
ESCRITURA PARTICULAR DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE 

CERTIFICADOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO, EM 

SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS 

RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL 

 

Por este instrumento, as partes abaixo qualificadas: 

 

S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL, sociedade por ações com sede na 

Cidade de Coruripe, Estado de Alagoas, na Fazenda Triunfo, s/n, Zona Rural, CEP 57230-

000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.229.415/0001-10, neste ato representada na forma de 

seu estatuto social (“Emissora”);  

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade por ações, com sede na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 

10º andar, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54, neste ato 

representada na forma de seu estatuto social (“Agente dos CDCA”); 

 

E, na qualidade de interveniente garantidora: 

 

CORURIPE ENERGÉTICA S.A., sociedade por ações, com sede na Rodovia BR-497, 

s/n, Km 15, Sala A, Zona Rural, na Cidade de Iturama, Estado de Minas Gerais, CEP 

38280-971, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 

04.808.949/0001-73, neste ato representada nos termos de seu estatuto social 

(“Garantidora”). 

 

Resolvem celebrar a presente “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de 

Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio, em Série Única, para Distribuição 

Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da S.A. Usina Coruripe Açúcar e 

Álcool”, doravante denominada simplesmente “Escritura”, nos termos e condições abaixo 

aduzidos. 

 

Para fins desta Escritura de Emissão, consideram-se “Documentos da Emissão”: (i) os 

CDCA; (ii) esta Escritura; (iii) o Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido); 

(iv) o Contrato de Cessão Fiduciária; e (v) os boletins de subscrição dos CDCA (conforme 

abaixo definido). 
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1.  DEFINIÇÕES 

 

1.1.  Os termos definidos e expressões adotadas nesta Escritura, iniciados em 

letras maiúsculas, no singular ou no plural, terão o significado a eles atribuído abaixo: 

 

“Afiliadas” Significa os controladores, controladas, coligadas, 

sociedades sob controle comum e acionistas da 

Emissora. 

“Agente dos CDCA”, “Banco 

Liquidante” ou “Escriturador” 

Significa a PLANNER CORRETORA DE 

VALORES S.A., qualificada no preâmbulo desta 

Escritura. 

“ANBIMA” Significa a ANBIMA - Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. 

“Auditores Permitidos” Significa qualquer dos seguintes auditores 

independentes: PricewaterhouseCoopers Auditores 

Independentes, Ernst & Young Auditores 

Independentes S/S, Deloitte Touche Tohmatsu 

Auditores Independentes, KPMG Auditores 

Independentes, Grant Thornton Auditores 

Independentes ou BDO RCS Auditores 

Independentes. 

“B3” Significa a B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, 

BALCÃO – BALCÃO B3, entidade 

administradora de mercados organizados de valores 

mobiliários, autorizada a funcionar pelo BACEN e 

pela CVM. 

“BACEN” Significa o Banco Central do Brasil. 

“CDCA” Significa os Certificados de Direitos Creditórios do 

Agronegócio emitidos pela Emissora. 

“CDCA em Circulação” Significa a totalidade de CDCA subscritos e 

integralizados e não resgatados, excluídos os CDCA 

mantidos em tesouraria pela Emissora e, ainda, 

adicionalmente, pertencentes, direta ou 

indiretamente, (i) à Emissora e/ou qualquer 

controladora, controlada e/ou coligada desta; ou (ii) 

a qualquer diretor, conselheiro, cônjuge, 

companheiro ou parente até o 3º (terceiro) grau de 

qualquer das pessoas referidas acima. 
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“Cessão Fiduciária” Significa a garantia a ser constituída nos termos do 

Contrato de Cessão Fiduciária, nos termos dos 

artigos 18 a 20, da Lei nº 9.514/97, o artigo 66-B da 

Lei n.º 4.728, de 14 de julho de 1965, com a redação 

dada pela Lei n.º 10.931, de 2 de agosto de 2004, do 

artigo 1.361 e seguintes do Código Civil, e dos 

artigos 33 e 41 da Lei nº 11.076/04, por meio do qual 

os Contratos de Fornecimento de Energia e a Conta 

Vinculada serão cedidos fiduciariamente em 

garantia do pontual e integral pagamento dos 

CDCA. 

“CETIP 21” Significa o CETIP21 – Títulos e Valores 

Mobiliários, administrado e operacionalizado pela 

B3. 

“CMN” Significa o Conselho Monetário Nacional. 

“CNPJ” Significa o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Economia. 

“Código ANBIMA” Significa o “Código ANBIMA para Ofertas 

Públicas”, atualmente em vigor. 

“Código Civil” Significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

e alterações posteriores. 

“Código de Processo Civil” Significa a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, 

conforme alterada, alterações posteriores. 

“Comunicado de Encerramento” Significa o comunicado sobre o encerramento da 

Oferta Restrita, nos termos do artigo 8º da Instrução 

CVM 476. 

“Comunicado de Início” Significa o comunicado sobre o início da Oferta 

Restrita, nos termos do artigo 7º-A da Instrução 

CVM 476. 

“Conta Vinculada” Significa a conta corrente de titularidade da 

Emissora mantida junto ao Banco Depositário, sob 

nº 42265-7 e agência 001, movimentada 

exclusivamente pelo Agente dos CDCA, na qual 

ficarão depositados os Direitos Creditórios e ficarão 

retidos os valores referentes ao Fundo de Retenção. 

“Contrato de Cessão Fiduciária” Significa o “Contrato de Cessão Fiduciária em 

Garantia de Direitos Creditórios e de Conta 

Vinculada e Outras Avenças”, a ser celebrado entre 
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a Emissora, a Garantidora e o Agente dos CDCA, 

por meio do serão cedidos fiduciariamente os 

Contratos de Fornecimento de Energia e os direitos 

decorrentes da Conta Vinculada. 

“Contrato de Depositário” Significa o “Contrato de Prestação de Serviços de 

Depositário”, a ser celebrado entre a Emissora e o 

Agente dos CDCA e que regulará a Conta 

Vinculada. 

“Contrato de Distribuição” Significa o “Instrumento Particular de 

Coordenação e Distribuição da 1ª (Primeira) 

Emissão de Certificados de Direitos Creditórios do 

Agronegócio para Distribuição Pública com 

Esforços Restritos de Colocação, da S.A. Usina 

Coruripe Açúcar e Álcool”, celebrado entre a 

Emissora e o Coordenador Líder.  

“Contratos de Fornecimento de 

Energia” 

Significa, quando mencionados em conjunto, o (i) 

“Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica 

Incentivada Nº ITU-CO/2023.A”, celebrado em 24 

de novembro de 2020, entre a Emissora, por meio 

de suas filiais, a Garantidora e a EDP – 

COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE 

ENERGIA LTDA., sociedade empresária de 

responsabilidade limitada, com sede na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de 

Carvalho, nº 1.996, 8º andar, Sala 01, Vila Olímpia, 

inscrita no CNPJ sob o nº 04.149.295/0001-13 

(“EDP”); e o (ii) do “Contrato de Compra e Venda 

de Energia Elétrica Incentivada”, celebrado em 11 

de janeiro de 2021, entre a Emissora, por meio de 

suas filiais, a Garantidora e a VOTENER – 

VOTORANTIM COMERCIALIZADORA DE 

ENERGIA LTDA., sociedade empresária de 

responsabilidade limitada, com sede na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, 

Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ sob o 

nº 03.984.862/0001-94 (“Votener”). 

“Coordenador Líder” Significa o TERRA INVESTIMENTOS 
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DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária 

limitada, inscrita no CNPJ/ME nº 03.751.794/0001-

13, com sede na Rua Joaquim Floriano, nº 100, 5º 

andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

“Covenant de Energia” Tem o significado que lhe é atribuído no item (xvii) 

da Cláusula 7.1.2.1 desta Escritura. 

“CVM” Significa a Comissão de Valores Mobiliários. 

“Data de Emissão” Significa a data de emissão dos CDCA, qual seja, 13 

de julho de 2021. 

“Data de Integralização” Significa a data de integralização dos CDCA, em 

moeda corrente nacional, de acordo com os 

procedimentos da B3. 

“Data de Vencimento” Significa a data de vencimento dos CDCA, qual 

seja, 14 de dezembro de 2023.  

“Demonstrações Anuais” Significa as demonstrações financeiras auditadas 

por um dos Auditores Permitidos, relativas ao 

respectivo exercício social, preparadas de acordo 

com os princípios contábeis determinados pela 

legislação e regulamentação em vigor. 

“Demonstrações Trimestrais” Significa as demonstrações elaboradas após o 

encerramento de cada trimestre do exercício social, 

não auditadas. 

“Dia Útil” Significa qualquer dia que não seja sábado, 

domingo ou feriado declarado nacional. 

“Direitos Creditórios” Significam os direitos creditórios decorrentes da 

venda de energia elétrica à EDP e à Votener, 

referentes ao período de 01 de abril de 2023 a 30 de 

novembro de 2023, consubstanciados pelos 

Contratos de Fornecimento de Energia e 

identificados no Anexo I à presente Escritura. 

“DOEAL” Significa o Diário Oficial do Estado do Alagoas. 

“Emissão” Significa a presente emissão de CDCA da Emissora. 

“Emissora” Significa a S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL, qualificada no preâmbulo desta 

Escritura.  

“Encargos Moratórios” Significam (i) os juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde 
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a data do inadimplemento até a data do efetivo 

pagamento, e (ii) à multa moratória, não 

compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o saldo 

das obrigações, acrescido da Remuneração devida, 

que continuará a incidir sobre o valor original do 

débito em atraso, independentemente de aviso, 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 

conforme o caso, nas hipóteses previstas nesta 

Escritura. 

“Eventos de Vencimento 

Antecipado” 

Significa os Eventos de Vencimento Antecipado 

Não Automático e os Eventos de Vencimento 

Antecipado Automático, quando em conjunto. 

“Eventos de Vencimento 

Antecipado Automático” 

Significa os eventos descritos na Cláusula 7.1.1 

abaixo. 

“Eventos de Vencimento 

Antecipado Não Automático” 

Significa os eventos descritos na Cláusula 7.1.2 

abaixo. 

“Fiduciantes” Significa, quando mencionadas em conjunto, a 

Emissora e a Garantidora.  

“Fundo de Retenção” Significa o fundo a ser constituído na Conta 

Vinculada para assegurar o pagamento das parcelas 

vincendas da Remuneração, conforme descrito na 

Cláusula 6 abaixo 

“IGP-M” Significa o Índice Geral de Preços do Mercado, 

calculado e divulgado pela Fundação Getúlio 

Vargas. 

“Índices Financeiros” Significa os índices financeiros definidos no inciso 

(xx) da Cláusula 7.1.2.1 abaixo. 

“Instrução CVM 358” Significa a Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro 

de 2002, conforme alterada. 

“Instrução CVM 400” Significa a Instrução CVM nº 400, de 29 de 

dezembro de 2003, conforme alterada. 

“Instrução CVM 476” Significa a Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro 

de 2009, conforme alterada. 

“Instrução CVM 620” Significa a Instrução da CVM nº 620, de 17 de 

março de 2020, conforme aditada. 

“Instrução CVM 625” Significa a Instrução da CVM nº 625, de 14 de maio 

de 2020. 

“Investidores Qualificados” Significam os investidores qualificados definidos 
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no artigo 12 da Resolução CVM 30. 

“Investidores Profissionais” Significam os investidores referidos no artigo 11 da 

Resolução CVM 30. 

“IPCA” Significa o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, 

divulgado pelo IBGE. 

“Jornais de Publicação” Significam o “DOEAL” e o “Tribuna 

Independente”, quando referidos em conjunto. 

“JUCEAL” Significa a Junta Comercial do Estado de Alagoas.  

“Leis Anticorrupção” Significam, quando em conjunto, as seguintes 

normas: Lei nº 9.613/1998, conforme alterada, a Lei 

nº 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme 

alterada, o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 

2015, o U.S. Foreign Corrupt Practices Act e o UK 

Bribery Act 

“Lei nº 11.076” Significa a Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 

2004, conforme em vigor. 

“Lei das Sociedades por Ações” Significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme alterada. 

“MDA” Significa o MDA – Módulo de Distribuição de 

Ativos, administrado e operacionalizado pela B3. 

“Oferta Restrita” Significa a oferta pública restrita dos CDCA, a ser 

realizada sob regime de melhores esforços de 

colocação, pelo Coordenador Líder, nos termos do 

Contrato de Distribuição e da Instrução CVM 476. 

“Ônus” Significa qualquer oneração de bens, incluindo 

hipoteca, penhor, alienação fiduciária, cessão 

fiduciária, usufruto, fideicomisso, encargo, gravame 

ou ônus, voluntário ou involuntário, ou outro ato 

que tenha o efeito prático similar a qualquer das 

expressões acima. 

“Outros Ativos” Significam (i) títulos públicos federais; (ii)(a) títulos 

de renda fixa do Agente dos CDCA e/ou empresas 

do conglomerado; ou (b) fundos locais de 

investimento de renda fixa geridos pelo Agente dos 

CDCA, ambos de baixo risco e liquidez diária. 

“Período de Capitalização” Significa o intervalo de tempo que se inicia na 

primeira Data de Integralização, no caso do 

primeiro Período de Capitalização, ou na data 
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prevista do pagamento dos juros imediatamente 

anterior, no caso dos demais Períodos de 

Capitalização, inclusive, e termina na data prevista 

para o pagamento de juros correspondentes ao 

período, exclusive. Cada Período de Capitalização 

sucede o anterior sem solução de continuidade até o 

vencimento dos CDCA. 

“Recursos Líquidos” Significam os recursos captados pela Emissora, por 

meio da presente Emissão, excluídos os custos 

incorridos para pagamento de despesas decorrentes 

da Emissão e Oferta Restrita. 

“Remuneração” Significa a remuneração incidente sobre o Valor 

Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor 

Nominal Unitário dos CDCA, conforme descrita na 

Cláusula 5.5 desta Escritura.  

“Resolução CVM 17” Significa a Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro 

de 2021. 

“Resolução CVM 30” Significa a Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 

2021. 

“Reunião de Conselho de 

Administração” 

Significa a reunião de conselho de administração da 

Emissora, realizada em 22 de junho de 2021 e que 

se encontra em processo de rerratificação, que 

aprovou a (i) contratação do Coordenador Líder 

para intermediar a Oferta Restrita e realizar a 

colocação dos CDCA; (ii) contratação dos demais 

prestadores de serviço relacionados à Oferta 

Restrita, tais como o Agente dos CDCA, o 

Escriturador, o Banco Liquidante, o Banco 

Depositário, a B3, e o assessor legal, entre outros; 

(iii) celebração de todos os Documentos da 

Emissão, bem como respectivos aditamentos 

necessários; e (iv) negociar e estabelecer os termos 

e condições finais dos Documentos da Emissão, 

incluindo obrigações da Emissora, declarações a 

serem prestadas pela Emissora e os Eventos de 

Vencimento Antecipado (conforme abaixo 

definido).  

“Taxa DI” Significa a taxa média diária dos DI - dos depósitos 
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interfinanceiros, DI de um dia, over extra grupo, 

expressa na forma percentual ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada 

e divulgada pela B3, no Informativo Diário 

disponível em sua página na Internet 

(http://www.b3.com.br). 

