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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1ª EMISSÃO DE 
DEBÊNTURES, CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM 7 (SETE) SÉRIES, DA 
FAZENDA SÃO BENEDITO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SENDO: 
 
(i) PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, NO EXTERIOR, AS DEBÊNTURES DA 

1ª SÉRIE, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SER CONVOLADA EM 
GARANTIA REAL; E 

 
(ii) PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, NO BRASIL, AS DEBÊNTURES DA 2ª 

SÉRIE E AS DEBÊNTURES DA 6ª SÉRIE, DA ESPÉCIE 
QUIROGRAFÁRIA, A SER CONVOLADA EM GARANTIA REAL, E AS 
DEBÊNTURES DA 3ª SÉRIE, AS DEBÊNTURES DA 4ª SÉRIE, AS 
DEBÊNTURES DA 5ª SÉRIE E AS DEBÊNTURES DA 7ª SÉRIE, DA 
ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA;  

 
Pelo presente instrumento particular, como emissora, 
 
(a) FAZENDA SÃO BENEDITO S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade por ações 

inscrita no Cadastro Nacional da Pessoal Jurídica do Ministério da Fazenda 
(“CNPJ/MF”) sob o nº 12.986.473/0001-99, com seus atos de transformação em 
sociedade por ações registrados na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso 
(“JUCEMAT”) sob o NIRE 51.300.015.587, com sede e foro na Cidade de 
Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Avenida Presidente Goulart, nº 543, sala 
nº 07, Vila Aurora, CEP 78.740-034, neste ato, representada na forma do seu 
estatuto social (“Emissora”); 

 
como agente fiduciário desta emissão e nela interveniente, representando a comunhão dos 
titulares das Debêntures, 
 
(b) SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., instituição financeira com sede 

na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 
nº 717, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 50.657.675/0001-86, neste ato 
representada na forma de seu contrato social (“Agente Fiduciário”); 
 

(a Emissora e o Agente Fiduciário referidos, conjuntamente, como “Partes” e, 
individualmente, como “Parte”), e, na qualidade de intervenientes anuentes, 
 
(c) BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade 

limitada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.895.796/0001-08, com seus atos 
constitutivos registrados na JUCEMAT sob o NIRE 51201019797, com sede e foro 
na Cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Avenida Presidente João 
Goulart, nº 543, sala 03, Vila Aurora, CEP 78740-034, neste ato representada na 
forma de seu contrato social (“Bom Jesus Agropecuária”); 
 

(d) BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.861.231/0001-88, com seus 
atos constitutivos registrados na JUCEMAT sob o NIRE 51200744447, com sede 
e foro na Cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Avenida Presidente 
João Goulart, nº 543, sala 10, Vila Aurora, CEP 78740-034, neste ato representada 
na forma de seu contrato social (“Bom Jesus Transportes”); 



 

2 
 

 
(e) ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade 

limitada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.915.101/0001-46, com seus atos 
constitutivos registrados na JUCEMAT sob o NIRE 51201129754, com sede e foro 
na Cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Avenida Presidente João 
Goulart, nº 543, sala 10, Vila Aurora, CEP 78740-034, neste ato representada na 
forma de seu contrato social (“ABJ”); 

 
(f) ABJ TRADING LLP, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, empresa domiciliada no 

exterior, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.315.772/0001-15, com principal 
estabelecimento na Cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Avenida 
Presidente João Goulart, nº 543, sala 10, Vila Aurora, CEP 78740-034, neste ato 
representada na forma de seus atos constitutivos (“ABJ Trading”); 

 
(g) AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade 

limitada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.281.760/0001-78, com seus atos 
constitutivos registrados na JUCEMAT sob o NIRE 51201081751, com sede e foro 
no Município Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso, na Estrada Paranatinga 
Para Sinop, Km 90, s/n, Zona Rural, CEP 78875-000, neste ato representada na 
forma de seu contrato social (“Araguari”); 

 
(h) AUTOPOSTO TRANSAMÉRICA LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade 

limitada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.521.660/0001-95, com seus atos 
constitutivos registrados na JUCEMAT sob o NIRE 51201302537, com sede e foro 
na Cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Avenida Industrial, nº 
1326, quadra 01, lote 33, Parque Industrial Vetorasso, CEP 78746010, neste ato 
representada na forma de seu contrato social (“Transamérica”); 

 
(i) BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade 

limitada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.722.958/0001-59, com seus atos 
constitutivos registrados na JUCEMAT sob o NIRE 51200163240, com sede e foro 
no Município Locas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, na Rodovia MT 338, 
Km 62, s/n, CEP 78455-000, neste ato representada na forma de seu contrato social 
(“Boa Esperança”); 

 
(j) V.S. AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade 

limitada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.746.156/0001-56, com seus atos 
constitutivos registrados na JUCEMAT sob o NIRE 51201322732, com sede e foro 
na Cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Avenida Presidente João 
Goulart, nº 543, sala 08, Vila Aurora, CEP 78740-034, neste ato representada na 
forma de seu contrato social (“V.S. Agrícola”); 

 
(k) WW AGROPECUÁRIA LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade limitada 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.937.786/0001-06, com seus atos constitutivos 
registrados na JUCEMAT sob o NIRE 51201205787, com sede e foro na Cidade 
de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Avenida Presidente João Goulart, 
nº 543, sala 03, Vila Aurora, CEP 78740-034, neste ato representada na forma de 
seu contrato social (“WW Agropecuária”); 

 
(l) FAZENDA SÃO JORGE LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade limitada 
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inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.986.328/0001-08, com seus atos constitutivos 
registrados na JUCEMAT sob o NIRE 51201218251, com sede e foro na Cidade 
de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Avenida Presidente João Goulart, 
nº 543, sala 08, Vila Aurora, CEP 78740-034, neste ato representada na forma de 
seu contrato social (“Fazenda São Jorge”); 

 
(m) FAZENDA SÃO BENEDITO S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade por ações 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.986.473/0001-99, com seus atos de transformação 
em sociedade por ações registrados na JUCEMAT sob o NIRE 51300015587, com 
sede e foro na Cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Avenida 
Presidente João Goulart, nº 543, sala 07, Vila Aurora, CEP 78740-034, neste ato 
representada na forma do seu estatuto social (“Fazenda São Benedito”); 

 
(n) FAZENDA SÃO MATEUS LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade limitada 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.986.396/0001-77, com seus atos constitutivos 
registrados na JUCEMAT sob o NIRE 51201218234, com sede e foro na Cidade 
de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Avenida Presidente João Goulart, 
nº 543, sala 09, Vila Aurora, CEP 78740-034, neste ato representada na forma de 
seu contrato social (“Fazenda São Mateus”); 

 
(o) FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade limitada 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.986.011/0001-71, com seus atos constitutivos 
registrados na JUCEMAT sob o NIRE 51201218269, com sede e foro na Cidade 
de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Avenida Presidente João Goulart, 
nº 543, sala 06, Vila Aurora, CEP 78740-034, neste ato representada na forma de 
seu contrato social (“Fazenda São José”), a qual, em conjunto com a Emissora, a 
Bom Jesus Agropecuária, a Bom Jesus Transportes, a ABJ, a ABJ Trading, a 
Araguari, a Transamérica, a Boa Esperança, a V.S. Agrícola, a WW Agropecuária, 
a Fazenda São Jorge, a Fazenda São Benedito, a Fazenda São Mateus, doravante 
denominadas, em conjunto, “Recuperandas”;  

 
(p) SEMENTES BOM JESUS LTDA., sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o 

nº 21.232.084/0001-69, com seus atos constitutivos registrados na JUCEMAT sob 
o NIRE 51201444013, com sede e foro na Cidade de Rondonópolis, Estado do Mato 
Grosso, na Av. Presidente João Goulart, 543, sala, Vila Aurora, CEP 78740-034 
(“Sementes Bom Jesus”); 

 
(q) NELSON JOSÉ VÍGOLO, empresário, casado, residente na Avenida Rotary 

Internacional, n° 1881, apartamento 1001, Vila Aurora, Rondonópolis, Estado do 
Mato Grosso, portador do RG n° 0350309-7 e do CPF/MF n° 345493401-00 
(“Nelson”) e EDILENE PEREIRA MORAIS, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Nota de Identidade RG n° 
0553179-9 e inscrita no CPF/MF sob o n° 396.325.471-87, residente e domiciliada 
na Avenida Rotary Internacional, n° 1881, apartamento nº 1001, Vila Aurora, CEP 
78.740-485, Rondonópolis, Estado do Mato Grosso (“Edilene”), sendo que Nelson 
e Edilene firmam a presente, na qualidade de fiadores, devedores solidários e 
principais pagadores, em conjunto com a Emissora, para os fins de outorga uxória 
recíproca; e 
 

(r) GERALDO VÍGOLO, agricultor, casado, residente e domiciliado na Rua João 
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Goulart, n° 1050, Vila Aurora, Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, portador do 
RG n° 0445266-6 e do CPF/MF n° 378087371-00 (“Geraldo”) e ROSEMARI 

KONAGESKI VÍGOLO, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de 
bens, agricultora, portadora da Nota de Identidade RG n° 0473280-4 e inscrita no 
CPF/MF sob o n° 537.261.701-20, residente e domiciliada na Avenida Presidente 
João Goulart, n° 1050, apartamento nº 61, Vila Aurora, CEP 78.740-175, 
Rondonópolis, Estado do Mato Grosso (“Rosemari”), sendo que Geraldo e 
Rosemari firmam a presente na qualidade de fiadores, devedores solidários e 
principais pagadores, em conjunto com a Emissora, para os fins de outorga uxória 
recíproca; 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1) A Emissora e as demais Recuperandas ajuizaram, em 31 de maio de 2016, pedido de 

recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 
conforme alterada (“LRF”), a qual teve seu processamento deferido pelo juízo da 4ª 
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso (“Juízo da 
Recuperação”), sob o nº 1000232-47.2016.8.11.0003 (“Recuperação Judicial”);  
 

2) Em assembleia geral de credores da Recuperação Judicial (“AGC”), realizada em 02 
de agosto de 2017, foi aprovado o plano de recuperação judicial apresentado pela 
Emissora e pelas demais Recuperandas (“PRJ”), tendo o Juízo da Recuperação 
homologado o resultado da AGC e concedido a Recuperação Judicial à Emissora e 
às demais Recuperandas, em decisão publicada no Diário de Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em 25 de janeiro de 2018;  

 
3) Conforme previsto nos itens 10.4, 11.5 e 15 do PRJ, o Credor Moeda Estrangeira, 

cada Credor Moeda Local Dólar Equivalente, conforme abaixo definidos, e os 
Credores Moeda Local Quirografários optaram por receber o pagamento de seus 
respectivos créditos perante a Emissora e as demais Recuperandas, no âmbito da 
Recuperação Judicial e do PRJ, conforme identificados no “Anexo Considerando 3” 
(“Créditos”), proporcionalmente ao valor de seus respectivos Créditos, mediante a 
subscrição e integralização das Debêntures, conforme definitivo no Boletim de 
Subscrição celebrado pelo respectivo Credor;   

 
 

4) As garantias reais em favor do Credor Moeda Estrangeira e de cada Credor Moeda 
Local Dólar Equivalente estão em fase de constituição, de modo que as Debêntures 
a eles destinadas serão primeiramente da espécie quirografária,  a serem convoladas 
em com garantia real tão logo sejam formalizadas e aperfeiçoadas as garantias reais 
a que fazem jus, na forma, prazo e demais condições previstas nesta Escritura de 
Emissão; e  

 
5) Uma vez aperfeiçoadas as garantias acima mencionadas as Debêntures de titularidade 

do Credor Moeda Estrangeira e de cada Credor Moeda Local Dólar Equivalente 
passarão, imediata e automaticamente, a ser Debêntures da Espécie com Garantia 
Real, independentemente de qualquer outra comunicação, aviso ou notificação, 
judicial ou extrajudicial, e/ou procedimento adicional, incluindo, sem limitação, a 
celebração de aditamento à presente Escritura de Emissão;  
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vêm celebrar o presente “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de 
Debêntures, Conversíveis em Ações, em 7 (sete) Séries, da Fazenda São Benedito S.A. – 
em Recuperação Judicial, sendo: para Colocação Privada, no Exterior, as Debêntures da 
1ª Série, da Espécie Quirografária, a ser convolada em Garantia Real; e para Colocação 
Privada, no Brasil, as Debêntures da 2ª Série, as Debêntures da 6ª Série, da Espécie 
Quirografária, a ser convolada em Garantia Real, e as Debêntures da 3ª Série, as 
Debêntures da 4ª Série, as Debêntures da 5ª  Série e as Debêntures da 7ª Série da Espécie 
Quirografária” (“Escritura de Emissão” e “Emissão”, respectivamente), em observância 
às seguintes Cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Termos definidos na presente Escritura de Emissão, na forma plural ou singular, 

terão os seguintes significados: 
 

1) “ABJ”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 
 

2) “ABJ Trading”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 
 

3)  “Ações”: Significa ações ordinárias representativas do capital social votante da 
Emissora; 
 

4) “Afiliadas”: Significa a(s) Pessoa(s), direta ou indiretamente, Controlada(s) pela 
respectiva Pessoa, sociedade(s), direta ou indiretamente, Controladora(s) da 
respectiva Pessoa, sociedade(s) que sejam Controladas pelo mesmo Controlador, 
direto ou indireto, da respectiva Pessoa; 
 

5) “AGC”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 
 

6) “AGE”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (2.1) desta Escritura de 
Emissão; 
 

7) “Agente Fiduciário”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 
 

8) “Alienação Autorizada”: Tem o significado que lhe é atribuído nos termos do item 
(4.14.4) desta Escritura de Emissão; 
 

9) “Alvo de Sanções”: significa qualquer Pessoa (i) listada, detida ou controlada por 
uma Pessoa listada em qualquer Lista de Sanções; ou (ii) localizada, organizada 
sob as leis, ou detida ou Controlada por uma Pessoa localizada ou organizada sob 
as leis de Países Sancionados, incluindo, sem limitação, Cuba, Irã, Coréia do 
Norte, Sudão e Síria;  
 

10) “ANBIMA”: Significa a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais; 

 
11) “Anexo”: Significa cada um dos anexos à presente Escritura de Emissão; 
 
12) “Araguari”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 
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13) “Assembleia Especial”: Significa a assembleia geral de Debenturistas de uma 
Série específica realizada em separado dos Debenturistas das demais Séries, 
observado, no que for aplicável, o disposto na Cláusula Sétima;  

 
14) “Assembleia Geral de Debenturistas”: Tem o significado que lhe é atribuído no 

item (7.1) desta Escritura de Emissão; 
 

15) “Autoridade”: Significa, com referência a qualquer jurisdição em que cada um dos 
signatários desta Escritura de Emissão tenha a sua sede e/ou realize negócios, 
qualquer departamento, comissão, conselho, secretaria, agência ou 
instrumentalidade federal, estadual, municipal ou qualquer tribunal ou painel 
administrativo, judicial ou arbitral, com jurisdição sobre o assunto em questão, 
incluindo as Autoridades Sancionadoras; 
 

16) “Autoridades Sancionadoras”: significam as instituições governamentais e 
agências responsáveis pelas Sanções, incluindo sem limitação, a OFAC, o 
Departamento de Estado dos Estados Unidos, e o Her Majesty’s Treasury; 
 

17) “B3”: Significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM; 
 

18) “BACEN”: Significa o Banco Central do Brasil; 
 
19) “Banco Liquidante”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (3.7.1) desta 

Escritura de Emissão; 
 

20) “Boa Esperança”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 
 

21) “Boletim de Subscrição”: Significa o Boletim de Subscrição de Debêntures no 
Exterior, o Boletim de Subscrição de Debêntures em Moeda Local e/ou cada 
Boletim de Subscrição Moeda Local Dólar Equivalente; 
 

22) “Boletim de Subscrição de Debêntures em Moeda Local”: Significa o boletim de 
subscrição preparado substancialmente na forma do “Anexo 1.1, (22)”; 
 

23) “Boletim de Subscrição de Debêntures no Exterior”: Significa o boletim de 
subscrição preparado substancialmente na forma do “Anexo 1.1, (23)”; 
 

24) “Boletim de Subscrição Moeda Local Dólar Equivalente”: Significa o boletim de 
subscrição preparado substancialmente na forma do “Anexo 1.1, (24A)”, subscrito 
pelo Santander Brasil, Estabelecimento Financeiro de Crédito S.A.  e/ou o boletim 
de subscrição preparado substancialmente na forma do “Anexo 1.1, (24B)”, 
subscrito pelo Latache II Distressed FIDC NP; 

  
25) “Bom Jesus Agropecuária”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 

 
26) “Bom Jesus Transportes”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;  

 
27) “Caixa Mínimo”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.9.7) (ii) desta 

Escritura de Emissão; 
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28) “Capex”: Significa as despesas de capital ou investimento em bens de capital 
incorridas na aquisição (ou introdução de melhorias) de bens de capital nas 
Recuperandas; 

 
29) “Circular”: Significa a Circular 3.689, de 16 de dezembro de 2013, do BACEN, 

conforme alterada; 
 
30) “Cláusula”: Significa cada uma das cláusulas desta Escritura de Emissão; 

 
31) “CMN”: Significa o Conselho Monetário Nacional; 

 
32) “CNPJ/MF”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;  

 
33) “Comitê de Credores”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.20.1) 

desta Escritura de Emissão; 
 

34) “Condições Suspensivas”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.8.1) 
(ii) desta Escritura de Emissão; 
 

35) “Conta Vinculada”: Significa a conta corrente mantida pela Emissora em 
instituição financeira, definida de comum acordo entre as Partes, cujas regras de 
movimentação encontram-se definidas no Contrato de Conta Vinculada; 
 

36) “Contrato de Conta Vinculada”: Significa o instrumento jurídico por meio do qual, 
nos termos do artigo 66-B, da Lei 4.728/65, com a redação dada pela Lei nº 
10.931/04, dos artigos 18 a 20 da Lei nº 9.514/97, dos artigos 1.361 e seguintes 
do Código Civil brasileiro, no que for aplicável, em garantia do fiel, integral e 
imediato pagamento e cumprimento, quando devidas (seja na data de vencimento, 
mediante vencimento antecipado ou por outra forma), das obrigações da Emissora 
assumidas nesta Escritura de Emissão e nos demais Documentos da Operação, a 
Emissora cederá fiduciariamente, em caráter irrevogável e irretratável, aos 
titulares das Debêntures, representados pelo Agente Fiduciário, os direitos 
creditórios de que essa é titular em face da instituição financeira na qual se 
encontre mantida a Conta Vinculada. A celebração do Contrato de Conta 
Vinculada e a realização de todos os procedimentos necessários à sua validade e 
eficácia, inclusive em face de terceiros, deverão ser concluídos pela Emissora no 
prazo de até 60 (sessenta) dias contado da data de celebração desta Escritura de 
Emissão. Os termos e condições do referido instrumento jurídico deverão ser 
definidos, em boa-fé, pelos signatários desta Escritura de Emissão, observadas 
práticas e condições de mercado aplicáveis a essa modalidade de negócio jurídico. 
Dentre outras condições essenciais, o Contrato de Conta Vinculada deverá 
estabelecer que a Conta Vinculada não poderá ser movimentada pela Emissora, 
sob qualquer forma, inclusive mediante a emissão de cheques, saques ou ordens 
de transferência. A Emissora obrigar-se-á a assinar todos os documentos e a 
praticar todo e qualquer ato necessário ao fiel cumprimento de suas obrigações 
assumidas no referido instrumento jurídico, observadas as instruções passadas 
pelo Agente Fiduciário. Enquanto o referido instrumento jurídico estiver em pleno 
vigor e efeito e as obrigações por obrigações por ele garantidas não sejam 
integralmente pagas e liquidadas, a Conta Vinculada será exclusivamente 
movimentada pelo Agente Fiduciário, em conformidade com os termos do 
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Contrato de Conta Vinculada; 
 

37) “Contratos de Garantia”: Significa a Escritura Pública de Hipoteca de Imóvel 1ª 
Série, o Contrato de Penhor Mercantil 1ª Série, a Escritura Pública de Hipoteca de 
Imóvel 2ª Série, o Contrato de Penhor Mercantil 2ª Série e a Escritura Pública de 
Hipoteca de Imóvel 6ª Série; 

 
38) “Contrato de Penhor Mercantil 1ª Série”: Tem o significado que lhe é atribuído 

no item (4.14.1) (b) desta Escritura de Emissão; 
 
39) “Contrato de Penhor Mercantil 2ª Série”: Tem o significado que lhe é atribuído 

no item (4.14.2) (b) desta Escritura de Emissão; 
 
40) “Controle” e “Controlador”: Têm o significado previsto no Artigo 116 da Lei das 

Sociedades por Ações; 
 
41) “Correios”: Significa Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 

 
42) “Créditos”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;  

 
43) “Credores”: Significa o Credor Moeda Estrangeira, cada Credor Moeda Local 

Dólar Equivalente e os Credores Moeda Local Quirografários; 
 

44) “Credor Moeda Estrangeira”: Significa o credor com garantia real, Subscritor de 
Debêntures no Exterior, perfilados no “Anexo 1.1, (44)”, subscritores das 
Debêntures 1ª Série; 
 

45) “Credores Moeda Local”: Significa cada Credor Moeda Local Dólar Equivalente 
e os Credores Moeda Local Quirografários; 
 

46) “Credor Moeda Local Dólar Equivalente”: Significa cada Credor subscritor de 
Debêntures em Moeda Local Dólar Equivalente, com direito a garantia real, 
perfilados no “Anexo 1.1, (46)”, subscritor das Debêntures 2ª Série e das 
Debêntures 6ª Série, conforme o caso; 
 

47) “Credor Moeda Local Quirografário”: Significa os credores quirografários, 
perfilados no “Anexo 1.1, (47)”, subscritores das Debêntures 3ª Série, das 
Debêntures 4ª Série, das Debêntures 5ª Série e das Debêntures 7ª Série; 

 
48) “CVM”: Significa a Comissão de Valores Mobiliários; 

 
49) “Data Base”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.16.6) desta 

Escritura de Emissão; 
 
50) “Data de Emissão”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.2.1) desta 

Escritura de Emissão; 
 

