedora e dos seus demais
Diretores. Não será emitida no âmbito da Oferta Restrita, carta de conforto e/ou qualquer
outro documento equivalente a respeito da qualidade de tais informações. É possível, desta
forma, que existam inconsistências a respeito das informações financeiras referentes à
Devedora e/ou aos Avalistas, as quais podem representar e/ou resultar em um impacto
adverso nos resultados das operações ou da Devedora e/ou dos Avalistas e/ou induzir os
Investidores a erro quando de sua tomada de decisão de investimento nos CRA. Ademais,
as informações financeiras da Devedora, dos Avalistas e da Securitizadora não foram
objeto de manifestação escrita por parte de auditores independentes acerca de sua
consistência, nem de carta conforto.
Riscos relacionados ao processo de Recuperação Judicial da Devedora e certos
Avalistas
A Devedora e as Avalistas encontram-se em recuperação judicial nos termos de plano de
recuperação judicial apresentado em 13 de novembro de 2020 e homologado pelo Juízo da
Vara Única do Foro de São Simão, Estado de São Paulo (“Juízo da Recuperação” e “Plano
de Recuperação Judicial”) em decisão proferida em 2 de dezembro de 2020 e
complementada em 25 de janeiro de 2021. É condição suspensiva para a emissão e o
desembolso da CPR-Financeira, dentre outras condições, (I) a obtenção, pela Devedora e
pelos Avalistas de autorização do juízo da Recuperação Judicial para a emissão da CPRFinanceira, a outorga das Garantias e a celebração dos Documentos da Operação, conforme
solicitada por meio de petição a ser protocolada pela Devedora e pelos Avalistas no Juízo
da Recuperação Judicial, bem como a inexistência de recurso contra a decisão que deferir
tal autorização. Caso seja interposto referido recurso, a condição acima referida considerarse-á atendida desde que o recurso não tenha sido recebido com efeito suspensivo pelo
Desembargador competente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ou, caso tenha sido
recebido com efeito suspensivo, (a) o Desembargador competente tenha reconsiderado a
decisão; ou (b) seja proferida decisão colegiada, que revogue a decisão que determinou o
efeito suspensivo; (II) inexistência de qualquer decisão, ainda que em caráter liminar, que
(a) suspenda os efeitos, reforme, modifique e/ou declare a nulidade, invalidade ou
ineficácia, total ou parcial, de qualquer disposição do Plano de Recuperação Judicial que
(1) verse sobre a composição do Valor Compromissado, (2) verse sobre Novos Recursos
(conforme definido no Plano de Recuperação Judicial) e exclusivamente em relação ao
Valor Compromissado, a qualquer operação contratada pela Devedora e/ou por qualquer
Avalista exclusivamente para fins de composição do Valor Compromissado (inclusive a
operação decorrente desta CPR-Financeira), bem como suas respectivas condições
financeiras, garantias e autorizações, e/ou (3) cause ou, mediante decurso de tempo, possa
causar um efeito adverso relevante; e/ou (b) resulte na nulidade, invalidade ou ineficácia,
em qualquer caso, de forma total ou parcial, do processamento e/ou da concessão da
Recuperação Judicial a qualquer dos Avalistas Pessoas Físicas; (III) inexistência de
quaisquer pedidos de convocação de assembleia geral de credores, petições, contestações
ou recursos judiciais (exceto pelos recursos listados em anexo específico da CPRFinanceira), arbitrais ou administrativos, formulados pela Devedora, qualquer dos
Avalistas, qualquer de suas respectivas Afiliadas, visando modificar, invalidar, anular,
tornar ineficaz ou de qualquer forma alterar, em qualquer caso, de forma total ou parcial,
qualquer das disposições do Plano de Recuperação Judicial que (1) tratam da composição
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do Valor Compromissado, (2) tratam de Novos Recursos, e exclusivamente em relação ao
Valor Compromissado, a qualquer operação contratada pela Devedora e/ou por qualquer
Avalista exclusivamente para fins de composição do Valor Compromissado (inclusive a
operação decorrente desta CPR-Financeira), bem como suas respectivas condições
financeiras, garantias e autorizações, e/ou (3) cause ou, mediante decurso de tempo, possa
causar um efeito adverso relevante; e (IV) inexistência de quaisquer pedidos, não