“Taxa SELIC” Significa a taxa média ajustada dos financiamentos 

diários apurados no Sistema Especial de Liquidação 

e de Custódia (Selic) para títulos federais fixada 

pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) do 

Banco Central do Brasil. 

“Titulares de CDCA” Significam os Investidores Profissionais ou 

Investidores Qualificados, conforme o caso, 

titulares dos CDCA. 

“Valor Mínimo do Fundo de 

Retenção” 

Significa o montante mínimo do Fundo de 

Retenção, conforme descrito na Cláusula 6.2 

abaixo. 

“Valor Nominal Unitário” Significa o valor nominal unitário de cada CDCA, 

no montante equivalente a R$1.000,00 (mil reais) na 

Data de Emissão.  

“Valor Total da Emissão” Significa o valor total da emissão dos CDCA, no 

montante equivalente a R$22.800.000,00 (vinte e 

dois milhões e oitocentos mil reais), na Data de 

Emissão. 

 

2.  AUTORIZAÇÃO 

 

2.1.  A Emissão, nos termos da Lei nº 11.076, e a Oferta Restrita, nos termos da 

Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, serão 

realizadas com base nas deliberações tomadas na Reunião de Conselho de Administração 

da Emissora.  

 

3.  DOS REQUISITOS  

 

3.1. A Emissão e a Oferta Restrita, nos termos da Instrução CVM 476, serão 

realizadas com observância dos seguintes requisitos: 

 

3.1.1. Arquivamento e Publicação das Deliberações Societárias 
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3.1.1.1. A ata da Reunião de Conselho de Administração da Emissora será 

arquivada na JUCEAL. 

 

3.1.2. Dispensa de Registro na CVM e na ANBIMA 

 

3.1.2.1.  A presente Oferta Restrita está automaticamente dispensada do registro na 

CVM de que trata o artigo 19, caput, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, tendo 

em vista a colocação dos CDCA exclusivamente junto a Investidores Profissionais, a ser 

feita com esforços restritos de distribuição, nos termos do artigo 6º da Instrução 

CVM 476. 

 

3.1.2.2.  A Oferta Restrita está automaticamente dispensada de registro na 

ANBIMA, nos termos do artigo 4º, I do Código ANBIMA.  

 

3.1.3. Depósito para Distribuição e Negociação  

 

3.1.3.1. Os CDCA serão depositados para (i) distribuição pública no mercado 

primário no MDA, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição 

liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário no 

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

sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3, e os CDCA custodiados 

eletronicamente na B3. 

 

3.1.3.2. Não obstante o descrito na Cláusula 3.1.3.1 acima, conforme dispõe os 

artigos 13 a 15 da Instrução CVM 476, os CDCA somente poderão ser negociadas entre 

Investidores Qualificados depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada 

subscrição ou aquisição pelo Investidor Profissional, desde que observado o 

cumprimento, pela Emissora, das exigências dispostas no artigo 17 da Instrução CVM 

476. 

 

4. DAS CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO 

 

4.1. Objeto Social da Emissora 

 

4.1.1. A Emissora tem por objeto social: a) a produção e comércio de açúcar, 

álcool, mel rico invertido, mel pobre, melaço, bagaço e demais derivados da cana-de-

açúcar; b) a importação e a exportação de produtos relacionados às suas atividades, 

inclusive como comercial exportadora; c) o desenvolvimento de projetos de mecanismo 

de desenvolvimento limpo (MDL) destinado à geração e comercialização de reduções 
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certificadas de emissões (RCEs) e/ou reduções verificadas de emissões (RVEs); d) a 

produção e o comércio de energia elétrica, vapor vivo, vapor de escape e todos os 

derivados oriundos de cogeração de energia elétrica; e) a exploração e a administração de 

terminal ferroviário, hidroviário e marítimo, e transbordo de álcool de qualquer tipo, 

açúcar ensacado ou a granel e/ou outras commodities de produção própria ou de terceiros, 

logística e distribuição; f) participar, com recursos próprios ou de terceiros, de outras 

empresas e empreendimentos, mesmo que de outros segmentos de mercado, como 

acionista, sócia, quotista ou consorciada; e g) as seguintes atividades meio para fins de 

consecução das atividades acima indicadas: 1) produzir e comercializar mudas de cana-

de-açúcar; 2) produzir e/ou adquirir cana-de-açúcar de terceiros; 3) comercializar 

qualquer outro produto de origem vegetal, animal ou mineral, de produção própria ou 

adquirido de terceiros ou de produção efetuada por terceiros; 4) prestar para terceiros, por 

encomenda, serviços especializados de plantio, tratos culturais, corte, carregamento e 

transporte de cana-de-açúcar, bem assim, serviços de industrialização relacionados às 

suas atividades; 5) prestar serviço de transporte em todo território nacional por veículos 

próprios ou de terceiros; e 6) executar serviços na área de classificação ou controle de 

qualidade de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico.  

 

4.2.  Número da Emissão 

 

4.2.1.  Os CDCA representam a 1ª (primeira) emissão de CDCA da Emissora. 

 

4.3.  Número de Séries 

 

4.3.1. A Emissão será realizada em série única. 

 

4.4. Valor Total da Emissão 

 

4.4.1. O montante total da emissão será de R$22.800.000,00 (vinte e dois 

milhões e oitocentos mil reais), na Data de Emissão. 

 

4.5. Valor Nominal Unitário 

 
4.5.1. Cada CDCA terá valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data 

de Emissão. 

 

4.6. Quantidade de CDCA 

 

4.6.1. A Emissão será composta por 22.800 (vinte e dois mil e oitocentos) 
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CDCA. 

 

4.7. Direitos Creditórios Vinculados 

 

4.7.1. Os CDCA serão vinculados a direitos creditórios oriundos dos Contratos 

de Fornecimento de Energia. Referidos contratos consubstanciam ao grupo econômico da 

Emissora direitos creditórios decorrentes da venda de energia elétrica à EDP e à Votener, 

referentes ao período de 01 de abril de 2023 a 30 de novembro de 2023. Caso, a qualquer 

tempo, os Direitos Creditórios se tornarem insuficientes como lastro para a emissão dos 

CDCA, a Emissora se compromete a, no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis, aumentar a 

parcela dos Direitos Creditórios vinculados, respeitado o disposto nesta Escritura, de 

forma a atingir a suficiência para fins de lastro.  

 

4.8. Banco Liquidante e Escriturador 

 

4.8.1. Atuará como banco liquidante e escriturador a PLANNER 

CORRETORA DE VALORES S.A., acima qualificada. 

  

4.9. Colocação e Procedimento de Distribuição 

 

4.9.1. Os CDCA serão objeto de distribuição pública destinada a Investidores 

Profissionais, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, 

sob o regime de melhores esforços de colocação para a totalidade dos CDCA, com a 

intermediação do Coordenador Líder, nos termos do Contrato de Distribuição. 

 

4.9.2. O plano de distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 

476, conforme previsto no Contrato de Distribuição. Para tanto, o Coordenador Líder 

poderá acessar, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, sendo possível 

a subscrição ou aquisição por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, em 

conformidade com o artigo 3º da Instrução CVM 476, sendo certo que fundos de 

investimento e carteiras administradas de valores mobiliários cujas decisões de 

investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único 

investidor para os fins dos limites acima. 

 

4.9.2.1. O Coordenador Líder organizará a colocação dos CDCA perante os 

Investidores Profissionais interessados, podendo levar em conta suas relações com 

clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica. 

 

4.9.3. No ato de subscrição e integralização dos CDCA, cada Investidor 
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Profissional assinará declaração atestando, nos termos do artigo 7º da Instrução CVM 

476, a respectiva condição de Investidor Profissional e de que está ciente e declara, entre 

outros, que: (i) a Oferta Restrita não foi registrada perante a CVM; (ii) os CDCA estão 

sujeitos às restrições de negociação previstas na Instrução CVM 476 e nesta Escritura; 

(iii) efetuou sua própria análise com relação à capacidade de pagamento da Emissora e à 

qualidade e riscos dos CDCA. 

 

4.9.4. A Emissora obriga-se a: (i) não contatar ou fornecer informações acerca 

da Oferta Restrita a qualquer investidor, exceto se previamente acordado com o 

Coordenador Líder; e (ii) informar ao Coordenador Líder, até o Dia Útil imediatamente 

subsequente, a ocorrência de contato que receba de potenciais investidores que venham a 

manifestar seu interesse na Oferta Restrita, comprometendo-se desde já a não tomar 

qualquer providência em relação aos referidos potenciais Investidores Profissionais nesse 

período. 

 

4.9.5. Não existirão reservas antecipadas, nem fixação de lotes mínimos ou 

máximos para a Oferta Restrita, sendo que o Coordenador Líder, com expressa e prévia 

anuência da Emissora, organizará o plano de distribuição nos termos da Instrução CVM 

476 e do Contrato de Distribuição. 

 

4.9.6. Não será constituído fundo de sustentação de liquidez ou firmado contrato 

de garantia de liquidez para os CDCA. Não será firmado contrato de estabilização de 

preço dos CDCA no mercado secundário. 

 

4.9.7. Não será concedido qualquer tipo de desconto pelo Coordenador Líder aos 

Investidores Profissionais interessados em adquirir CDCA. 

 

4.9.8. Não haverá preferência para subscrição dos CDCA pelos atuais acionistas 

da Emissora. 

 

4.9.9. O encerramento da Oferta Restrita será informado pelo Coordenador Líder 

à CVM, nos termos da regulamentação aplicável, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

contados da data de encerramento da Oferta Restrita, por meio do envio do Comunicado 

de Encerramento da Oferta Restrita. 

 

4.9.10. A Emissora não poderá realizar, nos termos do artigo 9º da Instrução CVM 

476, outra oferta pública da mesma espécie de valores mobiliários objeto da Oferta 

Restrita dentro do prazo de 4 (quatro) meses contados da data do Comunicado de 

Encerramento ou do cancelamento da Oferta Restrita, a menos que a nova oferta seja 
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submetida a registro na CVM. 

 

4.9.11. A colocação dos CDCA será realizada de acordo com os procedimentos 

da B3. 

 

4.9.12. Será admitida a distribuição parcial dos CDCA, na forma prevista nos 

artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400 e no artigo 5º-A da Instrução CVM 476, com o 

consequente encerramento da distribuição dos CDCA, caso sejam subscritos e 

integralizados CDCA no montante mínimo de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais) 

(“Distribuição Parcial” e “Volume Mínimo de Distribuição”, respectivamente). 

Decorrido o prazo de colocação dos CDCA, e tendo ocorrido a colocação de CDCA no 

Volume Mínimo de Distribuição, é facultado à Emissora solicitar ao Coordenador Líder 

a continuação da distribuição, que deverá realizar, para tanto, a comunicação devida nos 

termos do §2º do artigo 8º da Instrução CVM 476.  

 

5. DAS CARACTERÍSTICAS DOS CDCA 

 

5.1. Características Gerais 

 

5.1.1. Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário dos CDCA será de 

R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão. 

 

5.1.2. Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a Data de Emissão dos 

CDCA é 13 de julho de 2021. 

 

5.1.3. Prazo e Data de Vencimento: O vencimento dos CDCA ocorrerá ao 

término de 890 (oitocentos e noventa) dias, vencendo-se, portanto, em 14 de dezembro 

de 2023. 

 

5.1.4. Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: Os CDCA serão emitidos 

sob a forma escritural, conforme autorizado pelo artigo 35, I da Lei nº 11.076, sendo que, 

para todos os fins de direito, a titularidade dos CDCA será comprovada pelo extrato de 

conta de depósito emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como 

comprovante de titularidade dos CDCA, o extrato expedido pela B3 em nome dos titulares 

dos CDCA, quando estes títulos estiverem custodiados eletronicamente na B3. 

 

5.2. Prazo de Subscrição 

 

5.2.1. Os CDCA serão subscritos em até 6 (seis) meses contados da data de início 
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de distribuição da Oferta Restrita, observado o disposto nos artigos 7-A, 8, parágrafo 2º, 

e 8-A da Instrução CVM 476.  

 

5.2.2. Caso a Oferta Restrita não seja encerrada dentro do prazo de distribuição 

indicado na Cláusula 5.2.1, este deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

meses, contado da data de envio do Comunicado de Início da Oferta Restrita nos termos 

da Instrução CVM 476. 

 

5.3. Forma de Subscrição e de Integralização  

 

5.3.1. Os CDCA serão subscritos e integralizados durante o prazo de distribuição 

dos CDCA, na forma dos artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476, no mercado primário, 

à vista, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário na primeira Data 

de Integralização, ou pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração dos 

CDCA, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização dos CDCA 

até a efetiva integralização. 

 

5.3.2. Os CDCA serão subscritos, a qualquer tempo, a partir da data de início de 

distribuição da Oferta Restrita, observado o disposto no artigo 8º, parágrafo 2º, da 

Instrução CVM 476. 

 
5.3.3. A Emissora, neste ato, instrui o Agente dos CDCA, de forma irrevogável 

e irretratável, que seja retido do preço de aquisição dos CDCA, com os recursos 

decorrentes da integralização dos CDCA: (i) o montante necessário ao pagamento de 

todas as despesas da Emissão incorridas até a data de integralização dos CDCA, incluindo 

a remuneração dos prestadores de serviços da Emissão; e (ii) o montante necessário à 

constituição do Fundo de Retenção. 

 
5.3.3.1. Os pagamentos de todas as despesas da Emissão incorridas até a data de 

integralização dos CDCA, incluindo a remuneração dos prestadores de serviços da 

Emissão previstos no item (i) da Cláusula acima, deverão ser solicitados e instruídos pela 

Emissora ao Agente dos CDCA, com todos os dados necessários para realização dos 

pagamentos devidos, junto aos comprovantes que justifiquem tais pagamentos. 

 
5.3.4. Os Recursos Líquidos da Emissão, após a retenção prevista acima, serão 

desembolsados para a conta corrente nº 2011-7, de titularidade da S.A. Usina Coruripe 

Açúcar e Álcool, mantida junto à agência nº 3434-7 do Banco do Brasil S.A. 

 

5.4. Atualização do Valor Nominal Unitário 
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5.4.1. Os CDCA não terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado 

monetariamente. 

 

5.5. Remuneração  

 

5.5.1. Os CDCA farão jus a uma remuneração equivalente à variação acumulada 

de 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa de 5,00% 

(cinco inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.  

 

5.5.2. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro 

rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou 

saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a Primeira Data de 

Integralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, 

conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento. 

 

5.5.3. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual declaração de 

vencimento antecipado das obrigações decorrentes dos CDCA, nos termos previstos nesta 

Escritura, o pagamento da Remuneração será realizado no 9º (nono) Dia Útil de cada mês, 

desde a Data de Emissão até a Data de Vencimento, sendo o primeiro pagamento devido 

em 12 de agosto de 2021. 

 

5.5.4. A Remuneração deverá ser calculada de acordo com a seguinte fórmula:  

 

J=VNe x (Fator Juros – 1) 

 

Onde: 

 

J = valor unitário da Remuneração, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; 

 

VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, 

informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

 

Fator Juros = Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de spread, 

calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

Fator Juros = FatorDI x FatorSpread 
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Onde: 

 

Fator DI = produtório das Taxas DI, desde a Primeira Data de Integralização ou a data de 

pagamento de Remuneração da Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso, 

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

arredondamento, apurado da seguinte forma: 

 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐷𝐼 = (1 + 𝑇𝐷𝐼  )  

 

Onde: 

 

n = número total de Taxas DI, consideradas na atualização do ativo. 