51) “Data de Encerramento”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.16.6) 
desta Escritura de Emissão; 
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52) “Data de Repactuação”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.8.1) (ii) 
desta Escritura de Emissão; 
 

53) “Data de Vencimento”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.7.1) desta 
Escritura de Emissão; 
 

54) “Debêntures”: Significa as Debêntures objeto desta Escritura de Emissão; 
 

55) “Debêntures 1ª Série”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (3.1.1) desta 
Escritura de Emissão; 

 
56) “Debêntures 2ª Série”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (3.1.1) desta 

Escritura de Emissão; 
 

57) “Debêntures 3ª Série”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (3.1.1) desta 
Escritura de Emissão; 

 
58) “Debêntures 4ª Série”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (3.1.1) desta 

Escritura de Emissão; 
 

59) “Debêntures 5ª Série”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (3.1.1) desta 
Escritura de Emissão; 
 

60) “Debêntures 6ª Série”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (3.1.1) desta 
Escritura de Emissão; 

 
61) “Debêntures 7ª Série”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (3.1.1) desta 

Escritura de Emissão; 
 
62) “Debêntures em Moeda Local”: Significa as Debêntures 3ª Série, as Debêntures 

4ª Série, as Debêntures 5ª Série e/ou as Debêntures 7ª Série, emitidas pela 
Emissora nos termos da Lei das Sociedades por Ações e subscritas e integralizadas 
pelos Credores que venham a celebrar Boletins de Subscrição em Moeda Local; 
 

63) “Debêntures em Moeda Local Dólar Equivalente”: Significa as Debêntures 2ª 
Série e as Debêntures 6ª Série, emitidas pela Emissora nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações e subscritas e integralizadas pelos Credores que venham a 
celebrar Boletins de Subscrição em Moeda Local Dólar Equivalente; 
 

64) “Debêntures no Exterior”: Significa as Debêntures 1ª Série, emitidas pela 
Emissora nos termos do Artigo 73 da Lei das Sociedades por Ações, subscritas e 
integralizadas, nos termos da Legislação Aplicável, pelo Credor Moeda 
Estrangeira, por meio da celebração dos respectivos Boletins de Subscrição de 
Debêntures no Exterior; 
 

65) “Debenturistas”: Significa os titulares das Debêntures; 
 

66) “Dia Útil”: Significa qualquer dia exceto sábado, domingo ou feriado declarado 
nacional na República Federativa do Brasil, ressalvado que qualquer pagamento 
das Debêntures 1ª Série só poderá ser realizado em Dia Útil que também seja dia 
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útil na Cidade do Panamá, República do Panamá; 
 

67) “Direitos de Participação”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.16.18) 
desta Escritura de Emissão; 

 
68) “Documentos da Operação”: Significa cada Boletim de Subscrição, o Contrato de 

Conta Vinculada, cada um dos Contratos de Garantia, esta Escritura de Emissão, 
o Instrumento de Repactuação Programada, os aditamentos a tais instrumentos e 
seus Anexos; 
  

69) “EBITDA”: Significa que para qualquer período, a soma do lucro líquido (ou 
prejuízo) para tal período, acrescido de imposto de renda e contribuições sociais 
para tal período, acrescido de despesas financeiras líquidas da receita financeira 
para tal período, acrescido de depreciação e amortização para tal período, 
determinadas em bases consolidadas entre as Recuperandas e de acordo com os 
princípios contábeis usualmente utilizados; 
 

70) “EBITDA Ajustado”: Significa, para qualquer período, o EBITDA para tal 
período, ajustado para (a) excluir os efeitos dos seguintes itens para tal período: 
(a.i) qualquer variação no valor justo de mercado dos ativos biológicos e 
“Marcação a Mercado – MTM” dos estoques; (a.ii) qualquer variação na receita 
operacional líquida resultante de política de hedge accounting adotada pelas 
Recuperandas, de acordo com os princípios contábeis usualmente utilizados no 
Brasil; (a.iii) Créditos tributários; (a.vi) os efeitos do impairment dos ativos 
imobilizados e intangíveis. e (b) incluir os efeitos de qualquer receita ou despesa 
de tal período decorrente de (b.i) operações liquidadas com: derivativos no âmbito 
de qualquer contrato de câmbio, contrato de swap de moeda ou outro contrato ou 
acordo similar celebrado para proteção de risco cambial das Recuperandas e (b.ii) 
qualquer variação cambial liquidada que esteja refletida na demonstração de 
resultado consolidada das Recuperandas, envolvendo contas a receber ou contas 
a pagar das Recuperandas provenientes de qualquer diferença entre a respectiva 
data de faturamento e data de pagamento 
 

71) “Edilene”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;  
 

72) “Emissão”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 
 

73) “Emissora”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 
 

74) “Empresa de Auditoria”: Significa a Pricewaterhouse Coopers Auditores 
Independentes, a KPMG Auditores Independentes, a Deloitte Touche Tohmatsu 
Auditores Independentes, a Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S 
ou a BDO CRS Auditores Independentes, empresa de auditoria externa 
independente contratada pela Emissora para fins de revisão limitada a cada 
trimestre e auditoria completa, anualmente, nos termos da Legislação Aplicável, 
de suas informações financeiras com emissão do competente opinião/parecer 
(conforme o caso) nos termos descritos na presente Escritura de Emissão; 
 

75) “Encargos Moratórios”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.13.1) 
desta Escritura de Emissão;  
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76) “Escritura de Emissão”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 

 
77) “Escriturador”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (3.7.1) desta 

Escritura de Emissão; 
 
78) “Escritura Pública de Hipoteca de Imóvel 1ª Série”: Tem o significado que lhe é 

atribuído no item (4.14.1) (a) desta Escritura de Emissão; 
 

79) “Escritura Pública de Hipoteca de Imóvel 2ª Série”: Tem o significado que lhe é 
atribuído no item (4.14.2) (a) desta Escritura de Emissão; 
 

80) “Escritura Pública de Hipoteca de Imóvel 6ª Série”: Tem o significado que lhe é 
atribuído no item (4.14.3) desta Escritura de Emissão;  
 

81) “Evento de Liquidez Primeiro Período”: Significa: (a) a realização de 
investimento, por meio de aumento de capital na Emissora, adiantamento para 
futuro aumento de capital, contratação de mútuos conversíveis em participação 
societária, opções de compra, aporte especial de investidor, de bônus de 
subscrição ou instrumentos análogos, que resultem ou que possam resultar em 
investimento capital social da Emissora, e, uma ou mais transações; ou (b) a 
alienação, em uma ou em séries de operações correlatas, de parte ou da totalidade 
dos negócios e/ou ativos da Emissora, por meio de um ou mais negócios jurídicos 
de qualquer natureza no Primeiro Período;  
 

82) “Evento de Liquidez Segundo Período”: Significa a alienação, no período que se 
inicia na Data Base e termina na Data de Encerramento, de parte ou da totalidade 
das Ações fruto da conversão das Debêntures e/ou das Debêntures, conforme 
deliberado pelos Debenturistas titulares da maioria simples de votos reunidos em 
Assembleia Geral de Debenturistas convocada especialmente para este fim, 
observado o disposto no item (7.6) desta Escritura de Emissão; 
 

83) “Eventos de Vencimento Antecipado”: Tem o significado que lhe é atribuído no 
item (4.11.1) desta Escritura de Emissão; 
 

84) “Família Vígolo”: Significa cada uma das Pessoas indicadas no item 1.2.47 do 
PRJ;  
 

85) “FATF”: Significa o Financial Action Task Force; 
 
86) “Fazenda São Benedito”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 

 
87) “Fazenda São Jorge”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 

 
88) “Fazenda São José”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 

 
89) “Fazenda São Mateus”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 

 
90) “Garantidores”: Significa Nelson, Edilene, Geraldo e/ou Rosemari; 
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91) “Geraldo”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;  
 

92) “Homologação”: Significa o dia 25 de janeiro de 2018; 
 

93) “Informações Relevantes”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.16.2) 
desta Escritura de Emissão; 
 

94) “Instrumento de Repactuação Programada”: Tem o significado que lhe é atribuído 
no item (4.8.1) (ii) desta Escritura de Emissão; 
 

95) “JUCEMAT: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 
 

96) “Juízo da Recuperação”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 
 

97) “Legislação Aplicável”: Significa, desde que aplicável, qualquer norma, lei 
ordinária, lei complementar, decreto, decreto-lei, regulamento, portaria ou 
quaisquer outros atos normativos infralegais, com referência a qualquer 
jurisdição, do Brasil ou no exterior, bem como qualquer ordem, provimento ou 
ato emitido por uma Autoridade aplicável a determinada matéria, incluindo, sem 
limitação, todas as normas aplicáveis às emissões de debêntures, investimentos 
estrangeiros no Brasil, prestação de garantias, constituição de ônus reais e/ou 
qualquer outro ato ou fato objeto ou relacionado à Emissão e aos negócios 
jurídicos objeto dos Documentos da Operação; 
 

98) “Leis Anticorrupção”: Significa a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
conforme alterada e qualquer outra Legislação Aplicável atinente à matéria 
anticorrupção; 
 

99) “Lei das Sociedades por Ações”: Significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada; 
 

100) “Lei de Lavagem de Dinheiro”: Significa a Lei n.º 9.613, de 03 de março de 1998, 
conforme alterada; 
 

101) “Lista de Sanções”: significa (i) a lista de Specially Designated Nationals and 
Blocked Persons, emitida pela OFAC de acordo com o Decreto Executivo 13224 
– Operações de Bloqueio de Bens e Proibição a Pessoas que Cometam, Ameacem 
Cometer ou Apoiem o Terrorismo, em vigor nesta data ou qualquer lista similar 
emitida pela OFAC; (ii) a Consolidated List of Financial Sanctions Targets and 
Investment Ban List, emitida pelo Her Majesty’s Treasury; ou (iii) qualquer lista 
similar emitida, mantida ou feita por qualquer Autoridade Sancionadora; 
 

102) “LRF”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;  
 

103) “Membro do Comitê”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.20.1) 
desta Escritura de Emissão;   

 
104) “Nelson”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;  

 
105) “Notificação de Verificação de Condição Suspensiva”: Significa o documento 
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cujos termos e condições serão definidos pelas Partes após negociações de boa-
fé, no prazo de até 60 (sessenta) dias contado da celebração desta Escritura de 
Emissão;  
 

106) “OFAC”: Significa o Office of Foreign Assets Control do Governo Norte 
Americano;  
 

107) “País Sancionado”: Significa qualquer país ou território que seja submetido a 
Sanções; 

 
108) “Parte” e “Partes”: Tem o significado que lhes é atribuído no Preâmbulo; 

 
109) “Período de Conversão”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.16.17) 

desta Escritura de Emissão; 
 

110) “Pessoas”: Significa quaisquer pessoas naturais, pessoas jurídicas ou grupos não 
personificados, de direito público ou privado, incluindo qualquer entidade da 
administração pública, federal, estadual ou municipal, direta ou indireta, incluindo 
qualquer modalidade de condomínio; 
 

111) “Práticas Ilícitas”: Significa a prática pela Emissora, seus Controladores e/ou 
Afiliadas, a partir da Data de Emissão, de crimes contra a Administração Pública, 
lavagem de dinheiro e condutas previstas nas Leis Anticorrupção; 
 

112) “Preâmbulo”: Significa o preâmbulo desta Escritura de Emissão; 
 

113) “Presidente do Comitê de Credores”: Tem o significado que lhe é atribuído no 
item (4.20.3) desta Escritura de Emissão; 
 

114) “Primeiro Período”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.16.1) desta 
Escritura de Emissão; 
 

115) “Principal”: Significa a soma dos valores devidos à título de principal de cada uma 
das Debêntures; 
 

116) “Proponente”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.16.2) desta 
Escritura de Emissão; 
 

117) “Proponente Segundo Período”: Tem o significado que lhe é atribuído no item 
(4.16.7) desta Escritura de Emissão; 
 

118) “Proposta de Aquisição”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.14.4) 
desta Escritura de Emissão; 
 

119) “Proposta”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.16.2) desta Escritura 
de Emissão; 
 

120) “Proposta Segundo Período”: Tem o significado que lhe é atribuído no item 
(4.16.7) desta Escritura de Emissão; 
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121) “PRJ”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo, cuja cópia integral 
encontra-se no “Anexo 1.1, (122)”; 
 

122) “PTAX”: Significa o valor da taxa de câmbio de fechamento para venda do dólar 
dos Estados Unidos da América, divulgada pelo BACEN, disponível no sistema 
SISBACEN, transação PTAX, referente ao Dia Útil imediatamente anterior à data 
de cálculo expresso em Reais por Dólar (R$/US$), informado com 2 (duas) casas 
decimais, com exceção das hipóteses dos itens (4.9.2) a (4.9.5), nas quais são 
previstas a utilização de mais casas decimais para os cálculos ali tratados; 

 
123) “R$” ou “Reais”: Significa a moeda em curso na República Federativa do Brasil; 

 
124) “Razão de Conversão”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.16.17) 

desta Escritura de Emissão; 
 

125) “Recuperação Judicial”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 
 

126) “Recuperandas”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 
 

127) “Regras”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (2.2.2) desta Escritura de 
Emissão; 
 

128) “Resolução”: Significa a Resolução nº 3.844, de 23 de março de 2010, do CMN, 
conforme alterada; 
 

129) “ROF”: Significa o Registro Declaratório Eletrônico – Registro de Operações 
Financeiras (RDE-ROF), no Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen), 
realizado nos termos da Resolução, da Circular e demais Legislação Aplicável; 
 

130) “Rosemari”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 
 

131) “Sanções”: Significa quaisquer sanções internacionais econômicas ou financeiras, 
regulações, embargos ou medidas de restrições administradas, proferidas ou 
executadas (i) pelo governo dos Estados Unidos; (ii) pelo Conselho das Nações 
Unidas; (iii) pela União Europeia ou seus Estados Membros, incluindo, sem 
limitação, o Reino Unido; (iv) pelo Panamá; (v) por qualquer país em que a 
Emissora, as demais Recuperandas e/ou os Garantidores, ou qualquer membro do 
grupo ou qualquer Afiliada de qualquer desses sejam vinculados; (vi) pelas 
Autoridades Sancionadoras; 
 

132) “Sementes Bom Jesus”: Tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo; 
 

133) “Série”: Significa qualquer série de Debêntures; 
 

134) “Solicitação de Conversão”: Tem o significado que lhe é atribuído no item 
(4.16.21) desta Escritura de Emissão; 

 
135) “Transamérica”: Tem o significado que lhes é atribuído no Preâmbulo; 

 
136) “US$” ou “Dólares”: Significa a moeda em curso nos Estados Unidos da América; 



 

15 
 

 
137) “Valor Nominal Unitário”: Significa o Valor Nominal Unitário das Debêntures no 

Exterior, o Valor Nominal Unitário das Debêntures em Moeda Local Dólar 
Equivalente e/ou o Valor Nominal Unitário das Debêntures em Moeda Local; 
 

138) “Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures em Moeda Local Dólar 
Equivalente”: Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.9.2) desta Escritura 
de Emissão; 
 

139) “Valor Nominal Unitário das Debêntures no Exterior”: Tem o significado que lhe 
é atribuído no item (4.3.1) desta Escritura de Emissão; 
 

140) “Valor Nominal Unitário das Debêntures em Moeda Local Dólar Equivalente”: 
Tem o significado que lhe é atribuído no item (4.3.2) desta Escritura de Emissão; 
 

141) “Valor Nominal Unitário das Debêntures em Moeda Local”: Tem o significado 
que lhe é atribuído no item (4.3.3) desta Escritura de Emissão; 
 

142) “Violação de Sanções”: Tem o significado que lhe é atribuído na alínea (k) do 
item (8.1) desta Escritura de Emissão; 
 

143) “V.S. Agrícola”: Tem o significado que lhes é atribuído no Preâmbulo; e 
  
144) “WW Agropecuária”: Tem o significado que lhes é atribuído no Preâmbulo. 

 
1.2. Termos definidos na forma singular terão o mesmo significado quando utilizados 
no plural e vice-versa. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS AUTORIZAÇÕES E DOS REQUISITOS 
 
2.1. A celebração desta Escritura de Emissão e dos demais Documentos da Operação 
foi autorizada por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Emissora realizada 
em 30 de novembro de 2018 e da Assembleia Geral Extraordinária da Emissora realizada 
em [o] de dezembro 2018 (em conjunto, “AGE”), nos termos do Artigo 59 da Lei das 
Sociedades por Ações. 
 
2.2. Da Emissão das Debêntures no Exterior  
 
2.2.1. As Debêntures no Exterior serão emitidas pela Emissora no exterior nos termos 
do Artigo 73 da Lei das Sociedades por Ações. Previamente à subscrição e integralização 
das Debêntures no Exterior, a Emissora deverá providenciar o ROF junto à instituição 
financeira autorizada a operar no mercado de câmbio no Brasil, nos termos da Legislação 
Aplicável. 
 
2.2.2. As Debêntures no Exterior não foram e nem serão registradas em agência ou órgão 
regulador do mercado de capitais de outro país. Assim sendo, as Debêntures no Exterior 
não serão registradas junto à U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados 
Unidos da América, nos termos do United States Securities Act Of 1933, conforme 
alterado, nem tampouco no âmbito de quaisquer regras federais ou estaduais americanas, 
ou de outros países, sobre títulos e valores mobiliários ("Regras"). As Debêntures no 
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Exterior não poderão ser oferecidas, vendidas, cedidas em garantia, prometidas ou, a 
qualquer título, transferidas nos Estados Unidos da América ou em qualquer outro país, 
exceto se forem registradas ou não estejam sujeitas a registro nos termos das Regras. Esta 
Escritura de Emissão e os demais Documentos da Operação não constituem uma oferta 
pública das Debêntures no Exterior nos Estados Unidos da América ou em outro país 
estrangeiro e a Emissora não está realizando esforços de venda de valores mobiliários nos 
Estados Unidos da América ou em qualquer outro país estrangeiro. 

 
 
2.3. Da Dispensa de Registro na CVM e na ANBIMA das Debêntures em Moeda 

Local e das Debêntures em Moeda Local Dólar Equivalente 
 
2.3.1. As Debêntures em Moeda Local e as Debêntures em Moeda Local Dólar 
Equivalente serão objeto de colocação privada. Assim sendo, as Debêntures em Moeda 
Local e as Debêntures em Moeda Local Dólar Equivalente não serão registradas junto à 
CVM ou ANBIMA e, por essa razão, não poderão ser oferecidas, vendidas, cedidas em 
garantia, prometidas ou, a qualquer título, transferidas, exceto se forem negociadas de 
forma privada, registradas para negociação pública ou estejam dispensadas de registro 
nos termos da Legislação Aplicável. Esta Escritura de Emissão e os demais Documentos da 
Operação não constituem uma oferta pública das Debêntures no Brasil ou em qualquer 
outro país. 
 
2.4. Do Registro na JUCEMAT da AGE 
 
2.4.1. A ata de cada AGE será registrada na JUCEMAT e publicada nos jornais 
utilizados pela Emissora para efetuar as publicações ordenadas pela Lei das Sociedades 
por Ações, quais sejam o Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e o jornal “A Tribuna 
Mato Grosso”. 
 
2.5. Da Inscrição desta Escritura de Emissão na JUCEMAT 
 
2.5.1. A Escritura de Emissão será inscrita na JUCEMAT, nos termos do Artigo 62, 
inciso II, da Lei das Sociedades por Ações. Eventuais aditamentos à Escritura de Emissão, 
incluindo, sem limitação, o Instrumento de Repactuação Programada, deverão ser 
protocolados na JUCEMAT no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contado de sua 
respectiva celebração. 
 
2.6. Do Registro da Garantia Fidejussória e das Garantias Reais 
 
2.6.1. Até a data de integralização das Debêntures, todos os procedimentos necessários 
à existência, à validade e à eficácia das fianças prestadas pelos Garantidores no item 
(4.15) desta Escritura de Emissão deverão ter sido realizados e concluídos em forma e 
substância satisfatória ao Agente Fiduciário, nos termos da Legislação Aplicável, 
incluindo o registro desta Escritura de Emissão nos competentes Cartórios de Registro de 
Títulos e Documentos da sede da Emissora, do Agente Fiduciário e do domicílio de cada 
um dos Garantidores, bem como o registo das garantias reais referidas no item (4.14) 
abaixo nos competentes Cartórios de Registro de Imóveis. Os procedimentos acima 
aplicam-se mutatis mutandis a aditamentos à Escritura de Emissão, incluindo o 
Instrumento de Repactuação Programada, os quais deverão ser concluídos no prazo de 
até 15 (quinze) dias contado da celebração do referido instrumento. 
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2.7. Do Registro para negociação e disposições afins 
 
2.7.1. Após a sua subscrição e integralização, as Debêntures poderão ser registradas em 
nome do titular na B3, sendo a liquidação financeira dos eventos realizada por meio da 
B3, considerando que as Debêntures estejam registradas em nome do Debenturista na 
data de cada evento de pagamento, não ocorrendo seu registro em nenhum outro ambiente 
e/ou sistema de negociação de títulos e valores mobiliários no exterior.  
 
2.7.2. A negociação, no mercado de capitais no Brasil, das Debêntures no Exterior, 
dependerá de prévia autorização da CVM, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 73 da 
Lei das Sociedades por Ações, bem como da realização de oferta pública secundária pelos 
investidores.  

 
2.7.3. A negociação privada das Debêntures em Moeda Local e das Debêntures em 
Moeda Local Dólar Equivalente deverá observar o disposto na Legislação Aplicável, 
conforme o item (2.3.1) acima. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO 
 

3.1. Das Séries 
 
3.1.1. A Emissão será realizada em 7 (sete) séries denominadas, individualmente, 
“Debêntures 1ª Série”, “Debêntures 2ª Série”, “Debêntures 3ª Série”, “Debêntures 4ª 
Série”, “Debêntures 5ª Série”, “Debêntures 6ª Série” e “Debêntures 7ª Série”. 
 
3.2. Do Valor Total da Emissão 
 
3.2.1. Na Data de Emissão, o valor total da Emissão das Debêntures 1ª Série será de 
US$52.098.060,00 (cinquenta e dois milhões, noventa e oito mil e sessenta Dólares norte-
americanos). 
  
