
A data deste Prospecto Preliminar é 31 de outubro de 2017 

EMISSÃO DE, INICIALMENTE, 600.000 (SEISCENTOS MIL) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO (“CRA”), TODOS NOMINATIVOS E ESCRITURAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO DA COMISSÃO 
DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) Nº 400, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME ALTERADA (“INSTRUÇÃO CVM 400”), DA 135ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DO AGRONEGÓCIO DA ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS 
CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. (“EMISSORA” E “EMISSÃO”, RESPECTIVAMENTE) COM VALOR NOMINAL UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) (“VALOR NOMINAL UNITÁRIO”), PERFAZENDO, NA DATA DE EMISSÃO, QUAL SEJA, 
20 DE DEZEMBRO DE 2017 (“DATA DE EMISSÃO”), O VALOR TOTAL DE, INCIALMENTE, R$ 600.000.000,00 (SEISCENTOS MILHÕES DE REAIS) (“OFERTA”).
A QUANTIDADE DE CRA ORIGINALMENTE OFERTADA PODERÁ SER ACRESCIDA, DE COMUM ACORDO ENTRE OS COORDENADORES, A EMISSORA E A KLABIN S.A. (“KLABIN” OU “DEVEDORA”), EM ATÉ 20% (VINTE POR CENTO) EM 
FUNÇÃO DO EXERCÍCIO TOTAL OU PARCIAL DA OPÇÃO DE LOTE ADICIONAL E EM ATÉ 15% (QUINZE POR CENTO) EM FUNÇÃO DO EXERCÍCIO TOTAL OU PARCIAL DA OPÇÃO DE LOTE SUPLEMENTAR, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14, 
PARÁGRAFO 2º, E 24, RESPECTIVAMENTE, DA INSTRUÇÃO CVM 400.
A EMISSÃO E A OFERTA DOS CRA FORAM APROVADAS NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMISSORA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2016, COM SUA ATA DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO (“JUCESP”) SOB O Nº 329.972/16-9, EM SESSÃO DE 27 DE JULHO DE 2016, PUBLICADA NO “DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO” (“DOESP”) E NO JORNAL “O ESTADO DE SÃO PAULO” EM 29 DE JULHO DE 2016, 
CONFORME ALTERADA PELA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMISSORA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2017, COM SUA ATA DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUCESP SOB O Nº 146.420/17-2, EM SESSÃO DE 29 DE 
MARÇO DE 2017, PUBLICADA NO DOESP E NO JORNAL “O ESTADO DE SÃO PAULO” EM 31 DE MARÇO DE 2017, NA QUAL SE APROVOU A EMISSÃO DE SÉRIES DE CRA EM MONTANTE DE ATÉ R$ 30.000.000.000,00 (TRINTA BILHÕES DE 
REAIS), E NA REUNIÃO DA DIRETORIA DA EMISSORA, REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2017, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUCESP SOB O Nº 373.967/17-2, EM SESSÃO DE 11 DE AGOSTO DE 2017.
A DATA DE VENCIMENTO DOS CRA SERÁ EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023 (“DATA DE VENCIMENTO”). O VALOR NOMINAL UNITÁRIO DOS CRA NÃO SERÁ OBJETO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OS CRA FARÃO JUS A JUROS 
REMUNERATÓRIOS, APURADOS EM PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, A SER CONDUZIDO PELOS COORDENADORES (“PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING”). OS CRA RENDERÃO JUROS INCIDENTES SOBRE O VALOR NOMINAL 
UNITÁRIO DESDE A PRIMEIRA DATA DE INTEGRALIZAÇÃO OU A DATA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO IMEDIATAMENTE ANTERIOR, CONFORME O CASO, CORRESPONDENTES A DETERMINADO PERCENTUAL DA VARIAÇÃO 
ACUMULADA DAS TAXAS MÉDIAS DIÁRIAS DOS DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - DI DE UM DIA, “EXTRA GRUPO”, EXPRESSA NA FORMA PERCENTUAL AO ANO, BASE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS ÚTEIS, CALCULADA 
E DIVULGADA PELA B3 S.A. - BRASIL, BOLSA E BALCÃO - SEGMENTO CETIP UTVM (“B3 - SEGMENTO CETIP”), NO INFORMATIVO DIÁRIO DISPONÍVEL EM SUA PÁGINA NA INTERNET (HTTP://WWW.CETIP.COM.BR) (“TAXA DI”), A SER 
DEFINIDO EM PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING E LIMITADO A 97,50% (NOVENTA E SETE INTEIROS E CINQUENTA CENTÉSIMOS POR CENTO), CALCULADOS DE FORMA EXPONENCIAL E CUMULATIVA PRO RATA TEMPORIS, COM 
BASE EM UM ANO DE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS ÚTEIS (“REMUNERAÇÃO DOS CRA”).
OS CRA SERÃO DEPOSITADOS (I) PARA DISTRIBUIÇÃO NO MERCADO PRIMÁRIO POR MEIO (A) DO MDA E (B) DO DDA; E (II) PARA NEGOCIAÇÃO NO MERCADO SECUNDÁRIO, POR MEIO (A) DO CETIP21 E (B) DO PUMA, AMBOS 
ADMINISTRADOS E OPERACIONALIZADOS PELA B3 - BRASIL, BOLSA E BALCÃO S.A. (“B3”), SENDO A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DOS EVENTOS DE PAGAMENTO E A CUSTÓDIA ELETRÔNICA DOS CRA REALIZADA POR MEIO DO SISTEMA 
DE COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA B3.
OS CRA TÊM COMO LASTRO OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO REPRESENTADOS POR 810.000 (OITOCENTAS E DEZ MIL) DEBÊNTURES, EMITIDAS PELA KLABIN, NOS TERMOS DO “INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA 
DA 9ª (NONA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA KLABIN S.A.” (“DEBÊNTURES” E “ESCRITURA DE EMISSÃO DE 
DEBÊNTURES”, RESPECTIVAMENTE) NO VALOR TOTAL DE R$ 810.000.000,00 (OITOCENTOS E DEZ MILHÕES DE REAIS) (“CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO”). AS DEBÊNTURES SERÃO SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS PELA ECO CONSULT - 
CONSULTORIA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS AGROPECUÁRIAS LTDA. (“DEBENTURISTA”) E, POSTERIORMENTE, ALIENADAS E TRANSFERIDAS À EMISSORA, POR MEIO DO “CONTRATO DE AQUISIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DEBÊNTURES 
E OUTRAS AVENÇAS” (“CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES”). A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. FOI NOMEADA PARA REPRESENTAR, PERANTE A EMISSORA E QUAISQUER TERCEIROS, OS 
INTERESSES DA COMUNHÃO DOS TITULARES DE CRA (“AGENTE FIDUCIÁRIO”).
A EMISSORA INSTITUIRÁ REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DOS CRA, BEM COMO SOBRE QUAISQUER VALORES QUE VENHAM A SER DEPOSITADOS NA CONTA CENTRALIZADORA, NA FORMA DO ARTIGO 9º DA 
LEI Nº 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997, CONFORME ALTERADA (“LEI Nº 9.514”). O OBJETO DO REGIME FIDUCIÁRIO SERÁ DESTACADO DO PATRIMÔNIO DA EMISSORA E PASSARÁ A CONSTITUIR O PATRIMÔNIO SEPARADO, DESTINANDO-
SE ESPECIFICAMENTE AO PAGAMENTO DOS CRA E DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO REGIME FIDUCIÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 9.514. NÃO SERÃO CONSTITUÍDAS GARANTIAS ESPECÍFICAS SOBRE OS CRA.
OS CRA SERÃO OBJETO DA OFERTA, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 400 E DA INSTRUÇÃO CVM Nº 414, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ALTERADA (“INSTRUÇÃO CVM 414”), A QUAL SERÁ INTERMEDIADA PELO BB BANCO 
DE INVESTIMENTO S.A., NA QUALIDADE DE INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA LÍDER DA OFERTA (“COORDENADOR LÍDER”), PELO BANCO BRADESCO BBI S.A. (“BRADESCO BBI”), PELO BANCO CITIBANK S.A. (“CITI”), PELO BANCO ITAÚ BBA 
S.A. (“ITAÚ BBA”) E PELA XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP INVESTIMENTOS” E, QUANDO EM CONJUNTO COM O COORDENADOR LÍDER, O BRADESCO BBI, O CITI E O ITAÚ BBA, OS 
“COORDENADORES”), OS QUAIS PODERÃO CONVIDAR OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A OPERAR NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO PARA PARTICIPAR DA OFERTA APENAS PARA O RECEBIMENTO DE ORDENS, 
NA QUALIDADE DE PARTICIPANTES ESPECIAIS, CONFORME IDENTIFICADOS NO PRESENTE PROSPECTO.
OS CRA SERÃO DISTRIBUÍDOS PUBLICAMENTE A INVESTIDORES QUALIFICADOS, CONFORME DEFINIDO NO ARTIGO 9º-B E 9º-C DA INSTRUÇÃO CVM Nº 539, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME ALTERADA.
O AVISO AO MERCADO FOI PUBLICADO NO JORNAL “VALOR ECONÔMICO”, E DIVULGADO NA PÁGINA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DOS COORDENADORES, DA CVM E DA B3 EM 31 DE OUTUBRO DE 2017. SERÃO 
ADMITIDOS PEDIDOS DE RESERVA, A PARTIR DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 E ATÉ 05 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME INDICADO NO AVISO AO MERCADO, PARA SUBSCRIÇÃO DOS CRA, OS QUAIS SOMENTE SERÃO CONFIRMADAS 
PELO SUBSCRITOR APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO, QUE INICIARÁ APÓS (I) A CONCESSÃO DO REGISTRO DEFINITIVO DA OFERTA PERANTE A CVM; (II) A DIVULGAÇÃO DO ANÚNCIO DE INÍCIO; E (III) A DISPONIBILIZAÇÃO 
DO PROSPECTO DEFINITIVO AO PÚBLICO INVESTIDOR.
A DECISÃO DE INVESTIMENTO NOS CRA DEMANDA COMPLEXA E MINUCIOSA AVALIAÇÃO DE SUA ESTRUTURA, BEM COMO DOS RISCOS INERENTES AO INVESTIMENTO. RECOMENDA-SE QUE OS POTENCIAIS INVESTIDORES 
AVALIEM JUNTAMENTE COM SUA CONSULTORIA FINANCEIRA E JURÍDICA OS RISCOS DE INADIMPLEMENTO, LIQUIDEZ E OUTROS ASSOCIADOS A ESSE TIPO DE ATIVO. AINDA, É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA 
DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTA E INTEGRALMENTE O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR, PRINCIPALMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 117 A 136, PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS QUE DEVEM SER 
CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA.
O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, EM GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA E/OU DOS CRA A SEREM 
DISTRIBUÍDOS.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA CVM, A QUAL AINDA NÃO SE MANIFESTOU A SEU RESPEITO. O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO À 
COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO. O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DOS COORDENADORES, DA CVM E DA B3.

no Valor Total de, inicialmente,

R$ 600.000.000,00
(seiscentos milhões de reais)

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.
Companhia Aberta - CVM nº 21741

Avenida Pedroso de Morais, 1.533, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001, São Paulo - SP
CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-43

PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 135ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA) SÉRIE DA 1ª (PRIMEIRA) 
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e 
Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações 
prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem 
distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela

KLABIN S.A.