 

TDIk = Taxa DI-Over, de ordem “k”, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas 

decimais com arredondamento, apurada da seguinte forma: 

 

𝑇𝐷𝐼  =  
𝐷𝐼

100
+ 1 − 1 

 

Onde: 

 

DIk = Taxa DI, de ordem k, divulgada pela B3, utilizada com 2 (duas) casas decimais; e 

 

FatorSpread = Fator de spread, calculado com 9 (nove) casas decimais, com 

arredondamento, apurada conforme fórmula abaixo: 

 

 
onde: 

 

spread = 5,0000, informado com 4 (quatro) casas decimais. 

 

n = número de Dias Úteis entre a Primeira Data de Integralização ou data de pagamento 

de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, e a data do cálculo, 

exclusive, sendo “n” um número inteiro. 
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5.5.4.1. O cálculo da Remuneração acima está sujeito às seguintes observações:  

 

(i) o fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 (dezesseis) casas 

decimais, sem arredondamento; 

 

(ii) efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário 

acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-

se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado; 

 

(iii) uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” 

com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;  

 

(iv) o fator resultante da expressão (FatorDI x FatorSpread) é considerado com 9 

(nove) casas decimais, com arredondamento; e 

 

(v) a Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais 

divulgado pela entidade responsável pelo seu cálculo, salvo quando 

expressamente indicado de outra forma. 

 

5.5.5. No caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI quando do pagamento 

de qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura, será utilizada, para apuração 

de TDIk, em sua substituição, a última Taxa DI divulgada até a data do cálculo, não sendo 

devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da Emissora quanto por 

parte dos Titulares dos CDCA, quando da divulgação posterior da Taxa DI que seria 

aplicável. 

 

5.5.6. Na ausência de apuração e/ou divulgação da Taxa DI por prazo superior a 

10 (dez) dias consecutivos da data esperada para sua divulgação, ou, ainda, no caso de 

sua extinção por imposição legal ou determinação judicial, a Taxa DI deverá ser 

substituída pelo substituto determinado legalmente para tanto. No caso de não haver 

substituto legal para a Taxa DI, os Titulares dos CDCA deverão decidir, em comum 

acordo com a Emissora e observada a regulamentação aplicável, sobre o novo parâmetro 

de remuneração dos CDCA a ser aplicado. Até a deliberação desse novo parâmetro de 

remuneração, a última Taxa DI divulgada será utilizada. 

 
5.5.7. Caso não haja acordo entre os Titulares dos CDCA e a Emissora sobre um 

novo parâmetro de remuneração dos CDCA, a Emissora deverá amortizar integralmente 

os CDCA no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, incluindo toda a Remuneração devida e não 

paga, bem como quaisquer juros de mora e multa eventualmente devidos.  
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5.6. Repactuação 

 

5.6.1. Não haverá repactuação programada. 

 

5.7. Amortização do Valor Nominal Unitário  

 

5.7.1. O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme 

o caso, será pago da seguinte forma:  

 

Parcela da 

Amortização 
Data da Amortização 

Percentual do saldo do Valor 

Nominal Unitário a ser 

amortizado (%) 

1ª 12 de maio de 2023 12,5000% 

2ª 15 de junho de 2023 14,2857% 

3ª 14 de julho de 2023 16,6667% 

4ª 14 de agosto de 2023 20,0000% 

5ª 15 de setembro de 2023 25,0000% 

6ª 16 de outubro de 2023 33,3333% 

7ª 16 de novembro de 2023 50,0000% 

8ª Data de Vencimento 100,0000% 

 

5.8. Pagamento Antecipado 

 

5.8.1. A Emissora não poderá realizar o pagamento antecipado dos CDCA, 

exceto se autorizado pelos Titulares de CDCA. 

 

5.9. Condições de Pagamento 

 

5.9.1. Local de Pagamento 

 

5.9.1.1. Os pagamentos a que fazem jus os CDCA serão efetuados pela Emissora 

utilizando-se dos procedimentos adotados pela B3. 

 

5.9.2. Direito ao Recebimento dos Pagamentos 

 

5.9.2.1. Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Titulares dos 

CDCA nos termos desta Escritura, aqueles que forem Titulares dos CDCA no 
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encerramento do Dia Útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento. 

 

5.9.3. Prorrogação dos Prazos 

 

5.9.3.1. Considerar-se-ão prorrogados até primeiro Dia Útil subsequente, sem 

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

prazos para pagamento de qualquer obrigação prevista ou decorrente da presente 

Escritura, quando a data de tais pagamentos coincidir com sábado, domingo ou feriado 

declarado nacional.  

 

5.9.4. Encargos Moratórios 

 

5.9.4.1. Sem prejuízo da Remuneração e ocorrendo impontualidade no pagamento 

de qualquer quantia devida aos Titulares dos CDCA, os débitos em atraso ficarão sujeitos, 

desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de 

aviso ou notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, aos Encargos Moratórios. 

 

5.9.5. Decadência dos Direitos aos Acréscimos 

 

5.9.5.1. O não comparecimento dos Titulares dos CDCA para receber o valor 

correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora nas datas previstas 

nesta Escritura, ou em comunicado publicado pela Emissora, não lhe dará direito ao 

recebimento da Remuneração e/ou Encargos Moratórios no período relativo ao atraso no 

recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do 

respectivo vencimento. 

 

5.10. Publicidade 

 

5.10.1. Todos os atos e decisões a serem tomados decorrentes desta Emissão que, 

de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Titulares dos CDCA, deverão ser 

obrigatoriamente comunicados na forma de avisos, nos Jornais de Publicação ou outro 

jornal que venha a ser designado para tanto pela assembleia geral de acionistas da 

Emissora, bem como na página da Emissora na rede mundial de computadores, observado 

o estabelecido no artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações e as limitações impostas 

pela Instrução CVM 476 em relação à publicidade da Oferta Restrita e os prazos legais. 

Caso a Emissora altere seu jornal de publicação após a Data de Emissão, deverá enviar 

notificação ao Agente dos CDCA informando o novo veículo e publicar, nos jornais 

anteriormente utilizados, aviso aos Titulares dos CDCA informando o novo veículo. 
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5.11. Garantias 

 

5.11.1. Em garantia ao fiel e integral pagamento dos CDCA, as Fiduciantes 

obrigam-se a constituir e formalizar, em garantia das obrigações assumidas pela Emissora 

neste instrumento e nos demais Documentos da Operação de que seja parte, incluindo o 

registro nos cartórios competentes, a Cessão Fiduciária sobre os Contratos de 

Fornecimento de Energia e sobre a Conta Vinculada em favor do Agente dos CDCA, nos 

termos do Contrato de Cessão Fiduciária. 

 

6. FUNDO DE RETENÇÃO 

 

6.1. Para fazer frente aos pagamentos devidos pela Emissora aos Titulares dos 

CDCA, será constituído o Fundo de Retenção na Conta Vinculada, que será regulada 

conforme Contrato de Cessão Fiduciária e Contrato de Depositário.  

 

6.2. O Valor Mínimo do Fundo de Retenção será equivalente a 100% (cem por 

cento) do valor da próxima parcela vincenda da Remuneração dos CDCA para o Período 

de Capitalização (conforme definido na Escritura) aplicável, calculada até a respectiva 

Data de Verificação do Fundo (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária), 

utilizando-se, para verificação do Valor Mínimo do Fundo de Retenção, a Taxa DI do dia 

útil imediatamente anterior à respectiva Data de Verificação do Fundo. 

 

6.2.1. O Fundo de Retenção será (i) constituído, a partir da Data de Integralização 

dos CDCA, com os recursos decorrentes da integralização dos CDCA ou com recursos 

próprios da Emissora, e (ii) recomposto, no 6º (sexto) Dia Útil de cada mês, desde a Data 

de Emissão até a Data de Vencimento ou data de resgate antecipado dos CDCA, conforme 

o caso, com recursos próprios da Emissora ou com recursos decorrentes do pagamento 

dos Contratos de Fornecimento de Energia, na Conta Vinculada. 

 
6.3. A Conta Vinculada é de titularidade da Emissora e será movimentada nos 

termos previstos no Contrato de Cessão Fiduciária e no Contrato de Depositário. 

 
6.4. Os recursos do Fundo de Retenção serão investidos em Outros Ativos, até 

o integral cumprimento de todas as obrigações da Emissora perante os Titulares dos 

CDCA. 

 

7. VENCIMENTO ANTECIPADO 

 

7.1. Vencimento Antecipado Automático 
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7.1.1. Na ocorrência de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado 

Automático abaixo listados, o Agente dos CDCA deverá declarar antecipadamente 

vencidas, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, todas as obrigações decorrentes dos CDCA e exigir o pagamento imediato 

pela Emissora do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme 

o caso, acrescido da Remuneração devida até a data do efetivo pagamento, calculada pro 

rata temporis desde a primeira Data de Integralização e dos Encargos Moratórios, se 

houver, bem como de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos 

termos desta Escritura, na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses:  

 

(i) descumprimento, pela Emissora e/ou pela Garantidora, de qualquer obrigação 

pecuniárias, principais ou acessórias, relacionadas a esta Escritura, não sanadas 

no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados do respectivo inadimplemento, sem 

prejuízo da incidência de multa, Encargos Moratórios e da Remuneração incidente 

após o vencimento das respectivas obrigações pecuniárias até seu efetivo 

pagamento pela Emissora;  

 

(ii) decretação de falência, extinção, dissolução e/ou liquidação da Emissora, da 

Garantidora e/ou de suas Afiliadas, ou pedido de recuperação judicial ou 

extrajudicial e autofalência formulado pela Emissora e/ou pela Garantidora, bem 

como pedido de falência por terceiros não elidido no prazo legal, ou, ainda, 

qualquer evento análogo que caracterize estado de insolvência da Emissora, da 

Garantidora e/ou de suas Afiliadas, nos termos da legislação aplicável;  

 
(iii) inadimplemento de quaisquer dívidas ou obrigações da Emissora e/ou da 

Garantidora em valor individual ou agregado superior ao equivalente em reais a 

US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares), conforme PTAX divulgada na data 

de conversão e/ou valor equivalente em outras moedas, não sanado no prazo 

previsto no respectivo instrumento;  

 
(iv) declaração de vencimento antecipado de quaisquer dívidas ou obrigações da 

Emissora e/ou da Garantidora; 

 
(v) na hipótese de a Emissora e/ou a Garantidora, direta ou indiretamente, praticar ato 

visando anular, questionar, revisar, cancelar ou repudiar, por meio judicial ou 

extrajudicial, esta Escritura e/ou quaisquer cláusulas e documentos relativos aos 

CDCA; 

 
(vi) invalidade, nulidade, ineficácia ou inexequibilidade de disposições desta Escritura 
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e/ou de quaisquer documentos relacionados aos CDCA; 

 
(vii) cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de 

transferência a terceiros, no todo ou em parte, pela Emissora e/ou pela 

Garantidora, de suas obrigações e garantias nos termos desta Escritura e do 

Contrato de Cessão Fiduciária; 

 
(viii) distribuição e/ou pagamento, pela Emissora e/ou pela Garantidora, de lucros, 

dividendos e/ou juros sobre capital próprio, caso a Emissora e/ou a Garantidora 

estejam em mora relativamente ao cumprimento de suas obrigações pecuniárias 

e/ou índices financeiros descritos nesta Escritura; 

 
(ix) caso ocorra qualquer das hipóteses mencionadas nos artigos 333 ou 1.425 do 

Código Civil, conforme aplicável; 

 
(x) liquidação, dissolução, cisão, fusão, incorporação de ações ou qualquer forma de 

reorganização societária que envolva a Emissora, a Garantidora e/ou suas 

Afiliadas, exceto nos seguintes casos: (a) se a operação for realizada 

exclusivamente entre as Afiliadas da Emissora e/ou da Garantidora; (b) caso 

ocorra a incorporação, pela Emissora e/ou pela Garantidora, na condição de 

incorporadora, de qualquer de suas Afiliadas; (c) mediante aprovação previa a 

partir da consulta aos Titulares dos CDCA; ou (d) transferência de ações da 

Emissora e/ou da Garantidora para fundo de participações cujas cotas sejam 

detidas pelos controladores da Emissora e/ou da Garantidora, de modo que não 

resulte em alteração indireta do poder de controle e não resulte em alteração 

patrimonial; 

 
(xi) alteração no controle da Emissora e/ou da Garantidora, que resulte na 

transferência ou compartilhamento, direta ou indireta, de seu controle, conforme 

definição do artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações, exceto se previamente 

autorizado pelos Titulares dos CDCA, ou se decorrente da transferência de ações 

para fundo de investimento em participações que não resulte em alteração 

patrimonial; 

 
(xii) redução do capital social pela Emissora e/ou pela Garantidora, na forma do artigo 

174 da Lei das Sociedades por Ações, exceto se autorizada pelos Titulares dos 

CDCA; 

 
(xiii) resgate ou amortização de ações de emissão da Emissora, caso a Emissora e/ou a 

Garantidora estejam em mora relativamente ao cumprimento de quaisquer de suas 
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obrigações pecuniárias ou índices financeiros descritos nesta Escritura, conforme 

aplicável; 

 
(xiv) caso a Emissora e/ou a Garantidora deixem de ter auditadas suas demonstrações 

financeiras por qualquer dos seguintes auditores independentes: 

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Ernst & Young Auditores 

Independentes S/S, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, KPMG 

Auditores Independentes, Grant Thornton Auditores Independentes ou BDO RCS 

Auditores Independentes, ou as sociedades empresárias que vierem a sucedê-las 

em razão de qualquer operação de reestruturação societária; ou 

 
(xv) transformação da forma societária da Emissora e/ou da Garantidora, nos termos 

do artigo 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações. 