3.2.2. Na Data de Emissão, o valor total da Emissão das Debêntures 2ª Série e das 
Debêntures 6ª Série será de R$216.805.847,48 (duzentos e dezesseis milhões, oitocentos 
e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), sendo R$122.037.115,38 
(cento e vinte e dois milhões, trinta e sete mil, cento quinze Reais e trinta e oito centavos) 
relativos às Debêntures 2ª Série e R$ 94.768.732,10 (noventa e quatro milhões, setecentos 
e sessenta e oito mil, setecentos e trinta e dois Reais e dez centavos) relativos às 
Debêntures 6ª Série.  
 

 
3.2.3. Na Data de Emissão, o valor total da Emissão das Debêntures 3ª Série, das 
Debêntures 4ª Série, das Debêntures 5ª Série e das Debêntures 7ª Série será de 
R$114.332.636,44 (cento e quatorze milhões, trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e 
trinta e seis Reais e quarenta e quatro centavos), sendo R$21.456.940,98 (vinte e um 
milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta Reais e noventa e 
oito centavos) relativos às Debêntures 3ª Série, R$24.398.793,66 (vinte e quatro milhões, 
trezentos e noventa e oito mil, setecentos e noventa e três Reais e sessenta e seis centavos) 
relativos às Debêntures 4ª Série, R$8.787.394,22 (oito milhões, setecentos e oitenta e sete 
mil, trezentos e noventa e quatro Reais e vinte e dois centavos) relativos às Debêntures 5ª 
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Série. Na Data de Emissão, o valor total da Emissão das Debêntures 7ª Série será de 
R$59.689.507,58 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quinhentos 
e sete Reais e cinquenta e oito centavos). 
 
3.3. Da Quantidade de Debêntures 
 
3.3.1. Serão emitidas 137.885.232 (cento e trinta e sete milhões, oitocentas e oitenta e 
cinco mil e duzentas e trinta e duas) Debêntures, sendo 52.098.060 (cinquenta e dois 
milhões, noventa e oito mil e sessenta) Debêntures 1ª Série, 31.615.833 (trinta e um 
milhões, seiscentas e quinze mil, oitocentas e trinta e três) Debêntures 2ª Série, 5.558.793 
(cinco milhões, quinhentas e cinquenta e oito mil, setecentas e noventa e três) Debêntures 
3ª Série, 6.320.931 (seis milhões, trezentas e vinte mil e novecentas e trinta e uma) 
Debêntures 4ª Série, 2.276.527 (dois milhões, duzentas e setenta e seis mil,  quinhentas e 
vinte e sete) Debêntures 5ª Série, 24.551.485 (vinte e quatro milhões, quinhentas e 
cinquenta e uma mil, quatrocentas e oitenta e cinco) Debêntures 6ª Série e 15.463.603 
(quinze milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e três) Debêntures 7ª Série.  
 
3.4. Do Objeto Social da Emissora 
 
3.4.1. A Emissora tem como objeto social a exploração do ramo de atividade de holdings 
de instituições não financeiras.  
 
3.5. Da Destinação de Recursos 
 
3.5.1. Os recursos decorrentes da Emissão das Debêntures no Exterior e da Emissão das 
Debêntures em Moeda Local Dólar Equivalente destinam-se, observados os 
procedimentos previstos no Boletim de Subscrição de Debêntures no Exterior e no 
Boletim de Subscrição das Debêntures em Moeda Local Dólar Equivalente, à liquidação 
de Créditos de titularidade dos Credores Moeda Estrangeira e dos Credores Moeda Local 
Dólar Equivalente. A Emissão das Debêntures em Moeda Local, por sua vez, será 
realizada mediante a cessão de Créditos de titularidade dos Credores Moeda Local, 
observados os procedimentos previstos no Boletim de Subscrição de Debêntures em 
Moeda Local. Em ambos os casos, a subscrição das Debêntures visa a reestruturação e o 
reperfilamento das obrigações da Emissora, no âmbito da Recuperação Judicial e do PRJ. 
 
3.6. Do Número da Emissão 
 
3.6.1. A presente Escritura de Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de debêntures 
da Emissora. 
 
3.7. Do Banco Liquidante e do Escriturador 
 
3.7.1. O banco liquidante (“Banco Liquidante”) e o escriturador (“Escriturador”) da 
Emissão serão o BANCO PAULISTA S.A., instituição financeira com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 1355, 2º andar, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 61.820.817/0001-09 e a SLW CORRETORA DE VALORES 

E CÂMBIO LTDA., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado do São 
Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
50.657.675/0001-86, respectivamente.  
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CLÁUSULA QUARTA – DAS CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES 
 
4.1. Da Colocação e do Plano de Distribuição 
 
4.1.1. As Debêntures serão objeto de colocação privada, não havendo plano de 
distribuição e/ou a intermediação de instituição integrante do sistema de distribuição de 
valores mobiliários. 
 
4.2. Da Data de Emissão das Debêntures 
 
4.2.1. Para todos os efeitos legais, a data de Emissão das Debêntures será 30 de 
novembro de 2018 (“Data de Emissão”). 
 
4.3. Do Valor Nominal Unitário das Debêntures 
 
4.3.1. O valor nominal unitário das Debêntures 1ª Série, na Data de Emissão, será de 
US$1,00 (um Dólar) (“Valor Nominal Unitário das Debêntures no Exterior”). 
 
4.3.1.1.  Na hipótese de ocorrência de um Evento de Liquidez Primeiro Período ou de 
um Evento de Liquidez Segundo Período, o Valor Nominal Unitário das Debêntures no 
Exterior ou seu saldo será convertido para Reais utilizando-se a PTAX do dia 
imediatamente anterior à data de ocorrência do respectivo evento, notadamente aqueles 
previstos nos itens (4.16.4.1) e (4.16.9). 
 
4.3.2. O valor nominal unitário das Debêntures 2ª Série e das Debêntures 6ª Série, na 
Data de Emissão, será de R$3,86 (três Reais e oitenta e seis centavos) (“Valor Nominal 
Unitário das Debêntures em Moeda Local Dólar Equivalente”). 
 
4.3.3. O valor nominal unitário das Debêntures 3ª Série, das Debêntures 4ª Série, das 
Debêntures 5ª Série e das Debêntures 7ª Série, na Data de Emissão, será de R$3,86 (três 
Reais e oitenta e seis centavos) (“Valor Nominal Unitário das Debêntures em Moeda 
Local”). 
 
4.4. Da Conversibilidade, da Forma e da Comprovação de Titularidade das 
Debêntures 
 
4.4.1. As Debêntures serão conversíveis em Ações. As Debêntures serão emitidas sob a 
forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados. Para todos os fins 
de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada por meio de extrato da conta de 
depósito emitido pelo Escriturador.  
 
4.5. Da Espécie 
 
4.5.1. As Debêntures 1ª Série, as Debêntures 2ª Série e as Debêntures 6ª Série são da 
espécie quirografária a ser convolada em garantia real. As Debêntures 3ª Série, as 
Debêntures 4ª Série, as Debêntures 5ª Série e as Debêntures 7ª Série serão da espécie 
quirografária, conforme especificado nos itens (4.14) e (4.15) abaixo. 
 
4.6. Do Preço de Subscrição e da Forma de Integralização 
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4.6.1. As Debêntures no Exterior serão subscritas à vista no exterior, pelo Valor 
Nominal Unitário das Debêntures no Exterior, única e exclusivamente pelos Credores 
Moeda Estrangeira, e, observados os termos e condições previstos nos respectivos 
Boletins de Subscrição de Debêntures no Exterior, integralizadas, em dinheiro, em uma 
ou mais integralizações. 
 
4.6.2. As Debêntures em Moeda Local Dólar Equivalente serão subscritas à vista, pelo 
Valor Nominal Unitário das Debêntures em Moeda Local Dólar Equivalente, única e 
exclusivamente por Credor Moeda Local Dólar Equivalente, e, observados os termos e 
condições previstos em seu respectivo Boletim de Subscrição Moeda Local Dólar 
Equivalente, integralizadas, em moeda corrente nacional, em uma ou mais datas, 
conforme o caso, fora do âmbito da B3. 
 
4.6.3. As Debêntures em Moeda Local serão subscritas pelo Valor Nominal Unitário em 
Moeda Local, única e exclusivamente pelos Credores Moeda Local, e, observados os 
termos e condições previstos no Boletim de Subscrição Moeda Local, integralizadas, em 
moeda corrente nacional e por meio de cessão de direitos creditórios detidos pelos 
respectivos subscritores em face da Emissora no âmbito do PRJ, fora do âmbito da B3. 
As Debêntures 3ª Série, as Debêntures 5ª Série e as Debêntures 7ª Série serão subscritas 
à vista. As Debêntures 4ª Série serão subscritas até 19 de janeiro de 2019, inclusive. 

 
4.6.4. Posteriormente à sua integralização, as Debêntures em Moeda Local Dólar 
Equivalente e as Debêntures em Moeda Local poderão ser registradas em nome do titular 
na B3. 
 
4.6.5. As Debêntures não poderão ser negociadas publicamente no mercado secundário, 
conforme o disposto na Cláusula Segunda acima. 
 
4.7. Do Prazo de Vencimento 
 
4.7.1. As Debêntures vencerão em 25 de janeiro de 2025 (“Data de Vencimento”). 
 
4.8. Do pagamento na Data de Vencimento e da Repactuação Programada 
 
4.8.1. Durante o Período de Conversão que se inicia 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias imediatamente antes da Data de Vencimento, ou seja, a partir de 25 de janeiro de 
2024 (inclusive), os Debenturistas de cada Série, reunidos em Assembleia Geral de 
Debenturistas da respectiva Série, deverão deliberar quanto à:  
 

(i) conversão das Debêntures em Ações, na forma desta Escritura de Emissão;  
 

(ii) repactuação das Debêntures, na forma de instrumento de aditamento à 
presente Escritura de Emissão (“Instrumento de Repactuação Programada”). 
Os termos e as condições do Instrumento de Repactuação Programada serão 
definidos pelos signatários desta Escritura de Emissão, em boa-fé, no prazo de 
até 60 (sessenta) dias contado da celebração desta Escritura de Emissão. O 
Instrumento de Repactuação Programada terá sua eficácia sujeita ao envio, 
pelo Agente Fiduciário, à Emissora e a cada um dos titulares das Debêntures 
(“Debenturistas”) da Notificação de Verificação de Condição Suspensiva, 
informando-os da não conversão integral das Debêntures em Ações e da 
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decisão dos Debenturistas, subscritores do Instrumento de Repactuação 
Programada, de repactuar, na data de envio da referida notificação, as 
Debêntures de sua titularidade, (“Condição Suspensiva” e “Data de 
Repactuação”). A repactuação das Debêntures prevista no Instrumento de 
Repactuação Programada ocorrerá de forma imediata e automática, 
independentemente de qualquer outra comunicação, aviso ou notificação, 
judicial ou extrajudicial, e/ou procedimento adicional. O Instrumento de 
Repactuação Programada deverá conter, como elementos essenciais, no 
mínimo:  
 
(a) as taxas de juros, deságio e cronograma de amortização previstos no item 

(15.10) do PRJ, sendo certo que os juros remuneratórios incidirão para 
todas as Séries, de acordo com sua natureza, a partir de 25 de janeiro de 
2024; e 
 

(b) ajustes nas condições do item “a” acima, para refletir os percentuais de 
cada Série que originalmente foram classificados no PRJ, como créditos 
com garantia real e créditos quirografários, independentemente da espécie 
de Debêntures objeto desta Escritura de Emissão. 

 
(iii) repactuação das Debêntures de outra forma, após negociações de boa-fé, 

devendo ser observados, neste processo, os princípios e diretrizes contidos no 
PRJ, no artigo 422 do Código Civil e na LRF. 

 
4.8.2. Sujeito ao disposto no item (4.8.3) abaixo, fica desde já estabelecido entre os 
Debenturistas que o Instrumento de Repactuação Programada terá sua eficácia submetida 
ao envio, pelo Agente Fiduciário, da Notificação de Verificação de Condição Suspensiva 
informando à Emissora e aos Debenturistas de cada Série, até o último dia do Período de 
Conversão, inclusive: (i) da não conversão integral das Debêntures da sua Série em Ações 
e (ii) da decisão quanto à repactuação das Debêntures da sua Série, nos termos do 
Instrumento de Repactuação Programada (“Condições Suspensivas”). 

 
4.8.3. A deliberação quanto ao disposto no item (4.8.1) acima será tomada pelos 
Debenturistas de cada Série, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas da sua Série, 
a ser convocada pelo Agente Fiduciário e realizada durante o Período de Conversão, e 
deverá afetar a totalidade das Debêntures dessa Série, independentemente do voto 
proferido ou da  participação ou não do Debenturista no conclave.  

 
4.8.4. Caso a conversão das Debêntures em Ações, nos termos desta Escritura de 
Emissão, ou repactuação, nos termos do Instrumento de Repactuação Programada ou de 
qualquer outra forma, não seja deliberada por uma ou mais Séries, as Debêntures dessa(s) 
Série(s) reputar-se-ão vencidas na Data de Vencimento. 

 
4.8.5.  Fica desde já estabelecido pelos signatários desta Escritura de Emissão, que o 
envio, pelo Agente Fiduciário, da Notificação de Verificação de Condições Suspensivas 
à Emissora e cada um dos Debenturistas informando-os da implementação das Condições 
Suspensivas, resultará, para todos os fins e efeitos de direito, na repactuação automática 
e imediata desta Escritura de Emissão em relação às Séries cujos Debenturistas tenham 
sido notificados nesse sentido, a qual ocorrerá independentemente de qualquer outra 
comunicação, aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, e/ou procedimento adicional, 
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passando a Emissão a ser regida, para todos os fins e efeitos de direito, sem solução de 
continuidade, substancialmente pelas disposições desta Escritura de Emissão e dos termos 
e condições do Instrumento de Repactuação Programada. 

 
4.9. Da Atualização Monetária e da Remuneração 
 
4.9.1. O Valor Nominal Unitário das Debêntures 1ª Série, das Debêntures 3ª Série, das 
Debêntures 4ª Série, das Debêntures 5ª Série e das Debêntures 7ª Série não será 
atualizado.  
 
4.9.2. Observado o disposto no item (4.9.3) abaixo, o Valor Nominal Unitário das 
Debêntures 2ª Série e das Debêntures 6ª Série (“Valor Nominal Unitário Atualizado das 
Debêntures em Moeda Local Dólar Equivalente”) será atualizado de acordo com a 
seguinte expressão: 
 

C VNe  VNa ×= ; 
 

onde: 
 

VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures em Moeda Local 
Dólar Equivalente, calculado/informado com 8 (oito) casas decimais, 
sem arredondamento; 

   
VNe = Valor Nominal Unitário das Debêntures em Moeda Local Dólar 

Equivalente ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures em 
Moeda Local Dólar Equivalente, conforme o caso, 
calculado/informado com 8 (oito) casas decimais, sem 
arredondamento; e 
 

C = fator resultante da variação do dólar comercial, calculado/informado 
com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte 
forma: 

 








=
0US

US
C

n
; 

 
onde: 
 

USn = valor da taxa de câmbio de fechamento para venda do dólar dos 
Estados Unidos da América, divulgada pelo BACEN, disponível 
no sistema SISBACEN, transação PTAX, referente ao Dia Útil 
imediatamente anterior à data de cálculo expresso em Reais por 
Dólar (R$/US$), informado com 4 (quatro) casas decimais; e 
 

US0 = valor da taxa de câmbio de fechamento para venda do dólar dos 
Estados Unidos da América, divulgada pelo BACEN, disponível 
no sistema SISBACEN, transação PTAX, referente ao Dia Útil 
imediatamente anterior à Data de Emissão, informado com 4 
(quatro) casas decimais. 
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4.9.3. O produto da atualização monetária agregar-se-á diariamente ao Valor Nominal 
Unitário de cada Debênture em Moeda Local Dólar Equivalente ou o saldo do Valor 
Nominal Unitário de cada Debênture em Moeda Local Dólar Equivalente para fins de 
cálculo do valor de qualquer obrigação pecuniária devida pela Emissora nos termos desta 
Escritura de Emissão. 
 
4.9.4. No caso de indisponibilidade temporária da PTAX quando do pagamento de 
qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão, será utilizado, em sua 
substituição, o último número-índice divulgado, calculado pro rata temporis por dias 
úteis, não cabendo nenhuma compensação financeira quando da divulgação do número-
índice devido. 
 
4.9.5. Na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da PTAX por mais de 5 
(cinco) dias úteis após a data esperada para sua divulgação, ou no caso de impossibilidade 
legal de aplicação da PTAX, esta deverá ser substituída pela substituta determinada 
legalmente ou por prática de mercado para tanto. 
 
4.9.6. Ressalvadas as obrigações referentes ao cash sweep, sem prejuízo da celebração 
do Instrumento de Repactuação Programada, sobre o Valor Nominal Unitário das 
Debêntures não incidirão juros e/ou qualquer tipo de remuneração. 

 
4.9.7. Decorridos 02 (dois) anos da Homologação, caso seja verificada a existência de 
caixa excedente das Recuperandas ao final de cada exercício fiscal, tal valor deverá ser 
destinado à amortização extraordinária das Debêntures, conjuntamente com os demais 
créditos da Recuperação Judicial, nos termos do item 16.12 do PRJ, observando-se, 
cumulativamente, as seguintes condições: 

 
(i) Ausência de débitos fiscais vencidos, inclusive na hipótese de 

parcelamento (créditos parcelados não serão considerados vencidos, 
exceto se a parcela vencida não tiver sido paga); 
 

(ii) Caixa mínimo de US$ 70.000.000,00 (setenta milhões de Dólares) (“Caixa 
Mínimo”); 

 
(iii) Caixa excedente, que significa: EBITDA Ajustado, após: (a) o pagamento 

de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido; (b) o 
pagamento de juros e principal da dívida  do ano correspondente; (c) o 
pagamento de débitos fiscais (d) descontado o Capex; (e) descontadas as 
necessidades de capital de giro; e (f) descontado o Caixa Mínimo. 

 
4.9.7.1 O valor obtido através do cash sweep deverá ser aplicado de forma pro rata, na 
amortização do Principal das Debêntures conjuntamente com os demais créditos devidos 
no âmbito da Recuperação Judicial, conforme definidos no PRJ.  
 
4.9.7.2. Nos termos do PRJ, caberá à Empresa de Auditoria ou terceiro definido de 
comum acordo entre as Partes realizar os cálculos necessários para a apuração do cash 
sweep. Uma vez informado quanto ao pagamento do cash sweep, o Agente Fiduciário 
deverá fiscalizar a distribuição do valor devido a tal título aos Debenturistas. 
 
4.10. Do Resgate Antecipado Total e da Amortização Extraordinária Parcial 
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4.10.1. Observados os termos e condições aprovados pelos Debenturistas, reunidos em 
Assembleia Geral de Debenturistas, realizada nos termos do item (7.1) abaixo, caso a 
Emissora receba recursos financeiros em decorrência do Evento de Liquidez Primeiro 
Período, os quais deverão ser creditados na Conta Vinculada, nos termos do item (4.16.5) 
abaixo, a mesma deverá alocar as referidas verbas no resgate antecipado e compulsório 
da totalidade das Debêntures. 
 
4.10.2. A Emissora poderá resgatar parcialmente as Debêntures, desde que o Proponente 
promova, no âmbito do Evento de Liquidez Primeiro Período, concomitantemente ao 
referido resgate, a aquisição integral do saldo das Debêntures, sendo que o referido evento 
deverá ocorrer fora do ambiente da B3. 

 
4.10.3. Na hipótese de uma Alienação Autorizada, a Emissora deverá promover o resgate 
da Série de Debêntures, até o limite do saldo devedor da Série de Debêntures, cuja 
garantia tenha sido alienada. 
 
4.10.4. Ressalvadas as hipóteses de Evento de Liquidez, Alienação Autorizada e/ou cash 
sweep, a Emissora não poderá resgatar e/ou amortizar antecipadamente as Debêntures, 
total ou parcialmente. 

 
4.10.5. A B3 deverá ser comunicada através de correspondência enviada pela Emissora, 
em conjunto com o Agente Fiduciário, acerca da realização do Resgate Antecipado Total 
e/ou da Amortização Extraordinária, com pelo menos 3 (três) Dias Úteis de antecedência. 
 
4.11. Do Vencimento Antecipado 
 
4.11.1. Observado o item (4.11.2), o Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente 
vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura de Emissão e exigir o imediato 
pagamento pela Emissora, na hipótese de ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos 
(“Eventos de Vencimento Antecipado”): 

 
(i) (a) decretação de falência da Emissora e/ou de qualquer outra Recuperanda; 

(b) pedido de autofalência pela Emissora e/ou de qualquer outra Recuperanda; ou 
(c) liquidação, dissolução ou extinção da Emissora e/ou de qualquer outra 
Recuperanda; 
 

(ii) transformação da Emissora em sociedade limitada, nos termos dos Artigos 220 a 
222 da Lei das Sociedades por Ações; 

 
(iii) declaração, em caráter definitivo, por meio de decisão transitada em julgado, por 

tribunal competente, em decorrência de ato omissivo ou comissivo culposo da 
Emissora, de seus administradores e/ou seus Controladores, que resulte ou possa 
resultar na nulidade ou na declaração de inexequibilidade de quaisquer dos 
Documentos da Operação; 
 

(iv) impontualidade no pagamento, pela Emissora, de qualquer quantia devida aos 
Debenturistas; 

 
(v) descumprimento da obrigação constante do item (5.1) (f) desta Escritura de 
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Emissão; 
 
(vi) ocorrência da hipótese mencionada no inciso I do Artigo 333 da Lei nº 10.406, de 

10 de janeiro de 2002, conforme alterada, com referência à Emissora e/ou à 
qualquer outra Recuperanda, sendo que a Emissora e/ou qualquer outra 
Recuperanda, nos termos do PRJ, não se encontra obrigada a promover o reforço 
ou substituição das garantias constituídas no âmbito dos Contratos de Garantia, 
sendo que tal fato não se confunde com eventual inexistência da garantia; 
 

(vii) suspensão, por iniciativa da Emissora, do registro das Debêntures em Moeda 
Local na B3, nos termos desta Escritura de Emissão; 
 

(viii) não manutenção pela Emissora de seus registros contábeis atualizados e auditados 
por Empresa de Auditoria de acordo com os princípios contábeis geralmente 
aceitos no Brasil e a Legislação Aplicável; 
 

(ix) não celebração e conclusão dos procedimentos necessários à existência e validade 
do Instrumento de Repactuação Programada na forma e dentro dos prazos 
estabelecidos nesta Escritura de Emissão; 
 

(x) não celebração e conclusão dos procedimentos necessários à existência, validade 
e eficácia do Contrato de Conta Vinculada e de cada um dos Contratos de Garantia 
na forma e dentro dos prazos estabelecidos nesta Escritura de Emissão; e 
 

(xi) violação ou descumprimento de qualquer disposição da Cláusula Quinta e da 
Cláusula Oitava desta Escritura de Emissão. 