Coordenador Líder

Assessor Jurídico da DevedoraAssessor Jurídico dos Coordenadores

Código ISIN DOS CRA: BRECOACRA2B2
Registro da Oferta na CVM: CVM/SRE/CRA/2017/[•]

Classifi cação de Risco Preliminar da Emissão dos CRA feita pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda.: brAAA (sf)
Conforme aprovada pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 12 de julho de 2016 e 20 de março de 2017, e pela Diretoria em reunião realizada em 18 de julho de 2017.
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selecionar “CRA Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio”, em “Empresa/Produto”, e “2017”, em “Ano”, 
em seguida, clicar em “Buscar”. Realizada a busca, clicar em 
“CRA Certificados de Recebíveis do Agronegócio”, depois em 
“2017”, “Outubro” e, por fim, em “CRA Klabin – Prospecto 
Preliminar"
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 1 

 
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO 

S.A. 
 
 

ESTATUTO SOCIAL 
DA 

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO 
S.A. 

 
CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

 
Artigo 1. A ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO 
AGRONEGOCIO S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade anônima aberta, que se rege 
por este Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1996, e alterações 
posteriores, pelas demais legislações aplicáveis às sociedades anônimas e, especificamente, 
às companhias securitizadoras sujeitas à Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004. 
 
Artigo 2. A Companhia tem por objeto (i) a aquisição de quaisquer direitos creditórios do 
agronegócio com a conseqüente emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio no 
mercado financeiro e de capitais; e (ii) a realização e/ou a prestação de negócios e/ou 
serviços compatíveis com a atividade de securitização de direitos creditórios do 
agronegócio, incluindo, mas não se limitando, a administração, recuperação e alienação de 
direitos creditórios do agronegócio bem como a realização de operações em mercados 
derivativos:  

 
Parágrafo Único. A Companhia pode participar de quaisquer outras sociedades mediante 
deliberação do Conselho de Administração. 
 

Artigo 3. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Pedroso de Morais, 1553, 5º andar, conjuntos 53 e 57, CEP 05419-001, podendo, por 
deliberação do Conselho de Administração abrir, transferir e extinguir sucursais, filiais, 
agências, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território 
nacional e no exterior. 
 
Artigo 4. A Companhia terá prazo indeterminado de duração. 
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CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 
 
Artigo 5. O capital social é de R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais), 
totalmente subscrito e integralizado, sendo dividido em 100.000 (cem mil) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. 
 
Parágrafo Primeiro. Cada ação ordinária confere a seu titular direito a um voto nas 
deliberações da Assembléia Geral. 
 
Parágrafo Segundo. A Assembléia Geral poderá criar ações preferenciais, de uma ou mais 
classes, com ou sem direito de voto. 
 
CAPÍTULO III - ASSEMBLÉIA GERAL 
 
Artigo 6. A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses 
seguintes ao término do exercício social, reunindo-se ainda extraordinariamente sempre que 
os interesses sociais ou a lei assim exigirem. 
 
Parágrafo Primeiro. A Assembléia Geral será convocada na forma da lei. 
Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a 
Assembléia Geral a que comparecerem todos os acionistas. 
 
Parágrafo Segundo. A Assembléia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de 
Administração, ou, na sua ausência, por quem a Assembléia Geral indicar. O presidente da 
Assembléia Geral escolherá um dos presentes para secretariá-lo. 
 
Artigo 7. A Assembléia Geral tem competência para decidir sobre todos os assuntos de 
interesse da Companhia, à exceção dos que, por disposição legal ou por força do presente 
Estatuto Social, forem reservados à competência dos órgãos de administração. 
 
Parágrafo Único. As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas por maioria 
absoluta de votos, ressalvadas as exceções previstas em lei. 
 
Artigo 8. Além das matérias previstas em lei, compete privativamente à Assembléia Geral 
deliberar sobre: 
 

a) aprovação do orçamento anual para a realização de despesas no exercício social 
seguinte, elaborado pela administração da Companhia;  
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b) reforma deste Estatuto Social; 

 
c) eleição dos membros do Conselho de Administração; 

 
d) fixação do valor global e condições de pagamento da remuneração dos membros 

dos órgãos de administração e do Conselho Fiscal, caso instalado; 
 

e) destinação dos lucros líquidos e distribuição de dividendos; 
 

f) dissolução e liquidação da Companhia; e 
 

g) confissão de falência, impetração de concordata ou requerimento de recuperação 
judicial e/ou extrajudicial, ou autorização para que os administradores pratiquem 
tais atos.] 

 
CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO 
 
Artigo 9. A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à 
Diretoria. 
 
Artigo 10. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria devem assumir seus 
cargos dentro de 30 (trinta) dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante 
assinatura de termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração e da Diretoria, 
permanecendo em seus cargos até a investidura dos novos administradores eleitos. 
 
Artigo 11. A Assembléia Geral deverá fixar a remuneração dos administradores da 
Companhia. A remuneração pode ser fixada de forma individual para cada administrador 
ou de forma global, sendo neste caso distribuída conforme deliberação do Conselho de 
Administração. 
 
CAPÍTULO V - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Artigo 12. O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no 
máximo, 5 (cinco) membros, todos acionistas, eleitos e destituíveis pela Assembléia Geral, 
com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.  
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Parágrafo Primeiro. A Assembléia Geral nomeará dentre os conselheiros o Presidente do 
Conselho de Administração. Ocorrendo impedimento ou ausência temporária do 
Presidente, a presidência será assumida pelo membro designado previamente pelo 
Presidente ou, na falta de designação prévia, por quem os demais membros vierem a 
designar. 
 
Parágrafo Segundo. Havendo vacância do cargo ou renúncia de um dos membros do 
Conselho de Administração, a Assembléia Geral será convocada imediatamente para 
preenchimento da posição. 
 
Artigo 13. As reuniões do Conselho de Administração devem ser convocadas pelo 
Presidente do Conselho de Administração, ou por pelo menos 2 (dois) membros do próprio 
Conselho de Administração, mediante convocação escrita, contendo, além do local, data e 
hora da reunião, a ordem do dia. As reuniões do Conselho de Administração serão 
convocadas com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência. Independentemente das 
formalidades de convocação, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos 
os membros do Conselho de Administração. 
 
Parágrafo Único. O membro do Conselho de Administração poderá se fazer representar na 
reunião por outro membro do Conselho de Administração devidamente autorizado por 
escrito. Poderá também enviar antecipadamente seu voto por escrito, ou ainda participar da 
reunião à distância utilizando-se de reunião telefônica, vídeo conferência ou outro meio de 
comunicação que possa assegurar a autenticidade da participação. No caso de participação 
à distância, o membro do Conselho de Administração poderá transmitir via fac-símile (ou 
outra forma que assegure de maneira segura a autenticidade de transmissões escritas) 
declarações de voto sobre as matérias tratadas durante a reunião ou a própria ata lavrada 
quando da conclusão dos trabalhos. 
 
Artigo 14. O quorum de instalação das reuniões do Conselho de Administração será de 3 
membros. As deliberações serão tomadas por maioria de votos. 
 
Artigo 15. Compete ao Conselho de Administração, além das outras atribuições fixadas 
neste Estatuto Social: 
 
a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
 
b) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que 
a respeito dispuser o presente Estatuto Social; 
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c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e documentos da 
Companhia, bem como solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de 
celebração ou sobre quaisquer outros atos;  
 
d) convocar a Assembléia Geral quando julgar conveniente e, no caso de Assembléia Geral 
Ordinária, no prazo determinado por lei; 
 
e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; 
 
f) aprovar a alienação ou aquisição de quotas ou ações de emissão de outras sociedades e de 
propriedade da Companhia; 
 
g) aprovar a aquisição, a venda, a promessa de compra ou de venda dos bens imóveis ou 
quaisquer outros que constituam parte do ativo imobilizado da Companhia, a constituição 
de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; 
 
h) aprovar a contratação de auditores externos independentes; 
 
i) aprovar e autorizar previamente a Diretoria celebrar contratos de empréstimos;  
 
j) aprovar e autorizar a contratação de empregados ou prestadores de serviços cuja 
remuneração anual seja superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 
 
k) aprovar e autorizar previamente a Diretoria na assunção de quaisquer obrigações 
contratuais cujo valor seja superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por transação; 
 
l) deliberar e aprovar sobre a emissão de ações, debêntures, bônus de subscrição, 
Certificados de Recebíveis de Agronegócio (“CRA”) e quaisquer outros títulos de créditos 
ou valores mobiliários, independentemente do valor, fixando o preço de emissão, forma de 
subscrição e integralização e outras condições da emissão; e 
 
i) exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas pela Assembléia Geral. 
 
CAPÍTULO VI - DIRETORIA 
 
Artigo 16. A Diretoria é o órgão de representação da Companhia, competindo-lhe praticar 
todos os atos de gestão dos negócios sociais. 
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Artigo 17. A Diretoria não é um órgão colegiado, podendo contudo reunir-se a critério do 
Diretor Presidente para tratar de aspectos operacionais. 
 
Artigo 18. A Diretoria é composta por 2 (dois) diretores, eleitos e destituíveis pelo 
Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução. 
 
Artigo 19. Dentre os diretores um será designado Diretor Presidente e o outro será 
designado Diretor de Relações com os Investidores. 
 