 

7.1.2. Vencimento Antecipado Não Automático 

 

7.1.2.1. Na ocorrência de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado Não 

Automático abaixo, o Agente dos CDCA deverá convocar, no prazo máximo de 10 (dez) 

Dias Úteis contados da data em que tomar ciência da ocorrência, Assembleia Geral de 

Titulares dos CDCA (conforme abaixo definida). Se, na referida Assembleia Geral de 

Titulares dos CDCA, Titulares dos CDCA representando, no mínimo, a maioria absoluta 

dos CDCA em Circulação (conforme definido abaixo), decidirem por não considerar o 

vencimento antecipado das obrigações decorrentes dos CDCA, o Agente dos CDCA não 

deverá declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes dos CDCA; caso 

contrário, ou em caso de não instalação, em segunda convocação, da referida Assembleia 

Geral de Titulares dos CDCA, o Agente dos CDCA deverá, imediatamente, declarar o 

vencimento antecipado das obrigações decorrentes dos CDCA: 

 

(i) descumprimento, pela Emissora e/ou pela Garantidora, de quaisquer obrigações 

não pecuniárias, principais ou acessórias, relacionadas à Escritura, aos CDCA e 

ao Contrato de Cessão Fiduciária, não sanadas no prazo estabelecido, ou, em caso 

de omissão, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do envio da comunicação 

de referido descumprimento;  

 

(ii) comprovação de que qualquer das declarações prestadas pela Emissora e/ou pela 

Garantidora no âmbito desta Escritura, do Contrato de Cessão Fiduciária e/ou de 

qualquer dos documentos relacionados aos CDCA eram falsas ou incorretas nas 

datas em que foram prestadas; 
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(iii) descumprimento das disposições de anticorrupção constantes desta Escritura, bem 

como da legislação e regulamentação anticorrupção vigentes; 

 
(iv) descumprimento, pela Emissora e/ou pela Garantidora, de qualquer decisão 

judicial, administrativa ou arbitral contra a Emissora e/ou a Garantidora que 

implique o pagamento de valores iguais ou superiores, no individual ou agregado, 

ao equivalente em reais a US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares), conforme 

a PTAX divulgada na data de conversão, e/ou valor equivalente em outras moedas, 

que não esteja sendo contestada por meio de recurso ou para a qual não tenha sido 

obtido efeito suspensivo, ou outra medida com efeito similar, interposta dentro do 

prazo legal, de acordo com a legislação em vigor, exceto para os processos 

judiciais, arbitrais ou administrativos para os quais já existam provisão constituída 

nas demonstrações financeiras auditadas mais recentes da Emissora e/ou da 

Garantidora;  

 
(v) protesto de títulos contra a Emissora e/ou a Garantidora, em valor, individual ou 

agregado, igual ou superior ao equivalente em reais a individual ou agregado, ao 

equivalente em reais a US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares), conforme a 

PTAX divulgada na data de conversão, e/ou valor equivalente em outras moedas, 

exceto se sanado no prazo legal ou tiver sido validamente comprovado pela 

Emissora e/ou pela Garantidora que: (a) o(s) protesto(s) foi(ram) cancelado(s) ou 

suspenso(s); ou (b) o(s) protesto(s) foi(ram) efetuado(s) por erro ou má-fé de 

terceiro e tenha sido obtida medida judicial adequada para a anulação ou sustação 

de seus efeitos; ou (c) o valor do(s) título(s) protestado(s) foi(ram) depositado(s) 

em juízo; ou (d) o montante protestado foi devidamente quitado pela Emissora 

e/ou pela Garantidora; ou (e) o(s) protesto(s) foi(ram) garantido(s) por garantia(s) 

aceita(s) em juízo;  

 
(vi) realização de operações com derivativos, com exceção daquelas operações 

realizadas para fins exclusivos de proteção (hedge), no curso normal dos negócios, 

em mercado organizado de bolsa ou balcão, especificamente relacionadas a: (a) 

commodities de açúcar (VHP) e etanol anidro e hidratado; (b) swap de índices de 

inflação (IPCA e IGP-M), de taxas de juro (CDI, pré-fixada, Selic, Libor e TJLP); 

e (c) operações de hedge de taxa de câmbio (dólar, euro e iene); 

 
(vii) desapropriação, confisco ou qualquer outra forma de perda de propriedade ou 

posse direta por ato ou determinação de autoridade competente, pela Emissora, 

pela Garantidora e/ou por qualquer Afiliada de ativos não circulantes, cujo valor, 

individual ou agregado, seja superior ao equivalente em reais a US$ 5.000.000,00 

(cinco milhões de dólares), conforme a PTAX divulgada na data de conversão, 
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e/ou valor equivalente em outras moedas;  

 

(viii) constituição de Ônus ou gravames sobre as ações da Emissora e/ou da 

Garantidora, sem prévia anuência por escrito dos Titulares dos CDCA, reunidos 

em assembleia geral especialmente convocada com esse fim;  

 

(ix) alteração, sem autorização prévia dos Titulares dos CDCA, reunidos em 

assembleia geral especialmente convocada com esse fim: (a) das atividades 

principais desenvolvidas pela Emissora e/ou pela Garantidora constantes do seu 

objeto social, exceto com relação à inclusão da atividade de produção de mudas 

pré-brotadas de cana-de-açúcar; (b) da política de dividendos da Emissora e/ou da 

Garantidora constante de seu estatuto social; ou (c) de qualquer cláusula do 

estatuto social da Emissora e/ou da Garantidora de forma que seja conflitante com 

os interesses dos Titulares dos CDCA ou com os termos desta Escritura e dos 

demais documentos relacionados à Oferta Restrita;  

 

(x) inobservância das obrigações estabelecidas pela legislação socioambiental e 

criminal aplicável, constatado por meio de sentença condenatória transitada em 

julgado e/ou sentença arbitral definitiva;  

 
(xi) existência de sentença condenatória transitada em julgado e/ou sentença arbitral 

definitiva referente à prática de atos pela Emissora e/ou pela Garantidora, que 

importem em violação à legislação que trata do combate ao trabalho infantil, ao 

trabalho análogo ao escravo, ao proveito criminoso da prostituição ou danos ao 

meio ambiente; 

 

(xii) cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de combinação de negócios, 

conforme definida na Deliberação da CVM nº 665, de 4 de agosto de 2011 (ou 

pela norma que a substitua ou altere), conduzidas pela Emissora e/ou pela 

Garantidora, por qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa, cujo valor, 

individual ou agregado seja superior ao equivalente a US$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de dólares), conforme a PTAX divulgada na data de conversão, e/ou valor 

equivalente em outras moedas, exceto (a) pela troca de ativos por outros ativos de 

qualidade, valor ou tipo comparável ou superior; (b) por transação ou série de 

transações relacionadas de ativos, salvo pelo disposto no item “(a)” acima, com 

valor econômico inferior ao equivalente a US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

dólares), conforme a PTAX divulgada na data de conversão, e/ou valor 

equivalente em outras moedas, ou de ativos que estejam obsoletos ; (c) se referidas 

operações objetivarem a transferência de ações de emissão da Emissora e/ou da 
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Garantidora para um FIP, desde que: (1) os cotistas do FIP sejam, exclusivamente, 

os atuais acionistas diretos ou indiretos da Emissora e/ou da Garantidora; (2) seja 

vedado o ingresso, como cotista do FIP, direta ou indiretamente, de pessoas que 

não sejam, ao tempo da transferência das ações de emissão da Emissora, acionistas 

diretos ou indiretos da Emissora e/ou da Garantidora; (3) seja mantida, no FIP, a 

proporção de participação entre seus cotistas diretos ou indiretos vigente para 

acionistas imediatamente antes da contribuição das ações de emissão da Emissora 

e/ou da Garantidora no FIP; e (4) inexista qualquer alteração no equilíbrio do 

poder de controle na Emissora; ou (d) se os recursos, bens ou direitos oriundos 

dessas operações continuem em posse da Emissora e/ou da Garantidora, desde que 

a operação societária seja realizada pelo seu valor de mercado, conforme 

comprovado por meio de laudo emitido por empresa de auditoria independente;  

 
(xiii) interrupção das atividades da Emissora e/ou da Garantidora por prazo superior a 

20 (vinte) dias corridos, determinada por ordem judicial ou qualquer outra 

autoridade competente;  

 

(xiv) caso, quaisquer dos documentos relacionados à Oferta Restrita não estejam 

devidamente formalizados e/ou registrados, conforme o caso, na forma e prazos 

exigidos nos respectivos documentos;  

 

(xv) caso as obrigações de pagar da Emissora previstas nesta Escritura deixarem de 

concorrer, no mínimo, em condições pari passu com as demais dívidas 

quirografárias da Emissora;  

 

(xvi) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações, 

concessões, subvenções, alvarás ou licenças, inclusive as ambientais, exigidas 

para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Emissora e/ou pela 

Garantidora e que afete o regular exercício das atividades desenvolvidas, exceto 

se, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de tal não 

renovação, cancelamento, revogação ou suspensão, a Emissora e/ou a Garantidora 

comprovem a existência de provimento jurisdicional autorizando a regular 

continuidade das suas atividades até a renovação ou obtenção da referida licença 

ou autorização;  

 
(xvii) caso a Emissora e/ou a Garantidora, suas Afiliadas, controladas e controladoras, 

comercializem, de forma agregada, mais de 80% da energia a ser produzida 

voltada para exportação, desde a primeira Data de Integralização até a Data de 

Vencimento ou até a data de resgate antecipado dos CDCA, o que ocorrer 
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primeiro; 

 
(xviii) caso os Direitos Creditórios vinculados a este CDCA ou a Cessão Fiduciária 

deixem de existir ou de ser exequíveis, por qualquer motivo, de forma imputável 

ou não à Emissora e/ou à Garantidora; 

 
(xix) em caso de não recomposição do Fundo de Retenção pela Emissora nos prazos 

previstos nesta Escritura e/ou no Contrato de Cessão Fiduciária; 

 

(xx) não atendimento dos índices financeiros abaixo, em qualquer exercício social, 

calculado pela Emissora, em até 03 (três) Dias Úteis após a publicação das 

demonstrações financeiras anuais, e disponibilizados para verificação pela 

Emissora, com base na memória de cálculo enviada pela Emissora ao Agente dos 

CDCA, a qual conterá todas as rubricas necessárias para demonstrar ao Agente 

dos CDCA o cumprimento desses índices financeiros:  

 
(a) (EBITDA Ajustado) / (Despesas Financeiras Líquidas) maior ou igual a 2,5; e  

 

(b) a Razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA Ajustado seja igual ou inferior a 

3,0.  

 

Para fins do item “(xx)” acima, serão consideradas as definições abaixo: 

 

“Despesas Financeiras Líquidas”: significa, para qualquer período: (a) Despesa 

Financeira menos (b) o somatório de receitas de aplicações financeiras, juros 

recebidos, descontos obtidos, bem como de outras receitas financeiras, tudo 

apurado de acordo com o BR_GAAP;  

 

“Despesas Financeiras”: significa a despesa com juros incorridos no período, 

excluindo as perdas ou ganhos com variações cambiais e com operações de 

derivativos;  

 

“Dívida Bruta”: significa em qualquer período, sem duplicação e em 

conformidade com os BR_GAAP em bases consolidadas:  

 

(a) todo o endividamento da Emissora relacionado a dinheiro tomado em 

empréstimo junto a qualquer pessoa física e/ou jurídica, incluindo instituição 

financeira;  
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(b) todas as obrigações de pagamento da Emissora comprovadas por títulos de 

crédito, debêntures, notas promissórias, operações de mercado de capitais no 

mercado local ou internacional, empréstimos de ações ou instrumentos financeiros 

similares;  

 

(c) obrigações líquidas decorrentes de operações com derivativos financeiros, 

contratos de recompra ou operações de hedge financeiros (desde que, ao calcular 

o valor de qualquer operação com derivativo, somente o valor marcado a mercado 

seja levado em conta);  

 

(d) todas as obrigações na qualidade de devedora em arrendamentos mercantis; 

 

(e) todas as obrigações da Emissora (contingentes ou não) referentes à tomada de 

empréstimos ou a preço de compra diferido de bens ou serviços, ou outro acordo 

de reserva de domínio relacionado a bens adquiridos ou adiantamentos sobre 

contratos de vendas futuras que tenham o efeito comercial de um empréstimo; 

exceto quaisquer montantes devidos pela Emissora para a compra de cana de 

açúcar ou arrendamento de terrenos no curso normal dos negócios;  

 

(f) o valor de face de quaisquer instrumentos de crédito da Emissora que esta tenha 

descontado junto a uma instituição financeira, ou quaisquer recebíveis vendidos 

pela Emissora, em cada caso, em aberto para tal período unicamente na medida 

em que tal desconto ou venda tenha sido feita com recursos da Emissora;  

 

(g) todo adiantamento recebido pela Emissora em relação a bens fornecidos pela 

Emissora, incluindo, sem limitação, adiantamentos de trading company (exceto 

adiantamentos de pagamentos realizados após a efetiva entrega de produtos para 

embarque ou em posse de terceiros);  

 

(h) todo o endividamento de outra pessoa garantido por (ou com relação ao qual 

o detentor do endividamento tenha um direito existente, contingente ou outro, a 

ser garantido por) um ônus sobre qualquer bem de propriedade da Emissora, tendo 

ou não a Emissora assumido ou se tornado responsável pelo pagamento do 

mesmo; fica desde já certo e ajustado que o conceito de “endividamento da 

Emissora” não inclui qualquer obrigação para qualquer Pessoa referente ou 

relacionada ao “Programa de Recuperação Fiscal – REFIS”, “Programa Especial 

de parcelamento de Impostos – REFIS Estadual” e o “Programa de Parcelamento 

Especial – PAES” ou qualquer outro acordo de pagamento de impostos com 

qualquer entidade governamental brasileira;  
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(i) todas as obrigações da Emissora de resgatar, retirar, cancelar ou por outro meio 

efetuar qualquer pagamento com relação a qualquer capital social da Emissora;  

 

(j) todas as obrigações (contingentes ou não) da Emissora com relação a aceites, 

títulos de crédito, garantias financeiras, apólices de seguro ou concessões de 

crédito similares (excluindo contas comerciais a pagar caso excluída pelo item (c) 

acima); e  

 

(k) todo o Passivo Contingente com relação a qualquer dos itens acima;  

 

“Dívida Líquida”: significa, em qualquer data de determinação, em relação à 

Emissora, a Dívida Bruta subtraída do Caixa da Emissora;  

 

“Caixa da Emissora”: significa, em qualquer data de apuração, o total de qualquer 

moeda oficial disponível, incluindo, sem limitação, papel moeda e moedas, ordens 

de pagamento e cheques negociáveis, saldos em contas bancárias (inclusive 

quaisquer investimentos de contas bancárias), quaisquer investimentos de caixa e 

títulos negociáveis resgatáveis da Emissora; 

 

“EBITDA Ajustado”: significa, para qualquer período, com relação à Emissora, 

(a) vendas líquidas, subtraídas de (b) custo de vendas (excluindo-se mudanças no 

valor justo de ativos biológicos), subtraídas de (c) despesas administrativas, gerais 

e de vendas, adicionadas ou subtraídas, conforme for o caso, do (d) resultado 

líquido das demais receitas ou despesas operacionais recorrentes, adicionadas de 

(e) qualquer depreciação, amortização e exaustão de canaviais incluída no custo 

de vendas e/ou em despesas administrativas, gerais e de vendas (f) da baixa da 

exaustão e amortização de tratos na venda de soqueira, (g) da baixa de depreciação 

residual na venda de Ativo Imobilizado e (h) do resultado líquido dos derivativos 

operacionais; 

 

“Passivo Contingente”: significa, em relação à Emissora, qualquer obrigação (a) 

da Emissora ou (b) de qualquer pessoa (incluindo, sem limitação, de qualquer 

banco no âmbito de uma carta de crédito), mediante a constituição, pela Emissora, 

de obrigação de reembolso, de indenização ou outra obrigação similar, que garanta 

qualquer endividamento, arrendamento, dividendos ou quaisquer obrigações 

(“Obrigação Primária”) de terceiros (“Devedor Primário”), direta ou 

indiretamente, incluindo, mas não se limitando a, qualquer obrigação da Emissora, 

contingente ou não, de:  
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(i) adquirir Obrigações Primárias ou quaisquer bens que constituam sua garantia 

direta ou indireta;  

 

(ii) adiantar ou fornecer recursos para (x) aquisição ou pagamento de qualquer 

Obrigação Primária; ou (y) manutenção do capital de giro ou capital social do 

Devedor Primário ou, de qualquer forma, manter o patrimônio líquido ou a 

solvência do Devedor Primário;  

 

(iii) adquirir bens, valores mobiliários ou serviços principalmente para garantir ao 

titular de qualquer Obrigação Primária a capacidade do Devedor Primário para 

efetuar o pagamento de tal obrigação; ou  

 

(iv) garantir ou manter indene o titular de quaisquer Obrigações Primárias contra 

prejuízo em relação às mesmas; sendo certo que a expressão “Passivo 

Contingente” não inclui (x) endossos de instrumentos de depósito ou de cobrança 

no curso normal das atividades e em bases equitativas; e (y) garantias fidejussórias 

outorgadas em favor de bancos com relação a adiantamentos a fornecedores de 

cana de açúcar; 

 

(v) a não constituição e/ou a não recomposição do Fundo de Retenção, pela 

Emissora, nos prazos previstos nesta Escritura e/ou no Contrato de Cessão 

Fiduciária. 