 
4.11.2. Na hipótese de ocorrência de quaisquer dos eventos perfilados no item (4.11.1) 
acima, o Agente Fiduciário deverá convocar, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data 
em que tomar conhecimento do evento, Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar 
sobre a declaração ou não do vencimento antecipado das Debêntures. A Assembleia Geral 
de Debenturistas a que se refere este item deverá ser realizada no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da data da primeira convocação, ou no prazo de 8 (oito) dias, a contar da 
data da segunda convocação, se aplicável. 
 
4.11.3. Na hipótese de declaração do vencimento antecipado das Debêntures, a Emissora 
obriga-se a efetuar o pagamento das Debêntures, no prazo de até 90 (noventa) dias 
contados da comunicação, pelo Agente Fiduciário, da declaração do vencimento 
antecipado, por seu respectivo Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal 
Unitário, conforme o caso, fora do âmbito da B3. A B3 deverá ser comunicada, pela 
Emissora, imediatamente após a declaração do vencimento antecipado. 
 
4.12. Do Cancelamento das Debêntures Objeto de Vencimento Antecipado 
 
4.12.1. As Debêntures objeto dos procedimentos descritos nos itens (4.10) e (4.11) acima 
serão obrigatoriamente canceladas pela Emissora.  
 
4.13. Dos Encargos Moratórios 
 
4.13.1. Ocorrendo impontualidade no pagamento, pela Emissora, de qualquer quantia 
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devida aos Debenturistas, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emissora 
ficarão, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, sujeitos a, 
independentemente de aviso, comunicação, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, (i) multa convencional, irredutível e não compensatória de 2,00% (dois por 
cento), e (ii) juros moratórios à razão de 1,00% (um por cento) ao mês, incidentes sobre 
as quantias em atraso (“Encargos Moratórios”). 
 
4.14. Das Garantias Reais  
 
4.14.1. As Debêntures 1ª Série contarão com as seguintes garantias reais: 
 
(a) Hipoteca de 1º grau sobre os imóveis de matrícula nº 1.360 e 1.576, registrados 
no Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, e também sobre os imóveis de 
matrículas nº 5.942, 5.943, 2.784, 6.170 e 6.171, registrados no Cartório de Registro de 
Imóveis de Guaratinga/MT, nos termos da “Escritura Pública de Hipoteca de Imóvel 1ª 
Série e Outras Avenças” (“Escritura Pública de Hipoteca de Imóvel 1ª Série”); e 

 
(b) Penhor mercantil tendo por objeto soja e/ou algodão, sendo que as quantidades de 
cada produto poderão ser definidas pela Emissora, desde que o valor de mercado dos bens 
onerados seja sempre equivalente ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures 1ª 
Série. O valor de mercado da soja e do algodão será apurado considerando-se a última 
cotação do produto observada na CEPEA – Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada do Departamento de Economia, Administração e Sociologia e da Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ da Universidade de São Paulo – USP. 
Os produtos deverão ser mantidos e depositados, livres e desembaraçados de quaisquer 
ônus ou gravames, em perfeito estado de conservação, de sorte que suas características 
específicas não sofram qualquer alteração, observadas as práticas usuais de mercado, até 
a liquidação integral das Debêntures 1ª Série, sendo expressamente excepcionada a 
realização de monitoramento regular da respectiva garantia pela Emissora. Os produtos 
objeto da garantia deverão ser armazenados nos imóveis a serem discriminados no 
Contrato de Penhor Mercantil 1ª Série. O acionista Nelson deverá assumir o ônus de fiel 
depositário dos referidos bens, nos termos do artigo 627 a 652 do Código Civil Brasileiro, 
nos termos do nos termos do “Contrato de Penhor Mercantil 1ª Série e Outras Avenças” 
(“Contrato de Penhor Mercantil 1ª Série”).  O Contrato de Penhor Mercantil 1ª Série 
deverá estabelecer que a Emissora poderá sanar eventuais problemas de qualidade e 
quantidade dos produtos objeto da garantia no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias 
contado do recebimento de notificação escrita encaminhada pelo Agente Fiduciário nesse 
sentido.   
 
4.14.2. As Debêntures 2ª Série contarão com as seguintes garantias reais: 
 
(a) Hipoteca de 1º grau sobre o imóvel de matrícula nº 1527, registrado perante o 
Cartório de Registro de Imóveis de Juscimera/MT, nos termos da “Escritura Pública de 
Hipoteca de Imóvel 2ª Série e Outras Avenças” (“Escritura Pública de Hipoteca de Imóvel 
2ª Série”); e 
 
(b) Penhor mercantil tendo por objeto soja e/ou algodão, sendo que as quantidades de 
cada produto poderão ser definidas pela Emissora, desde que o valor de mercado dos bens 
onerados seja sempre equivalente ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures 2ª 
Série. O valor de mercado da soja e do algodão será apurado considerando-se a última 
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cotação do produto observada na CEPEA – Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada do Departamento de Economia, Administração e Sociologia e da Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ da Universidade de São Paulo – USP. 
Os produtos deverão ser mantidos e depositados, livres e desembaraçados de quaisquer 
ônus ou gravames, em perfeito estado de conservação, de sorte que suas características 
específicas não sofram qualquer alteração, observadas as práticas usuais de mercado, até 
a liquidação integral das Debêntures 2ª Série, sendo expressamente excepcionada a 
realização de monitoramento regular da respectiva garantia pela Emissora. Os produtos 
objeto da garantia deverão ser armazenados nos imóveis a serem discriminados no 
Contrato de Penhor Mercantil 2ª Série. O acionista Nelson deverá assumir o ônus de fiel 
depositário dos referidos bens, nos termos do artigo 627 a 652 do Código Civil Brasileiro, 
nos termos do nos termos do “Contrato de Penhor Mercantil 2ª Série e Outras Avenças” 
(“Contrato de Penhor Mercantil 2ª Série”).  O Contrato de Penhor Mercantil 2ª Série 
deverá estabelecer que a Emissora poderá sanar eventuais problemas de qualidade e 
quantidade dos produtos objeto da garantia no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias 
contado do recebimento de notificação escrita encaminhada pelo Agente Fiduciário nesse 
sentido.   
 
4.14.3. As Debêntures 6ª Série contarão com garantia real de hipoteca de 1º grau sobre os 
imóveis de matrículas nº 1.149, nº 1.355, nº 1.356, nº 1.326 e nº 2.634, registrados perante 
o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, hipoteca em 1º grau sobre o 
imóvel de matrícula nº 4.631 , registrados perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis 
de Pedra Preta/MT e hipoteca em 1º grau sobre o imóvel de matrícula nº 31.503, 
registrado perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, nos 
termos da “Escritura Pública de Hipoteca de Imóvel 6ª Série e Outras Avenças” 
(“Escritura Pública de Hipoteca de Imóvel 6ª Série”).  
 
 

4.14.4. Caso a Emissora e/ou os Garantidores recebam, de terceiro interessado, proposta 
firme para a aquisição dos imóveis onerados nos termos da Escritura Pública de Hipoteca 
de Imóvel 1ª Série, da Escritura Pública de Hipoteca de Imóvel 2ª Série ou das Escrituras 
Públicas de Hipoteca de Imóveis 6ª Série (“Proposta de Aquisição”), a Emissora, a seu 
exclusivo critério, poderá enviar a respectiva Proposta de Aquisição ao Agente 
Fiduciário, que deverá imediatamente convocar Assembleia Especial dos titulares da 
Série de Debêntures beneficiários da respectiva garantia, para que estes deliberem, por  
maioria simples, a aceitação ou não da Proposta de Aquisição. Os instrumentos jurídicos 
que formalizarem a alienação do respectivo imóvel deverão expressamente prever que os 
recursos oriundos da alienação, limitado ao saldo da respectiva Série de Debêntures, 
deverá ser creditada na Conta Vinculada e utilizada pelo Agente Fiduciário no resgate da 
Série de Debêntures originalmente beneficiária da garantia (“Alienação Autorizada”). 
 
 

4.14.5. As Partes poderão discutir, em boa-fé, as respectivas condições comerciais 
aplicáveis ao pagamento do saldo da respectiva Série de Debêntures no âmbito da 
Alienação Autorizada. 
 

 

4.14.6. A celebração de cada um dos Contratos de Garantia e a realização de todos os 
procedimentos necessários à sua validade e eficácia, inclusive em face de terceiros, sem 
a perda do grau de prioridade originalmente detido pelo respectivo Credor, com a 
anuência de eventuais credores concorrentes, deverão ser concluídos pela Emissora no 
prazo de até 90 (noventa) dias contado da data de celebração desta Escritura de Emissão. 
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Os termos e condições dos referidos instrumentos jurídicos deverão ser definidos, em 
boa-fé, pelos signatários desta Escritura de Emissão, observadas práticas e condições de 
mercado aplicáveis ao negócio jurídico objeto do Contrato de Garantia em questão. 
 

 

4.14.7. Em relação à Escritura Pública de Hipoteca de Imóvel 2ª Série, especificamente, 
o prazo a ser considerado para a realização de todos os procedimentos à sua validade e 
eficácia, será de até 120 (cento e vinte) dias contado da data de celebração desta Escritura 
de Emissão, podendo ser prorrogado automaticamente por mais 90 (noventa) dias. Caso 
a garantia não seja constituída nos prazos estipulados, o respectivo titular poderá optar, a 
seu exclusivo critério e no prazo de 30 (trinta) dias após o vencimento dos prazos para 
registro da garantia, por (i) resolver de pleno direito a emissão das Debêntures 2ª Série , 
oportunidade que os respectivos titulares ficarão desobrigados quantos aos termos da 
presente Escritura de Emissão, restabelecendo-se o seu crédito original que será pago no 
formato previsto no PRJ ou (ii) discutir judicialmente e/ou administrativamente as 
questões relacionadas ao registro da garantia. Nessa hipótese, todas as providências para 
judicialização do tema deverão ser tomadas exclusivamente pelo Grupo Bom Jesus, que 
será responsável por todos os custos inerentes à discussão judicial (incluindo eventuais 
condenações), que deverá ser iniciada em até 30 (trinta) dias após o recebimento da 
comunicação nesse sentido. Ainda nessa hipótese, o Grupo Bom Jesus se compromete a 
envidar melhores esforços e técnica para obtenção do melhor resultado. Obriga-se 
também em enviar as informações quanto aos andamentos e/ou deliberações quanto as 
estratégias quinzenalmente.  É facultado ao respectivo titular desistir das medidas 
judiciais/administrativas a qualquer tempo, mediante aviso ao Grupo Bom Jesus, 
oportunidade em que serão aplicados os efeitos previsto no item (i) acima.  
  

 

4.14.8. Os Debenturistas comprometem-se, em boa-fé, a auxiliar a Emissora e a realizar 
os atos que forem de sua responsabilidade legal para que a Emissora possa cumprir suas 
obrigações previstas nos itens (4.14.6) e (4.14.7) acima. 
 

4.15. Da Fiança  
 

4.15.1. Cada um dos Garantidores, observado o disposto no “Anexo 4.15.1”, de forma 
irrevogável e irretratável, presta fiança em favor dos Debenturistas titulares das 
Debêntures 1ª Série, das Debêntures 2ª Série, das Debêntures 3ª Série, das Debêntures 4ª 
Série, das Debêntures 5ª Série representados pelo Agente Fiduciário, obrigando-se como 
fiadores e principais pagadores, em caráter solidário, pelo pagamento de quaisquer 
valores devidos nos termos desta Escritura de Emissão referentes à Série de Debêntures 
beneficiária desta garantia. 
 
4.15.2. Nelson, de forma irrevogável e irretratável, presta fiança em favor dos 
Debenturistas titulares das Debêntures 6ª Série, representados pelo Agente Fiduciário, 
obrigando-se como fiador e principal pagador, em caráter solidário, pelo pagamento de 
quaisquer valores devidos nos termos desta Escritura de Emissão referentes à Série de 
Debêntures beneficiária desta garantia. 

 
4.15.3. Nelson e Geraldo, de forma irrevogável e irretratável, presta fiança em favor dos 
Debenturistas titulares das Debêntures 7ª, representados pelo Agente Fiduciário, 
obrigando-se como fiadores e principais pagadores, em caráter solidário, pelo pagamento 
de quaisquer valores devidos nos termos desta Escritura de Emissão referentes à Série de 
Debêntures beneficiária desta garantia. 
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4.15.4. A ABJ, de forma irrevogável e irretratável, presta fiança em favor dos 
Debenturistas titulares das Debêntures 2ª Série, e a Sementes Bom Jesus, de forma 
irrevogável e irretratável, presta fiança em favor dos Debenturistas titulares das 
Debêntures 4ª Série, representados pelo Agente Fiduciário, obrigando-se como fiadores 
e principais pagadores, em caráter solidário, pelo pagamento de quaisquer valores devidos 
nos termos desta Escritura de Emissão referentes à Série de Debêntures beneficiária desta 
garantia. 
 
4.15.5. Cada um dos Garantidores, observado o acima disposto, quanto às Séries 
beneficiárias de cada garantia, mediante autorização de seus respectivos cônjuges que 
assinam a presente Escritura de Emissão, declara-se neste ato, em caráter irrevogável e 
irretratável, fiador e principal pagador, em caráter solidário, pela totalidade da dívida da 
Emissora representada pelas Debêntures, bem como das demais obrigações pecuniárias 
previstas nesta Escritura de Emissão, inclusive, mas não limitados, aos valores devidos 
ao Agente Fiduciário. 
 
4.15.6. Os valores devidos pela Emissora nos termos desta Escritura de Emissão serão 
devidos e deverão ser pagos pelos Garantidores, pela ABJ e pela Sementes Bom Jesus 
nas datas em que as respectivas obrigações tornem-se exigíveis, incluindo na hipótese de 
declaração de seu vencimento antecipado, cabendo ao Agente Fiduciário enviar 
comunicação aos Garantidores sobre a falta de pagamento, ocorrência de qualquer Evento 
de Vencimento Antecipado e/ou declaração do vencimento antecipado das Debêntures, 
nos termos desta Escritura de Emissão. O pagamento será realizado pelos Garantidores, 
pela ABJ e pela Sementes Bom Jesus, conforme aplicável, no prazo de até 90 (noventa) 
dias, contado a partir do recebimento de comunicação escrita enviada pelo Agente 
Fiduciário aos Garantidores, em conjunto ou isoladamente, informando-os sobre a falta 
de pagamento ou declaração do vencimento antecipado das Debêntures. Os pagamentos 
serão realizados pelos Garantidores, pela ABJ e pela Sementes Bom Jesus, conforme 
aplicável, observados o disposto no item (4.16) desta Escritura de Emissão. 
 
4.15.7. Cada um dos Garantidores, a ABJ e a Sementes Bom Jesus expressamente 
renunciam aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer 
natureza previstos nos Artigos 333, parágrafo único, 366, 821, 824, 827, 830, 834, 835, 
836, 837, 838 e 839, todos do Código Civil e Artigos 130 e 794, do Código de Processo 
Civil Brasileiro. 
 
4.15.8. Cada Garantidor, a ABJ e a Sementes Bom Jesus sub-rogar-se-á nos direitos dos 
Debenturistas caso venha a honrar a fiança objeto deste item (4.15). 
 
4.15.9. A presente fiança entrará em vigor na Data de Emissão, permanecendo válida em 
todos os seus termos até o pagamento integral de todos os valores devidos pela Emissora 
nesta Escritura de Emissão. Os Garantidores, a ABJ e a Sementes Bom Jesus desde já 
reconhecem como prazo determinado, para fins do Artigo 835 do Código Civil Brasileiro, 
a data do pagamento integral de todos os valores devidos pela Emissora nos termos desta 
Escritura de Emissão. 
 
4.15.10. A presente fiança poderá ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário quantas 
vezes for necessário até a integral liquidação dos valores devidos nos termos desta 
Escritura de Emissão. 
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4.15.11. A fiança prestada nos termos deste item (4.15) vincula cada um dos 
Garantidores, a ABJ e a Sementes Bom Jesus, bem como seus sucessores a qualquer 
título, devendo seus sucessores, a qualquer título, assumirem prontamente a fiança 
prestada nos termos desta Escritura de Emissão. Nesta hipótese, a presente Escritura de 
Emissão deverá ser aditada para que constem os dados do(s) sucessor(es) do(s) 
Garantidor(es). 
 
4.15.12. Nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá ser admitida ou invocada por 
quaisquer dos Garantidores, pela ABJ e pela Sementes Bom Jesus com o fito de se escusar 
do cumprimento de suas obrigações perante os Debenturistas. 
 
4.15.13. A garantia fidejussória objeto deste item (4.15) aproveita igualmente todas as 
Debêntures da Série beneficiária da garantia fidejussória prestada pelos Garantidores, 
pela ABJ e pela Sementes Bom Jesus, conforme o caso, pari passu e em igualdade de 
condições. 
 
4.16. Do(s) Evento(s) de Liquidez e da Conversão das Debêntures 
 

Seção I – Do Evento de Liquidez Primeiro Período 

 
4.16.1. No curso do período de até 36 (seis e seis meses) contado da data de 
Homologação, inclusive (“Primeiro Período”), os Controladores da Emissora deverão, de 
forma ativa e diligente, envidar os seus melhores esforços no sentido de prospectar, 
viabilizar, executar e efetivar a liquidação financeira, em favor da Emissora e/ou em favor 
dos Debenturistas, conforme o caso, de um Evento de Liquidez (“Evento de Liquidez 
Primeiro Período”). 
 
4.16.2. Na hipótese de a Emissora e seus Controladores virem a receber uma proposta 
firme e em boa-fé de terceiro interessado em contratar com a Emissora a realização do 
Evento de Liquidez Primeiro Período (“Proponente” e “Proposta”), a Emissora e seus 
Controladores poderão, após a aprovação da proposta pela Emissora, encaminhar ao 
Presidente do Comitê de Credores (i) a Proposta, a qual deverá, necessariamente, conter, 
no mínimo, as seguintes informações/disposições contratuais: (a) nome e qualificação do 
Proponente, incluindo informações sobre seus Controladores, (b) descrição dos negócios 
jurídicos no âmbito do Evento de Liquidez Primeiro Período, incluindo suas condições 
econômicas, financeiras, jurídicas e eventuais garantias, (c) cronograma para a realização 
do negócio e (d) observados os termos e condições da Proposta, obrigação do Proponente 
de creditar os recursos financeiros resultantes do Evento de Liquidez Primeiro Período 
transferidos à Emissora, se houver, na Conta Vinculada e de fornecer à Emissora e ao 
Comitê de Credores, subordinada à celebração de acordo de confidencialidade, caso 
assim solicitado pelo Proponente, todas as informações e documentos adicionais 
razoáveis e  usualmente utilizados em operações dessa natureza,  considerados como 
relevantes pelo Comitê de Credores à avaliação e revisão dos termos e condições da 
Proposta e do Evento de Liquidez Primeiro Período; e (ii) relatório circunstanciado 
descrevendo a capacidade financeira do Proponente e outras informações consideradas 
pela Emissora e por seus Controladores como relevantes para a avaliação e revisão dos 
méritos da Proposta (em conjunto, as “Informações Relevantes”). 
 
4.16.2.1. O Presidente do Comitê de Credores deverá convocar uma reunião do Comitê 
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de Credores a ser realizada impreterivelmente no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contado 
do recebimento, pelo Presidente do Comitê de Credores, nos termos do item (4.16.2) 
acima, da Proposta e demais Informações Relevantes, para deliberar acerca da Proposta. 
O Comitê de Credores, no prazo máximo de 3 (três) dias, contado do recebimento da 
Proposta e das demais Informações Relevantes, deverá deliberar, por maioria simples de 
votos, submeter ou não a aceitação da Proposta à aprovação dos Debenturistas, reunidos 
em Assembleia Geral de Debenturistas, observado o disposto no item (7.6) abaixo. 
 
4.16.3. Caso, no prazo máximo de 3 (três) dias, contado do recebimento da Proposta e 
das demais Informações Relevantes, o Comitê de Credores decida ser oportuno e 
adequado submeter à aprovação dos Debenturistas a aceitação, pela Emissora, da 
Proposta, o Presidente do Comitê de Credores deverá: (i) comunicar tal fato, por escrito, 
à Emissora e seus Controladores, (ii) encaminhar ao Agente Fiduciário a Proposta e as 
demais Informações Relevantes e (iii) solicitar que ele convoque, imediatamente, uma 
Assembleia Geral de Debenturistas. 
 
4.16.4. Caso o Comitê de Credores não aprove a submissão da Proposta à apreciação dos 
Debenturistas ou esta seja recusada pelos Debenturistas, nos termos do item (4.16.4.2) 
abaixo, a Proposta e as demais Informações Relevantes deverão ser devolvidas à 
Emissora, juntamente com a carta formal de não aprovação pelo Comitê de Credores ou 
a ata de Assembleia Geral de Debenturistas, conforme o caso. 
 
4.16.4.1. Desde que os recursos financeiros advindos do Evento de Liquidez Primeiro 
Período permitam o resgate e/ou a aquisição integral, à vista, pari-passu e em igualdade 
de condições, das Debêntures, por seus respectivos Valores Nominais Unitários, fica 
desde já estabelecido que a Emissora e seus Controladores poderão aceitar e implementar 
uma Proposta, independentemente de sua deliberação e aprovação pelo Comitê de 
Credores e pela Assembleia Geral de Debenturistas. Para os fins e efeitos deste item, as 
Debêntures Moeda Local Dólar Equivalente deverão ter seu Valor Nominal Unitário 
atualizado na forma desta Escritura de Emissão. 
 