Parágrafo Primeiro. Compete ao Diretor Presidente: 
 

(i) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais Diretores; 
(ii) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras e o 

relatório anual da administração da Companhia, bem como a sua apresentação 
ao Conselho de Administração e aos Acionistas; e 

(iii) supervisionar os trabalhos de auditoria interna e assessoria legal; e 
(iv) presidir e convocar as reuniões de Diretoria. 

 
Parágrafo Segundo. Compete ao Diretor de Relações com os Investidores, além das 
atribuições definidas pelo Conselho de Administração:  
 

(i) representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco 
Central do Brasil e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no 
mercado de capitais;  

(ii) representar a Companhia junto a seus investidores e acionistas;  
(iii) prestar informações aos investidores, à CVM e à bolsa de valores ou mercado de 

balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e  
(iv) manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a 

regulamentação aplicável da CVM. 
 
Artigo 20. A Companhia será representada e somente será considerada validamente 
obrigada por ato ou assinatura: 
 
a) sempre em conjunto dos dois Diretores; ou 
 
b) sempre em conjunto de um dos Diretores com um procurador. 
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Parágrafo Único – As procurações serão sempre outorgadas pelos dois Diretores, sendo 
que estabelecerão os poderes do procurador e, excetuando-se as procurações outorgadas 
para fins judiciais, não terão prazo superior a 1 (um) ano. 
 
CAPÍTULO VII - CONSELHO FISCAL 
 
Artigo 21. O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido dos acionistas e possui as 
competências, responsabilidades e deveres definidos em lei. 
 
Parágrafo Primeiro. O Conselho Fiscal é composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 
(cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembléia Geral. 
 
Parágrafo Segundo. O Conselho Fiscal poderá reunir-se sempre que necessário mediante 
convocação de qualquer de seus membros, lavrando-se em ata suas deliberações. 
 
CAPÍTULO VIII – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
LUCROS 
 
Artigo 22. O exercício social terá início em 01 de janeiro e término em 31 de dezembro. 
Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras 
previstas em lei. 
 
Artigo 23. No encerramento do exercício, serão elaboradas as demonstrações financeiras 
exigidas em lei, observando-se quanto à distribuição de resultado apurado, as seguintes 
regras: 
 

(i) dedução dos prejuízos acumulados e a provisão para imposto de renda; e 
 
(ii) distribuição do lucro líquido do exercício, da seguinte forma: (a) 5% (cinco por 

cento) para a constituição de reserva legal, até que ela atinja 20% (vinte por 
cento) do capital social; (b) 25% (vinte e cinco por cento) do saldo, ajustado 
nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76, destinado ao pagamento do 
dividendo obrigatório; e (c) o saldo, se houver, após as destinações supra, terá o 
destino que lhe for dado pela Assembléia Geral. 

 
Artigo 24. A Companhia por deliberação do Conselho de Administração poderá levantar 
balanços semestrais, trimestrais ou mensais, bem como declarar dividendos à conta de 
lucros apurados nesses balanços. A Companhia por deliberação do Conselho de 
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Administração poderá ainda declarar dividendos intermediários à conta de lucros 
acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. 
 
Parágrafo Único. Os dividendos distribuídos nos termos deste artigo poderão ser 
imputados ao dividendo obrigatório. 
 

Artigo 25. A Companhia poderá remunerar os acionistas mediante pagamento de juros 
sobre capital próprio, na forma e dentro dos limites estabelecidos em lei. 
 
Parágrafo Único. A remuneração paga nos termos deste artigo poderá ser imputada ao 
dividendo obrigatório. 

 
CAPÍTULO IX - LIQUIDAÇÃO 
 
Artigo 26. A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, 
cabendo à Assembléia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, ou 
liquidantes, e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de liquidação, fixando-
lhes os poderes e remuneração. 
 
CAPÍTULO X – RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Artigo 27. As divergências entre os acionistas e a Companhia, ou entre os acionistas 
controladores e os acionistas minoritários, deverão ser solucionadas mediante arbitragem 
em conformidade com as regras do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá por um ou mais árbitros nomeados de acordo com tais regras. 
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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS 
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 135ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS 

CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 
 

Pelo presente instrumento particular, as Partes abaixo qualificadas: 
 
1. ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., companhia 

securitizadora, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada 
na Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-43, com seu Estatuto Social 
registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 
35.3.0036730-8, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários sob o nº 21.741, neste 
ato representada na forma de seu estatuto social (“Emissora”); e 

 
2. VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária 

limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 202, CEP 01452-000, CEP 05428-000, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88, com seu Contrato Social registrado na 
JUCESP sob o NIRE nº 35.229.235.874, neste ato representada na forma de seu 
contrato social (“Agente Fiduciário dos CRA” ou “Custodiante”). 

 
celebram o presente "Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para 
Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 135ª Série da 1ª Emissão da Eco 
Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.", que prevê a emissão de 
certificados de recebíveis do agronegócio pela Emissora, nos termos: (i) da Lei 11.076; (ii) 
da Instrução CVM 414, aplicável a distribuições públicas de CRA nos termos do comunicado 
divulgado em reunião do Colegiado da CVM, realizada em 18 de novembro de 2008; e (iii) 
da Instrução CVM 400, aplicável a distribuições públicas de valores mobiliários sujeitas a 
registro perante a CVM, o qual será regido pelas cláusulas a seguir: 
 
 
1. DEFINIÇÕES, PRAZOS E AUTORIZAÇÃO 
 

1.1. Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas, 
não definidas neste Termo, terão o significado previsto abaixo ou nos Prospectos; e (ii) o 
masculino incluirá o feminino e o singular incluirá o plural. Todas as referências contidas 
neste Termo a quaisquer outros contratos ou documentos significam uma referência a tais 
contratos ou documentos da maneira que se encontrem em vigor, conforme aditados e/ou, 
de qualquer forma, modificados. 
 
"Agência de Classificação de 
Risco" 

significa a STANDARD & POOR’S RATINGS DO BRASIL LTDA., com 
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, conjuntos 181 e 182, 
Pinheiros, CEP 05426-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
02.295.585/0001-40, ou sua substituta, contratada pela 
Emissora e responsável pela classificação e atualização 
trimestral dos relatórios de classificação de risco dos CRA. 
 

 “Afiliadas” significam as sociedades controladas, controladoras ou sob 
controle comum, da Klabin S.A. 
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"Agente Fiduciário dos CRA" 
ou "Custodiante" 

significa a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., qualificada no preâmbulo, na qualidade 
de representante da comunhão de titulares dos CRA.  
 

"Amortização" significa o pagamento do Valor Nominal Unitário, que 
ocorrerá em parcela única na Data de Vencimento, 
conforme previsto neste Termo, observadas as hipóteses de 
Resgate Antecipado dos CRA e Amortização Extraordinária 
dos CRA. 
 

"Amortização Extraordinária 
dos CRA" 

significa a amortização extraordinária obrigatória da 
totalidade dos CRA, a ser realizada na forma prevista no 
item 7.3 deste Termo de Securitização, em caso de 
Amortização Extraordinária Facultativa. 
 

“Amortização 
Extraordinária Facultativa” 

significa a amortização parcial extraordinária das 
Debêntures, realizada ao exclusivo critério da Devedora e 
independentemente da vontade da Emissora, na qualidade 
de titular das Debêntures, ou dos Titulares de CRA, 
observados os requisitos previstos na Cláusula 4.8.10 da 
Escritura. 
 

"ANBIMA" significa a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS 
FINANCEIRO E DE CAPITAIS – ANBIMA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na cidade de São Paulo, na Avenida das 
Nações Unidas, 8501, 21º andar, conjunto A, Pinheiros, CEP 
05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.271.171/0001-
77. 
 

"Anúncio de Encerramento" significa o "Anúncio de Encerramento de Distribuição 
Pública da 135ª Série da 1ª Emissão de Certificados de 
Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora de 
Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.", a ser divulgado 
nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, 
dos Coordenadores, da CVM e da B3, na forma do artigo 29 
e do artigo 54-A da Instrução CVM 400. 
 

"Anúncio de Início" significa o "Anúncio de Início de Distribuição Pública da 
135ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios 
do Agronegócio S.A.", a ser divulgado nas páginas da rede 
mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, 
da CVM e da B3, nos termos do artigo 52 e do artigo 54-A da 
Instrução CVM 400. 
 

"Assembleia Geral" ou 
“Assembleia” 

significa a assembleia geral de Titulares de CRA, realizada 
na forma prevista neste Termo. 
 

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

“B3” 
 

significa a B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO, com sede na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antônio 
Prado, 48, 7° andar, Centro, CEP 01010-901, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 09.346.601/0001-25.  
 

“BACEN" significa o Banco Central do Brasil. 
 

"Banco Liquidante" significa o BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira com 
sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo 
administrativo denominado “Cidade de Deus”, Vila Yara, 
s/nº, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, que 
será o banco responsável pela operacionalização do 
pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos pela 
Emissora aos Titulares de CRA. 
 

"Boletim de Subscrição" significa cada boletim de subscrição por meio do qual os 
Investidores formalizarão sua subscrição dos CRA. 
 

“Bradesco BBI” significa o BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira 
integrante do sistema de distribuição de valores 
mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 10° 
andar, Itaim Bibi, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 06.271.464/0103-43. 
 

"CETIP21" significa o CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, 
administrado e operacionalizado pela B3. 
 

“Citi” 
 

significa o BANCO CITIBANK S.A., instituição financeira 
integrante do sistema de distribuição de valores 
mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Paulista, 1.111, 2º andar - parte, 
Bela Vista, CEP 01311-920, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
33.479.023/0001-80. 
 

“CNPJ/MF” significa o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda. 
 

"Código ANBIMA" significa o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas 
para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de 
Valores Mobiliários da ANBIMA. 
 

"Código Civil" significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
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conforme alterada. 
 

"Código de Processo Civil" significa a Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015, conforme 
alterada. 
 

"COFINS" significa a Contribuição para Financiamento da Seguridade 
Social. 
 

"Conta Centralizadora" significa a conta corrente de titularidade da Emissora 
mantida junto ao Banco Bradesco (237), sob o nº 5197-7, na 
agência 0133-3, atrelada ao Patrimônio Separado, na qual 
serão realizados todos os pagamentos referentes aos 
Créditos do Agronegócio devidos à Emissora pela Devedora 
no âmbito da Escritura, até a quitação integral de todas as 
obrigações relacionadas aos CRA. 
 