 

7.1.2.1.1. A ocorrência de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado Não 

Automático acima deverá ser prontamente comunicada pela Emissora ao Agente dos 

CDCA em até 2 (dois) Dias Úteis de sua ocorrência. O descumprimento desse dever pela 

Emissora não impedirá o Agente dos CDCA, a seu exclusivo critério, de exercer seus 

poderes e faculdades, inclusive de declarar o vencimento antecipado dos CDCA após a 

realização dos procedimentos abaixo previstos. 

 

7.1.3. Na ocorrência do vencimento antecipado das obrigações decorrentes dos 

CDCA, a Emissora se obriga a pagar o saldo devedor do Valor Nominal Unitário dos 

CDCA acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão 

até a data de seu efetivo pagamento, sem prejuízo do pagamento de Encargos Moratórios, 

de indenizações, quando for o caso, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos 

pela Emissora nos termos desta Escritura, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da 

data do recebimento da comunicação enviada pelo Agente dos CDCA acerca da 

declaração do vencimento antecipado, sob pena de, em não o fazendo, serem executadas 
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as garantias prestadas em decorrência da emissão dos CDCA. Caso o pagamento acima 

citado aconteça por meio da B3, esta deverá ser comunicada, pelo Agente dos CDCA 

com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência. 

 

8. OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA E DA 

GARANTIDORA  

 

8.1. A Emissora e a Garantidora, individualmente e conforme o caso, 

adicionalmente se obrigam a: 

 

(i) manter todas as autorizações necessárias: (a) à celebração desta Escritura; e (b) ao 

cumprimento de todas as obrigações assumidas nos termos desta Escritura, sempre 

válidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor; 

 

(ii) manter as Demonstrações Anuais em sua rede mundial de computadores, por um 

prazo de 3 (três) anos; 

 

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

com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, com a Lei das 

Sociedades por Ações e com as regras da CVM; 

 

(iv) assegurar e defender, de forma adequada e tempestiva, de qualquer ato, fato, ação, 

reivindicação de terceiros, procedimento ou processo de que tenha conhecimento 

e que possa afetar, comprovadamente, no todo ou em parte, esta Escritura ou os 

CDCA, bem como informar em até 2 (dois) Dias Úteis, a partir do momento em 

que tomar conhecimento, o Agente dos CDCA, qualquer ato, fato, reivindicação 

de terceiros, ação, procedimento ou processo em questão, bem como seu objeto e 

as medidas tomadas pela Emissora, mantendo o Agente dos CDCA e os Titulares 

dos CDCA atualizados durante todo o processo por meio de envio periódico de 

relatórios dos assessores legais responsáveis pela defesa em referido 

procedimento; 

 

(v) informar ao Agente dos CDCA, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados de seu 

conhecimento, os detalhes de qualquer litígio, arbitragem ou processo 

administrativo iniciado ou pendente que cause ou possa causar inadimplemento 

dos CDCA; 

 

(vi) dar cumprimento a todas as instruções escritas recebidas para o cumprimento das 

obrigações assumidas no âmbito da presente Escritura, especialmente quando da 
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ocorrência de um Evento de Vencimento Antecipado; 

 

(vii) prover pela obtenção da existência legal de todos os direitos, autorizações e 

licenças relevantes que sejam necessárias para a condução de seus negócios, 

inclusive diante de eventuais alterações nesta Escritura; 

 

(viii) cumprir, em todos os aspectos materiais, as leis, regulamentos, normas 

administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou 

tribunais relevantes e indispensáveis à condução de seus negócios, inclusive o 

disposto na legislação socioambiental em vigor pertinente, à Política Nacional do 

Meio Ambiente, às Resoluções do Conama – Conselho Nacional do Meio 

Ambiente e às demais legislações e regulamentações ambientais supletivas, 

adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórios destinadas a evitar ou 

corrigir eventuais danos ambientais decorrentes do exercício das atividades 

descritas em seu objeto social; e está obrigada, ainda, a proceder a todas as 

diligências exigidas para realização de suas atividades, inclusive, mas não se 

limitando, à celebração e observância de termos de ajustamento de conduta com 

os respectivos órgãos competentes a suas exclusivas expensas, preservando o 

meio ambiente e atendendo às determinações dor órgãos municipais, estaduais e 

federais que subsidiariamente venham a legislar ou regulamentar as normas 

ambientais em vigor; 

 

(ix) cumprir todas as obrigações assumidas nos termos desta Escritura; 

 
(x) a Emissora se obriga a fornecer ao Agente dos CDCA: 

 
(a) tão logo estejam disponíveis, nunca após 120 (cento e vinte) dias do 

encerramento de cada exercício social, as Demonstrações Anuais, 

auditadas pelos Auditores Permitidos, demonstrando sua situação 

financeira para o exercício social encerrado e incluindo o balanço e 

demonstração de resultado; 

 

(b) em até 3 (três) Dias Úteis após a publicação das Demonstrações Anuais, o 

relatório dos Índices Financeiros; 

 
(c) todas e quaisquer informações da Emissora solicitadas pela B3;  

 
(d) no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados do recebimento da respectiva 

solicitação, qualquer informação que, razoavelmente, venha a ser 

solicitada pelo Agente dos CDCA, a fim de que possa (1) verificar o 
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cumprimento das obrigações nos termos desta Escritura; e (2) solicitar 

informações com relação às operações financeiras contratadas pela 

Emissora ou com relação ao desempenho financeiro da Emissora; 

 
(e) informações sobre qualquer descumprimento não sanado, de natureza não 

pecuniária, nos termos e condições desta Escritura, no prazo de até 5 

(cinco) Dias Úteis, contados da data do descumprimento e informações 

sobre qualquer descumprimento, de natureza pecuniária, nos termos ou 

condições desta Escritura, no prazo de 1 (um) Dia Útil, contado da data do 

descumprimento; 

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

condições previstos nesta Escritura, comprometeu-se a enviar ao Agente 

dos CDCA; 

 
(g) no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis, contados do recebimento da citação, 

cópia, pedido de falência, insolvência ou recuperação, conforma aplicável, 

apresentado por terceiros; 

 
(h) comunicação escrita sobre a ocorrência de efeito adverso relevante em 

suas atividades, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis, contado da data em que 

tomar conhecimento de cada evento; e 

 
(i) informar, em até 1 (um) Dia Útil após sua ciência, ao Agente dos CDCA, 

a ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado. 

 

(xi) manter o Agente dos CDCA informado, em até 2 (dois) Dias Úteis, a respeito da 

ocorrência de qualquer fato, ato, evento ou controvérsia relevante que possa afetar 

de forma adversa os direitos e obrigações pactuados nesta Escritura e nos demais 

Documentos da Emissão e da Oferta Restrita; 

 

(xii) não realizar operações fora de seu objeto social, observadas as disposições 

estatutárias, legais e regulamentares em vigor; 

 

(xiii) manter todos os seus bens e ativos devidamente segurados, conforme práticas 

correntes no mercado em que atua; 

 

(xiv) cumprir, em todos os aspectos relevantes, todas as leis, regras, regulamentos e 

ordens aplicáveis em qualquer jurisdição na qual realize negócios ou possua ativos 

cujo descumprimento possa causar um efeito adverso relevante em sua capacidade 
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financeira; 

 

(xv) manter válidas e regulares, durante o prazo de vigência dos CDCA, as declarações 

e garantias apresentadas nesta Escritura e Documentos da Emissão, no que for 

aplicável; 

 

(xvi) a Emissora se obriga a remunerar e manter contratados, durante toda a vigência 

desta Escritura, todo e qualquer prestador de serviço necessário para a 

continuidade dos CDCA; 

 

(xvii) não praticar qualquer ato em desacordo com seu estatuto social ou com esta 

Escritura, em especial os que possam, direta ou indiretamente, comprometer o 

pontual e integral cumprimento das obrigações assumidas nesta Escritura; 

 

(xviii) a Emissora se obriga a enviar declaração anual ao Agente dos CDCA, a partir da 

data de celebração da presente Escritura, visando demonstrar o devido 

cumprimento das obrigações assumidas nesta Escritura, a manutenção das 

declarações prestadas quando da celebração desta Escritura e/ou a não ocorrência 

de hipóteses que ensejam um Evento de Vencimento Antecipado, ficando a 

exclusivo critério do Agente dos CDCA solicitar documentos e/ou certidões para 

comprovar o quanto aqui disposto; 

 

(xix) a Emissora se obriga a efetuar o recolhimento de quaisquer tributos e 

contribuições que incidam ou venham a incidir sobre os CDCA e que sejam de 

responsabilidade da Emissora; 

 

(xx) a Emissora se obriga a manter o Agente dos CDCA e os Titulares dos CDCA 

indenes contra qualquer responsabilidade por danos ambientais ou autuações de 

natureza trabalhista ou relativas à saúde e segurança ocupacional, obrigando-se a 

ressarci-la, independente de culpa, de quaisquer quantias que venha a desembolsar 

em função de condenações transitadas em julgado nas quais a autoridade entenda 

estar relacionada à utilização de recursos decorrentes dos CDCA; 

 

(xxi) cumprir, de forma regular e integral, todas as normas e leis trabalhistas e relativas 

à saúde e segurança do trabalho e não se utilizar de trabalho infantil ou análogo 

ao escravo; 

 

(xxii) envidar os melhores esforços para que seus clientes, fornecedores e prestadores 

de serviço adotem as melhores práticas de proteção ao meio ambiente e relativas 
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à segurança e saúde do trabalho, inclusive no tocante à não utilização de trabalho 

infantil ou análogo ao escravo, se possível mediante condição contratual 

específica; 

 

(xxiii) comunicar o Agente dos CDCA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados 

de sua ciência, sobre eventuais autuações pelos órgãos responsáveis pela 

fiscalização de normas ambientais e trabalhistas relativas a condições análogas à 

escravidão e trabalho infantil, bem como sobre a revogação, cancelamento ou não 

obtenção de autorizações ou licenças necessárias para o seu funcionamento, 

exceto (a) por aquelas em fase de renovação dentro do prazo legalmente 

estabelecido para tanto; ou (b) por hipóteses em que a renovação, cancelamento 

ou não obtenção de autorizações ou licenças não possam causar qualquer efeito 

adverso relevante no exercício de suas atividades; 

 

(xxiv) a Emissora se obriga a assegurar que os recursos obtidos com os CDCA não sejam 

empregados em: (a) qualquer oferta, promessa ou entrega de pagamento ou outra 

espécie de vantagem indevida a funcionário, empregado ou agente público, 

partidos políticos ou candidatos políticos, em âmbito nacional ou internacional ou 

a terceiras pessoas relacionadas; (b) pagamentos que possam ser considerados 

como propina, abatimento ilícito, remuneração ilícita, suborno, tráfico de 

influência ou atos de corrupção em geral em relação a autoridades públicas, 

nacionais e estrangeiras; (c) qualquer outro ato que possa ser considerado lesivo à 

Administração Pública, nos termos das Leis Anticorrupção; 

 

(xxv) a Emissora se obriga a não realizar operações com partes relacionadas, exceto 

aquelas realizadas no curso ordinário dos negócios da Emissora e em condições 

equitativas de mercado, observadas as disposições estatutárias, legais e 

regulamentares em vigor; 

 

(xxvi) não realizar operações com partes relacionadas ou com terceiros que possam 

afetar o cumprimento das obrigações previstas nesta Escritura, observado, em 

qualquer hipótese, que o cumprimento dessas obrigações estará subordinado ao 

cumprimento das obrigações aqui previstas; 

 

(xxvii) obter todos os documentos (laudos, estudos, relatórios, licenças, etc.) exigidos 

pela legislação e relevantes para o exercício regular e seguro de suas atividades, 

apresentando ao Agente dos CDCA, sempre que solicitado, as informações e 

documentos que comprovem a conformidade legal de suas atividades e o 

cumprimento das obrigações assumidas neste item; 
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(xxviii) proteger e preservar o meio ambiente, bem como a corrigir e evitar práticas 

danosas ao meio ambiente, buscando executar seus serviços em observância à 

legislação vigente no que tange à Política Nacional do Meio Ambiente e de crimes 

ambientais, bem como dos atos legais, normativos e administrativos relativos à 

área ambiental, emanados das esferas federal, estadual e municipal; 

 

(xxix) não realizar e não permitir que suas controladas, controladoras e as demais pessoas 

agindo em seu nome (incluindo gerentes, conselheiros, diretores, empregados ou 

terceiros contratados, subcontratados, assessores ou parceiros comerciais) 

realizem contribuições, doações ou despesas de representação ilegais ou outras 

despesas ilegais relativas a atividades políticas e/ou qualquer pagamento de 

propina, abatimento ilícito, remuneração ilícita, suborno, tráfico de influência, 

“caixinha” ou outro pagamento ilegal; 

 

(xxx) a Emissora se obriga a praticar os atos, assinar os documentos ou contratos 

adicionais necessários à manutenção dos direitos decorrentes desta Escritura, bem 

como proceder, às suas expensas, ao registro desta Escritura na JUCEAL; 

 

(xxxi) manter, até o integral cumprimento de todas as obrigações assumidas no presente 

instrumento pela Emissora, esta Escritura válida, eficaz, em perfeita ordem e em 

pleno vigor, sem qualquer restrição ou condição; 

 

(xxxii) dar ciência desta Escritura e de seus respectivos termos e condições aos seus 

administradores e executivos e fazer com que estes cumpram e façam cumprir 

todos os seus termos e condições, responsabilizando-se integralmente pelo 

cumprimento desta Escritura; 

 

(xxxiii) cumprir, mediante o recebimento de comunicação escrita enviada pelo Agente 

dos CDCA, em que haja declaração de que houve inadimplemento desta Escritura, 

as instruções do Agente dos CDCA; 

 

(xxxiv) a Emissora se obriga a reembolsar o Agente dos CDCA e os Titulares dos CDCA, 

no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após a solicitação nesse sentido, de todos os 

custos e despesas comprovadamente incorridos no exercício ou execução de 

quaisquer dos seus direitos nos termos desta Escritura e demais Documentos da 

Emissão; 

 

(xxxv) não violar e não permitir que suas controladas, controladoras e demais pessoas 
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agindo em seu nome (incluindo gerentes, conselheiros, diretores, empregados ou 

terceiros contratados, subcontratados, assessores ou parceiros comerciais) violem 

qualquer dispositivo de qualquer lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, 

contra prática de corrupção ou atos lesivos à Administração Pública, incluindo, 

mas não se limitando as Leis Anticorrupção; 

 

(xxxvi) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, treinamento, 

comunicação, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades para garantir o 

fiel cumprimento das Leis Anticorrupção por seus funcionários, executivos, 

diretores, representantes, procuradores e demais partes relacionadas; 