4.16.4.2. Caso Debenturistas titulares da maioria simples de votos reunidos em 
Assembleia Geral de Debenturistas deliberem aprovar, observado o disposto no item (7.6) 
abaixo, a aceitação de Proposta: (i) o Agente Fiduciário deverá informar tal fato à 
Emissora e ao Presidente do Comitê de Credores, (ii) a Emissora deverá tomar todas as 
medidas e providências necessárias à aceitação e à implementação da Proposta, nos 
estritos termos lá previstos, e (iii) a decisão da Assembleia Geral de Debenturistas, dentre 
outros efeitos legais, vinculará todos os Debenturistas, incluindo aqueles que não tenham 
participado do conclave e/ou votado contra. Caso a Proposta vencedora contemple a 
aquisição, total ou parcial das Debêntures pelo Proponente, os Debenturistas deverão 
compulsoriamente transferir, em bloco, a titularidade de suas Debêntures ao Proponente, 
sendo que, neste caso, os Debenturistas e o Proponente deverão realizar todos e quaisquer 
atos necessários à implementação tempestiva de todos os negócios jurídicos objeto da 
Proposta, nos estritos termos lá previstos, sob pena de, não o fazendo, virem a ser 
responsabilizados pelos eventuais prejuízos a que venham a dar causa. 
 
4.16.5. Os recursos advindos da liquidação financeira de um Evento de Liquidez Primeiro 
Período que sejam, a qualquer título, transferidos à Emissora deverão ser creditados, até 
o limite do valor das Debêntures, única e exclusivamente na Conta Vinculada e alocados 
pelo Agente Fiduciário, agindo por conta e ordem da Emissora, nos termos do Contrato 
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de Conta Vinculada, no resgate antecipado, proporcional, pari-passu e em igualdade de 
condições, das Debêntures. Caso o Evento de Liquidez Primeiro Período contemple, 
conforme o caso, a aquisição, parcial ou total, das Debêntures, o Proponente deverá 
efetuar o pagamento do preço de aquisição dos títulos diretamente aos seus titulares, 
limitados aos valores das Debêntures, observados os procedimentos definidos nos 
instrumentos jurídicos que vierem a ser firmados no âmbito do Evento de Liquidez 
Primeiro Período. Qualquer valor excedente ao valor das Debêntures deverá ser revertido 
para a Emissora. 
 

Seção II – Do Evento de Liquidez Segundo Período 

 
4.16.6. Caso, por qualquer motivo, até o término do Primeiro Período, a Emissora, sob a 
coordenação de seus Controladores, não logre efetivar a liquidação financeira do Evento 
de Liquidez Primeiro Período, os Debenturistas, por meio do Comitê de Credores, durante 
o período que se inicia ao término do Primeiro Período (“Data Base”), exclusive, e 
encerra-se no último dia do 36ª (trigésimo sexto) mês calendário contado da Data Base, 
inclusive (“Data de Encerramento”), conduzirão, por conta e ordem da Emissora, em 
regime de melhores esforços, o processo de prospecção, viabilização, execução e 
liquidação financeira de um Evento de Liquidez Segundo Período. 
 
4.16.7. Na hipótese de o Comitê de Credores vir a receber uma proposta firme e em boa-
fé de terceiro interessado em contratar com os Debenturistas a realização de um Evento 
de Liquidez Segundo Período (“Proponente Segundo Período” e “Proposta Segundo 
Período”), o Presidente do Comitê de Credores deverá encaminhar ao Agente Fiduciário, 
com cópia para a Emissora, observado mutatis mutandis o previsto no item (4.16.2) 
acima, a Proposta Segundo Período e as demais Informações Relevantes. 
 
4.16.8. Caso Debenturistas titulares da maioria simples de votos reunidos em Assembleia 
Geral de Debenturistas convocada especialmente para este fim pelo Agente Fiduciário ou 
pelos Debenturistas deliberem aprovar, observado o disposto no item (7.6) abaixo, a 
aceitação da Proposta Segundo Período: (i) o Agente Fiduciário deverá informar tal fato 
à Emissora e ao Presidente do Comitê de Credores, (ii) o Presidente do Comitê de 
Credores deverá tomar todas as medidas e providencias necessárias à aceitação e à 
implementação da Proposta Segundo Período, nos estritos termos lá previstos e (iii) a 
decisão da Assembleia Geral de Debenturistas, dentre outros efeitos legais, vinculará 
todos os Debenturistas, incluindo aqueles que não tenham participado do conclave e/ou 
votado contra, sendo que os Debenturistas deverão compulsoriamente transferir, em 
bloco, a titularidade de suas Debêntures ao Proponente Segundo Período. Os 
Debenturistas e o Proponente Segundo Período deverão realizar todos e quaisquer atos 
necessários à implementação tempestiva de todos os negócios jurídicos objeto da 
Proposta Segundo Período, nos estritos termos lá previstos, sob pena de, não o fazendo, 
virem a ser responsabilizados pelos eventuais prejuízos a que venham a dar causa. 
 
4.16.9. Os recursos advindos da liquidação financeira do Evento de Liquidez Segundo 
Período serão destinados ao pagamento do preço de aquisição das Debêntures, observados 
os termos e condições definidos nos instrumentos jurídicos que vierem a ser firmados no 
âmbito do Evento de Liquidez Segundo Período. 
 
4.16.10. Caso os titulares das Debêntures, no âmbito de um Evento de Liquidez Segundo 
Período, venham a receber uma Proposta Segundo Período, que tenha por objeto a 
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totalidade das Ações, conforme item (b) da cláusula 15.7.2 do PRJ, por valor igual ou 
superior a R$1.752.000.000,00 (um bilhão e setecentos e cinquenta e dois milhões de 
Reais), com pagamento à vista, em dinheiro, sem qualquer previsão de descontos e/ou 
retenções de qualquer natureza, os Debenturistas, por intermédio do Comitê de Credores, 
poderão exigir de cada um dos Controladores diretos da Emissora que os mesmos, 
compulsoriamente, alienem e transfiram em favor do Proponente Segundo Período a 
totalidade de suas Ações no capital social da Emissora. 
 
4.16.11. Na hipótese de ocorrência de um Evento de Liquidez Segundo Período, os 
acionistas da Emissora terão o direito de alienar a totalidade de suas Ações ao Proponente 
Segundo Período pari-passu e em igualdade de condições com os Debenturistas.  
 
4.16.12. Em qualquer hipótese de realização de um Evento de Liquidez Segundo Período, 
os acionistas da Emissora terão o direito de receber a diferença (desde que positiva) entre 
o valor que os Debenturistas receberiam nos termos de uma Proposta, cuja aceitação não 
tenha sido aprovada pelo Comitê de Credores e/ou pelos Debenturistas, e o valor por eles 
efetivamente recebido no Evento de Liquidez Segundo Período. 

 
4.16.12.1. Qualquer valor relativo à diferença entre o valor que os Debenturistas 
receberiam e o valor por eles efetivamente recebidos no Evento de Liquidez Segundo 
Período, nos termos do item (4.16.12) acima, deverão ser depositados em conta corrente 
de titularidade da Emissora que deverá ser informada nos termos do item (9.2) abaixo, 
em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do Evento de Liquidez Segundo Período. 
 
Seção III – Disposições Gerais Aplicáveis ao Evento de Liquidez Primeiro Período e 

ao Evento de Liquidez Segundo Período 

 

4.16.13. Fica desde já estabelecido que a Emissora e os Controladores deverão 
encaminhar aos integrantes do Comitê de Credores, até o 20º (vigésimo) dia de cada mês 
calendário, relatório circunstanciado descrevendo as atividades desenvolvidas pela 
Emissora e seus Controladores até a data de envio de cada relatório, contendo, no mínimo, 
as Informações Relevantes relacionadas ao(s) possíve(l)(is) Evento(s) de Liquidez 
Primeiro Período em fase de análise e prospecção. 
 
4.16.14. Fica desde já estabelecido que o Comitê de Credores deverá encaminhar à 
Emissora, trimestralmente, relatório circunstanciado descrevendo as atividades 
desenvolvidas pelo Comitê de Credores e seus Debenturistas, contendo, no mínimo, as 
informações relevantes relacionadas ao(s) possíve(l)(is) Evento(s) de Liquidez Segundo 
Período em fase de análise e prospecção. 
 
4.16.15. A Emissora e seus Controladores obrigam-se a auxiliar e fornecer ao Comitê de 
Credores, quando solicitados, por escrito, no prazo máximo de até 10 (dez) Dias Úteis, 
contado do recebimento de comunicação escrita neste sentido, no âmbito de um Evento 
de Liquidez Primeiro Período e/ou Evento de Liquidez Segundo Período, todas e 
quaisquer informações e documentos relacionados à Emissora, às demais Recuperandas 
e seus respectivos negócios, preparados pela Emissora e/ou seus consultores, 
considerados, a qualquer título, relevantes pelo Comitê de Credores e/ou, conforme o 
caso, pelo Proponente Segundo Período. 

 
4.16.16. Para todos os fins e bens de direito, tanto o Evento de Liquidez Primeiro Período 
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quanto o Evento de Liquidez Segundo Período devem respeitar estritamente o disposto 
no PRJ, independentemente de qualquer divergência de interpretação que possa surgir 
com relação à presente Escritura de Emissão. 

 
Seção IV – Da Conversão em Ações 

 
4.16.17. Observados os termos e condições desta Escritura, cada Debênture poderá ser 
convertida, a exclusivo critério do respectivo Debenturista, no prazo de 30 (trinta) dias 
contado do término do Primeiro Período, na ocorrência de Evento de Liquidez Segundo 
Período ou no período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias imediatamente anterior 
à Data de Vencimento (“Período de Conversão”), observado os seguintes critérios: (a) 
para fins de conversão das Debêntures no final do Primeiro Período, o percentual máximo 
de conversão das Debêntures será de 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) do 
capital social votante da Emissora; (b) para fins de conversão das Debêntures na 
ocorrência de Evento de Liquidez Segundo Período ou no período de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias imediatamente anterior à Data de Vencimento, o percentual máximo 
de conversão será de 30,6% (trinta vírgula seis por cento) do capital social votante da 
Emissora, observado o critério de rateio constante do “Anexo 4.16.17” (para cada 
período, “Razão de Conversão”). 
 
4.16.18. O direito à conversão das Debêntures em Ações deverá ser sempre considerado 
em uma base totalmente diluída, ou seja, a quantidade de Ações a que um Debenturista 
fará jus, na hipótese de exercer o seu direito de conversão, deverá necessariamente 
considerar, pro forma, que os demais Debenturistas e demais terceiros, titulares de 
direitos que lhes permitam, a qualquer título, participar no capital social da Emissora 
(“Direitos de Participação”), incluindo, sem limitação, por meio da emissão, outorga ou 
realização, de forma pública ou privada, de debêntures conversíveis em ações, bônus de 
subscrição, outorga de opções, emissão de ações para aumento de capital ou qualquer 
outra modalidade de ato jurídico, tenham já exercido seus respectivos Direitos de 
Participação. 
 
4.16.19. A Razão de Conversão deverá ser automaticamente ajustada, sempre a maior, 
sem qualquer ônus para os Debenturistas, na hipótese de a Emissora emitir, outorgar ou 
realizar, de forma pública ou privada, debêntures conversíveis em ações, bônus de 
subscrição, outorga de opções, emissão de ações para aumento de capital ou qualquer 
outra modalidade de ato jurídico que conceda a uma Pessoa Direitos de Participação a um 
preço inferior a R$ 52,48 (cinquenta e dois Reais e quarenta e oito centavos) por Ação, 
sempre de forma a preservar o valor econômico do Direito de Participação detido pelos 
Debenturistas na Data de Emissão. 

 
4.16.20. A Razão de Conversão poderá não ser alterada, nos termos do item (4.16.19) 
acima caso o negócio jurídico ali referido seja previamente aprovado por Debenturistas 
titulares da maioria simples de votos reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, 
observado o disposto no item (7.6) abaixo. 

 
4.16.21. Observados os termos e condições desta Escritura de Emissão, os Debenturistas 
de cada Série poderão solicitar a conversão da totalidade de suas Debêntures em Ações, 
sendo vedada a conversão parcial, pela respectiva Razão de Conversão, por meio do envio 
pelo Debenturista à Emissora, com cópia para o Agente Fiduciário e o Escriturador, de 
carta de solicitação de conversão, cujos termos serão definidos de comum acordo entre 
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as Partes no prazo de até 60 (sessenta) dias contado da celebração desta Escritura de 
Emissão (“Solicitação de Conversão”), (i) sob condição resolutiva, no prazo de até 30 
(trinta) dias contado da data em que os Debenturistas, nos termos dos itens (4.16.4.2) ou 
(4.16.8) acima, deliberarem favoravelmente à aceitação de uma Proposta ou uma Proposta 
Segundo Período ou (ii) durante o Período de Conversão. Os procedimentos acima 
deverão ocorrer fora do ambiente da B3. 
 
4.16.22. O aumento de capital da Emissora decorrente da conversão das Debêntures em 
Ações (i) será homologado pela Emissora no prazo de até 30 (trinta) dias contado da 
liquidação financeira de um Evento de Liquidez Primeiro Período, de um Evento de 
Liquidez Segundo Período ou, no caso de a conversão vir a ocorrer durante o Período de 
Conversão, no prazo de até 30 (trinta) dias contado do envio, pelo Debenturista à 
Emissora, da respectiva Comunicação de Conversão, observado o disposto no inciso III 
e no parágrafo primeiro do Artigo 166 da Lei das Sociedades por Ações, e (ii) não 
importará em direito de preferência para os acionistas da Emissora, conforme previsto no 
parágrafo 3º do Artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações. 
 
4.16.23. Somente quantidades inteiras de Ações serão entregues aos Debenturistas. 
Frações de Ações decorrentes da conversão serão pagas pela Emissora em moeda corrente 
nacional, considerando-se um preço unitário por Ação de R$52,48 (cinquenta e dois Reais 
e quarenta e oito centavos), no mesmo dia em que a Emissora promover o lançamento, 
em seu livro de “Registro de Ações Nominativas”, do registro da titularidade das Ações 
objeto da conversão em nome do acionista. Este registro deverá ocorrer, 
impreterivelmente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da homologação do 
competente aumento de capital. 

 
4.16.24. As Ações resultantes da conversão das Debêntures: (i) terão as mesmas 
características e gozarão dos mesmos direitos e vantagens estatutariamente atribuídos à 
espécie; e (ii) farão jus às bonificações distribuídas, bem como a quaisquer direitos 
deliberados em atos societários da Emissora a partir da Data de Conversão, inclusive. As 
Ações terão direito aos dividendos do exercício social em que ocorrer a conversão, 
calculados proporcionalmente ao período em que foram emitidas e permaneceram em 
circulação. 

 
4.16.25. Os efeitos jurídicos decorrentes do envio, pelo Debenturista à Emissora, da 
Solicitação de Conversão encaminhada nos termos da alínea “i” do item (4.16.21) serão 
considerados automaticamente resolvidos na hipótese de o Evento de Liquidez vir a não 
ser liquidado financeiramente na forma e em observância aos termos e condições 
aprovados pelos Debenturistas. 

 
4.17. Do Local de Pagamento 
 
4.17.1. Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures no Exterior serão efetuados pela 
Emissora, nos termos do ROF, mediante crédito na conta de depósito indicada pelos 
Debenturistas da 1ª Série, indicada no “Anexo 4.17.1”, a qual poderá ser atualizada pelo 
Agente Fiduciário mediante solicitação, por escrito, dos titulares das Debêntures no 
Exterior. 
 
4.17.2. Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures em Moeda Local Dólar 
Equivalente e as Debêntures em Moeda Local serão efetuados pela Emissora por meio da 
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B3, conforme as Debêntures estejam registradas em nome do Debenturista em cada data 
de evento de pagamento. As Debêntures que não estiverem registradas em nome do 
Debenturista na B3 terão os seus pagamentos realizados junto ao Banco Liquidante, fora 
do âmbito da B3. 
 
4.18. Da Prorrogação dos Prazos 
 
4.18.1. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer 
obrigação pecuniária nos termos desta Escritura de Emissão, até o primeiro Dia Útil 
subsequente, se o respectivo vencimento coincidir com dia em que não seja um Dia Útil, 
ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em 
que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado 
declarado nacional, sábado ou domingo. 
 
4.19. Da Publicidade 
 
4.19.1. Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, 
envolvam os interesses dos Debenturistas, deverão se decorrentes da Legislação 
Aplicável ou por interesse da Emissora, ser comunicados aos Debenturistas nos termos 
da Cláusula Nona. Caberá aos Debenturistas manter a Emissora informada sobre seus 
endereços eletrônicos para recebimento das comunicações aqui previstas. 
 
4.20. Do Comitê de Credores 
 
4.20.1. Os Debenturistas deverão constituir um comitê de Credores (“Comitê de 
Credores”) integrado por 7 (sete) membros e seus respectivos suplentes. Cada membro 
do Comitê de Credores e seu respectivo suplente serão indicados pela maioria dos titulares 
de cada Série de Debêntures (“Membro do Comitê”), reunidos em Assembleia Especial, 
sendo que a Emissora deverá ser comunicada nos termos desta Escritura de Emissão, 
quando da constituição do Comitê de Credores, inclusive, com sua composição e 
eventuais mudanças posteriores. 
 
4.20.2. Os Membros do Comitê e seus respectivos suplentes serão eleitos por prazo 
indeterminado, não farão jus a qualquer tipo de remuneração e poderão ser substituídos, 
a qualquer tempo, pelos titulares da Série de Debêntures que os tenha eleito, observado o 
que vier a ser deliberado pelos respectivos Debenturistas reunidos em Assembleia 
Especial, bastando, para tanto, o encaminhamento ao Agente Fiduciário e aos demais 
integrantes do Comitê de Credores da via da ata da Assembleia Especial que vier a 
deliberar tal substituição. 

 
4.20.3. Nas reuniões do Comitê de Credores, cada Membro do Comitê será detentor de 
tantos votos quanto aqueles a que fazem jus os titulares da Série de Debêntures que vier 
a escolhê-lo, observado o disposto no item (7.6) abaixo. Todas as matérias submetidas à 
deliberação do Comitê de Credores, incluindo a eleição de seu presidente (“Presidente do 
Comitê de Credores”), deverão necessariamente ser aprovadas, pela maioria simples dos 
votos dos integrantes do Comitê de Credores.  

 
4.20.4. Na hipótese de ausência ou impossibilidade de comparecimento de membro do 
Comitê de Credores a uma reunião, seu suplente poderá substituí-lo e votar em seu nome. 
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4.20.5. Os Membros do Comitê e seus respectivos suplentes poderão renunciar a seus 
cargos, devendo, para tanto, enviar comunicação escrita nesse sentido ao Agente 
Fiduciário e aos demais membros do Comitê de Credores. 
 
4.20.6. O Comitê de Credores terá como funções básicas: (i) deliberar a submissão ou não 
de Proposta à aprovação dos Debenturistas, reunidos em Assembleia Geral de 
Debenturistas; e (ii) conduzir e coordenar todas as ações e procedimentos relacionados a 
um Evento de Liquidez Segundo Período. 

 
4.20.7. O Comitê de Credores reunir-se-á no Dia Útil imediatamente subsequentemente 
ao recebimento de uma Proposta e/ou sempre que convocado por qualquer um de seus 
membros. 
 
4.20.8. As convocações para a realização de uma reunião do Comitê de Credores serão 
sempre enviadas a seus membros por e-mail. 
 
4.20.9. O Membro do Comitê impossibilitado de comparecer a qualquer das reuniões 
pode: (i) ser representado por seu suplente; (ii) autorizar por escrito outro Membro do 
Comitê a representá-lo na reunião e a votar por ele ou (iii) participar da reunião mediante 
conferência telefônica ou videoconferência. 

 
4.20.10. Os membros do Comitê de Credores podem deliberar por e-mail. Ao receber a 
Proposta, o Membro do Comitê deve manifestar seu voto dentro do prazo estabelecido 
nesta Escritura de Emissão. Expirado esse prazo, sem manifestação, a matéria será 
considerada por ele aprovada. O Presidente do Comitê de Credores, uma vez findo o prazo 
para manifestação, comunicará aos Membros do Comitê o resultado da votação. 

 
4.21. Imunidade Tributária 
 
4.21.1. Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção 
tributária, este deverá encaminhar à B3 ou ao Banco Liquidante, no prazo mínimo de 10 
(dez) Dias Úteis antes da data prevista para recebimento de quaisquer valores relativos às 
Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob 
pena de ter descontados dos seus rendimentos os valores devidos nos termos da legislação 
tributária em vigor.  