“Condições Precedentes” significam as condições para distribuição e liquidação dos 
CRA, conforme previstas na Cláusula 5.1. 
 

"Conta de Livre 
Movimentação" 

significa a conta corrente de nº 01932-2, na agência 0910, 
no Itaú Unibanco S.A., de titularidade da Klabin, em que 
serão depositados, pela Emissora, por conta e ordem da 
Debenturista, os recursos da integralização das Debêntures.  
 

“Contrato de Aquisição de 
Debêntures” 

significa o “Contrato de Aquisição e Transferência de 
Debêntures e Outras Avenças”, celebrado entre a Eco 
Consult e a Emissora, com a anuência da Klabin, em [●] de 
[●] de 2017 por meio do qual a Eco Consult alienou e 
transferiu a totalidade das Debêntures de sua titularidade 
para a Emissora.  
 

 
"Contrato de Distribuição" significa o “Contrato de Coordenação, Colocação e 

Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio, sob o Regime de Garantia Firme de 
Colocação, da 135ª Série da 1ª Emissão da Eco 
Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio 
S.A.”, celebrado em [●] de outubro de 2017, entre a 
Emissora, os Coordenadores e a Klabin, no âmbito da 
Oferta. 
 

"Contrato de Formador de 
Mercado" 

significa o "Instrumento Particular de Contrato de 
Prestação de Serviços de formador de Mercado", celebrado 
entre a Emissora e o Formador de Mercado, com a anuência 
da Klabin, em [●] de [●] de 2017. 
 

"Controle" (bem como os 
correlatos "Controlar" ou 
"Controlada") 

significa a definição prevista no artigo 116 da Lei das 
Sociedades por Ações. 
  
 

“Coordenadores” significa o Coordenador Líder, o Itaú BBA, o Bradesco BBI, a 
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XP Investimentos e o Citi, quando referidos em conjunto, 
sendo que cada um deles também será individualmente 
designado "Coordenador". 
 

“Coordenador Líder” ou “BB 
BI” 

significa o BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição 
financeira integrante do sistema de distribuição de valores 
mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, n° 105, 36º 
andar, Centro, CEP 20031-923, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
24.933.830/0001-30. 
 

"CRA" significam os certificados de recebíveis do agronegócio da 
135ª (centésima trigésima quinta) série da 1ª (primeira) 
emissão da Emissora, a serem emitidos com lastro nos 
Créditos do Agronegócio oriundos das Debêntures. 
 

“CRA em Circulação” para fins de constituição de quórum, significam todos os 
CRA subscritos e integralizados e não resgatados, observada 
a definição adotada exclusivamente para fins de verificação 
de quórum de Assembleias Gerais, a qual abrangerá todos 
os CRA subscritos e integralizados e não resgatados, 
excluídos os CRA que a Emissora ou a Klabin eventualmente 
sejam titulares ou possuam em tesouraria, os que sejam de 
titularidade de empresas ligadas à Emissora ou à Klabin, ou 
de fundos de investimento administrados por empresas 
ligadas à Emissora ou à Klabin, assim entendidas empresas 
que sejam subsidiárias, coligadas, Controladas, direta ou 
indiretamente, empresas sob Controle comum ou qualquer 
de seus diretores, conselheiros, acionistas, bem como seus 
cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes e 
colaterais até o 2º grau. 
 

"Créditos do Agronegócio" significam todos e quaisquer direitos creditórios, principais 
e acessórios, devidos pela Klabin por força das Debêntures, 
caracterizados como direitos creditórios do agronegócio nos 
termos do parágrafo primeiro, do artigo 23, da Lei 11.076, 
que compõem o lastro dos CRA, aos quais estão vinculados 
em caráter irrevogável e irretratável, por força do regime 
fiduciário constituído nos termos deste Termo de 
Securitização. 
 

"Créditos do Patrimônio 
Separado" 

significam os créditos que integram o Patrimônio Separado, 
quais sejam (i) os Créditos do Agronegócio; (ii) demais 
valores que venham a ser depositados na Conta 
Centralizadora; e (iii) os bens e/ou direitos decorrentes dos 
itens “(i)” e “(ii)” acima. 
 

"CSLL" significa a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 
 

"CVM" significa a Comissão de Valores Mobiliários. 
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"Data de Emissão" significa a data de emissão dos CRA, qual seja, 20 de 
dezembro de 2017. 
 

"Data de Integralização" significa a data em que ocorrerá a integralização dos CRA, 
em moeda corrente nacional, pelos Investidores.  
 

"Data de Pagamento da 
Remuneração" 

significa cada data de pagamento da Remuneração dos CRA 
aos Titulares de CRA que deverá ser realizado de acordo 
com as datas previstas no Anexo II ao presente Termo de 
Securitização. 

"Datas de Pagamento do 
Crédito do Agronegócio" 

significam as datas de pagamento da remuneração e/ou do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme previstas 
no Anexo II ao presente Termo de Securitização. 
 

"Data de Vencimento" significa a data de vencimento dos CRA, ou seja, dia 20 de 
dezembro de 2023, ressalvadas as hipóteses de liquidação 
do Patrimônio Separado e/ou de Resgate Antecipado dos 
CRA, previstas neste Termo de Securitização. 
 

"DDA" significa o sistema de distribuição de ativos de renda fixa 
em mercado primário, operacionalizado e administrado pela 
B3. 
 

"Debêntures" significam as debêntures da 9ª (nona) emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária, em série única, para colocação privada, 
emitidas pela Devedora nos termos da Escritura, 
representativas dos Créditos do Agronegócio, as quais foram 
vinculadas aos CRA, em caráter irrevogável e irretratável, 
por força do regime fiduciário constituído nos termos na 
Cláusula 9 deste Termo de Securitização, cuja destinação 
dos recursos encontra-se prevista na Cláusula 4.10 deste 
Termo de Securitização. 
 

"Debenturista" ou “Eco 
Consult” 

significa a ECO CONSULT – CONSULTORIA DE OPERAÇÕES 
FINANCEIRAS AGROPECUÁRIAS LTDA., sociedade limitada, com 
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Pedroso de Morais, 1553, 3º andar – conjunto 33, 
sala 01, Pinheiros, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
17.118.468/0001-88, na qualidade de vendedora das 
Debêntures. 
 

"Despesas" significam, desde que comprovados, todas e quaisquer 
despesas, honorários, encargos, custas e emolumentos 
decorrentes da estruturação, emissão, distribuição e 
liquidação dos CRA, conforme indicadas na Cláusula 14 
deste Termo de Securitização.  
 

“Devedora” ou “Klabin” significa a KLABIN S.A., sociedade por ações, com registro de 
companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 
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Lima, 3.600, 3º, 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 89.637.490/0001-45. 
 

"Dia Útil" significa: (i) para fins de cálculo, todo dia que não seja 
sábado, domingo ou feriado declarado nacional na 
República Federativa do Brasil; e (ii) para fins de 
pagamento, qualquer dia, exceto: (a) sábados, domingos ou 
feriados nacionais, para pagamentos realizados por meio da 
B3 - Segmento Cetip UTVM; e (b) sábados, domingos, 
feriados nacionais, no Estado ou na cidade de São Paulo, 
bem como dias sem expediente nos mercados 
operacionalizados e administrados pela B3 - Segmento 
BM&FBovespa, para pagamentos realizados por meio da B3 - 
Segmento BM&FBovespa, conforme aplicável. 
 

"Documentos 
Comprobatórios" 

significam, em conjunto: (i) a Escritura; (ii) o(s) boletim(ns) 
de subscrição das Debêntures; (iii) o Contrato de Aquisição 
de Debêntures; (iv) este Termo de Securitização; e (v) o(s) 
eventual(is) aditamento(s) dos documentos mencionados 
nos itens “(i)” a “(iv)” acima. 
 

"Documentos da Operação" significam, em conjunto, os documentos relativos à Emissão 
e à Oferta, quais sejam: (i) a Escritura; (ii) o Contrato de 
Distribuição; (iii) o Termo de Securitização; (iv) o Contrato 
de Aquisição de Debêntures; (v) os Prospectos; (vi) os 
Boletins de Subscrição; (vii) os Pedidos de Reserva; (viii) os 
Termos de Adesão; e (ix) os demais instrumentos 
celebrados com prestadores de serviços contratados no 
âmbito da Emissão e da Oferta. 
 

“DOESP” significa o Diário Oficial do Estado de São Paulo 
 

"Edital de Oferta de Resgate 
Antecipado dos CRA" 

significa o anúncio, a ser divulgado no jornal “Valor 
Econômico”, e/ou por meio de carta, a ser enviada 
eletronicamente aos Titulares de CRA, que deverá 
descrever os termos e condições da Oferta de Resgate 
Antecipado dos CRA. 
 

"Emissão" significa a 1ª (primeira) emissão de certificados de 
recebíveis do agronegócio da Emissora, cuja 135ª 
(centésima trigésima quinta) série é objeto do presente 
Termo de Securitização. 
 

"Emissora" ou 
“Securitizadora” 

significa a ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO 
AGRONEGÓCIO S.A., qualificada no preâmbulo deste Termo, 
na qualidade de securitizadora e emissora dos CRA. 
 

"Encargos Moratórios" significam os valores devidos em caso de atraso no 
pagamento de quaisquer parcelas dos CRA devidas pela 
Emissora em decorrência de: (i) atraso no pagamento dos 
Créditos do Agronegócio pela Devedora, hipótese em que 
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serão devidos aos Titulares de CRA os encargos moratórios 
previstos na Cláusula 4.7.6 da Escritura de Emissão, os 
quais serão repassados aos Titulares do CRA conforme pagos 
pela Devedora à Emissora; e/ou (ii) não pagamento pela 
Emissora de valores devidos aos Titulares de CRA, apesar do 
pagamento tempestivo dos Créditos do Agronegócio pela 
Devedora à Emissora, hipótese em que incidirão,  a partir 
do vencimento até a data de seu efetivo pagamento, 
equivalente a multa moratória não compensatória de 2% 
(dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês e atualização monetária pelo IGP-M, com cálculo pro 
rata die, a serem pagos pela Emissora, com recursos de seu 
patrimônio próprio. Todos os encargos serão revertidos, 
pela Emissora, em benefício dos Titulares de CRA, e 
deverão ser, na seguinte ordem: (i) destinados ao 
pagamento das Despesas; e (ii) rateados entre os Titulares 
de CRA, observada sua respectiva participação no valor 
total da Emissão, e deverão, para todos os fins, ser 
acrescidos ao pagamento da parcela de Amortização devida 
a cada Titular de CRA. 
 