 

(xxxvii) cumprir integralmente as leis, regulamentos e demais normas ambientais 

e relativas ao direito do trabalho, segurança e saúde ocupacional, bem como obter 

todos os documentos (laudos, estudos, relatórios, licenças, etc.) exigidos pela 

legislação e relevantes para o exercício regular e seguro de suas atividades, 

apresentando ao Agente dos CDCA, sempre que por este solicitado, as 

informações e documentos que comprovem a conformidade legal de suas 

atividades e o cumprimento das obrigações assumidas neste item; 

 

(xxxviii) comunicar o Agente dos CDCA sobre eventual autuação pelos órgãos 

responsáveis pela fiscalização de normas ambientais e trabalhistas relativas à 

saúde de segurança ocupacional, trabalho em condições análogas ao escravo e 

trabalho infantil, bem como sobre a revogação, cancelamento ou não obtenção de 

autorizações ou licenças necessárias para o seu funcionamento; 

 

(xxxix) a Emissora se obriga a manter o Agente dos CDCA e os Titulares dos CDCA 

indenes contra qualquer responsabilização por danos ambientais ou autuações de 

natureza trabalhista ou relativas à saúde e segurança ocupacional, obrigando-se a 

ressarci-los de quaisquer quantias que venham a desembolsar em função de 

condenações ou autuações nas quais a autoridade entenda estar relacionada à 

utilização dos recursos financeiros decorrentes desta Escritura; 

 

(xl) monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar os impactos ambientais 

não antevistos no momento da Emissão;  

 

(xli) monitorar seus fornecedores diretos e relevantes no que diz respeito a impactos 

ambientais, às legislações social e trabalhista, normas de saúde e segurança 

ocupacional, bem como à inexistência de trabalho análogo ao escravo ou infantil;  
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(xlii)  a Emissora e/ou a Garantidora, suas Afiliadas, controladas e controladoras se 

obrigam a comprovar trimestralmente, por relatório contendo o planejamento 

energético, com a previsão, de forma agregada, de produção total, do valor de 

consumo próprio, do valor a ser exportado e dos valores já contratados, com o 

percentual de energia vendida em relação ao total a ser exportado, durante todo o 

prazo operação (“Relatório de Comercialização de Energia”); e 

 
(xliii) contratar empresa de auditoria para auditar as informações contidas no Relatório 

de Comercialização de Energia, caso haja solicitação pela Assembleia Geral de 

Titulares dos CDCA.  

 

8.2. O Agente dos CDCA se balizará nas informações que lhe forem 

disponibilizadas pela Emissora para verificar o atendimento dos índices financeiros.  

 

9. AGENTE DOS CDCA 

 

9.1. Nomeação 

 

9.1.1. A Emissora constitui e nomeia a PLANNER CORRETORA DE 

VALORES S.A., acima qualificada, como agente dos CDCA, que, por meio deste ato, 

aceita a nomeação para, nos termos da lei e da presente Escritura, representar perante a 

Emissora a comunhão dos Titulares dos CDCA.  

 

9.2. Declaração 

 

9.2.1. O Agente dos CDCA declara, sob as penas da lei: 

 

(i) aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e 

atribuições previstas na legislação específica e nesta Escritura; 

 

(ii) aceita integralmente esta Escritura, em todas as suas cláusulas e condições; 

 

(iii) é instituição financeira devidamente organizada, constituída e existente sob a 

forma de sociedade por ações, de acordo com as leis brasileiras; 

 

(iv) está devidamente autorizado e obteve todas as autorizações, inclusive, conforme 

aplicável, legais, societárias, regulatórias e de terceiros, necessárias à celebração 

desta Escritura e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas, tendo sido 

plenamente satisfeitos todos os requisitos legais, societários, regulatórios e de 
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terceiros necessários para tanto; 

 

(v) esta Escritura e as obrigações aqui previstas constituem obrigações lícitas, válidas, 

vinculantes e eficazes do Agente dos CDCA, exequíveis de acordo com os seus 

termos e condições; 

 

(vi) a celebração, os termos e condições desta Escritura e o cumprimento de suas 

obrigações aqui previstas (a) não infringem seu estatuto social; (b) não infringem 

qualquer contrato ou instrumento do qual seja parte e/ou pelo qual qualquer de 

seus ativos esteja sujeito; (c) não infringem qualquer disposição legal ou 

regulamentar a que esteja sujeito; e (d) não infringem qualquer ordem, decisão ou 

sentença administrativa, judicial ou arbitral que o afete e/ou afete qualquer de seus 

ativos; 

 

(vii) não tem qualquer impedimento legal, conforme artigo 66, parágrafo 3º, da Lei das 

Sociedades por Ações e demais normas aplicáveis, para exercer a função que lhe 

é conferida;  

 

(viii) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse; 

 

(ix) não tem qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas funções;  

 

(x) verificou a veracidade das informações contidas nesta Escritura, diligenciando no 

sentido de que fossem sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tivesse 

conhecimento; 

 

(xi) que o representante legal que assina esta Escritura tem poderes estatuários e/ou 

delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo 

mandatário, teve os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos 

mandatos em pleno vigor; 

 

(xii) esta Escritura contém obrigações válidas e vinculantes do Agente dos CDCA, 

exigíveis de acordo com os seus termos e condições; 

 

(xiii) está ciente da regulamentação aplicável à Emissão, emanada pela CVM, pelo 

Banco Central do Brasil e pelas demais autoridades e órgãos competentes;  

 

(xiv) conduz seus negócios em conformidade com as Leis Anticorrupção;  
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(xv) na data de assinatura da presente Escritura, com base no organograma 

disponibilizado pela Emissora, identificou que não presta serviços de agente dos 

CDCA em operações da Emissora e de suas Afiliadas; e  

 

(xvi) assegura e assegurará tratamento equitativo a todos os Titulares dos CDCA em 

eventuais emissões de CDCA realizadas pela Emissora ou por qualquer de suas 

Afiliadas, em que venha a atuar na qualidade de agente dos CDCA. 

 

9.2.2. O Agente dos CDCA exercerá suas funções a partir da data de assinatura 

desta Escritura ou de eventual aditamento relativo à sua substituição, devendo permanecer 

no exercício de suas funções até a sua substituição ou até a integral quitação de todas as 

obrigações. 

 

9.3. Substituição 

 

9.3.1. Nas hipóteses de impedimentos temporários, renúncia, liquidação, 

dissolução ou extinção, ou qualquer outro caso de vacância na função de agente dos 

CDCA, será realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados do 

evento que a determinar, Assembleia Geral de Titulares dos CDCA para a escolha do 

novo agente dos CDCA, a qual poderá ser convocada pelo próprio Agente dos CDCA a 

ser substituído ou por Titulares dos CDCA que representem, no mínimo, 10% (dez por 

cento) dos CDCA em Circulação, ou pela CVM.  

 

9.3.2. A substituição do Agente dos CDCA deverá ser comunicada à CVM, no 

prazo de até 7 (sete) Dias Úteis, contados do aditamento a esta Escritura. 

 

9.3.3. A CVM poderá nomear substituto provisório, enquanto não se consumar 

o processo de escolha do novo agente dos CDCA. 

 

9.3.4. Na hipótese de o Agente dos CDCA não poder continuar a exercer as suas 

funções por circunstâncias supervenientes a esta Escritura, deverá este comunicar 

imediatamente o fato aos Titulares dos CDCA, mediante convocação da Assembleia 

Geral de Titulares dos CDCA, solicitando sua substituição e ressarcir à Emissora todas 

as quantias desembolsadas em sua contratação, relativamente ao período em que o serviço 

não foi prestado.  

 

9.3.5. Caso ocorra a efetiva substituição do Agente dos CDCA, o substituto fará 

jus à mesma remuneração recebida pelo Agente dos CDCA em todos os seus termos e 

condições, sendo que a primeira parcela anual devida ao substituto será calculada pro rata 
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temporis, a partir da data de início do exercício de sua função como agente dos CDCA. 

Esta remuneração poderá ser alterada de comum acordo entre a Emissora e o agente dos 

CDCA substituto, desde que previamente aprovada pela Assembleia Geral de Titulares 

dos CDCA. 

 

9.3.6. A substituição do Agente dos CDCA em caráter permanente deverá ser 

objeto de aditamento a esta Escritura, que deverá ser registrado na JUCEAL. 

 

9.3.6.1. O agente dos CDCA substituto exercerá suas funções a partir da data em 

que for celebrado o correspondente aditamento à Escritura, inclusive, até sua efetiva 

substituição ou até que todas as obrigações contempladas na presente Escritura sejam 

cumpridas. 

 

9.3.6.2. Aplicam-se às hipóteses de substituição do Agente dos CDCA as normas 

e preceitos a este respeito promulgados por atos da CVM. 

 

9.4. Deveres 

 

9.4.1. Além de outros previstos em lei, em ato normativo da CVM e nesta 

Escritura, constituem deveres e atribuições do Agente dos CDCA: 

 

(i) proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CDCA, empregando, no 

exercício da função, o cuidado e a diligência que toda pessoa ativa e proba 

costuma empregar na administração dos seus próprios bens; 

 

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

qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação de 

Assembleia Geral de Titulares dos CDCA para deliberar sobre sua substituição; 

 

(iii) responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

 

(iv) conservar, em boa guarda, toda a documentação relativa ao exercício de suas 

funções; 

 

(v) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas 

nesta Escritura, diligenciando para que sejam sanadas as omissões, falhas ou 

defeitos de que tenha conhecimento; 
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(vi) diligenciar junto à Emissora para que a Escritura e seus aditamentos sejam 

registrados nos órgãos competentes, adotando, no caso da omissão da Emissora, 

as medidas eventualmente previstas em lei; 

 

(vii) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações 

obrigatórias, alertando os Titulares dos CDCA, no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, acerca de eventuais omissões ou inconsistência no relatório anual; 

 

(viii) solicitar, quando julgar necessário, certidões atualizadas dos distribuidores cíveis 

estaduais (incluindo falências, recuperações judiciais e execuções fiscais), 

distribuidores federais, das Varas da Fazenda Pública, Cartórios de Protesto, das 

Varas do Trabalho e da Procuradoria da Fazenda Pública do foro do domicílio ou 

da sede da Emissora; 

 

(ix) solicitar, quando considerar necessário e de forma justificada, auditoria externa na 

Emissora, cujos custos deverão ser arcados pela Emissora, pelo Fundo de 

Retenção ou pelos Titulares de CDCA, conforme o caso;  

 

(x) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titulares dos CDCA, nos 

termos desta Escritura; 

 

(xi) opinar sobre a suficiência das informações prestadas em eventuais propostas de 

modificações nas condições dos CDCA; 

 

(xii) comparecer à Assembleia Geral de Titulares dos CDCA, a fim de prestar as 

informações que lhe forem solicitadas; 

 
(xiii) calcular, de acordo com a metodologia desta Escritura, o valor unitário de cada 

CDCA, disponibilizando-o aos Titulares dos CDCA e aos demais participantes do 

mercado, por meio eletrônico; 

 
(xiv) divulgar em sua página na rede mundial de computadores, em até 4 (quatro) meses 

após o fim do exercício social da Emissora, relatório anual descrevendo, os fatos 

relevantes ocorridos durante o exercício social relativo aos CDCA; 

 
(xv) manter o relatório tratado no item (xiv) acima para consulta pública na rede 

mundial de computadores pelo prazo de 3 (três) anos; 

 
(xvi) manter disponível em seu website lista atualizada das emissões em que exerce a 

função de agente de certificados de direitos creditórios do agronegócio; 
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(xvii) manter atualizada a relação dos Titulares dos CDCA e seus endereços, mediante, 

inclusive, solicitação de informações à Emissora, ao Escriturador e à B3, sendo 

que, para fins de atendimento ao disposto neste inciso, a Emissora e os Titulares 

dos CDCA, assim que subscreverem, integralizarem ou adquirirem os CDCA, 

expressamente autorizam, desde já, o Escriturador e a B3 a divulgarem, a qualquer 

momento, a posição dos CDCA, bem como relação dos Titulares dos CDCA; 

 

(xviii) fiscalizar o cumprimento das cláusulas desta Escritura, especialmente aquelas 

impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;  

 

(xix) comunicar os Titulares dos CDCA a respeito de qualquer inadimplemento, pela 

Emissora, de obrigações financeiras assumidas nesta Escritura, incluindo as 

obrigações relativas a cláusulas destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos 

CDCA e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela 

Emissora, indicando as consequências para os Titulares dos CDCA e as possíveis 

providências fundamentadas nesta Escritura, em até 7 (sete) Dias Úteis contados 

da ciência pelo Agente dos CDCA do inadimplemento;  

 

(xx) acompanhar com o Escriturador, em cada data de pagamento, o integral e pontual 

pagamento dos valores devidos, conforme estipulado na presente Escritura; e 

 

(xxi) acompanhar, trimestralmente, o enquadramento dos Índices Financeiros e o 

Covenant de Energia com base nas informações enviadas pela Emissora. 

 

9.5. Atribuições Específicas 

 

9.5.1. No caso de inadimplemento de quaisquer condições da Emissão, o Agente 

dos CDCA deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou nesta Escritura para 

proteger direitos ou defender os interesses dos Titulares dos CDCA. 

 

9.5.2. O Agente dos CDCA exercerá suas funções a partir da data de assinatura 

da presente Escritura até sua efetiva substituição ou até que todas as obrigações 

contempladas na presente Escritura sejam cumpridas. 

 

9.5.3. Os atos ou manifestações por parte do Agente dos CDCA, que criarem 

responsabilidade para os Titulares dos CDCA e/ou exonerarem terceiros de obrigações 

para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações 

assumidas neste instrumento, somente serão válidos quando previamente assim 
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deliberado pelos Titulares dos CDCA reunidos em Assembleia Geral de Titulares dos 

CDCA. 

 

9.5.4. Sem prejuízo do dever de diligência do Agente dos CDCA, este assumirá 

que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela 

Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. Não 

será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos societários 

da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-

los, nos termos da legislação aplicável. 

 

9.5.5. A atuação do Agente dos CDCA limita-se ao escopo da Resolução CVM 

17, conforme alterada e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando 

este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que 

não tenha decorrido da legislação aplicável. 

 

9.6. Remuneração do Agente dos CDCA 

 

9.6.1. Serão devidos, pela Emissora ao Agente dos CDCA, honorários anuais 

pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da legislação 

em vigor e desta Escritura, correspondente a parcelas de R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais) por mês, sendo a primeira parcela devida no 5º (quinto) dia contado da 

data de celebração desta Escritura e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. A 

primeira parcela será devida ainda que a operação não seja integralizada, a título de 

estruturação e implantação.  

 

9.6.2. As parcelas citadas na Cláusula 9.6.1 acima será reajustada pela variação 

acumulada do IGP-M, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, 

pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento, até as datas de 

pagamento seguintes, calculadas pro rata die, se necessário. A remuneração será devida 

mesmo após a Data de Vencimento dos CDCA, caso o Agente dos CDCA ainda esteja 

exercendo atividades inerentes à sua função em relação à Emissão, remuneração esta que 

será calculada pro rata die.  