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA 

 
5.1. A Emissora está adicionalmente obrigada a:  

 
(a) manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de 

acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil;  
 

(b) Fornecer ao Agente Fiduciário: 
 

(i) dentro de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias após o término de cada 
exercício social, ou na data de sua divulgação, o que ocorrer primeiro, 
cópias das demonstrações financeiras consolidadas da Emissora, não 
auditadas e, em 180 (cento e oitenta) dias, cópias dessas demonstrações 
financeiras auditadas ou com revisão limitada por Empresa de Auditoria, 
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na forma especificada na presente Escritura de Emissão; 
 
(ii) dentro de 15 (quinze) Dias Úteis, qualquer informação que lhe venha a ser 

solicitada pelo Agente Fiduciário, na medida em que necessária para que 
este possa cumprir as suas obrigações nos termos desta Escritura de 
Emissão; 

 
(iii) atas de assembleias gerais e de seus órgãos de administração que se refiram 

à Emissão e às obrigações assumidas pela Emissora nos termos desta 
Escritura de Emissão e dos demais Documentos da Operação, no prazo de 
15 (quinze) Dias Úteis contados da data em que forem realizadas; 

 
(iv) informações sobre qualquer descumprimento de natureza pecuniária ou 

não, pela Emissora e pelas demais Recuperandas, não sanado, de quaisquer 
cláusulas, termos ou condições desta Escritura de Emissão e/ou dos demais 
Documentos da Operação, no prazo de até 15 (quinze) Dias Úteis, 
contados da data em que tomar conhecimento do fato; e 

 
(v) todos os demais documentos e informações que a Emissora, nos termos e 

condições previstos nesta Escritura de Emissão e nos demais Documentos 
da Operação, se comprometeu a enviar ao Agente Fiduciário ou que 
venham a ser por este solicitados para cumprir determinação estabelecida 
na Legislação Aplicável ou decorrente de decisão judicial; 

 
(c) convocar Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre qualquer das 

matérias que direta ou indiretamente se relacione com a Emissão e seus interesses, 
caso o Agente Fiduciário não o faça;  

 
(d) manter os bens e ativos oferecidos em garantia nos termos desta Escritura de 

Emissão;  
 

(e) não realizar qualquer ato que venha a prejudicar ou frustrar os interesses dos 
Debenturistas na conversão das Debêntures em Ações; 
 

(f) não alterar de maneira significativa seu Estatuto Social sem a prévia e expressa 
anuência dos Debenturistas, ficando a Emissora autorizada a abrir e fechar filiais, 
alterar o objeto social, e realizar alterações estruturais na diretoria e nos poderes 
de representação da Emissora perante terceiros, sem a necessidade de obter a 
autorização previamente mencionada; 
 

(g) não praticar qualquer ato em desacordo com o seu Estatuto Social e com esta 
Escritura de Emissão e seus aditamentos, em especial os que possam, direta ou 
indiretamente, comprometer o pontual e integral cumprimento das obrigações 
assumidas perante os Debenturistas; 

 
(h) cumprir, em todos os aspectos relevantes, a Legislação Aplicável, incluindo, sem 

limitação as Leis Anticorrupção, bem como não realizar quaisquer Práticas 
Ilícitas;  

 
(i) manter contratados durante o prazo de vigência das Debêntures, às suas expensas, 
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o Banco Liquidante, o Escriturador, o Agente Fiduciário e sistema de negociação 
das Debêntures no mercado secundário; 

 
(j) manter sempre válidas e em vigor as licenças e autorizações relevantes para a boa 

condução dos seus negócios;  
 
(k) efetuar o pagamento de todas as despesas de que trata o item (5.2) desta Escritura 

de Emissão, desde que razoáveis necessárias para proteger os direitos e interesses 
dos Debenturistas ou para realizar seus Créditos, inclusive honorários 
advocatícios razoáveis e outras despesas e custos comprovadamente incorridos 
em virtude da cobrança de qualquer quantia devida aos Debenturistas nos termos 
desta Escritura de Emissão; e 

 
(l) manter válidas e regulares, durante o prazo de vigência das Debêntures e desde 

que haja Debêntures em circulação, as declarações e garantias apresentadas nesta 
Escritura de Emissão e nos demais Documentos da Operação, no que for aplicável. 

 
5.2. Caberá à Emissora o pagamento das despesas incorridas pelo Agente Fiduciário 
necessárias à proteção dos Debenturistas e para realização de seus Créditos, incluindo, 
sem limitação: 
 
(a) publicação de relatórios, avisos e notificações, conforme previsto nesta Escritura 

de Emissão, e outras que vierem a ser exigidas pela regulamentação aplicável; e 
 
(b) despesas com assessoria legal ao Agente Fiduciário em caso de vencimento 

antecipado das Debêntures, bem como depósitos, custas e taxas judiciárias de 
ações judiciais propostas pelos Debenturistas, por meio do Agente Fiduciário, ou 
decorrentes de ações intentadas contra estes, no exercício de sua função, ou ainda 
que lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da 
comunhão dos Debenturistas. 

 
5.2.1. Todas as despesas incorridas nos termos do item (5.2) acima com procedimentos 
legais, inclusive as administrativas, que o Agente Fiduciário venha a incorrer para 
resguardar os interesses dos Debenturistas deverão (i) ser previamente aprovadas e 
adiantadas pelos Debenturistas e ressarcidas pela Emissora imediatamente após 
solicitação recebida do Agente Fiduciário ou (ii) se razoáveis e necessárias para a 
preservação dos interesses dos Debenturistas, serão incorridas pelo Agente Fiduciário e 
ressarcidas pela Emissora no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis. As despesas adiantadas 
pelos Debenturistas serão ressarcidas pela Emissora na proporção dos Créditos dos 
Debenturistas à época em que tais despesas foram incorridas. 
 
5.2.2. Eventuais despesas incorridas pelo Agente Fiduciário com depósitos de custas e 
verbas de sucumbência decorrentes de ações judiciais de que seja parte na qualidade de 
representante dos Debenturistas, serão suportadas pelos Debenturistas na hipótese de a 
Emissora permanecer inadimplente em relação a tais pagamentos por um período de 30 
(trinta) dias. O Agente Fiduciário poderá solicitar aos Debenturistas que prestem garantia 
para cobertura dos riscos de sucumbência em ações judiciais de que seja parte na 
qualidade de representante dos Debenturistas. 
 
5.3. Sem prejuízo de outras obrigações expressamente previstas na regulamentação em 
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vigor e nesta Escritura de Emissão, a Emissora obriga-se a:  
 
(a) divulgar suas demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas e 

parecer de Empresa de Auditoria, em sua página na rede mundial de 
computadores, dentro de 6 (seis) meses contados do encerramento de cada 
exercício; 
 

(b) manter os documentos mencionados na alínea (a) acima em sua página na rede 
mundial de computadores por um prazo de 3 (três) anos;  

 
(c) fornecer, inclusive ao Agente Fiduciário, sempre que assim demandada, todas as 

informações solicitadas pela B3; e 
 

(d) informar à B3 o aperfeiçoamento das garantias objeto dos Contratos de Garantia.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DO AGENTE FIDUCIÁRIO 
 
6.1. A Emissora nomeia e constitui como agente fiduciário da Emissão, a SLW 

CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., acima qualificada, que, por meio deste ato, 
aceita a nomeação para, nos termos da lei e desta Escritura de Emissão, representar 
perante a Emissora os interesses da comunhão dos Debenturistas. 
 
6.2. O Agente Fiduciário, nomeado na presente Escritura de Emissão, declara, sob as 
penas da lei, que: 
 
(a) aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e 

atribuições previstos na Legislação Aplicável e nesta Escritura de Emissão; 
 
(b) conhece e aceita integralmente esta Escritura de Emissão e os demais Documentos 

da Operação, todas as suas cláusulas e condições; 
 
(c) está devidamente autorizado a celebrar esta Escritura de Emissão e a cumprir suas 

obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e 
estatutários necessários para tanto; 

 
(d) a celebração desta Escritura de Emissão, dos demais Documentos da Operação e 

o cumprimento de suas obrigações não infringem qualquer obrigação 
anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário; 

 
(e) não tem qualquer impedimento legal, conforme a Legislação Aplicável, para 

exercer a função que lhe é conferida;   
 
(f) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas na 

Legislação Aplicável; 
 
(g) não tem qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas funções;  
 
(h) verificou a veracidade das informações contidas nesta Escritura de Emissão; 
 
(i) é uma instituição financeira, estando devidamente organizada, constituída e 
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existente de acordo com a Legislação Aplicável; e 
 
(j) esta Escritura de Emissão constitui obrigação válida e eficaz do Agente Fiduciário 

e exequível de acordo com os seus termos. 
 
6.3. O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura desta 
Escritura de Emissão, devendo permanecer no exercício de suas funções até a liquidação 
integral das obrigações previstas na presente Escritura de Emissão ou até sua efetiva 
substituição. 
 
6.4. Pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da 
Legislação Aplicável e da Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário receberá a seguinte 
remuneração: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por ano. 
 
6.4.1. O pagamento da remuneração do Agente Fiduciário será feito mediante depósito 
na conta corrente a ser indicada por este no momento oportuno, servindo o comprovante 
do depósito como prova de quitação. 
 
6.4.2. As parcelas citadas nos itens acima serão acrescidas dos seguintes impostos: ISS 
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, PIS (Contribuição ao Programa de 
Integração Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) 
e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente 
Fiduciário, excetuando-se o Imposto de Renda, nas alíquotas vigentes nas datas de cada 
pagamento. 

 
6.4.3. A remuneração não inclui despesas consideradas incorridas pelo Agente 
Fiduciário no desempenho de suas funções, que deverão ser pagas e/ou reembolsadas 
conforme item (5.2) desta Escritura de Emissão, caso a Emissora não venha a reembolsar 
o Agente fiduciário, os Debenturistas o farão na proporção do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures que detiver na data em que a despesa for incorrida. 
 
6.4.4. A remuneração prevista neste item (6.4) será devida mesmo após o vencimento 
das Debêntures, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na qualidade de agente 
fiduciário dos Debenturistas em função de inadimplemento da Emissora, remuneração 
essa que será calculada proporcionalmente aos meses de atuação do Agente Fiduciário. 
 
6.5. Além de outros previstos em lei ou nesta Escritura de Emissão, constituem 
deveres e atribuições do Agente Fiduciário: 

 
(a) proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando, no exercício da 

função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar 
na administração dos seus próprios bens; 

 
(b) renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de 

qualquer outra modalidade de inaptidão; 
 
(c) conservar em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e demais papéis 

relacionados ao exercício de suas funções; 
 
(d) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas 
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nesta Escritura de Emissão, diligenciando para que sejam sanadas as omissões, 
falhas ou defeitos de que tenha conhecimento; 

 
(e) promover, caso a Emissora não o faça, a inscrição desta Escritura de Emissão e 

respectivos aditamentos na JUCEMAT e nos cartórios de registro de títulos e 
documentos competentes, hipótese em que a Emissora deverá fornecer as 
informações e documentos necessários à referida inscrição; 

 
(f) verificar a regularidade da constituição das garantias reais e fidejussórias, bem 

como o valor dos bens dados em garantia; 
 
(g) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, 

certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas da Fazenda Pública, 
cartórios de protesto, Juntas de Conciliação e Julgamento, Procuradoria da 
Fazenda Pública, onde se localiza a sede do estabelecimento principal da Emissora 
e, também, da localidade onde se situe os bens dados em garantia; 
 

(h) solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária da Emissora; 
 

(i) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações 
obrigatórias, alertando os Debenturistas acerca de eventuais omissões constantes 
de tais informações; 

 
(j) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos 

desta Escritura de Emissão; 
 
(k) comparecer à Assembleia Geral de Debenturistas e às Assembleias Especiais a 

fim de prestar as informações que lhe forem solicitadas; 
 
(l) elaborar relatórios destinados aos Debenturistas, nos termos da alínea (b) do 

parágrafo 1º do Artigo 68 da Lei das Sociedades por Ações, relativos aos 
exercícios sociais da Emissora e, para tanto, a Emissora obriga-se desde já a 
informar e enviar todos os dados financeiros e atos societários necessários à 
realização do relatório aqui citado, que venham a ser solicitados pelo Agente 
Fiduciário;  
 

(m) disponibilizar em sua página na rede mundial de computadores (website) o 
relatório a que se refere o item (l) aos Debenturistas, no prazo máximo de 4 
(quatro) meses a contar do encerramento do exercício social da Emissora; 
 
 

(n) verificar o atendimento da Condição Suspensiva e, conforme o caso, encaminhar 
a Notificação de Verificação de Condição Suspensiva;  

 
(o) manter atualizada a relação dos Debenturistas e seus endereços, e à disposição da 

Emissora, mediante, inclusive, solicitação de informações junto à Emissora, ao 
Banco Liquidante, ao Escriturador e à B3, sendo que, para fins de atendimento ao 
disposto nesta alínea, a Emissora expressamente autoriza, desde já, o Banco 
Liquidante, o Escriturador e a B3 a atenderem quaisquer solicitações feitas pelo 
Agente Fiduciário, inclusive referentes à divulgação, a qualquer momento, da 



 

43 
 

posição de Debêntures e seus respectivos titulares; 
 

(p) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes desta Escritura de Emissão, 
especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e não fazer; e 

 
(q) comunicar os Debenturistas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias da ciência da 

ocorrência do evento, a respeito de qualquer inadimplemento pela Emissora de 
obrigações assumidas nesta Escritura de Emissão, indicando o local em que 
fornecerá aos interessados maiores informações. Comunicação de igual teor 
deverá ser enviada à B3. 

 
6.6. Sem prejuízo do disposto no item (4.11) acima, o Agente Fiduciário usará de 
quaisquer procedimentos judiciais ou extrajudiciais contra a Emissora para a proteção e 
defesa dos interesses da comunhão dos Debenturistas na realização de seus Créditos, 
devendo, observados os termos e condições desta Escritura de Emissão, em caso de 
inadimplemento da Emissora: 
 
(a) declarar antecipadamente vencidas as Debêntures e cobrar seu principal e 

acessórios, observados os termos e condições desta Escritura de Emissão; 
 
(b) requerer a falência da Emissora, nos termos da Legislação Aplicável; 
 
(c) executar as garantias reais objeto do item (4.14) desta Escritura de Emissão, 

judicial ou extrajudicialmente, nos termos de cada Contrato de Garantia, 
recebendo o produto da cobrança e aplicando-o pro rata no pagamento dos 
Debenturistas da Série garantida; e 

 
(d) representar os Debenturistas em processo de falência, recuperação judicial e 

extrajudicial, intervenção ou liquidação da Emissora. 
 
6.6.1. O Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção das 
medidas contempladas nas alíneas (a), (b) e (c) acima se, convocada Assembleia Geral de 
Debenturistas, essa assim o autorizar por deliberação da unanimidade (totalidade) das 
Debêntures em circulação da Série afetada pelo evento. Na hipótese prevista na alínea (d) 
do item (6.6) acima, o Agente Fiduciário se eximirá da responsabilidade ali descrita se, 
convocada Assembleia Geral de Debenturistas, essa assim o autorizar por deliberação de 
Debenturistas que representem, no mínimo, a maioria de votos das Debêntures em 
circulação.  
 
6.6.2. Nas hipóteses de ausência ou impedimentos temporários, renúncia, liquidação, 
dissolução ou extinção, ou qualquer outro caso de vacância na função de agente fiduciário 
da Emissão, será realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do evento 
que a determinar, Assembleia Geral de Debenturistas para a escolha do novo agente 
fiduciário da Emissão, a qual poderá ser convocada pelo próprio Agente Fiduciário a ser 
substituído, pela Emissora, por Debenturistas que representem, no mínimo, 10% (dez por 
cento) das Debêntures em circulação. Na hipótese de a convocação não ocorrer até 5 
(cinco) Dias Úteis antes do término do prazo acima citado, caberá à Emissora efetuá-la. 
A substituição não implicará remuneração ao novo agente fiduciário superior à ora 
avençada. 
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6.6.3. Na hipótese de não poder o Agente Fiduciário continuar a exercer as suas funções 
por circunstâncias supervenientes, deverá este comunicar imediatamente o fato à 
Emissora e aos Debenturistas, solicitando sua substituição. 
 
6.6.4. Em qualquer hipótese, a substituição do Agente Fiduciário ficará sujeita ao 
atendimento dos requisitos previstos na Legislação Aplicável. 
 
6.6.5. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser objeto de 
aditamento à Escritura de Emissão. 
 
6.6.5.1. O agente fiduciário substituto deverá, imediatamente após sua nomeação, 
comunicá-la aos Debenturistas em forma de aviso na forma prevista nesta Escritura de 
Emissão. 
 
6.7. O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo de 
valor acerca de qualquer fato que seja de competência da Assembleia Geral de 
Debenturistas, comprometendo-se nesse caso, tão somente, a agir em conformidade com 
as instruções que lhe forem transmitidas pelos Debenturistas. Neste sentido, o Agente 
Fiduciário não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos 
jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos Debenturistas. 
 
6.8. Os atos ou manifestações, por parte do Agente Fiduciário, que criarem 
responsabilidade aos Debenturistas e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com 
eles, somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Debenturistas 
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, observado o disposto na Cláusula 
Sétima abaixo.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS 
 
7.1. Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral 
(“Assembleia Geral de Debenturistas”), de acordo com o disposto no Artigo 71 da Lei 
das Sociedades por Ações, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão 
dos Debenturistas, incluindo, sem limitação, avaliar e deliberar sobre a aprovação ou não 
da realização de um Evento de Liquidez Primeiro Período e Evento de Liquidez Segundo 
Período, a verificação de Condição Suspensiva ou a declaração do vencimento antecipado 
das Debêntures. 
 
7.2. Os Debenturistas de cada Série poderão reunir-se em Assembleia Especial, para 
fins de eleição de seu representante no Comitê de Credores e/ou deliberar matéria que 
diga respeito a direito específico de sua Série. 
 
7.3. A Assembleia Geral de Debenturistas ou a Assembleia Especial poderá ser 
convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora, ou por Debenturistas que representem, 
no mínimo, 10% (dez por cento) das Debêntures ou 10% (dez por cento) das Debêntures 
da respectiva Série, conforme o caso. 
 
7.4. Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Debenturistas ou Assembleia Especial, no que 
couber, o disposto na Lei das Sociedades por Ações a respeito das assembleias gerais de 
acionistas, observado o disposto no item (7.6) abaixo. 
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7.4.1. A presidência da Assembleia Geral de Debenturistas ou da Assembleia Especial 
caberá, respectivamente, ao Agente Fiduciário, à Emissora ou ao titular de Debêntures 
eleito pelos demais Debenturistas presentes. 
 
7.5. A Assembleia Geral de Debenturistas ou a Assembleia Especial instalar-se-á, em 
primeira ou em segunda convocação, com a presença de Debenturistas que representem, 
no mínimo, a maioria simples de votos das Debêntures ou das Debêntures da Série 
afetada, conforme o caso, observado o disposto no item (7.6) abaixo.  
 
7.6. Até a liquidação das obrigações assumidas pela Emissora neste Escritura de 
Emissão, cada Debênture conferirá a seu titular 1 (um) voto, conforme a quantidade de 
votos por Série indicada no “Anexo 7.6”, sendo que as deliberações serão tomadas sempre 
pela maioria simples de votos das Debêntures ou das Debêntures da Série afetada, 
conforme o caso, sendo admitida a constituição de mandatários, Debenturistas ou não, 
sendo esta condição essencial do negócio objeto desta Escritura de Emissão. 
 
7.7. Qualquer alteração aos termos e condições da Escritura de Emissão e aos demais 
Documentos da Operação deverá ser aprovada pelos Debenturistas detentores da maioria 
simples das Debêntures, ressalvado o disposto nos itens (7.7.1) e (7.7.2) abaixo. 

 
7.7.1.  Os termos e condições específicos de uma ou mais Séries, incluindo a decisão de 
cada Série quanto à conversão das Debêntures ou verificação da Condição Suspensiva ao 
final do Período de Conversão, serão aprovados pela maioria simples dos titulares de cada 
Série, reunidos em Assembleia Especial da respectiva Série. 

 
7.7.2. Fica expressamente vedada qualquer alteração aos termos e condições da 
Escritura de Emissão aos demais Documentos da Operação que conflitem com as 
disposições do PRJ e/ou que tornem mais onerosas as obrigações assumidas pela 
Emissora, Recuperandas e/ou Garantidores nesta Escritura de Emissão e nos demais 
Documentos da Operação. 
 
7.8. Para efeito da constituição do quorum de instalação e deliberação a que se refere 
esta Cláusula Sétima, não serão consideradas as Debêntures em tesouraria ou que sejam 
detidas, direta ou indiretamente, pela Emissora, por qualquer Recuperanda, seus 
respectivos Controladores e/ou Afiliada(s). 
 
7.9. O Agente Fiduciário deverá sempre comparecer à Assembleia Geral de 
Debenturistas para prestar aos Debenturistas as informações que lhe forem solicitadas. 
 