apreciados até a data de desembolso da CPR-Financeira, de convocação de assembleia
geral de credores, petições, contestações ou recursos judiciais (exceto pelos recursos
listados em anexo específico da CPR-Financeira), arbitrais ou administrativos, formulados
por qualquer terceiro que não a Devedora, qualquer dos Avalistas, a Securitizadora e/ou
qualquer de suas respectivas Afiliadas, desde que não seja manifestamente precluso e seja
formulado(s) tempestivamente, visando modificar, invalidar, anular, tornar ineficaz ou de
qualquer forma alterar, em qualquer caso, de forma total ou parcial, qualquer das
disposições do Plano de Recuperação Judicial que (1) tratam da composição do Valor
Compromissado; (2) tratam de Novos Recursos, desde que em relação ao Valor
Compromissado, a qualquer operação contratada pela Devedora e/ou por qualquer Avalista
para fins de composição do Valor Compromissado (inclusive a operação decorrente desta
CPR-Financeira), bem como suas respectivas condições financeiras, garantias e
autorizações; e/ou (3) cause ou, mediante decurso de tempo, possa causar um efeito adverso
relevante. Os titulares de CRA sujeitam-se também ao risco de as Garantias Reais
associadas à CPR-Financeira não se tornarem eficazes na hipótese de não pagamento do
Valor Compromissado nos termos definidos no Plano de Recuperação Judicial.

Ademais, conforme previsto na CPR-Financeira, dentre outros eventos, (I) a existência de
decisão em vigor, ainda que em caráter liminar, que (a) suspenda os efeitos, reforme,
modifique e/ou declare a nulidade, invalidade ou ineficácia, total ou parcial, de qualquer
das disposições do Plano de Recuperação Judicial que (1) verse sobre a composição do
Valor Compromissado, (2) verse sobre Novos Recursos, desde que em relação ao Valor
Compromissado, a qualquer operação contratada pela Devedora e/ou por qualquer Avalista
para fins de composição do Valor Compromissado (inclusive a operação decorrente da
CPR-Financeira), bem como suas respectivas condições financeiras, garantias e
autorizações, e/ou (3) cause ou, mediante decurso de tempo, possa causar um efeito adverso
relevante; (b) resulte na nulidade, invalidade ou ineficácia, em qualquer caso, de forma
total ou parcial, do processamento e/ou da concessão da Recuperação Judicial a qualquer
dos Avalistas Pessoas Físicas; e/ou (c) declare a nulidade, invalidade ou ineficácia, em
qualquer caso, de forma total ou parcial (x) da decisão de autorização do Juízo da
Recuperação Judicial para a emissão da CPR-Financeira; (y) da outorga das Garantias; e/ou
(z) da celebração dos Documentos da Operação, sendo que, para as hipóteses (x), (y) e (z)
acima, tal decisão não tenha sido suspensa por decisão, ainda que em caráter liminar,
proferida pelo Desembargador competente do Tribunal de Justiça de São Paulo; e/ou (II)
caso, em até 90 (noventa) dias corridos contados do pagamento do Valor Compromissado,
prazo este prorrogável automaticamente por mais 30 (trinta) dias contados de seu término,
caso todos os documentos societários relacionados à Reestruturação Societária não sejam
devidamente registrados pela Junta Comercial do Estado de São Paulo em até 10 (dez) dias
contados do pagamento do Valor Compromissado, a Devedora e os Avalistas não tenham
requerido o imediato e incondicional encerramento da Recuperação Judicial ao Juízo da
Recuperação Judicial, nos termos da Cláusula 17.3 do Plano de Recuperação Judicial, tais
fatos poderão resultar no vencimento antecipado da CPR-Financeira. É importante
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ressaltar, também, que o descumprimento do plano, nos termos do art. 61, §1º da Lei
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (“Lei nº 11.101”), conforme alterada, poderá resultar na
decretação de falência da Devedora e, conforme o caso, dos Avalistas, e,
consequentemente, no vencimento antecipado da CPR-Financeira. Assim, caso a CPRFinanceira não seja antecipadamente liquidada de acordo e na forma acordada no referido
título, a Securitizadora deverá dar início aos procedimentos de execução da dívida e das
Garantias, sendo que o prazo para a conclusão satisfatória destes procedimentos não pode
ser objetivamente definido.