“Escritura” 
 

significa o “Instrumento Particular de Escritura da 9ª 
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em 
Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para 
Colocação Privada, da Klabin S.A.”, celebrado entre a 
Klabin e a Debenturista, com a interveniência anuência da 
Emissora e do Agente Fiduciário dos CRA, em 25 de outubro 
de 2017, conforme aditado em [●] de [●] de 2017 por meio 
do “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de 
Escritura da 9ª Emissão de Debêntures Simples, não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série 
Única, para Colocação Privada, da Klabin S.A.”. 
 

"Escriturador"  
 

significa a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 202, CEP 01452-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88, com seu 
Contrato Social registrado na JUCESP sob o NIRE nº 
35.229.235.874, contratada pela Emissora para realizar 
serviços de escrituração dos CRA.  
 

"Escriturador das 
Debêntures"  
 

significa a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na cidade 
do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, localizada na 
Avenida das Américas, 500, bloco 13, grupo 205, Barra da 
Tijuca, CEP 22631-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
36.113.876/0001-91, contratada pela Klabin para realizar 
serviços de escrituração das Debêntures.  

  
"Eventos de Liquidação do significam os eventos que poderão ensejar a assunção 
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Patrimônio Separado" imediata da administração do Patrimônio Separado pelo 
Agente Fiduciário dos CRA e a sua consequente liquidação 
em favor dos Titulares de CRA, conforme previstos neste 
Termo. 
 

"Formador de Mercado" significa o BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira 
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, 
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 
5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 17.298.092/0001-30.  
 

"IGP-M" significa o índice de preços calculado mensalmente pela 
Fundação Getúlio Vargas. 
 

"Instrução CVM 400" significa a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 
2003, conforme alterada. 

  
"Instrução CVM 414" significa a Instrução da CVM nº 414, de 30 de dezembro de 

2004, conforme alterada. 
 

"Instrução CVM 541" significa a Instrução da CVM nº 541, de 20 de dezembro de 
2013, conforme alterada. 
 

"Instrução CVM 539" significa a Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 
2013, conforme alterada. 
 

"Instrução CVM 583" significa a Instrução da CVM nº 583, de 20 de dezembro de 
2016, conforme alterada. 
 

"Investidor(es)" significam os investidores que se enquadram na definição 
prevista nos artigos 9º-B e 9º-C da Instrução CVM 539.  
 

"IOF/Câmbio" significa o Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio. 
 

"IOF/Títulos" significa o Imposto sobre Operações Financeiras com Títulos 
e Valores Mobiliários. 
 

“IPCA” significa o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, divulgado 
pelo IBGE. 
 

"IRF" significa o Imposto de Renda Retido na Fonte. 
 

"IRPJ" significa Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.  
 

"ISS" significa o Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza. 
 

"Itaú BBA" significa o BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira 
integrante do sistema de distribuição de valores 
mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 
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3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30. 
 

"JUCESP" significa a Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
 

"Lei 8.981" significa a Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme 
alterada. 
 

"Lei 9.514" significa a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, 
conforme alterada. 
 

"Lei 10.931" significa a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme 
alterada. 
 

"Lei 11.033" significa a Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 
conforme alterada. 
 

"Lei 11.076" significa a Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, 
conforme alterada. 
 

"Lei das Sociedades por 
Ações" 

significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada. 
 

“Leis Anticorrupção” significam, em conjunto, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013, conforme alterada, a UK Bribery Act de 2010 e a 
U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977, conforme 
aplicáveis. 
 

"MDA" significa o MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, 
administrado e operacionalizado pela B3. 
 

"Medida Provisória 2.158-35" significa a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto 
de 2001, conforme alterada. 
 

“Norma” significa qualquer lei, decreto, medida provisória, 
regulamento, norma administrativa, ofício, carta, 
resolução, instrução, circular e/ou qualquer tipo de 
determinação, na forma de qualquer outro instrumento ou 
regulamentação, de órgãos ou entidades governamentais, 
autarquias, tribunais ou qualquer outra Autoridade, que 
crie direitos e/ou obrigações. 
 

"Obrigações" significam, em conjunto: (i) todas as obrigações principais, 
acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu 
vencimento original ou antecipado, inclusive decorrentes 
dos juros, multas, penalidades e indenizações relativas aos 
Créditos do Agronegócio, bem como das demais obrigações 
assumidas pela Klabin perante a Emissora, com base na 
Escritura; e (ii) todos os custos e despesas incorridos em 
relação à Emissão e aos CRA, inclusive mas não 
exclusivamente para fins de cobrança dos Créditos do 
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Agronegócio, incluindo penas convencionais, honorários 
advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e 
tributos, bem como todo e qualquer custo incorrido pela 
Emissora, pelo Agente Fiduciário dos CRA, incluindo sua 
remuneração, e/ou pelos Titulares de CRA, inclusive no 
caso de utilização do Patrimônio Separado para arcar com 
tais custos. 
 

"Oferta" significa a oferta pública de distribuição dos CRA, nos 
termos da Instrução CVM 400 e da Instrução CVM 414. 
 

“Oferta de Resgate 
Antecipado das Debêntures” 

significa a oferta irrevogável de resgate antecipado da 
totalidade das Debêntures feita pela Devedora à Emissora, 
nos termos da notificação enviada por aquela a esta, nos 
termos das Cláusulas 4.8.18 e seguintes da Escritura. 
 

"Oferta de Resgate 
Antecipado dos CRA" 

significa a oferta irrevogável de resgate antecipado da 
totalidade dos CRA feita pela Emissora, em decorrência da 
Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures, nos termos 
do Edital de Oferta de Resgate Antecipado, com o 
consequente resgate dos CRA que aderirem à Oferta de 
Resgate Antecipado dos CRA.  
 

"Ônus" e o verbo correlato 
"Onerar" 

significa: (i) qualquer garantia (real ou fidejussória), cessão 
ou alienação fiduciária, penhora, bloqueio judicial, 
arrolamento, arresto, sequestro, penhor, hipoteca, 
usufruto, arrendamento, vinculação de bens, direitos e 
opções, assunção de compromisso, concessão de privilégio, 
preferência ou prioridade, ou (ii) qualquer outro ônus, real 
ou não, e gravame. 
 

"Opção de Lote Adicional" significa a opção da Emissora, após consulta e concordância 
prévia dos Coordenadores e da Klabin, para aumentar a 
quantidade dos CRA originalmente ofertados em até 20% 
(vinte por cento), nos termos e conforme os limites 
estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 
400. 
 

"Opção de Lote 
Suplementar" 

significa a opção dos Coordenadores, após consulta e 
concordância prévia da Emissora e da Klabin, de distribuir 
um lote suplementar de CRA de até 15% (quinze por cento) 
da quantidade dos CRA originalmente ofertados, para 
atender excesso de demanda constatado no Procedimento 
de Bookbuilding, nos termos e conforme os limites 
estabelecidos no artigo 24 da Instrução CVM 400. 
 

"Parte" ou "Partes" significa a Emissora e o Agente Fiduciário dos CRA, quando 
referidos neste Termo em conjunto ou individual e 
indistintamente. 
 

“Participantes Especiais” significam, em conjunto, outras instituições financeiras 
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autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro 
contratadas pelos Coordenadores para participar da Oferta 
mediante celebração de Termo de Adesão. 
 

"Patrimônio Separado" significa o patrimônio constituído em favor dos titulares de 
CRA após a instituição do Regime Fiduciário, administrado 
pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário dos CRA, conforme 
o caso, composto pelos Créditos do Patrimônio Separado. O 
Patrimônio Separado não se confunde com o patrimônio 
comum da Emissora e se destina exclusivamente à 
liquidação dos CRA, bem como ao pagamento dos 
respectivos custos e obrigações fiscais relacionadas à 
Emissão, nos termos deste Termo de Securitização e do 
artigo 11 da Lei 9.514. 
 

"Período de Capitalização" significa o intervalo de tempo que: (i) se inicia na primeira 
Data de Integralização (inclusive) e termina na primeira 
Data de Pagamento da Remuneração (exclusive), no caso do 
primeiro Período de Capitalização, ou (ii) se inicia na Data 
de Pagamento da Remuneração (inclusive) imediatamente 
anterior e termina na Data de Pagamento da Remuneração 
(exclusive), no caso dos demais Períodos de Capitalização. 
Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem 
solução de continuidade, até a Data de Vencimento dos 
CRA. 
 

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

"PIS" significa a Contribuição ao Programa de Integração Social. 
 

"Prazo Máximo de 
Colocação" 

significa o prazo de até 6 (seis) meses, contados a partir da 
data de divulgação do Anúncio de Início, nos termos do 
artigo 18 da Instrução CVM 400. 
 

"Prazo de Vencimento" significa o prazo de 6 (seis) anos, contados da Data de 
Emissão até a Data de Vencimento.  
 

"Preço de Aquisição" significa o valor correspondente ao Preço de Integralização 
a ser pago pela Emissora à Devedora, por ordem da 
Debenturista em razão da aquisição das Debêntures, nos 
termos do Contrato de Aquisição de Debêntures, sem que 
haja aplicação de qualquer taxa de desconto pela Emissora. 
 

"Preço de Integralização" significa o preço de subscrição e integralização dos CRA, 
correspondente ao: (a) Valor Nominal Unitário, para as 
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integralizações que ocorrerem na primeira Data de 
Integralização; ou (b) Valor Nominal Unitário acrescido da 
remuneração incorrida entre a primeira Data de 
Integralização e a data das respectivas integralizações dos 
CRA que ocorrerem posteriormente à primeira Data de 
Integralização, respeitado o disposto na Cláusula 5.1 deste 
Termo de Securitização.  
 