7.10. A Assembleia Geral de Debenturistas ou Assembleia Especial será convocada 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 
 
7.11. A Assembleia Geral de Debenturistas ou Assembleia Especial objeto da segunda 
convocação deverá ser realizada, no mínimo, 8 (oito) dias após a data prevista para a 
realização da assembleia objeto da primeira convocação. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DECLARAÇÕES DA EMISSORA 
 
8.1. A Emissora, neste ato, declara que: 
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(a) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de 
sociedade por ações de acordo com as leis brasileiras, e está devidamente 
autorizada a conduzir os seus negócios, com plenos poderes para deter, possuir e 
operar seus bens; 

 
(b) encontra-se devidamente autorizada e obteve todas as licenças e autorizações, 

inclusive as societárias, necessárias à celebração desta Escritura de Emissão e 
demais Documentos da Operação, exceto quanto aos requisitos descritos na 
Cláusula Segunda acima; 

 
(c) os representantes legais da Emissora que assinam esta Escritura de Emissão têm 

poderes estatutários e/ou delegados para assumir, em nome da Emissora, as 
obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes 
legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor; 

 
(d) esta Escritura de Emissão e as obrigações aqui previstas constituem obrigações 

lícitas, válidas e vinculativas da Emissora, conforme o caso, exequíveis de acordo 
com os seus termos e condições, exceto que sua execução esteja limitada por leis 
relativas à falência, insolvência, recuperação, liquidação ou leis similares afetando 
a execução de direitos de credores em geral; 

 
(e) a celebração desta Escritura de Emissão e dos demais Documentos da Operação 

não infringem ou contrariam os termos e condições previstos no PRJ;  
 
(f) as informações fornecidas pela Emissora no contexto da emissão das Debêntures 

são e serão a todo tempo verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes;  
 

(g) mantém procedimentos internos de controle destinados a prevenir os crimes de 
lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa, conforme definidos, 
respectivamente, na Lei de Lavagem de Dinheiro, na Lei Anticorrupção e no 
Código Penal Brasileiro e demais dispositivos da Legislação Aplicável. A 
Emissora e os Garantidores declaram e asseveram, ainda, que (i) os recursos 
desembolsados nos termos desta Escritura de Emissão não serão, total ou 
parcialmente, utilizados pela Emissora para transações relacionadas a clientes, 
importadores ou exportadores que constem em qualquer Lista de Sanções, lista de 
FATF, ou em qualquer lista de controle de natureza similar, e (ii) nem a Emissora 
nem, no melhor de seu conhecimento, qualquer Controlador e/ou qualquer Pessoa 
que seja beneficiária da e/ou detenha interesse legal na Emissora, direta ou 
indiretamente, constam nas Listas de Sanções ou em qualquer lista de controle de 
natureza similar; 
 

(h) não irá conscientemente conduzir seus negócios ou engajar-se em qualquer 
transação tendo por contraparte qualquer Pessoa Alvo de Sanções ou determinada 
pela Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos como sendo de propriedade, 
Controladas, agindo para ou em nome de, que prestem assistência, apoio, 
patrocínio ou serviços de qualquer tipo ou de outra forma relacionadas a quaisquer 
Pessoas referidas ou descritas nas Listas de Sanções; (ii) nem a Emissora nem 
quaisquer Pessoas que detenham qualquer tipo de participação na Emissora, direta 
ou indireta (a) estão indicados em qualquer Lista de Sanções; (b) são Pessoas 
determinadas pela Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos como sendo de 
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propriedade, Controladas, agindo para ou em nome de, que prestem assistência, 
apoio, patrocínio ou serviços de qualquer tipo ou de outra forma relacionadas a 
quaisquer Pessoas referidas ou descritas nas Listas de Sanções; ou (c) conduziram 
negócios ou se envolveram em qualquer operação com qualquer Pessoa 
identificada no item (a) ou (b) acima; 
 

(i) utilizará os recursos oriundos desta Escritura de Emissão para os fins 
estabelecidos no PRJ. A Emissora e cada um dos Garantidores declaram e 
asseveram ainda que nenhuma parte dos recursos oriundos desta Escritura de 
Emissão será, direta ou indiretamente, utilizada pela Emissora, nem mesmo 
destinada, repassada ou de alguma forma colocada à disposição de qualquer 
Afiliada, subsidiária, parceira ou outra Pessoa, com a finalidade de (i) financiar 
atividades ou negócios com qualquer Pessoa Alvo de Sanções ou em qualquer 
País Sancionado, ou que possam resultar em quaisquer violações de Sanções por 
qualquer Pessoa (incluindo qualquer Pessoa envolvida na captação de recursos 
por meio desta Escritura de Emissão); ou (ii) servir de auxílio para qualquer oferta, 
pagamento, promessa de pagamento, autorização de pagamento ou recompensa 
para qualquer Pessoa que esteja sujeita a Sanções ou que esteja envolvida em 
qualquer negócio, operação ou atividade que transgrida a Legislação Aplicável 
referente a crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ou Sanções;  

 
(j) não utilizará os recursos decorrentes da presente Escritura de Emissão para 

financiar atividades consideradas “inelegíveis para financiamento” pelos 
Debenturistas. Adicionalmente, transações relacionadas com Pessoas que 
constem na Lista de Sanções e/ou na lista FATF, ou em qualquer lista de controle 
de natureza similar deverão ser consideradas operações inelegíveis para 
financiamento. A Emissora autoriza e consente que os Debenturistas tomem todas 
as medidas que entendam necessárias, a seu exclusivo critério, para cumprir com 
a Legislação Aplicável a respeito de qualquer violação relacionada à Sanções, 
incluindo, sem limitações, os requisitos das legislações relacionadas ao terrorismo 
(incluindo o “congelamento” ou o “bloqueio” de ativos). Fica expressamente 
estabelecido, a fim de evitar quaisquer dúvidas, que todas os recursos recebidos 
por meio desta Escritura de Emissão que impliquem em Sanções serão 
considerados operações inelegíveis para financiamento; e 
 

(k) caso a Emissora tome conhecimento ou receba notificação escrita que ela ou 
qualquer Pessoa que detenha qualquer interesse na Emissora, direto ou indireto, 
tenha sido nomeada em uma Lista de Sanções (tal ocorrência, uma “Violação de 
Sanções”), a mesma (i) deverá imediatamente comunicar os Debenturistas acerca 
de tal Violação de Sanções, e (ii) cumprirá com a Legislação Aplicável 
relacionadas à Violação de Sanções. A Emissora autoriza e consente com a 
realização, pelos Debenturistas, a seu exclusivo critério, de todos e quaisquer 
procedimentos necessários para cumprir com a Legislação Aplicável relacionada 
à Violação de Sanções, incluindo sem limitação, os requisitos das pertinentes 
legislações comerciais, econômicas e de antiterrorismo (incluindo o 
congelamento ou bloqueio de ativos); e (iii) assegurará que os Debenturistas não 
sofrerão consequências adversas sob nenhuma Legislação Aplicável em 
decorrência da titularidade das Debêntures. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS COMUNICAÇÕES 
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9.1. Todos os documentos e as comunicações, que deverão ser sempre feitos por 
escrito, assim como os meios físicos que contenham documentos ou comunicações, a 
serem enviados por qualquer das partes nos termos desta Escritura de Emissão deverão 
ser encaminhados para os seguintes endereços: 
 
Para a Emissora: 
FAZENDA SÃO BENEDITO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 
Avenida Presidente Goulart, nº 543, sala nº 07, Vila Aurora, 
Cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso 
CEP 78.740-034 
At.: Erlan Costa | Elísio Vila 
e-mail: debentures@bomjesus.com  
 
Para o Agente Fiduciário ou para o Escriturador: 
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717, 10º andar, Itaim Bibi 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
At.: Andre Yugo Higashino 
e-mail: fiduciário@slw.com.br 
  
Para o Banco Liquidante: 
Banco Paulista S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima 1355, 2º andar 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
Tel.: (11) 3299-2395 // (11) 3299-2254  
At: Maria Christina Ferreira Lima // Ana Mayre 
E-mail: kika@bancopaulista.com.br // mayre@bancopaulista.com.br 
  
9.2. Todas as comunicações decorrentes desta Escritura de Emissão deverão ser feitas 
por escrito e serão consideradas entregues: (i) quando entregues pessoalmente à pessoa a 
ser notificada, mediante protocolo; (ii) após 05 (cinco) dias contados da postagem de carta 
com aviso de recebimento à pessoa a ser notificada; ou (iii) no caso de comunicações 
feitas por correio eletrônico na data de recebimento da confirmação de que a mensagem 
foi efetivamente recebida, por recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente. Na 
hipótese referida na alínea (iii) acima, os respectivos originais deverão ser encaminhados 
para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem. A 
mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada à outra Parte pela Parte 
que tiver seu endereço alterado. 
 
9.3. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada à outra Parte 
pela Parte que tiver seu endereço alterado, em até 2 (dois) dias contados da sua ocorrência. 
 
9.4. Eventuais prejuízos decorrentes da não observância do disposto no item (9.3) 
acima serão arcados pela Parte inadimplente. 
 

CLÁUSULA DEZ – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes desta Escritura de 
Emissão. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer 
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direito, faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário em razão de qualquer 
inadimplemento das obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou 
remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal 
inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações 
assumidas pela Emissora nesta Escritura de Emissão ou precedente no tocante a qualquer 
outro inadimplemento ou atraso. 
 
10.2. Não obstante as Debêntures 1ª Série, as Debêntures 2ª Série e as Debêntures 6ª 
Série serem emitidas como quirografárias, a Emissora e os intervenientes anuentes 
reconhecem que os respectivos titulares são beneficiários de garantias reais, para todos 
os fins da LRF, uma vez que as garantias a que fazem jus estão em fase de constituição, 
na forma do PRJ e desta Escritura de Emissão. 
 
10.3. A presente Escritura de Emissão é firmada em caráter irrevogável e irretratável, 
salvo na hipótese de não preenchimento dos requisitos relacionados na Cláusula Segunda 
acima, obrigando as partes por si e seus sucessores. 

 
10.4.  Caso quaisquer das disposições desta Escritura de Emissão 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 substituir a disposição afetada por 
outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito. 
 
10.5. A presente Escritura de Emissão e as Debêntures constituem título executivo 
extrajudicial, nos termos do Artigo 784, incisos I e III do Código de Processo Civil 
Brasileiro, reconhecendo a Emissora, desde já que, independentemente de quaisquer 
outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos desta Escritura de Emissão 
comportam execução específica, de acordo com os Artigos 815 e seguintes do Código de 
Processo Civil Brasileiro, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado 
das Debêntures nos termos desta Escritura de Emissão. 

 
10.6. O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de 
veracidade nas deliberações societárias e em atos da administração da Emissora ou ainda 
em qualquer documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido ou será 
encaminhado pela Emissora para basear suas decisões. 
 
10.7. As Partes declaram e os Debenturistas ao adquirir as Debêntures reconhecem que 
os Documentos da Operação integram um conjunto de negociações de interesses 
recíprocos entre as Partes, de forma que nenhum instrumento pode ser interpretado e/ou 
analisado isoladamente. 

 
10.8. Caso haja conflito nas disposições desta Escritura de Emissão e/ou Documentos 
da Operação com as disposições do PRJ, sempre prevalecerão as disposições do PRJ. 

 
10.9. As Partes reconhecem e obrigam-se, em boa-fé, a aditar a presente Escritura de 
Emissão e/ou os demais instrumentos jurídicos relacionados à Emissão de forma a 
harmonizá-los e dar eficácia a eventuais decisões judiciais proferidas no âmbito da 
Recuperação Judicial. 

 
10.10. Os Debenturistas poderão ceder seus créditos a terceiros, independentemente do 
consentimento das demais Partes, devendo a cessão ser comunicada ao Agente Fiduciário, 
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no prazo de 15 (quinze) dias após a respectiva formalização. 
 

CLÁUSULA ONZE – DO FORO 
 
11.1. Fica eleito o foro da Recuperação Judicial, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura oriundas desta Escritura 
de Emissão. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, firmam a presente Escritura de Emissão em 10 
(dez) vias de igual forma e teor e para o mesmo fim, em conjunto com as 2 (duas) 
testemunhas abaixo assinadas. 
 

13 de dezembro de 2018. 
 

[RESTANTE DESTA PÁGINA INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO] 
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ANEXO Considerando 3 
 

Créditos  
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ANEXO 1.1, (22)  

 
Boletim de Subscrição de Debêntures em Moeda Local 

 
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO – MOEDA LOCAL 

 
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA [3ª/4ª/5ª/7ª] SÉRIE DE DEBÊNTURES DA 1ª 

EMISSÃO DE DEBÊNTURES, CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DE EMISSÃO DA 
FAZENDA SÃO BENEDITO S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 
Emissora: 
Fazenda São Benedito S.A., em Recuperação Judicial 

CNPJ/MF: 
12.986.473/0001-99 

Número do Boletim de Subscrição: 
001 

Data de Subscrição: 
30 de novembro de 2018  

 
Características das Debêntures 
[●] ([●]) Debêntures da [●] ([●]) Série  (“Debêntures [●]ª Série), Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, emitidas com base no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de 
Debêntures, Conversíveis em Ações, em 5 (cinco) Séries, da Fazenda São Benedito S.A. – em 
Recuperação Judicial, sendo: para Colocação Privada, no Exterior, as Debêntures da 1ª Série, da 
Espécie Quirografária, com Direito a Garantia Real; e para Colocação Privada, no Brasil, as 
Debêntures da 2ª Série, da Espécie com Quirografária, com direito a Garantia Real, e as Debêntures 
da 3ª Série, as Debêntures da 4ª Série e as Debêntures da 5ª  Série, da Espécie Quirografária” 
(“Escritura de Emissão”). O presente Boletim de Subscrição tem por objeto a subscrição e 
integralização, pelo Subscritor, de Debêntures [●]ª Série, emitidas pela Emissora nos termos da 
Escritura de Emissão. 

 
Identificação do Subscritor 
Nome/Denominação Social: 
[●] 

Telefone/Fax: 
([●])[●] 

Endereço: 
[●] 

CEP: 
[●] 

Cidade/UF: 
[●] 

País: 
[●] 

 
Cálculo do Valor de Integralização 
Preço Unitário de 
Emissão: 

R$ 3,86 
(três reais e oitenta e seis 

centavos) 
 

Quantidade de Debêntures [●]ª 
Série Subscritas: 

[●] 

Preço Total de Integralização: 
R$[●] ([●]) 
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Forma de Pagamento de Integralização 
O Subscritor, neste ato, integralizará as Debêntures [●] Série pelo Preço Total de Integralização, à vista, por 
meio da cessão, em favor da Emissora, de direitos creditórios de titularidade do Subscritor, devidamente 
identificados no “Anexo I” (“Direitos Creditórios”), cujo valor nominal perfaz o montante de R$[●] ([●]). Esta 
cessão realizar-se-á em caráter definitivo e sem direito de regresso contra o Subscritor nos termos do art. 295 
do Código Civil Brasileiro. A cessão dos Direitos Creditórios nos termos deste Boletim de Subscrição implica 
na transferência à Emissora de todos e quaisquer direitos, prerrogativas e garantias assegurados ao Subscritor 
nos termos dos instrumentos jurídicos que dão causa aos Direitos Creditórios (“Documentos Comprobatórios”) 
e é realizada no âmbito do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela Emissora e outras sociedades, o 
qual for homologado pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, sob o 
nº 1000232-47.2016.8.11.0003, tendo referida decisão sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça do Mato Grosso em 25 de janeiro de 2018. O Subscritor obriga-se a entregar à Emissora, 
no prazo de até 5 (cinco) dias, contados da celebração deste Boletim de Subscrição, as vias originais de todos 
os Documentos Comprobatórios. 

 
Condições para Integralização das Debêntures 

[●] 

 
Declarações 

O Subscritor, neste ato, declara estar ciente de que as Debêntures ora subscritas foram objeto de colocação 
privada e que não foram registradas para negociação no Brasil ou no exterior.  
 
Adicionalmente, o Subscritor declara, para todos os fins de direito, que: (i) está de acordo com os termos e 
condições expressos neste Boletim de Subscrição; (ii) recebeu exemplar da Escritura de Emissão e está ciente 
e plenamente de acordo com todos os seus respectivos termos e condições; (iii) tem total conhecimento de 
que a integralização das Debêntures ora subscritas deverá ocorrer à vista, na forma acima descrita; e (iv) os 
ativos ora utilizados na integralização das Debêntures não são oriundos de quaisquer práticas ilegais ou 
ilícitas que possam ser consideradas crimes previstos na legislação relativa à prevenção e combate à lavagem 
de dinheiro e ao terrorismo. 
 
Qualquer transferência das Debêntures [●] Série deverá ser realizada com estrita observância da Escritura de 
Emissão e da Legislação Aplicável. Termos definidos na Escritura de Emissão terão o mesmo significado lá 
atribuído quando utilizados neste Boletim de Subscrição 

 
 

Declaramos haver recebido do Subscritor ou de seu 
representante legal 1 (uma) via deste Boletim de 
Subscrição. 
 

São Paulo, 30 de novembro de 2018. 
 

___________________________________________ 
 

FAZENDA SÃO BENEDITO S.A., EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

Declaro, para todos os fins legais e de direito, que 
estou de acordo com as condições expressas neste 
Boletim de Subscrição. 
 

São Paulo, 30 de novembro de 2018. 
 
___________________________________________ 

 
[●] 
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Anexo I 
Direitos Creditórios 
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ANEXO 1.1, (23)  
 

Boletim de Subscrição de Debêntures no Exterior  
 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO – EXTERIOR 
 
 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA 1ª SÉRIE DE DEBÊNTURES DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES, 
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DE EMISSÃO DA FAZENDA SÃO BENEDITO S.A., EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL 
 

Emissora: 
Fazenda São Benedito S.A., em Recuperação Judicial 

CNPJ/MF: 
12.986.473/0001-99 

Número do Boletim de Subscrição: 
001 

Data de Subscrição: 
30 de novembro de 2018  

 
Características das Debêntures 

52.098.061 (cinquenta e dois milhões, noventa e oito mil e sessenta e uma) Debêntures da 1ª Série (“Debêntures 1ª Série), 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com direito a com Garantia Real, emitidas com base no Instrumento 
Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações, em 5 (cinco) Séries, da Fazenda São 
Benedito S.A. – em Recuperação Judicial, sendo: para Colocação Privada, no Exterior, as Debêntures da 1ª Série, da 
Espécie Quirografária, com Direito a Garantia Real; e para Colocação Privada, no Brasil, as Debêntures da 2ª Série, 
da Espécie Quirografária, com Direito a Garantia Real, e as Debêntures da 3ª Série, as Debêntures da 4ª Série e as 
Debêntures da 5ª  Série, da Espécie Quirografária” (“Escritura de Emissão”). O presente Boletim de Subscrição tem 
por objeto a subscrição e integralização, pelo Subscritor, de Debêntures 1ª Série, emitidas pela Emissora, nos termos da 
Escritura de Emissão. 

 
Identificação do Subscritor 

Nome/Denominação Social: 
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. 

Telefone/Fax: 
(507) 210-8664 

Endereço: 
Torre V, Business Park, Ave. La Rotonda, Costa del Este 

Cidade/UF: 
Cidade do Panamá 

País: 
Panamá 

 
 

Cálculo do Valor de Integralização 
Preço Unitário de Emissão: 

US$ 1,00 
(um dólar norte-americano) 

 

Quantidade de Debêntures 1ª Série 
Subscritas: 

52.098.060 (cinquenta e duas milhões, 
noventa e oito mil e sessenta) 

Preço Total de Integralização: 
US$52.098.060,00 

(cinquenta e dois milhões, noventa e oito mil e 
sessenta dólares dos Estados Unidos) 

 
Forma de Pagamento de Integralização 

O Subscritor integralizará as 52.098.060 (cinquenta e duas milhões, noventa e oito mil e sessenta) Debêntures, pelo Preço 
Total de Integralização, a prazo, até 31 de dezembro de 2018, nos mesmos montantes e na medida em que o Subscritor 
receba, da Bom Jesus Agropecuária Ltda., em Recuperação Judicial, inscrita no CNPJ sob o nº 08.895.796/0001-08, e/ou 
da Boa Esperança Agropecuária Ltda., em Recuperação Judicial, inscrita no CNPJ sob o nº 01.722.958/0001-59 
(“Devedoras”), por meio de contratação de operação de câmbio, simultânea ou não, os recursos decorrentes da liquidação 
das obrigações contratadas com o Subscritor nos termos dos contratos intitulados (i) “Master Credit Agreement” e dos 
instrumentos que dele decorrem, celebrado em 09 de fevereiro de 2015 e (ii) Condições Especiais Aplicáveis ao Contrato 
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de Pré-Pagamento de Exportação nº 001/2015 e dos instrumentos que dele decorrem, celebrado em 16 de julho de 2015, 
por meio do crédito dos respectivos valores na conta corrente nº 6550-543011 mantida pelo Banco Latinoamericano de 
Comercio Exterior, S.A. (Bladex) – Panama (SWIFT code: BLAEPAPA), no Bank of America, Nova Iorque, USA 
(SWIFT code: BOFAUS3N) ABA nº. 026009593 (“PPE” e “Conta do Subscritor”). 

 
Condições para Integralização das Debêntures 

A obrigação de integralização assumida pelo Subscritor neste Boletim de Subscrição encontra-se condicionada e 
subordinada ao recebimento, pelo Subscritor, na Conta do Subscritor, dos valores relacionados ao PPE. A integralidade 
dos recursos depositados na Conta do Subscritor deverá ser alocada pelo Subscritor única e exclusivamente na 
integralização das Debêntures 1ª Série, sendo sua utilização para qualquer outro fim expressamente vedada. As verbas 
necessárias à integralização das Debêntures 1ª Série deverão ser transferidas pelo Subscritor, mediante contrato de 
câmbio, simultâneo ou não, para crédito a conta corrente nº 13000984-7, de titularidade da Devedora Bom Jesus 
Agropecuária Ltda., mantida no Banco Santander Brasil S.A., agência 2185, que por sua vez, deverá transferir o mesmo 
valor para a Emissora, até o Dia Útil imediatamente subsequente ao crédito dos respectivos valores na Conta do 
Subscritor, servindo o comprovante de transferência de cada remessa, até o limite de cada transferência, como recibo de 
pagamento e quitação. Caso após a integralização da totalidade das Debêntures 1ª Série, nos termos deste Boletim de 
Subscrição, restem recursos disponíveis na Conta do Subscritor, as respectivas verbas deverão ser transferidas à Emissora 
por meio de sua imediata transferência para a Conta da Emissora. 
 
A obrigação de integralizar Debêntures na forma deste Boletim de Subscrição constitui dívida líquida, certa e exigível 
do Subscritor perante a Emissora, passível de execução, nos termos do artigo 784, I e III, do Código de Processo Civil, 
e/ou compensação, nos termos dos artigos 368 e seguintes do Código Civil e realiza-se no âmbito do Plano de 
Recuperação Judicial apresentado pela Emissora e outras sociedades, o qual for homologado pelo juízo da 4ª Vara Cível 
da Comarca de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, sob o nº 1000232-47.2016.8.11.0003, tendo referida decisão sido 
publicada no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Mato Grosso em 25 de janeiro de 2018. 
 
Desta forma, na hipótese de não utilização dos recursos decorrentes do pagamento do PPE, na forma acima prevista, para 
integralização das Debêntures objeto deste Boletim de Subscrição, a Emissora ficará isenta da obrigação de pagar valor 
equivalente ao Subscritor em razão de obrigações a ele devidas, igualmente vencidas, seja em razão da Debênture ou por 
qualquer outro motivo, sem prejuízo das demais medidas cabíveis, incluindo, sem limitação, a cobrança de indenização 
por perdas e danos. 
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Declarações 
 
O Subscritor, neste ato, declara estar ciente de que as Debêntures ora subscritas foram objeto de colocação privada e 
foram emitidas nos termos do Artigo 73 da Lei das Sociedades por Ações. Previamente à subscrição e integralização das 
Debêntures 1ª Série, a Emissora deverá providenciar o Registro Declaratório Eletrônico – Registro de Operações 
Financeiras (RDE-ROF), no Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen), realizado nos termos da Resolução nº 
3.844, de 23 de março de 2010, do Conselho Monetário Nacional – CMN, conforme alterada, da Circular 3.689, de 16 
de dezembro de 2013, do Banco Central do Brasil, conforme alterada e demais normativos da Legislação Aplicável. 