 

9.6.3. As parcelas citadas na Cláusula 9.6.1 acima será acrescida 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 IRRF (Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza), que 

totalizam o acréscimo de 11,15% (onze inteiros e quinze centésimos por cento).  
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9.6.4. Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida, os débitos em 

atraso ficarão sujeitos à multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, 

bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em 

atraso sujeito a atualização monetária pelo IGP-M acumulado, incidente desde a data da 

inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata die. 

 
9.6.5. A remuneração do Agente dos CDCA, na hipótese de a Emissora 

permanecer em inadimplência com relação ao seu pagamento por um período superior a 

30 (trinta) dias, será suportada pelos Titulares dos CDCA, assim como as despesas 

reembolsáveis.  

 

9.6.6. O pagamento da remuneração do Agente dos CDCA será feito mediante 

depósito na conta corrente a ser indicada por esta no momento oportuno, servindo o 

comprovante do depósito como prova de quitação do pagamento. 

 

9.6.7. Fica estabelecido que, na hipótese de vir a ocorrer a substituição do Agente 

dos CDCA, o substituído deverá repassar a parcela proporcional da remuneração 

inicialmente recebida sem a contrapartida do serviço prestado, calculada pro rata 

temporis, desde a data de pagamento da remuneração até a data da efetiva substituição, à 

Emissora. O agente dos CDCA substituto fará jus à mesma remuneração devida ao 

Agente dos CDCA, calculada proporcionalmente ao tempo de prestação de serviço 

restante, exceto se deliberado de forma diversa pela Assembleia Geral de Titulares dos 

CDCA e com anuência da Emissora. 

 
9.6.8. Caso sejam celebrados aditamentos aos instrumentos de emissão, bem 

como, nas horas externas ao escritório do Agente dos CDCA, devidamente comprovados 

e emitidos diretamente em nome da Emissora ou mediante reembolso após aprovação, 

será cobrado, adicionalmente, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) por hora-homem 

de trabalho dedicado a tais alterações/serviços.  

 

9.7. Despesas  

 

9.7.1. A Emissora ressarcirá o Agente dos CDCA de todas as despesas que tenha 

comprovadamente incorrido para proteger os direitos e interesses dos Titulares dos 

CDCA ou para realizar seus créditos, desde que as despesas tenham sido previamente 

aprovadas por escrito pela Emissora, observado o disposto na Cláusula 9.7.1.1 abaixo. 

Quando houver negativa para custeio de tais despesas pela Emissora, os Titulares dos 

CDCA deverão antecipar todos os custos a serem despendidos pelo Agente dos CDCA. 

São exemplos de despesas que poderão ser realizadas pelo Agente dos CDCA: (i) 
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publicação de relatórios, avisos, editais, e notificações, despesas cartorárias, conforme 

previsto nesta Escritura e na legislação aplicável, e outras que vierem a ser exigidas por 

regulamentos aplicáveis; (ii) despesas com conferências e contatos telefônicos; (iii) 

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

cópias autenticadas, traslados, lavratura de escrituras, procurações; (iv) locomoções entre 

estados da federação, alimentação, transportes e respectivas hospedagens, quando 

necessárias ao desempenho das funções e devidamente comprovadas; (v) hora-homem 

pelos serviços prestados pelo Agente dos CDCA; (vi) revalidação de laudos de avaliação, 

se o caso, nos termos do Ofício Circular CVM nº 01/2021 SRE.  

 

9.7.1.1. Será dispensada a prévia aprovação da Emissora quando as despesas 

mencionadas acima não superarem a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais). 

 

9.7.2. O ressarcimento a que se refere a Cláusula 9.7.1 será efetuado em 10 (dez) 

Dias Úteis após o envio de contas previamente aprovadas pela Emissora.  

 

9.7.3. A remuneração do Agente dos CDCA não inclui as despesas consideradas 

necessárias ao exercício da função de agente dos CDCA durante a implantação e vigência 

do serviço, as quais serão cobertas pela Emissora, mediante pagamento das respectivas 

cobranças acompanhadas dos respectivos comprovantes, emitidas diretamente em nome 

da Emissora ou mediante reembolso, observado o disposto na Cláusula 9.7.1 acima.  

 
9.7.4. O Agente dos CDCA poderá, em caso de inadimplência da Emissora no 

pagamento das despesas a que se referem os incisos acima por um período superior a 30 

(trinta) dias, solicitar aos Titulares dos CDCA adiantamento para o pagamento de 

despesas razoáveis e comprovadas com procedimentos legais, judiciais ou 

administrativos que o Agente dos CDCA venha a incorrer para resguardar os interesses 

dos Titulares dos CDCA, despesas estas que deverão ser previamente aprovadas pelos 

Titulares dos CDCA e pela Emissora, e adiantadas pelos Titulares dos CDCA, na 

proporção de seus créditos, e posteriormente, ressarcidas pela Emissora, observado o 

disposto na Cláusula 9.7.1 acima, sendo que as despesas a serem adiantadas pelos 

Titulares dos CDCA, na proporção de seus créditos, (i) incluem, mas não se limitam, os 

gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas 

ações propostas pelo Agente dos CDCA ou decorrentes de ações contra ele propostas no 

exercício de sua função, decorrentes de culpa exclusiva e comprovada da Emissora, ou 

ainda que comprovadamente lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto 

representante da comunhão dos Titulares dos CDCA; as eventuais despesas, depósitos e 

custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente 

suportadas pelos Titulares dos CDCA bem como sua remuneração; e (ii) excluem os 
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Titulares dos CDCA impedidos por lei a fazê-lo, devendo os demais Titulares dos CDCA 

ratear as despesas na proporção de seus créditos, ficando desde já estipulado que haverá 

posterior reembolso aos Titulares dos CDCA que efetuaram o rateio em proporção 

superior à proporção de seus créditos, quando de eventual recebimento de recursos por 

aqueles Titulares dos CDCA que estavam impedidos de ratear despesas relativas à sua 

participação e o crédito do Agente dos CDCA por despesas incorridas para proteger 

direitos e interesses ou realizar créditos dos Titulares dos CDCA que não tenha sido 

saldado na forma prevista acima será acrescido à dívida da Emissora, desde que 

observado o disposto na Cláusula 9.7.1 acima, tendo preferência sobre estas na ordem de 

pagamento.  

 

9.7.5. Todas as despesas decorrentes de procedimentos legais, inclusive as 

administrativas, em que o Agente dos CDCA venha a incorrer para resguardar os 

interesses dos Titulares dos CDCA deverão ser, sempre que possível, previamente 

aprovadas e adiantadas pelos Titulares dos CDCA e, posteriormente, conforme previsto 

em lei, ressarcidas pela Emissora, desde que devidamente comprovadas e constatadas 

documentalmente a necessidade de tais procedimentos legais. Tais despesas a serem 

adiantadas pelos Titulares dos CDCA incluem também os gastos com honorários 

advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas judiciárias de 

ações propostas pelo Agente dos CDCA, ou decorrente de ações intentadas contra ele no 

exercício de sua função, ou ainda que lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, 

enquanto representante dos Titulares dos CDCA. As eventuais despesas, depósitos e 

custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente 

suportadas pelos Titulares dos CDCA, bem como a remuneração e as despesas 

reembolsáveis do Agente dos CDCA, na hipótese de a Emissora permanecer em 

inadimplência com relação ao pagamento destas por um período superior a 10 (dez) dias 

corridos, podendo o Agente dos CDCA solicitar garantia prévia dos Titulares dos CDCA 

para cobertura do risco da sucumbência, bem como honorários de sucumbência. Os 

honorários sucumbenciais, bem como qualquer procedimento que não tenha sido 

previamente aprovado pela Emissora, não serão ressarcidos por esta.  

 

9.7.6. Em caso de inadimplemento, pecuniário ou não, pela Emissora, realização 

de assembleias ou de reestruturação das condições da Emissão, será devida ao Agente dos 

CDCA uma remuneração adicional equivalente a R$800,00 (oitocentos reais) por hora-

homem de trabalho dedicado às atividades relacionadas à Emissão, incluindo, mas não se 

limitando, (i) comentários aos Documentos da Emissão durante a estruturação da mesma, 

caso a operação não venha se efetivar; (ii) execução das garantias; (iii) comparecimento 

em reuniões formais, assembleias ou conferências telefônicas com a Emissora, os 

Titulares dos CDCA ou demais partes da Emissão; (iv) análise e/ou confecção de 
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eventuais aditamentos aos Documentos da Emissão e atas de assembleia; e (v) 

implementação das consequentes decisões tomadas em tais eventos, remuneração está a 

ser paga no prazo de 10 (dez) dias após a conferência e aprovação pela Emissora do 

respectivo “Relatório de Horas”  

 

10. ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CDCA 

 

10.1. Os Titulares dos CDCA poderão, a qualquer tempo, reunir-se em 

Assembleia Geral de Titulares dos CDCA, a fim de deliberar sobre matéria de interesse 

da comunhão dos Titulares dos CDCA. 

 

10.2. Aplica-se à Assembleia Geral de Titulares dos CDCA, no que couber, o 

disposto na Lei das Sociedades por Ações sobre assembleia geral de acionistas e os 

procedimentos previstos na Instrução CVM 625. A Assembleia Geral dos Titulares dos 

CDCA será realizada (i) na sede da Emissora presencialmente; (ii) de modo 

exclusivamente digital; ou (iii) de modo parcialmente digital. 

 

10.3. A Assembleia Geral de Titulares dos CDCA pode ser convocada (i) pelo 

Agente dos CDCA; (ii) pela Emissora; (iii) por Titulares dos CDCA que representem 

10% (dez por cento), no mínimo, dos CDCA em Circulação; ou (iv) pela CVM; observado 

que, em caso de Assembleia Geral de Titulares dos CDCA realizada de modo 

exclusivamente ou parcialmente digital, o anúncio de convocação deverá indicar as 

informações previstas na Instrução CVM 625. 

 

10.4. As Assembleias Gerais de Titulares dos CDCA serão convocadas com 

antecedência mínima de 8 (oito) dias em primeira convocação e em 5 (cinco) dias em 

segunda convocação.  

 

10.5. A Assembleia Geral de Titulares dos CDCA se instalará, em primeira 

convocação, com a presença de Titulares dos CDCA que representem a metade, no 

mínimo, dos CDCA em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de 

Titulares dos CDCA. 

 

10.6. Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas 

Assembleia Geral de Titulares dos CDCA. 

 

10.7. O Agente dos CDCA deverá comparecer à Assembleia Geral de Titulares 

dos CDCA e prestar aos Titulares dos CDCA as informações que lhe forem solicitadas. 
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10.8. A presidência da Assembleia Geral de Titulares dos CDCA caberá ao 

representante eleito pelos Titulares dos CDCA ou àquele que for designado pela CVM. 

 

10.9. Nas deliberações da Assembleia Geral de Titulares dos CDCA, a cada 

CDCA caberá um voto. As deliberações serão tomadas por Titulares dos CDCA 

representando, no mínimo, a maioria absoluta dos CDCA em Circulação, exceto em 

relação às alterações nesta Escritura relativas: (i) a qualquer das condições de 

Remuneração, conforme previsto na Cláusula 5.5 desta Escritura; (ii) às datas de 

pagamento de quaisquer valores devidos aos Titulares dos CDCA, conforme previsto 

nesta Escritura; (iii) à Data de Vencimento; (iv) aos dispositivos sobre quórum previstos 

nesta Escritura; e (v) aos Eventos de Vencimento Antecipado, devendo qualquer alteração 

com relação às matérias mencionadas nestas alíneas ser aprovada, seja em primeira 

convocação ou em qualquer convocação subsequente, por Titulares dos CDCA 

representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CDCA em Circulação, 

sendo certo que quaisquer alterações nas características dos CDCA também dependerão 

de aprovação pela Emissora.  

 

10.9.1. As deliberações tomadas pelos Titulares dos CDCA em Assembleias 

Gerais de Titulares os CDCA no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns 

nesta Escritura, vincularão a Emissora e obrigarão todos os CDCA em Circulação, 

independentemente dos respectivos titulares terem comparecido à Assembleia Geral de 

Titulares dos CDCA ou do voto proferido nas respectivas Assembleias Gerais de Titulares 

dos CDCA. 

 

11. DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA EMISSORA 

 

11.1. A Emissora declara e garante nesta data que:  

 

(i) é companhia que desenvolve atividades relacionadas ao agronegócio, 

principalmente relacionadas com a produção, a comercialização, o 

beneficiamento ou a industrialização de produtos ou insumos agropecuários, nos 

termos do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei nº 11.076; 

 

(ii) é legítima titular dos Direitos Creditórios, os quais, exceto pela Cessão Fiduciária, 

se encontram livres e desembaraçados de quaisquer Ônus ou gravames de 

qualquer natureza;  

 

(iii) responde pela origem e autenticidade dos Direitos Creditórios vinculados aos 

CDCA, nos termos do art. 29 da Lei nº 11.076;  
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(iv) tem plena ciência e concorda integralmente com as condições de negociação desta 

Escritura; 

 

(v) está familiarizada com instrumentos financeiros com características semelhantes 

aos CDCA; 

 

(vi) conhece e aceita, bem como ratifica, todos os termos e condições constantes dos 

Documentos da Emissão; 

 

(vii) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente segundo as leis 

da República Federativa do Brasil;  

 

(viii) esta Escritura e os demais Documentos da Emissão constituem obrigação legal, 

válida e vinculante da Emissora, exequível de acordo com os seus termos e 

condições; 

 

(ix) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações, inclusive de credores, 

conforme aplicável, necessárias à celebração dos Documentos da Emissão e da 

Oferta Restrita, conforme aplicável, e ao cumprimento de suas obrigações aqui 

previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais, contratuais e 

estatutários necessários para tanto, conforme aplicável; 

 

(x) os representantes legais que assinam esta Escritura e os demais Documentos da 

Emissão têm poderes estatutários e/ou delegados para assumir, em seus nomes, as 

obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes 

legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor; 

 

(xi) não há qualquer ação judicial, procedimento administrativo ou arbitral, inquérito 

ou outro tipo de investigação governamental que possa afetar o cumprimento das 

obrigações assumidas nesta Escritura e nos demais documentos relacionados à 

Oferta Restrita; 

 

(xii) a celebração desta Escritura e a Oferta Restrita, bem como o cumprimento aqui 

previstas ou decorrentes, não infringem qualquer obrigação anteriormente 

assumida pela Emissora; 

 

(xiii) exceto pelo registro desta Escritura e dos atos societários na JUCEAL, nenhuma 

autorização, aprovação, notificação ou registro junto a qualquer autoridade 



 

 

52 
 

governamental ou órgão regulatório é necessária para a devida celebração, entrega 

e execução das obrigações previstas nesta Escritura; 

 

(xiv) as informações que prestar ao Coordenador Líder no âmbito da Oferta Restrita 

estão atualizadas e são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, para que 

os investidores e seus consultores tenham condições de fazer uma análise correta 

dos ativos, passivos, das responsabilidades da Emissora, de sua condição 

financeira, lucros, perdas e direitos em relação aos CRA, não contendo 

declarações falsas ou omissões de fatos relevantes, nas circunstâncias em que 

essas declarações foram dadas; 

 

(xv) a Emissora cumpre todas as leis, regulamentos, normas administrativas e 

determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à 

condução de seus negócios, exceto por eventuais descumprimentos que não 

possam causar impacto adverso relevante na Emissora ou na sua condição 

financeira; 

 