“Preço de Resgate” significa o valor a ser pago pela Emissora a título de resgate 
dos CRA, no âmbito do Resgate Antecipado dos CRA, que 
deverá corresponder ao Valor Nominal Unitário, acrescido 
da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a 
primeira Data de Integralização, ou a Data de Pagamento 
da Remuneração imediatamente anterior, conforme 
aplicável, até a data do efetivo Resgate Antecipado dos 
CRA, sendo certo que, na hipótese de Resgate Antecipado 
Facultativo Total, prevista na Cláusula 4.8.1 da Escritura, 
tal valor será acrescido de prêmio de 0,30% (trinta 
centésimos por cento) ao ano sobre o saldo devedor do 
Valor Nominal Unitário, multiplicado pelo prazo 
remanescente das Debêntures.  
 

"Procedimento de 
Bookbuilding" 

significa o procedimento de coleta de intenções de 
investimento realizado pelos Coordenadores no âmbito da 
Oferta, nos termos do artigo 23, parágrafos 1° e 2°, e dos 
artigos 44 e 45, ambos da Instrução CVM 400, para 
definição: (i) da Remuneração aplicável aos CRA; e (ii) da 
quantidade de CRA emitida, observado a Opção de Lote 
Adicional e a Opção de Lote Suplementar. 
 

"Prospecto" ou "Prospectos" significam o Prospecto Preliminar e/ou Prospecto Definitivo 
da Oferta, que serão disponibilizados ao público, referidos 
em conjunto ou individual e indistintamente, exceto se 
expressamente indicado o caráter preliminar ou definitivo 
do documento. 
 

"Prospecto Preliminar"  significa o "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 135ª Série da 
1ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 
Agronegócio S.A.". 
 

"Prospecto Definitivo" significa o "Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 135ª Série da 
1ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 
Agronegócio S.A.". 
 

"PUMA" significa a plataforma eletrônica de negociação de 
multiativos, administrado e operacionalizado pela B3. 
 

"Regime Fiduciário" significa o regime fiduciário estabelecido em favor dos 
titulares de CRA, a ser instituído sobre os Créditos do 
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Patrimônio Separado, nos termos da Lei 11.076 e da Lei 
9.514. 
 

"Regras de Formador de 
Mercado" 

significam, em conjunto: (i) a Instrução CVM nº 384, de 17 
de março de 2003; (ii) o Manual de Normas para 
Formadores de Mercado no ambiente B3 – Segmento Cetip 
UTVM, de 1º de julho de 2008; (iii) o Comunicado CETIP nº 
111, de 06 de novembro de 2006, conforme alterado; e (iv) 
o Regulamento para Credenciamento do Formador de 
Mercado nos Mercados Administrados da B3, anexo ao Ofício 
Circular 004/2012-DN da B3. 
 

"Remuneração" significam os juros remuneratórios dos CRA, incidentes a 
partir da primeira Data de Integralização, até a respectiva 
Data de Pagamento da Remuneração, apurados sobre o 
Valor Nominal Unitário, a serem pagos aos titulares de CRA 
nos termos da Cláusula 6.1 deste Termo de Securitização, 
conforme definidos no Procedimento de Bookbuilding. 
 

"Resgate Antecipado dos 
CRA" 

significa o resgate antecipado total ou parcial dos CRA, na 
ocorrência de Resgate Antecipado das Debêntures. 
 

"Resgate Antecipado das 
Debêntures" 

significa o resgate antecipado das Debêntures nos termos 
da Escritura, na hipótese de: (i) a Klabin realizar, a seu 
exclusivo critério, o Resgate Antecipado Facultativo Total, 
conforme definido e descrito nas Cláusulas 4.8.1 e 
seguintes da Escritura; (ii) a Klabin realizar, a seu exclusivo 
critério, o Resgate Antecipado Total, conforme definido e 
descrito nas Cláusulas 4.8.13 e seguintes da Escritura; (iii) 
os titulares de CRA aceitarem a Oferta de Resgate 
Antecipado formulada pela Emissora, em decorrência da 
Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures; (iv) 
declaração de vencimento antecipado das Debêntures, nos 
termos da Cláusula 5 da Escritura; ou (v) a Emissora, a 
Klabin e os Titulares de CRA não definirem a Taxa 
Substitutiva, nos termos da Cláusula 4.3.3 da Escritura.  
 

“Resgate Antecipado 
Facultativo Total das 
Debêntures” 

significa o resgate antecipado total das Debêntures, 
previsto nas Cláusulas 4.8.1 e seguintes da Escritura, 
realizado ao exclusivo critério da Klabin e 
independentemente da vontade da Emissora, na qualidade 
de titular das Debêntures, ou dos Titulares de CRA, 
observados requisitos constantes da Cláusula 4.8.4 da 
Escritura e reproduzidos na Cláusula 7.1.1.1 deste Termo 
de Securitização. 
  

“Resgate Antecipado Total” significa o resgate antecipado total das Debêntures, 
previsto nas Cláusulas 4.8.13 e seguintes da Escritura, 
realizado ao exclusivo critério da Klabin, na hipótese desta 
ser demandada a realizar uma retenção, uma dedução ou 
um pagamento referente a acréscimo de tributos incidentes 
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sobre a emissão de Debêntures e as Debêntures, na forma 
prevista na Cláusula 10 da Escritura. 
 

"Série" significa a 135ª (centésima trigésima quinta) série no 
âmbito da 1ª (primeira) emissão de certificados de 
recebíveis do agronegócio da Emissora. 
 

"Taxa de Administração" significa a taxa mensal à qual a Emissora fará jus, pela 
administração do Patrimônio Separado, no valor de 
R$2.000,00 (dois mil reais), líquida de todos e quaisquer 
tributos, atualizada anualmente pelo IGP-M, desde a Data 
de Emissão, calculada pro rata die, se necessário.   
 

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

"Taxa Substitutiva" significa: (i) a taxa que vier legalmente a substituir a Taxa 
DI ou, no caso de inexistir substituto legal para a Taxa DI; 
(ii) a taxa média ponderada e ajustada das operações de 
financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos 
federais, cursadas no Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (SELIC), expressa na forma percentual ao ano, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada 
e divulgada no Sistema de Informações do Banco Central - 
SISBACEN, transação PEFI300, opção 3 - Taxas de Juros, 
opção SELIC - Taxa-dia SELIC; ou, exclusivamente na 
ausência destas; ou (iii) a nova taxa a ser utilizada para fins 
de cálculo da Remuneração, a qual deverá refletir 
parâmetros utilizados em operações similares existentes à 
época da extinção, indisponibilidade temporária ou 
ausência de apuração da Taxa DI, a ser definida em 
Assembleia Geral, nos termos da Cláusula 6.2 deste Termo 
de Securitização. 
 

"Termo" ou "Termo de 
Securitização" 

significa este "Termo de Securitização de Direitos 
Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de 
Recebíveis do Agronegócio da 135ª Série da 1ª Emissão da 
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio 
S.A.". 
 

“Termos de Adesão” significam, em conjunto, os “Termos de Adesão ao Contrato 
de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio, sob o Regime de 
Garantia Firme de Colocação, da 135ª Série da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco 
Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio 
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S.A.”, celebrados entre o Coordenador Líder e cada um dos 
Participantes Especiais. 
 

“Titulares de CRA” significam, em conjunto, os titulares de CRA. 
 

"Valor Nominal Unitário" significa o valor nominal dos CRA que corresponderá a 
R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão. 
 

"Valor Total da Emissão" significa o valor da totalidade dos CRA emitidos no âmbito 
desta Oferta, qual seja, R$[●] ([●] reais), observado que tal 
valor [foi/não foi] aumentado em virtude do exercício 
[parcial/total] da Opção de Lote Adicional[ e [parcial/total] 
da Opção de Lote Suplementar], nos termos do parágrafo 2º 
do artigo 14 da Instrução CVM 400 e do artigo 24 da 
Instrução CVM 400, respectivamente. 
 

“XP Investimentos” a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede  na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 10º andar, CEP 04538-132, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78. 

 
1.2. Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se 

expressamente indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista não 
ser Dia Útil, haverá prorrogação para o primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer 
penalidade. 
 

1.3. A Emissão regulada por este Termo de Securitização é realizada com base na 
deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 12 
de julho de 2016, com sua ata devidamente registrada na JUCESP sob o nº 329.972/16-9, 
em sessão de 27 de julho de 2016, publicada no DOESP e no jornal “O Estado de São Paulo” 
em 29 de julho de 2016, conforme alterada pela Reunião do Conselho de Administração da 
Emissora realizada em 20 de março de 2017, com sua ata devidamente registrada na 
JUCESP sob o nº 146.420/17-2, em sessão de 29 de março de 2017, publicada no DOESP e 
no jornal “O Estado de São Paulo” em 31 de março de 2017, na qual se aprovou a emissão 
de séries de CRA em montante de até R$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais); e na 
Reunião de Diretoria da Emissora realizada em 18 de julho de 2017, arquivada na JUCESP 
sob o n.º 373.967/17-2 em sessão de 11 de agosto de 2017.  

 

1.4. A emissão das Debêntures, e a assinatura dos demais Documentos da 
Operação pela Devedora foram aprovados com base nas deliberações tomadas em Reunião 
do Conselho de Administração da Devedora, em 25 de outubro de 2017, com ata arquivada 
na JUCESP em [●] de [●] de 2017, sob o nº [●].  
 
 
2. REGISTROS E DECLARAÇÕES 
 

2.1. Pelo presente Termo de Securitização, a Emissora realiza, em caráter 
irrevogável e irretratável, a vinculação dos Créditos do Agronegócio, conforme as 
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características descritas no Anexo I deste Termo de Securitização, nos termos do item 2 do 
anexo III da Instrução CVM 414, em adição às características gerais descritas na Cláusula 4, 
abaixo. 
 

2.2. Por força da vinculação de que trata o item 2.1 acima, os Créditos do 
Agronegócio: 
 

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

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

 
(iii) destinam-se exclusivamente ao pagamento dos CRA e dos custos da 

administração nos termos deste Termo de Securitização, bem como das 
Despesas; 

 
(iv) estão isentos e imunes de qualquer ação ou execução promovida por 

credores da Securitizadora; 
 

(v) não podem ser utilizados na prestação de garantias e não podem ser 
excutidos por quaisquer credores da Securitizadora, por mais privilegiados 
que sejam; e 

 
(vi) somente respondem pelas obrigações decorrentes dos CRA a que estão 

vinculados. 
 

2.3. Este Termo de Securitização e eventuais aditamentos serão registrados e 
custodiados junto ao Custodiante, que assinará a declaração na forma prevista no Anexo VI 
ao presente. 
 