 
As Debêntures no Exterior não foram e nem serão registradas em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de 
outro país. Assim sendo, as Debêntures no Exterior não serão registradas junto à U.S. Securities and Exchange 
Commission dos Estados Unidos da América, nos termos do United States Securities Act Of 1933, conforme alterado, 
nem tampouco no âmbito de quaisquer regras federais ou estaduais americanas, ou de outros países, sobre títulos e valores 
mobiliários ("Regras"). As Debêntures no Exterior não poderão ser oferecidas, vendidas, cedidas em garantia, prometidas 
ou, a qualquer título, transferidas nos Estados Unidos da América ou em qualquer outro país, exceto se forem registradas 
ou não estejam sujeitas a registro nos termos das Regras. Esta Escritura de Emissão e os demais Documentos da Emissão 
não constituem uma oferta pública das Debêntures no Exterior nos Estados Unidos da América ou em outro país 
estrangeiro e a Emissora não está realizando esforços de venda de valores mobiliários nos Estados Unidos da América 
ou em qualquer outro país estrangeiro. 
 
Adicionalmente, o Subscritor declara, para todos os fins de direito, que: (i) está de acordo com os termos e condições 
expressos neste Boletim de Subscrição; (ii) recebeu exemplar da Escritura de Emissão e está ciente e plenamente de 
acordo com todos os seus respectivos termos e condições; (iii) tem total conhecimento de que a integralização das 
Debêntures ora subscritas deverá ocorrer a prazo, na forma acima descrita; e (iv) os ativos ora utilizados na integralização 
das Debêntures não são oriundos de quaisquer práticas ilegais ou ilícitas que possam ser consideradas crimes previstos 
na legislação relativa à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. 
 
Qualquer transferência das Debêntures 1ª Série deverá ser realizada com estrita observância da Escritura de Emissão e 
da Legislação Aplicável. Termos definidos na Escritura de Emissão terão o mesmo significado lá atribuído quando 
utilizados neste Boletim de Subscrição. 

 
 
Declaramos haver recebido do Subscritor ou de seu 
representante legal 1 (uma) via deste Boletim de 
Subscrição. 
 

São Paulo, 30 de novembro de 2018. 
 

_______________________________________________ 
FAZENDA SÃO BENEDITO S.A., EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 
 

Declaro, para todos os fins legais e de direito, que estou de 
acordo com as condições expressas neste Boletim de 
Subscrição. 
 

São Paulo, 30 de novembro de 2018. 
 
_______________________________________________ 

BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO 
EXTERIOR, S.A. 
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ANEXO 1.1, (24A)  
 

Boletim de Subscrição de Debêntures em Moeda Local Dólar Equivalente  
 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA 2ª SÉRIE DE DEBÊNTURES DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES, 
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DE EMISSÃO DA FAZENDA SÃO BENEDITO S.A., EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL 
 

Emissora: 
Fazenda São Benedito S.A., em Recuperação Judicial 

CNPJ/MF: 
12.986.473/0001-99 

Número do Boletim de Subscrição: 
001 

Data de Subscrição: 
30 de novembro de 2018  

 
Características das Debêntures 

31.615.833 (trinta e um milhões, seiscentas e quinze mil, oitocentas e trinta e três) Debêntures da 2ª Série (“Debêntures 
2ª Série), Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com direito a Garantia Real, emitidas com base no 
“Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações, em 5 (cinco) Séries, da 
Fazenda São Benedito S.A. – em Recuperação Judicial, sendo: para Colocação Privada, no Exterior, as Debêntures da 
1ª Série, da Espécie Quirografária, com Direito a Garantia Real; e para Colocação Privada, no Brasil, as Debêntures 
da 2ª Série, da Espécie Quirografária, com Direito a Garantia Real, e as Debêntures da 3ª Série, as Debêntures da 4ª 
Série e as Debêntures da 5ª  Série, da Espécie Quirografária” (“Escritura de Emissão”). O presente Boletim de 
Subscrição tem por objeto a subscrição e integralização, pelo Subscritor, de Debêntures 2ª Série, emitidas pela Emissora, 
nos termos da Escritura de Emissão. 

 
Identificação do Subscritor 
Nome/Denominação Social: 
Santander Brasil, Estabelecimento Financeiro de Crédito S.A. 

Telefone/Fax: 
(11) 3012-7008 

Endereço para correspondência: 
Banco Santander (BRASIL) S.A. 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 – Bloco A 

CEP: 
04543-011 

Cidade/UF/País: 
São Paulo/SP/Brasil 

CPF/CNPJ: 
N/A 

 
Cálculo do Valor de Integralização 

Preço Unitário de Emissão: 
 
R$ 3,86 (três reais e oitenta e 

seis centavos) 
 

Quantidade de Debêntures 2ª Série 
Subscritas: 

31.615.833 (trinta e um milhões, 
seiscentas e quinze mil, oitocentas e 

trinta e três) 

Preço de Integralização: 
 

O Valor Nominal Unitário Atualizado das 
Debêntures, em cada data de integralização. 

 
Forma de Pagamento de Integralização 

O Subscritor ou o cessionário das Debêntures ora subscritas as integralizará, pelo Preço de Integralização, a prazo, nos 
mesmos montantes e na medida em que o Subscritor receba, da Bom Jesus Agropecuária Ltda., em Recuperação Judicial, 
inscrita no CNPJ sob o nº 08.895.796/0001-08, os recursos financeiros decorrentes da liquidação das obrigações 
contratadas com o Santander Offshore nos termos do “Export Prepayment Finance Agreement”, celebrado em 22 de 
setembro de 2014, por meio do crédito dos respectivos valores na conta corrente informada abaixo, de titularidade do 
Subscritor (“PPE” e  “Conta do Santander Offshore”). 
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Intermediary 
BSCHESMMXXX 
BANCO SANTANDER S.A. 
MADRID 
SPAIN 
 
 
Account with Institution 
CHASUS33XXX 
JPMORGAN CHASE BANK, NA 
NEW YORK, NY 
USA 
 
Beneficiary Customer 
544741827 
BANCO SANTANDER S.A. 
SWIFT CODE BSCHESMM 
ES / MADRID 
 

 
Condições para Integralização das Debêntures 
A obrigação de integralização assumida pelo Subscritor neste Boletim de Subscrição encontra-se condicionada e 
subordinada ao recebimento, na Conta do Santander Offshore, dos valores relacionados ao PPEs, e deverá ser realizada 
nas mesmas datas e nos mesmos valores dos depósitos dos valores relacionados aos PPE na Conta do Santander Offshore 
e quando da constituição e aperfeiçoamento, inclusive em face de terceiros, das garantias referentes às Debêntures 2ª 
Série previstas na Escritura de Emissão. Caso, após a integralização da totalidade das Debêntures 2ª Série nos termos 
deste Boletim de Subscrição restem recursos disponíveis na Conta do Santander Offshore, as respectivas verbas deverão 
ser transferidas à Bom Jesus Agropecuária Ltda., por meio de sua imediata transferência para conta de sua titularidade, 
mantida no Banco Santander (BRASIL) S.A., agência nº 2185, conta nº 13000984-7. Em seguida, tais recursos serão 
transferidos à Emissora. 
A obrigação de integralizar Debêntures na forma deste Boletim de Subscrição constitui dívida líquida, certa e exigível 
do Subscritor perante a Emissora, passível de execução, nos termos do artigo 784, I e III, do Código de Processo Civil, e 
realiza-se no âmbito do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela Emissora e outras sociedades, o qual for 
homologado pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, sob o nº 1000232-
47.2016.8.11.0003, em 25 de janeiro de 2018 (“PRJ”). 
Desta forma, na hipótese de não utilização dos recursos equivalentes àqueles recebidos na Conta do Santander Offshore 
para pagamento do PPE, na forma acima prevista, para integralização das Debêntures objeto deste Boletim de Subscrição, 
a Emissora poderá executar os valores devidos com base neste instrumento em Juízo, acrescidos de juros de mora de 1% 
(um por cento) ao mês, além de multa, não compensatória, de 10% (dez por cento) sobre tais valores. Ademais, restará 
configurada a hipótese de enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil Brasileiro.  
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Declarações 
O Subscritor declara, para todos os fins de direito, que: (i) está de acordo com os termos e condições expressos neste 
Boletim de Subscrição; (ii) recebeu exemplar da Escritura de Emissão e está ciente de todos os seus respectivos termos 
e condições; (iii) tem total conhecimento de que a integralização das Debêntures ora subscritas deverá ocorrer na forma 
acima descrita; e (iv) os recursos utilizados na integralização das Debêntures não são oriundos de quaisquer práticas 
ilegais ou ilícitas que possam ser consideradas crimes previstos na legislação relativa à prevenção e combate à lavagem 
de dinheiro e ao terrorismo. 
A validade e eficácia da presente subscrição e integralização está condicionada ao cumprimento dos itens 2.6.1, 4.14.2 
e 4.14.5 da Escritura de Emissão.  
Caso a garantia não seja constituída nos prazos estipulados, o respectivo titular poderá optar, a seu exclusivo critério e 
no prazo de 30 (trinta) dias após o vencimento dos prazos para registro da garantia, por (i) resolver de pleno direito a 
emissão das Debêntures 2ª Série , oportunidade em que os respectivos titulares ficarão desobrigados quantos aos termos 
da presente Escritura de Emissão, restabelecendo-se o seu crédito original que será pago no formato previsto no PRJ ou 
(ii) discutir judicialmente e/ou administrativamente as questões relacionadas ao registro da garantia. Nessa hipótese, 
todas as providências para judicialização do tema deverão ser tomadas exclusivamente pelo Grupo Bom Jesus, que será 
responsável por todos os custos inerentes à discussão judicial (incluindo eventuais condenações), que deverá ser 
iniciada em até 30 (trinta) dias após o recebimento da comunicação nesse sentido. Ainda nessa hipótese, o Grupo Bom 
Jesus se compromete a envidar melhores esforços e técnica para obtenção do melhor resultado. Obriga-se também a 
enviar as informações quanto aos andamentos e/ou deliberações quanto as estratégias quinzenalmente.  É facultado ao 
Subscritor ou cessionário das Debêntures ora subscritas desistir das medidas judiciais/administrativas a qualquer tempo, 
mediante aviso ao Grupo Bom Jesus, oportunidade em que serão aplicados os efeitos previstos no item (i) acima. 
Qualquer transferência das Debêntures 2ª Série deverá ser realizada com estrita observância da Escritura de Emissão e 
da Legislação Aplicável. Termos definidos na Escritura de Emissão terão o mesmo significado lá atribuído quando 
utilizados neste Boletim de Subscrição. 

 
 

Declaramos haver recebido do Subscritor ou de seu 
representante legal 1 (uma) via deste Boletim de 
Subscrição. 
 

São Paulo, 30 de novembro de 2018. 
 

_______________________________________________ 
FAZENDA SÃO BENEDITO S.A., EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 
 

Declaro, para todos os fins legais e de direito, que estou de 
acordo com as condições expressas neste Boletim de 
Subscrição. 
 

São Paulo, 30 de novembro de 2018. 
 
_______________________________________________ 

Santander Brasil, Estabelecimento Financeiro de 
Crédito S.A. 
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ANEXO 1.1, (24B)  
 

Boletim de Subscrição de Debêntures em Moeda Local Dólar Equivalente  
 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA 6ª SÉRIE DE DEBÊNTURES DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES, 
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DE EMISSÃO DA FAZENDA SÃO BENEDITO S.A., EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL 
 

Emissora: 
Fazenda São Benedito S.A., em Recuperação Judicial 

CNPJ/MF: 
12.986.473/0001-99 

Número do Boletim de Subscrição: 
001 

Data de Subscrição:  
[●] de dezembro de 2018 

 
Características das Debêntures 

24.551.485 (vinte e quatro milhões, quinhentas e cinquenta e uma mil, quatrocentas e oitenta e cinco) Debêntures da 6ª 
Série (“Debêntures 6ª Série), Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com direito a Garantia Real, emitidas 
com base no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações, em 7 (sete) 
Séries, da Fazenda São Benedito S.A. – em Recuperação Judicial, sendo: para Colocação Privada, no Exterior, as 
Debêntures da 1ª Série, da Espécie Quirografária, com a ser convolada em Garantia Real; e para Colocação Privada, 
no Brasil, as Debêntures da 2ª Série, as Debêntures da 6ª Série, da Espécie  Quirografária, a ser convolada em Garantia 
Real, e as Debêntures da 3ª Série, as Debêntures da 4ª Série, as Debêntures da 5ª Série e as Debêntures da 7ª Série, da 
Espécie Quirografária”, (“Escritura de Emissão”). O presente Boletim de Subscrição tem por objeto a subscrição e 
integralização, pelo Subscritor, de Debêntures 6ª Série, emitidas pela Emissora nos termos da Escritura de Emissão. 

 
Identificação do Subscritor 
Nome/Denominação Social: 
LATACHE II DISTRESSED FIDC NP 

Telefone/Fax: 
 

Endereço: 
 

CEP: Cidade/UF: 
São Paulo 

País: 
SP 

CNPJ/MF: 
 

 
Cálculo do Valor de Integralização 

Preço Unitário de Emissão: 
R$ 3,86 

(três reais e oitenta e seis 
centavos) 

 

Quantidade de Debêntures 6ª Série 
Subscritas: 

24.551.485 (vinte e quatro milhões, 
quinhentas e cinquenta e uma mil, 

quatrocentas e oitenta e cinco) 

Preço de Integralização: 
O Valor Nominal Unitário Atualizado das 

Debêntures, em cada data de integralização. 

 
Forma de Pagamento de Integralização 

O Subscritor integralizará as 24.551.485 (vinte e quatro milhões, quinhentas e cinquenta e uma mil, quatrocentas e oitenta 
e cinco) Debêntures, pelo Preço de Integralização, à vista, por meio da cessão, em favor da Emissora, de direitos 
creditórios de titularidade do Subscritor, devidamente identificados no “Anexo I” (“Direitos Creditórios”), cujo valor 
nominal perfaz o montante de R$ 94.768.732,10 (noventa e quatro milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos 
e trinta e dois Reais e dez centavos). Esta cessão realizar-se-á em caráter definitivo e sem direito de regresso contra o 
Subscritor nos termos do art. 295 do Código Civil Brasileiro. A cessão dos Direitos Creditórios nos termos deste Boletim 
de Subscrição implica na transferência à Emissora de todos e quaisquer direitos, prerrogativas e garantias assegurados 
ao Subscritor nos termos dos instrumentos jurídicos que dão causa aos Direitos Creditórios (“Documentos 
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Comprobatórios”) e é realizada no âmbito do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela Emissora e outras 
sociedades, o qual for homologado pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, 
sob o nº 1000232-47.2016.8.11.0003, tendo referida decisão sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal 
de Justiça do Mato Grosso em 25 de janeiro de 2018. O Subscritor obriga-se a entregar à Emissora, no prazo de até 5 
(cinco) dias, contados da celebração deste Boletim de Subscrição, as vias originais de todos os Documentos 
Comprobatórios. 

 
Declarações 
O Subscritor declara, para todos os fins de direito, que: (i) está de acordo com os termos e condições expressos neste 
Boletim de Subscrição; (ii) recebeu exemplar da Escritura de Emissão e está ciente e plenamente de acordo com todos os 
seus respectivos termos e condições; (iii) tem total conhecimento de que a integralização das Debêntures ora subscritas 
deverá ocorrer à vista, na forma acima descrita; e (iv) os ativos ora utilizados na integralização das Debêntures não são 
oriundos de quaisquer práticas ilegais ou ilícitas que possam ser consideradas crimes previstos na legislação relativa à 
prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. 
 
Qualquer transferência das Debêntures 6ª Série deverá ser realizada com estrita observância da Escritura de Emissão e 
da Legislação Aplicável. Termos definidos na Escritura de Emissão terão o mesmo significado lá atribuído quando 
utilizados neste Boletim de Subscrição. 

 
 

Declaramos haver recebido do Subscritor ou de seu 
representante legal 1 (uma) via deste Boletim de 
Subscrição. 
 

São Paulo, [●] de dezembro de 2018. 
 

_______________________________________________ 
FAZENDA SÃO BENEDITO S.A., EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 
 

Declaro, para todos os fins legais e de direito, que estou de 
acordo com as condições expressas neste Boletim de 
Subscrição. 
 

São Paulo, [●] de dezembro de 2018. 
 
_______________________________________________ 

LATACHE II DISTRESSED FIDC NP 
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Anexo I 

Direitos Creditórios 

LATACHE II DISTRESSED FIDC NP - 6ª Série de Debêntures   

INSTRUMENTO  PARTES 

DATA DE 
CELEBRAÇÃO 

DO 
INSTRUMENTO 

GARANTIAS VALOR 

Contrato de 
Empréstimo 
Internacional 
nº AGE599034/1 

(i) Itaú Unibanco S.A., 
Nassau Branch, 
como Credor; e 

 
(ii) Bom Jesus 

Agropecuária 
Ltda., como 
Devedora 

14/06/2013 (i) Hipotecas de imóveis de  
matrículas (i) nºs 1.149, 
1.355, 1.356, 1.326 e 2.634, 
todas do 1º Serviço Registral 
de Nova Mutum, Mato 
Grosso (em primeiro grau);  
(ii) nº 4.631 do Cartório do 1º 
Ofício da Comarca de Pedra 
Preta, Mato Grosso; e (iii)  nº 
31.503 do Cartório de 
Registro de Imóveis Lucas do 
Rio Verde, Mato Grosso; e 

 
(ii) Garantia fidejussória de 

Nelson Vigolo. 
 

US$ 17.445.241,26 

Contrato de Pré-
Pagamento de 
Exportação 
nº AGE601402/1  

(i) Itaú Unibanco S.A., 
Nassau Branch, 
como Credor; e 

 
(ii) Bom Jesus 

Agropecuária 
Ltda., como 
Devedora 

21/06/2013 (i) Hipotecas de imóveis de  
matrículas (i) nºs 1.149, 
1.355, 1.356, 1.326 e 2.634, 
todas do 1º Serviço Registral 
de Nova Mutum, Mato 
Grosso (em primeiro grau);  
(ii) nº 4.631 do Cartório do 1º 
Ofício da Comarca de Pedra 
Preta, Mato Grosso; e (iii)  nº 
31.503 do Cartório de 
Registro de Imóveis Lucas do 
Rio Verde, Mato Grosso; e 
 

(ii) Garantia fidejussória de 
Nelson Vigolo. 

 

US$7.106.244,21 
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ANEXO 1.1, (44)  
 

Credor Moeda Estrangeira 
 
 

É Credor Moeda Estrangeira: 
 
1) Banco Latino Americano de Comércio Exterior S.A. – BLADEX. 
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ANEXO 1.1, (46)  
 

Credores Moeda Local Dólar Equivalente 
 
 

São Credores Moeda Local Dólar Equivalente: 
 
1) Santander Brasil, Estabelecimento Financeiro de Crédito S/A; e 

 
2) Latache II Distressed FIDC NP.  
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ANEXO 1.1, (47)  

 
Credores Moeda Local Quirografário 

 
 

São Credores Moeda Local Quirografários: 
 

1) Banco Santander (BRASIL) S.A.; 
 

2) Banco BMG S.A.; 
 

3) Brasil Distressed; e 
 

4) Latache II Distressed FIDC NP. 
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ANEXO 1.1, (122)  
 

Cópia Integral do PRJ 
 
 

  



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Processo Judicial Eletrônico

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 1000232-47.2016.8.11.0003
em 03/08/2017 17:48:08 e assinado por:

- glaucia albuquerque brasil

17080317231117700000009181010

Consulte este documento em:
http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
usando o código: 17080317231117700000009181010
ID do documento: 9280430



 
 
 
 

ANEXO IV 
PLANO DE 

RECUPERAÇÃO 
ADITADO VOTADO 

 
 
 
 













































Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Processo Judicial Eletrônico

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 1000232-47.2016.8.11.0003
em 03/08/2017 17:48:08 e assinado por:

- glaucia albuquerque brasil

17080317241520400000009181063

Consulte este documento em:
http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
usando o código: 17080317241520400000009181063
ID do documento: 9280484





















































Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Processo Judicial Eletrônico

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 1000232-47.2016.8.11.0003
em 03/08/2017 17:48:08 e assinado por:

- glaucia albuquerque brasil

17080317250139400000009181095

Consulte este documento em:
http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
usando o código: 17080317250139400000009181095
ID do documento: 9280519

































































Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Processo Judicial Eletrônico

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 1000232-47.2016.8.11.0003
em 03/08/2017 17:48:08 e assinado por:

- glaucia albuquerque brasil

17080317244707000000009181088

Consulte este documento em:
http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
usando o código: 17080317244707000000009181088
ID do documento: 9280510





















 

85 
 

 
ANEXO 4.15.1 

 
Relação de Garantidores fiadores 

 
 

(i) Geraldo Vígolo; 
(ii) Nelson Vígolo; 
(iii) Rosemari Konageski Vígolo; 
(iv) Edilene Pereira Morais Vígolo;  
(v) Sementes Bom Jesus Ltda.; e 
(vi) ABJ Comércio Agrícola Ltda. 
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ANEXO 4.16.17 
 

Critério de Rateio 
 
 

Debenturista Razão de Conversão do Capital 
Social Total da Emissora – 

Primeiro Período (item 
4.16.17(a)) 

Razão de Conversão do 
Capital Social Total da 
Emissora – Evento de 

Liquidez Segundo Período 
(item 4.16.17(b)) 

Debêntures 1ª Série 8,5% 11,6% 
Debêntures 2ª Série 5,2% 7,0% 
Debêntures 3ª Série 0,9% 1,2% 
Debêntures 4ª Série 1,0% 1,4% 
Debêntures 5ª Série 0,4% 0,5% 
Debêntures 6ª Série 4,0% 5,5% 
Debêntures 7ª Série 2,5% 3,4% 
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ANEXO 4.17.1  
 

Conta de Depósito dos Debenturistas da 1ª Série 
 

Conta nº. 6550-543011 mantida pelo Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. 
(Bladex) – Panama (SWIFT code: BLAEPAPA), no Bank of America, Nova Iorque, USA 
(SWIFT code: BOFAUS3N) ABA nº. 026009593. 
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ANEXO 7.6  
 

Número de Votos por Série 
 

 
Série N.º de Votos por Série 

Debêntures 1ª Série  52.098.060  
Debêntures 2ª Série  31.615.833  
Debêntures 3ª Série  5.558.793  
Debêntures 4ª Série  6.320.931  
Debêntures 5ª Série  2.276.527  
Debêntures 6ª Série  24.551.485  
Debêntures 7ª Série  15.463.603  

 
 
 
 