Regulamentação das atividades desenvolvidas pela Devedora e penalidades ambientais
A Devedora e certos Avalistas encontram-se sujeitas a extensa regulamentação federal,
estadual e municipal, relacionada à proteção do meio ambiente e à saúde e segurança dos
trabalhadores, estando, também, expostas a contingências resultantes do manuseio de
materiais perigosos e potenciais custos para cumprimento da regulamentação ambiental.
Os custos para cumprir com a legislação atual e futura relacionada à proteção do meio
ambiente e à saúde e segurança dos trabalhadores, a imposição de sanções cíveis,
administrativas e criminais resultantes de violações às regras de proteção do meio ambiente
e à saúde e segurança dos trabalhadores, a necessidade de desembolso de valores para
atender às contingências provenientes de danos ambientais, as quais podem ser aplicadas
independentemente da obrigação de reparar a degradação causada ao meio ambiente,
poderão afetar adversamente os negócios, a situação financeira, os resultados das operações
ou nas perspectivas da Devedora, dos Avalistas e dos demais signatários dos Documentos
da Securitização e, consequentemente, a solvência e a capacidade da Securitizadora de, por
meio do Patrimônio Separado, efetuar o pagamento dos CRA na forma e nos termos
definidos no Termo de Securitização. Ademais, na esfera civil, os danos ambientais
implicam responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta, ou seja, a imposição de
obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos direta ou indiretamente
envolvidos, independentemente da comprovação de culpa dos agentes e a contratação, pela
Devedora, de terceiros para proceder a qualquer intervenção nas suas operações, como a
disposição final de resíduos, não a isenta a Devedora de responsabilidade por eventuais
danos ambientais causados por estes terceiros contratados. A Devedora pode ser
considerada responsável por todas e quaisquer consequências provenientes da exposição
de pessoas a substâncias nocivas ou outros danos ambientais.
Execução das Garantias no foro da sede da Devedora
Os procedimentos para a execução das Garantias Reais constituídas nos termos dos Contratos
de Garantia, especialmente no que se refere à avaliação e alienação judicial, terão lugar no foro
da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo a Securitizadora, em relação à Escritura
de Hipoteca, optar pelo foro da situação de qualquer Imóvel. A necessidade de expedição de
cartas precatórias para a expropriação das Garantias Reais poderá afetar negativamente o fluxo
de pagamentos dos CRA, em decorrência da morosidade dos procedimentos judiciais
necessários à expropriação e da possibilidade de interposição dos recursos previstos na
legislação vigente com o objetivo de contestar certos aspectos das decisões judiciais
relacionadas à avaliação e alienação das Garantias Reais.
Capacidade operacional e creditícia da Devedora
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A Devedora realiza operações com instrumentos derivativos para fins de proteger-se
contra variações na taxa de câmbio e no preço do açúcar
Os resultados operacionais da Devedora e, consequentemente, sua capacidade operacional
e financeira de honrar com suas obrigações em face de seus agentes financiadores,
incluindo trabalhadores, fornecedores de matérias-primas, credores etc., na forma e nos
termos originalmente contratados, encontram-se expostos a riscos de mercado associados
a variações na taxa de câmbio e nos preços do etanol e do açúcar nos mercados local e
internacional. A Devedora realiza operações envolvendo instrumentos derivativos de forma
a proteger-se de tais riscos. As operações com instrumentos derivativos expõem a Devedora
a riscos de perdas financeiras em situações em que a contraparte não cumpra com suas
obrigações contratuais e/ou ocorram descasamentos entre o preço de referência definido no
contrato de derivativos (strike) e o valor de mercado do etanol ou açúcar na data de
liquidação do contrato, especialmente na hipótese de a exposição da Devedora não se
encontrar protegida de forma natural ou sintética a tal condição. A materialização dos
eventos acima identificados poderá afetar adversamente a solvência e a capacidade da
Securitizadora de, por meio do Patrimônio Separado, efetuar o pagamento dos CRA na
forma e nos termos definidos no Termo de Securitização.