2.4. Os CRA serão objeto de distribuição pública no mercado brasileiro de 
capitais, registrada perante a CVM nos termos da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 414 
e deste Termo de Securitização. 
 

2.5. Nos termos do artigo 20 do Código ANBIMA, a Oferta será registrada na 
ANBIMA no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do encerramento da Oferta. 
 

2.6. Em atendimento ao item 15 do anexo III da Instrução CVM 414, são 
apresentadas, nos Anexos III, V e VIII ao presente Termo, as declarações emitidas pelo 
Coordenador Líder, pelo Agente Fiduciário dos CRA e pela Emissora e, respectivamente, 
derivadas do dever de diligência para verificar a legalidade e ausência de vícios da 
operação, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações 
prestadas nos Prospectos. 
 

2.7. Os CRA serão depositados, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 541:  
 

(i) para distribuição pública no mercado primário por meio do MDA e do DDA, 
administrados e operacionalizados pela B3, sendo a liquidação financeira 
realizada por meio da B3; e 
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(ii) para negociação no mercado secundário (mercados organizados), por meio 
do CETIP21 e do PUMA, administrados e operacionalizados pela B3, sendo a 
liquidação financeira dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos 
CRA realizada por meio da B3. 

 
 
3. CARACTERÍSTICAS DOS CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO 
 
Créditos do Agronegócio 
 

3.1. Os direitos creditórios vinculados ao presente Termo de Securitização, bem 
como as suas características específicas, estão descritos no Anexo I, nos termos do item 2 
do anexo III da Instrução CVM 414, no que lhe for aplicável, em adição às características 
gerais descritas nesta Cláusula 3. 
 

3.2. As Debêntures servirão como lastro dos CRA da presente Emissão, estando 
vinculadas aos CRA em caráter irrevogável e irretratável, segregadas do restante do 
patrimônio da Emissora, mediante instituição de Regime Fiduciário, na forma prevista pela 
Cláusula 9 abaixo. 
 

3.2.1. O valor total dos Créditos do Agronegócio, na Data de Emissão, 
equivalerá a R$[●] ([●] reais).  
 

3.3. Até a quitação integral das Obrigações, a Emissora obriga-se a manter os 
Créditos do Agronegócio vinculados aos CRA e agrupados no Patrimônio Separado, 
constituído especialmente para esta finalidade, nos termos da Cláusula 9 abaixo. 
 
Custódia  
 

3.4. As vias dos Documentos Comprobatórios serão encaminhadas ao Custodiante 
uma vez assinado este Termo de Securitização. O Custodiante será responsável pela 
manutenção em perfeita ordem, custódia e guarda física dos Documentos Comprobatórios 
até a Data de Vencimento ou até a data de liquidação total do Patrimônio Separado. 
 

3.5. Os Documentos Comprobatórios deverão ser mantidos pelo Custodiante, que 
será fiel depositário com as funções de: (i) receber os Documentos Comprobatórios, os 
quais evidenciam a existência dos Créditos do Agronegócio, consubstanciados pela 
Escritura e Contrato de Aquisição de Debêntures; (ii) fazer a custódia e guarda dos 
Documentos Comprobatórios até a Data de Vencimento ou a data de liquidação total do 
Patrimônio Separado; e (iii) diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas, 
atualizados e em perfeita ordem, os Documentos Comprobatórios. 
 
Aquisição dos Créditos do Agronegócio 
 

3.6. Os Créditos do Agronegócio serão adquiridos e o pagamento do Preço de 
Aquisição será realizado pela Emissora após verificação e atendimento das condições 
previstas no Contrato de Aquisição de Debêntures, observado o desconto dos valores 
previstos na Cláusula 3.6.1, abaixo.  
 

3.6.1. A Emissora, com recursos obtidos com a subscrição dos CRA, fará o 
pagamento do Preço de Aquisição descontado do pagamento das Despesas. 
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3.6.2. Realizados os pagamentos descritos na Cláusula 3.6.1, acima, o 

montante remanescente do Preço de Aquisição deverá ser depositado pela Emissora na 
Conta de Livre Movimentação.  

 
3.6.3. As Debêntures, representativas dos Créditos do Agronegócio, foram 

subscritas e integralizadas pela Debenturista.  
 

3.7. Nos termos do Contrato de Aquisição de Debêntures, após a efetiva 
integralização das Debêntures pela Debenturista e do pagamento do Preço de Aquisição 
pela Emissora, a totalidade das Debêntures será adquirida pela Emissora, passando a 
Emissora, no âmbito do Patrimônio Separado, a ser a legítima titular do recebimento de 
todos e quaisquer recursos devidos pela Devedora em razão das Debêntures, incluindo seu 
valor nominal unitário, acrescido da remuneração e dos encargos moratórios e prêmios 
aplicáveis, bem como das demais obrigações pecuniárias previstas na Escritura. 
 

3.8. Os pagamentos decorrentes das Debêntures deverão ser realizados pela 
Klabin na Conta Centralizadora, observado o previsto na Cláusula 3.12, abaixo. 

 
3.9. Até a quitação integral das Obrigações, a Emissora obriga-se a manter os 

Créditos do Agronegócio e a Conta Centralizadora, bem como todos os direitos, bens e 
pagamentos, a qualquer título, deles decorrentes, agrupados no Patrimônio Separado, 
constituído especialmente para esta finalidade, na forma descrita no presente Termo de 
Securitização. 

 
3.10. Na hipótese de a instituição financeira fornecedora da Conta Centralizadora 

ter a sua classificação de risco rebaixada, a Emissora deverá envidar melhores esforços 
para abrir uma nova conta, em até 30 (trinta) dias contados da data em que tal 
rebaixamento se der, em uma instituição financeira que possua classificação de risco maior 
ou igual àquela da instituição financeira da Conta Centralizadora à época do 
rebaixamento, sem a necessidade de aprovação da Assembleia Geral, observados os 
procedimentos abaixo previstos. 

 
3.11. Na hipótese de abertura da nova conta referida na Cláusula 3.10, acima, a 

Emissora deverá notificar, em até 3 (três) Dias Úteis contados da abertura da nova conta 
referida na Cláusula 3.10, acima: (i) o Agente Fiduciário dos CRA, para que observe o 
previsto na Cláusula 3.12, abaixo; e (ii) a Klabin, para que realize o depósito de quaisquer 
valores referentes aos Créditos do Agronegócio somente na nova conta referida na Cláusula 
3.10, acima. 

 
3.12. O Agente Fiduciário dos CRA e a Emissora deverão celebrar um aditamento a 

este Termo de Securitização, sem necessidade de Assembleia Geral para tal celebração, 
para alterar as informações da Conta Centralizadora a fim de prever as informações da 
nova conta referida na Cláusula 3.10, acima, a qual passará a ser considerada, para todos 
os fins, "Conta Centralizadora", em até 2 (dois) Dias Úteis após a realização da notificação 
ao Agente Fiduciário dos CRA prevista na Cláusula 3.11, acima.  

 
3.13. Todos os recursos da Conta Centralizadora deverão ser transferidos à nova 

conta referida na Cláusula 3.10, acima, e a ela atrelados em Patrimônio Separado em até 2 
(dois) Dias Úteis após a celebração do aditamento ao Termo de Securitização previsto na 
Cláusula 3.12, acima. 
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Procedimentos de Cobrança e Pagamento 
 

3.14. O pagamento dos Créditos do Agronegócio deverá ocorrer nas respectivas 
datas de pagamento previstas no Anexo II deste Termo de Securitização. As atribuições de 
controle e cobrança dos Créditos do Agronegócio em caso de inadimplências, perdas, 
falências e recuperação judicial da Klabin caberão à Emissora, conforme procedimentos 
previstos na legislação cível e falimentar aplicáveis. Adicionalmente, nos termos do artigo 
12 da Instrução CVM 583, no caso de inadimplemento nos pagamentos relativos aos CRA, o 
Agente Fiduciário dos CRA deverá usar de toda e qualquer medida prevista em lei e neste 
Termo de Securitização para proteger direitos ou defender os interesses dos Titulares de 
CRA, inclusive, caso a Emissora não o faça, realizar os procedimentos de execução dos 
Créditos do Agronegócio, de modo a garantir o pagamento da Remuneração e da 
Amortização aos Titulares de CRA. Os recursos obtidos com o recebimento e cobrança dos 
créditos serão depositados diretamente na Conta Centralizadora, permanecendo 
segregados de outros recursos. Eventuais despesas relacionadas à cobrança judicial e 
administrativa dos Créditos do Agronegócio inadimplentes deverão ser arcadas diretamente 
pela Devedora ou, em caso de não pagamento, pelo Patrimônio Separado, nos termos da 
Cláusula 14.3 abaixo.  
 
Níveis de Concentração dos Créditos do Patrimônio Separado 
 

3.15. Os Créditos do Agronegócio são concentrados integralmente na Devedora, na 
qualidade de emissora das Debêntures. 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS DOS CRA E DA OFERTA 
 

4.1. Os CRA da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos do 
Agronegócio, possuem as seguintes características: 

 
(i) Emissão: Esta é a 1ª (primeira) emissão de CRA da Emissora. 
 
(ii) Série: Esta é a 135ª (centésima trigésima quinta) série no âmbito da 

1ª (primeira) emissão da Emissora. 
 
(iii) Quantidade de CRA: A quantidade de CRA emitidos é de [●] ([●]) 

CRA, observado que tal valor [foi/não foi] aumentado em virtude do 
exercício [parcial/total] da Opção de Lote Adicional e [parcial/total] 
da Opção de Lote Suplementar, nos termos do parágrafo 2º do artigo 
14 da Instrução CVM 400 e do artigo 24 da Instrução CVM 400. 

 
(iv) Valor Total da Emissão: a totalidade dos CRA emitidos no âmbito 

desta Oferta, corresponde a R$[●] ([●]), observado que tal valor 
[foi/não foi] aumentado em virtude do exercício [parcial/total] da 
Opção de Lote Adicional e [parcial/total] da Opção de Lote 
Suplementar, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução 
CVM 400 e do artigo 24 da Instrução CVM 400, respectivamente. 

 
(v) Valor Nominal Unitário: Os CRA terão valor nominal de R$1.000,00 

(mil reais), na Data de Emissão.  
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(vi) Data de Emissão dos CRA: A data de emissão dos CRA será 20 de 

dezembro de 2017. 
 