(xvi) não utilizou e não tem conhecimento da utilização, por parte de seus 

administradores, empregados, prepostos ou representantes, de seus recursos para 

contribuições, doações ou despesas de representação ilegais ou outras despesas 

ilegais relativas a atividades políticas; 

 

(xvii) não realizou e não tem conhecimento da prática, por parte de seus administradores, 

empregados, prepostos ou representantes, de qualquer pagamento ilegal, direto ou 

indireto, a empregados ou funcionários públicos, partidos políticos, políticos ou 

candidatos políticos (incluindo seus familiares), nacionais ou estrangeiros; 

 

(xviii) não praticou e não tem conhecimento da prática, por parte de seus 

administradores, empregados, prepostos ou representantes, de quaisquer atos para 

obter ou manter qualquer negócio, transação ou vantagem comercial indevida; 

 

(xix) não violou e não tem conhecimento de violação, por parte de seus administradores, 

empregados, prepostos ou representantes, de qualquer dispositivo de lei ou 

regulamento, nacional ou estrangeiro, que seja aplicável, e do qual tenha 

conhecimento, contra prática de atos de corrupção ou atos lesivos à administração 

pública, incluindo, mas não se limitando às Leis Anticorrupção; 

 

(xx) não realizou e não tem conhecimento da realização, por parte de seus 

administradores, empregados, prepostos ou representantes, de qualquer 
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pagamento de propina, abatimento ilícito, remuneração ilícita, suborno, tráfico de 

influência ou outro pagamento ilegal; 

 

(xxi) não se encontra, assim como seus representantes, administradores, diretores, 

conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores não se encontram, 

direta ou indiretamente: (a) sob investigação em virtude de denúncias de suborno 

e/ou corrupção; (b) no curso de um processo judicial e/ou administrativo ou foram 

condenados ou indiciados sob a acusação de corrupção ou suborno; (c) listado em 

alguma entidade governamental, tampouco conhecidos ou suspeitos de práticas de 

terrorismo e/ou lavagem de dinheiro; (d) sujeitos a restrições ou sanções 

econômicas e de negócios por qualquer entidade governamental; e (e) banidos ou 

impedidos, de acordo com qualquer lei que seja imposta ou fiscalizada por 

qualquer entidade governamental; 

 

(xxii) não irá receber, transferir, manter, usar ou esconder recursos que decorram de 

atividade ilícita, bem como não irá contratar empregados ou de alguma forma 

manter relacionamento profissional com pessoas físicas ou jurídicas envolvidas 

com atividades criminosas, em especial lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, 

terrorismo ou contra as Leis Anticorrupção; 

 

(xxiii) seus atuais representantes não são funcionários públicos ou empregados do 

governo, obrigando-se a informar imediatamente, por escrito, qualquer nomeação 

de seus representantes como funcionários públicos ou empregados do governo, 

bem como eventual nomeação, eventos estes que resultarão na rescisão automática 

desta Escritura, sem a imposição de qualquer multa ou penalidade; 

 

(xxiv) está devidamente capacitada, nos termos da legislação aplicável vigente, a cumprir 

obrigações assumidas nesta Escritura, tendo sido satisfeitos todos os requisitos 

necessários para a emissão dos CDCA, de modo que esta Escritura constitui 

obrigação lícita, válida, legal, exequível, de acordo com seus respectivos termos, 

e não há qualquer fato impeditivo para a execução desta Escritura; 

 

(xxv) a celebração desta Escritura e o cumprimento das obrigações aqui previstas não 

infringem ou contrariam, sob qualquer aspecto: (a) seus documentos societários, 

bem como nenhum acordo de acionistas e/ou sócios que tenham sido celebrados, 

conforme o caso; (b) qualquer lei, decreto ou regulamento a que esteja sujeita ou 

a que quaisquer de seus bens e propriedades estejam sujeitos; (c) qualquer ordem, 

decisão ou sentença administrativa, judicial ou arbitral que afete quaisquer de seus 

bens e propriedades; (d) qualquer disposição legal, contrato ou instrumento do 
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qual a Emissora seja parte ou pelo qual quaisquer de seus bens e propriedades 

estejam vinculados, nem resultará em vencimento antecipado de qualquer 

obrigação estabelecida em qualquer destes contratos ou instrumentos; ou (e) 

rescisão ou extinção de qualquer destes contratos ou instrumentos; 

 

(xxvi) tem todas as autorizações e licenças relevantes necessárias ao desenvolvimento 

das suas atividades (inclusive ambientais e trabalhistas) e para seu funcionamento 

exigidas pelas autoridades federais, estaduais e municipais, inclusive no que se 

refere aos seus bens imóveis, sendo todas elas válidas e eficazes, bem como a 

Emissora não se envolveu e nem se envolverá em quaisquer atividades que 

contrariem, no todo ou em parte, os artigos 3º a 6º da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas; 

 

(xxvii) cumpre de forma regular e integral as leis, regulamentos e demais normas de 

proteção ambiental aplicáveis a sua atividade; 

 

(xxviii) cumpre de forma regular e integral todas as normas aplicáveis ao curso normal de 

seus negócios, inclusive as que tratam acerca da legislação trabalhista e a relativas 

à saúde e segurança do trabalho; 

 

(xxix) não se utiliza de trabalho infantil ou escravo ou análogo ao escravo para a 

realização de suas atividades, bem como não existem, nesta data, contra a 

Emissora ou suas Afiliadas, condenação em processos judiciais ou administrativos 

relacionados a infrações ambientais relevantes ou crimes ambientais ou ao 

emprego de trabalho escravo ou infantil; 

 

(xxx) as declarações e garantias prestadas nesta Escritura são verdadeiras, consistentes, 

corretas e suficientes na data desta Escritura e nenhuma delas omite qualquer fato 

relacionado aos seus respectivos objetos; 

 

(xxxi) não omitiu ou omitirá nenhum fato relevante, de qualquer natureza, que seja de 

seu conhecimento no âmbito da Emissão; 

 

(xxxii) não há pendências, judiciais ou administrativas, de qualquer natureza, no Brasil 

ou no exterior, que causem ou possam causar um evento de vencimento 

antecipado; 

 

(xxxiii) tem ciência, conhece e não tem dúvidas de que está de acordo com todas as regras 

e condições da Oferta e da Emissão; 
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(xxxiv) não teve sua falência ou insolvência requerida ou decretada até a respectiva data, 

tampouco está em processo de recuperação judicial e/ou extrajudicial; 

 

(xxxv) está em dia com o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária, 

trabalhista, previdenciária, ambiental e de quaisquer outras obrigações impostas 

por lei, exceto por aquelas questionadas de boa-fé nas instâncias administrativa 

e/ou judicial; 

 

(xxxvi) todos os seus bens móveis e imóveis relevantes às suas atividades estão segurados 

de acordo com práticas usuais de mercado para empresas do mesmo porte e setor; 

 

(xxxvii) não possui quaisquer passivos que já tenham sido demandados ou 

exigidos, nem passivos ou contingências decorrentes de operações praticadas que 

não estejam refletidos nas suas demonstrações financeiras ou em suas notas 

explicativas, que possam causar um efeito adverso relevante em sua situação 

econômica; 

 

(xxxviii) as obrigações representadas por esta Escritura são compatíveis com a sua 

capacidade econômico-financeira, operacional ou produtiva, de modo que o 

pagamento, bem como a formação do preço da Oferta Restrita foram determinados 

livremente e não afetarão negativamente, ainda que potencialmente, a 

performance da Emissora no cumprimento destas disposições; 

 

(xxxix) não há, na presente data, nenhum Evento de Vencimento Antecipado em curso; 

 

(xl) foi informada e avisada de todas as condições e circunstâncias envolvidas na 

Emissão; 

 

(xli) não teve atividades vinculadas a jogo de azar ou instrumentos especulativos não 

regulamentados; 

 

(xlii) não praticou crime contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro; e 

 

(xliii) para os devidos fins e efeitos, os recursos decorrentes dos CDCA não serão 

destinados a quaisquer finalidades e/ou projetos que possam causar danos 

ambientais e/ou sociais, bem como àqueles que não atendam rigorosamente a 

Política Nacional de Meio Ambiente e as disposições das normas e regulamentos 

que regem tal política.  
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11.2. A Emissora compromete-se a notificar, em até 2 (dois) Dias Úteis, o 

Agente dos CDCA caso quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou 

parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas. 

 

12. DESPESAS 

 

12.1. Correrão por conta da Emissora todos os custos incorridos com a Oferta 

Restrita ou com a estruturação, emissão, registro e aperfeiçoamento dos CDCA, incluindo 

publicações, inscrições, registros, contratação do Agente dos CDCA, do Banco 

Liquidante, do Coordenador Líder e dos demais prestadores de serviços e quaisquer 

outros custos relacionados aos CDCA. A obrigação da Emissora prevista neste item 

aplicar-se-á a todos os aditamentos desta Escritura. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1. As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes nos termos 

desta Escritura deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:  

 

(i) Para a Emissora: 

 

S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL  

Fazenda Triunfo, s/n, Zona Rural 

CEP 57230-000 – Coruripe/AL 

At.: Marcos Paulo Alves Pinto de Carvalho / Diogo Daniel Soares Rocha 

Telefone: (34) 3411-9205  

E-mail: marcos.carvalho@usinacoruripe.com.br / diogo.rocha@usinacoruripe.com.br  

 

(ii) Para o Agente dos CDCA: 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar 

CEP 04538-132 – São Paulo/SP 

Telefone: (11) 2172-2600 

At.: Agente Fiduciário 

E-mail: agentefiduciario@planner.com.br 

 

(iii) Para a Garantidora: 
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CORURIPE ENERGÉTICA S.A. 

Rodovia BR-497, s/n, Km 15, Sala A, Zona Rural 

CEP 38280-971 – Iturama/MG 

At.: Marcos Paulo Alves Pinto de Carvalho / Diogo Daniel Soares Rocha 

Telefone: (34) 3411-9205  

E-mail: marcos.carvalho@usinacoruripe.com.br / diogo.rocha@usinacoruripe.com.br  

 

13.1.1. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob 

protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pelo correio, ou, ainda, por telegrama 

enviado aos endereços acima. As comunicações feitas por fac-símile ou correio eletrônico 

serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja 

confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente) 

seguido de confirmação verbal por telefone. Os respectivos originais deverão ser 

encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da 

mensagem.  

 

13.1.2. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada às 

demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado. 

 

13.2. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente 

Escritura. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer 

direito ou faculdade que caiba aos Titulares dos CDCA em razão de qualquer 

inadimplemento da Emissora prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou será 

interpretado como renúncia a ele, nem constituirá novação ou precedente no tocante a 

qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

 

13.3. Caso qualquer das disposições ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, 

inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal 

julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a substituírem a disposição afetada 

por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito. 

 

13.4. As Partes concordam que os documentos da Oferta Restrita poderão ser 

alterados, sem a necessidade de qualquer aprovação dos Titulares dos CDCA, sempre que 

e somente (i) quando tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de 

atendimento a exigências de adequação a normas legais, regulamentares ou exigências da 

CVM, B3 ou da ANBIMA; (ii) quando verificado erro formal, seja ele um erro grosseiro, 

de digitação ou aritmético; (iii) das alterações a quaisquer documentos da Emissão já 

expressamente permitidas nos termos do(s) respectivo(s) documento(s) da Emissão; ou 

ainda (iv) em virtude da atualização dos dados cadastrais das Partes, tais como alteração 
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na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que não haja qualquer custo ou 

despesa adicional para os Titulares dos CDCA. 

 

13.5. A invalidade ou nulidade, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas 

desta Escritura não afetará as demais, que permanecerão sempre válidas e eficazes até o 

cumprimento, pelas Partes, de todas as suas obrigações aqui previstas. 

 

13.6. A presente Escritura é firmada em forma eletrônica devendo se utilizar 

processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas – ICP-

Brasil, produzindo todos os seus efeitos com relação aos signatários, conforme parágrafo 

1º do artigo 10 da Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e artigo 219 do 

Código Civil. 

 

13.7. Esta Escritura e os CDCA constituem títulos executivos extrajudiciais, nos 

termos dos incisos I e III do artigo 784 do Código de Processo Civil, reconhecendo as 

Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as 

obrigações assumidas nos termos desta Escritura e com relação aos CDCA estão sujeitas 

à execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 815 e seguintes do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado 

dos CDCA, nos termos desta Escritura. 

 

13.8. Esta Escritura é firmada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as 

partes por si e seus sucessores. 

 

14. FORO 

 

14.1. Esta Escritura reger-se-á pelas leis da República Federativa do Brasil. 

 

14.2. As Partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, 

com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado, como competente para 

dirimir quaisquer controvérsias decorrentes desta Escritura.  

 

A presente Escritura é firmada em 1 (uma) via eletrônica, na presença de 2 (duas) 

testemunhas. 

 

São Paulo, 13 de julho de 2021. 

 

(Restante da página intencionalmente deixado em branco) 
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Página de assinaturas 1/2 da “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de 

Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio, em Série Única, para Distribuição 

Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da S.A. Usina Coruripe Açúcar e 

Álcool” 

 

 

S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

 

 

 

 

__________________________________ 

Nome:  

Cargo:  

 

__________________________________ 

Nome:  

Cargo:  

 

 

 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Nome:  

Cargo:  

__________________________________ 

Nome:  

Cargo:  

 

 

E, como interveniente garantidora: 

 

CORURIPE ENERGÉTICA S.A.  

 

 

 

________________________________ __________________________________ 

Nome:  Nome:  

Cargo:  Cargo:  
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Página de assinaturas 2/2 da “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de 

Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio, em Série Única, para Distribuição 

Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da S.A. Usina Coruripe Açúcar e 

Álcool” 

 

Testemunhas: 

 

 

 

__________________________________ 

Nome:  

CPF:  

__________________________________ 

Nome:  

CPF:  
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ANEXO I 

 

(i) Contrato de Fornecimento EDP 

 

Instrumento Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica 

Incentivada Nº ITU-CO/2023.A 

Data de celebração 24 de novembro de 2020 

Vendedoras Coruripe Energética S.A. e as filiais da Emissora 

localizadas em Carneirinho, Iturama e Campo 

Florido. 

Compradora EDP – COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS 

DE ENERGIA LTDA., sociedade empresária de 

responsabilidade limitada, com sede na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes 

de Carvalho, nº 1.996, 8º andar, Sala 01, Vila 

Olímpia, inscrita no CNPJ sob o nº 

04.149.295/0001-13. 

Valor R$11.419.200,00 (onze milhões, quatrocentos e 

dezenove mil e duzentos reais) 

Período de suprimento 01/04/2023 até 30/11/2023 

 

 

(ii) Contrato de Fornecimento Votener 

 

Instrumento Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica 

Incentivada VE-2020/S009452.V1 

Data de celebração 11 de janeiro de 2021 

Vendedoras Coruripe Energética S.A. e as filiais da Emissora 

localizadas em Carneirinho, Iturama e Campo 

Florido. 

Compradora VOTENER – VOTORANTIM 

COMERCIALIZADORA DE ENERGIA 

LTDA., sociedade empresária de 

responsabilidade limitada, com sede na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, 

Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ sob 

o nº 03.984.862/0001-94 
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Valor R$11.419.200,00 (onze milhões, quatrocentos e 

dezenove mil e duzentos reais) 

Período de suprimento 01/04/2023 até 30/11/2023 
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