Concorrência no setor sucroalcooleiro poderá afetar de maneira adversa os resultados da
Devedora
No Brasil, os mercados de etanol e açúcar são altamente fragmentados e competitivos. Uma
maior consolidação no mercado local pode levar a pressões competitivas ainda mais
intensas. Seus principais concorrentes são os demais produtores locais. Em relação às
vendas de açúcar para o mercado externo, a competição é intensa. Preços globais são
diretamente influenciados pela produção em outras regiões do mundo, incluindo Índia,
Tailândia, União Europeia, entre outros. A existência de produtores globais de açúcar com
custos menores do que os dos produtores brasileiros pode resultar em pressões sobre os
preços mundiais do açúcar, reduzindo a rentabilidade neste segmento. Historicamente, as
importações de açúcar para o Brasil não têm sido competitivas devido, entre outros fatores,
aos custos logísticos envolvidos. Caso o governo brasileiro venha a criar incentivos para
as importações de açúcar, a Devedora e demais produtores poderão enfrentar um aumento
da concorrência de produtores estrangeiros no mercado brasileiro.
RISCO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO
Observado o que vier a ser deliberado pelos Titulares de CRA, reunidos em Assembleia
Geral, caso, após a Data de Vencimento CRA, na hipótese de não pagamento pela Devedora
do valor integral da CPR-Financeira, os bens e direitos que integram o Patrimônio Separado
poderão ser transferidos, em caráter definitivo e sem direito de regresso: (a) à instituição
administradora cuja contratação seja aprovada pelos Titulares de CRA conforme previsto
na Cláusula Onze Termo de Securitização ou, a título de dação em pagamento; e (b) aos
Titulares de CRA, observado o disposto na Cláusula Onze do Termo de Securitização.
Neste caso, os Titulares de CRA poderão encontrar dificuldades para alienar os bens e
direitos recebidos em dação, especialmente em razão da inexistência, no Brasil, de um
mercado secundário para negociação de debêntures objeto de emissão privada, como é o
caso da CPR-Financeira.
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RISCOS REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SECURITIZADORA
Cabe a Securitizadora, dentre outras atribuições: (i) a emissão dos CRA; (ii) gestão dos
CRA perante todos os agentes envolvidos na emissão durante toda a sua vigência, sendo
certo que a gestão dos CRA compreenderá, dentre outros serviços, a gestão do fluxo de
caixa dos créditos e do passivo representado pelos CRA, informes à CVM e ao Bacen,
dentre outras entidades reguladoras e/ou auto-reguladoras, conforme aplicável e se
necessário; (iii) representar os interesses da comunhão dos Titulares de CRA; (iv) tomar
todas as medidas e/ou realizar todos os atos que sejam necessários para dar efeito aos
termos dos Documentos da Securitização e às obrigações assumidas pela Securitizadora
em tais documentos; (v) não conduzir qualquer atividade estranha ao objeto social da
Securitizadora e/ou em desacordo com a Legislação Aplicável e os Documentos da
Securitização; (vi) convocar a Assembleia Geral conforme definido no Termo de
Securitização; e (vii) realizar a contabilização e o pagamento dos impostos devidos pela
Securitizadora e/ou referentes ao Patrimônio Separado, nos termos da Legislação
Aplicável. O não cumprimento, pela Securitizadora, de suas obrigações assumidas na
Legislação Aplicável e em cada um dos Documentos da Securitização, na forma e nos
termos ali previstos, incluindo, sem limitação, a perda da data de pagamento de uma
obrigação resultante de “panes” nos sistemas internos de tecnologia das instituições
responsáveis pela custódia e demais serviços relacionados à CPR-Financeira e aos CRA,
pode(m) afetar adversamente a solvência e a capacidade da Securitizadora de, por meio do
Patrimônio Separado instituído em favor dos Titulares de CRA no Termo de Securitização,
efetuar o pagamento dos CRA, na forma e nos termos definidos no Termo de Securitização.
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