(vii) Local de Emissão: cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
 
(viii) Forma e Comprovação de Titularidade: os CRA serão emitidos de 

forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada por 
extrato emitido pela B3. Adicionalmente, caso aplicável, será 
considerado comprovante, extrato emitido pelo Escriturador, 
considerando as informações prestadas pela B3.  

 
(ix) Vencimento dos CRA: A data de vencimento dos CRA será 20 de 

dezembro de 2023. 
 
(x) Atualização Monetária: não será devida aos Titulares de CRA qualquer 

tipo de atualização ou correção monetária do Valor Nominal Unitário. 
 
(xi) Remuneração: Os CRA farão jus a juros remuneratórios, incidentes 

sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, 
conforme aplicável, desde a primeira Data de Integralização ou a 
Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, 
conforme aplicável, equivalentes a [●]% ([●] por cento) da Taxa DI, 
ano-base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme 
definidos no Procedimento de Bookbuilding, nos termos da Cláusula 6 
abaixo.  

 
(xii) Pagamento da Remuneração: A Remuneração deverá ser paga, sem 

carência, a partir da Data de Emissão, em cada Data de Pagamento 
da Remuneração, conforme previstas no Anexo II deste Termo.  

 
(xiii) Amortização: O Valor Nominal Unitário deverá ser pago em uma única 

parcela na Data de Vencimento. 
 
(xiv) Regime Fiduciário: Sim. 
 
(xv) Garantia Flutuante: Não há garantia flutuante e não existe qualquer 

tipo de regresso contra o patrimônio da Emissora. 
 
(xvi) Coobrigação da Emissora: Não há. 
 
(xvii) Ambiente para Depósito, Distribuição, Negociação, Custódia 

Eletrônica e Liquidação Financeira: B3.  
 
(xviii) Encargos Moratórios: Na hipótese de atraso no pagamento de 

quaisquer parcelas dos CRA devidas pela Emissora em decorrência de: 
(i) atraso no pagamento dos Créditos do Agronegócio pela Devedora, 
hipótese em que serão devidos aos Titulares de CRA os encargos 
moratórios previstos na Cláusula 4.7.6 da Escritura de Emissão, os 
quais serão repassados aos Titulares do CRA conforme pagos pela 
Devedora à Emissora; e/ou (ii) não pagamento pela Emissora de 
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valores devidos aos Titulares de CRA, apesar do pagamento 
tempestivo dos Créditos do Agronegócio pela Devedora à Emissora, 
hipótese em que incidirão,  a partir do vencimento até a data de seu 
efetivo pagamento, equivalente a multa moratória não 
compensatória de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês e atualização monetária pelo IGP-M, com cálculo pro 
rata die, a serem pagos pela Emissora, com recursos de seu 
patrimônio próprio. Todos os encargos serão revertidos, pela 
Emissora, em benefício dos Titulares de CRA, e deverão ser, na 
seguinte ordem: (i) destinados ao pagamento das Despesas; e (ii) 
rateados entre os Titulares de CRA, observada sua respectiva 
participação no valor total da Emissão, e deverão, para todos os fins, 
ser acrescidos ao pagamento da parcela de Amortização devida a 
cada Titular de CRA.  

 
(xix) Local de Pagamento: Os pagamentos dos CRA serão efetuados por 

meio da B3. Caso, por qualquer razão, a qualquer tempo, os CRA não 
estejam custodiados na B3, a Emissora deixará, na Conta 
Centralizadora, o valor correspondente ao respectivo pagamento à 
disposição do respectivo Titular de CRA, hipótese em que, a partir da 
referida data, não haverá qualquer tipo de atualização ou 
remuneração sobre o valor colocado à disposição do Titular de CRA na 
sede da Emissora. 

 
(xx) Atraso no Recebimento dos Pagamentos: O não comparecimento do 

Titular de CRA para receber o valor correspondente a qualquer das 
obrigações pecuniárias devidas pela Emissora, nas datas previstas 
neste Termo de Securitização ou em comunicado publicado pela 
Emissora, não lhe dará direito ao recebimento de qualquer acréscimo 
relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os 
direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento, desde que 
os recursos tenham sido disponibilizados pontualmente. 

 
(xxi) Classificação de Risco: A Emissora contratou a Agência de 

Classificação de Risco para esta Emissão, e para a revisão trimestral 
da classificação de risco até a Data de Vencimento, sendo que a 
Agência de Classificação de Risco atribuiu o rating preliminar “[●]” 
aos CRA. A Emissora deverá encaminhar para o Agente Fiduciário dos 
CRA a revisão trimestral, em até 3 (três) dias uteis contados do ser 
recebimento; e 

 
(xxii) Código ISIN: BRECOACRA2B2. 

 
Distribuição 
 

4.2. Os CRA serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 
400. Serão ofertados, sob regime de garantia firme de colocação, até o limite de R$ 
600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), prestada na mesma proporção pelos 
Coordenadores, sem qualquer solidariedade entre eles, nos termos do Contrato de 
Distribuição, em que está previsto o respectivo plano de distribuição dos CRA. A colocação 
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dos CRA oriundos do exercício de Opção de Lote Adicional e de exercício de Opção de Lote 
Suplementar será conduzida sob o regime de melhores esforços.  

 
4.3. O exercício pelos Coordenadores, de forma individual e não solidária, da 

garantia firme de colocação dos CRA está condicionado ao atendimento integral das 
condições precedentes e demais requisitos estabelecidos para tanto no Contrato de 
Distribuição. 
 

4.4. Os CRA serão distribuídos publicamente aos Investidores. Não poderá haver 
distribuição parcial do Valor Total da Emissão, tendo em vista que o regime de garantia 
firme abarca o Valor Total da Emissão, qual seja, R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de 
reais), sem considerar o exercício, total ou parcial, da Opção de Lote Adicional e/ou o 
exercício, total ou parcial, da Opção de Lote Suplementar.  
 

4.5. A Oferta terá início a partir da: (i) obtenção de registro perante a CVM; (ii) 
divulgação do Anúncio de Início; e (iii) disponibilização do Prospecto Definitivo ao público, 
devidamente aprovado pela CVM. A colocação dos CRA junto ao público investidor será 
realizada de acordo com os procedimentos da B3, para distribuição no mercado primário e 
negociação no mercado secundário, em mercado de bolsa e balcão organizado. 
 

4.5.1. O prazo máximo para colocação dos CRA é de até 6 (seis) meses, 
contados a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, nos termos do artigo 18 da 
Instrução CVM 400.  
 

4.5.2. Cabe aos intermediários da oferta verificar a condição de investidor 
qualificado, aplicando-se aos intermediários financeiros a mesma responsabilidade em 
eventual transação em mercado secundário.  
 

4.6. A Emissora, com concordância dos Coordenadores e da Klabin, [optou/não 
optou] por aumentar a quantidade dos CRA originalmente ofertados, a qual se deu 
mediante exercício [parcial/total] da Opção de Lote Adicional, nos termos do artigo 14, do 
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.  

 
4.7. Os Coordenadores, após consulta e concordância prévia da Emissora e da 

Klabin, [optaram/não optaram] por aumentar a quantidade dos CRA originalmente 
ofertados, a qual se deu mediante exercício [parcial/total] da Opção de Lote Suplementar, 
nos termos do artigo 24, da Instrução CVM 400. 
 

4.8. Será aplicado aos CRA oriundos do exercício de Opção de Lote Adicional e do 
exercício de Opção de Lote Suplementar as mesmas condições e preço dos CRA 
inicialmente ofertados, conforme o caso, e sua colocação será conduzida sob o regime de 
melhores esforços.  
 
Destinação de Recursos 
 

4.9. Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão 
utilizados exclusivamente pela Emissora para, nesta ordem, (i) realizar o pagamento de 
Despesas e custos adicionais relacionados com a Emissão e a Oferta, cujo pagamento não 
tenha sido antecipado, reembolsado ou pago pela Devedora; e (ii) realizar o pagamento do 
Preço de Aquisição ao Debenturista, nos termos do Contrato de Aquisição de Debêntures. A 
Debenturista utilizará referidos recursos oriundos do recebimento do Preço de Aquisição na 
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subscrição e integralização da totalidade das Debêntures emitidas pela Klabin, conforme a 
Escritura. 
 

4.10. Os recursos obtidos pela Klabin em razão do recebimento do Preço de 
Aquisição deverão ser destinados às suas atividades no agronegócio, no âmbito da 
silvicultura e da agricultura, em especial por meio do emprego dos recursos em 
investimentos, custos e despesas relacionados com o florestamento, reflorestamento, 
aquisição de defensivos agrícolas, adubos, madeira, serviços de manejo de florestas e de 
logística integrada de transporte de madeira.  
 

4.11. A Klabin deverá prestar contas, à Emissora e ao Agente Fiduciário dos CRA, 
da destinação de recursos e seu status, conforme descrito na Escritura, na seguinte 
periodicidade: (i) a cada 12 (doze) meses a contar da primeira Data de Integralização, e 
nos termos do relatório na forma do Anexo III da Escritura; (ii) em caso de vencimento 
(ordinário ou antecipado) das Debêntures ou nos casos de resgate previstos na Cláusula 4.8 
da Escritura; e (iii) sempre que solicitado por escrito por Autoridades, pela Emissora ou 
pelo Agente Fiduciário dos CRA, para fins de atendimento a Normas e exigências de órgãos 
reguladores e fiscalizadores, em até 20 (vinte) dias do recebimento da solicitação, cópia 
dos contratos, notas fiscais, atos societários e demais documentos comprobatórios que 
julgar necessário para acompanhamento da utilização dos recursos ou em prazo menor, se 
assim solicitado por qualquer Autoridade ou determinado por Norma.  
 
Classificação de Risco 
 

4.12. A Emissão dos CRA foi submetida à apreciação da Agência de Classificação de 
Risco. A classificação de risco da Emissão deverá existir durante toda a vigência dos CRA, 
devendo tal classificação de risco ser atualizada trimestralmente, de acordo com o 
disposto no artigo 7º, §7º da Instrução CVM 414.  
 

4.13. Até a quitação integral das Obrigações, a Emissora obriga-se a manter os 
Créditos do Agronegócio vinculados aos CRA e agrupado no Patrimônio Separado, 
constituído especialmente para esta finalidade. 
 
Escrituração 
 

4.14. Os CRA serão emitidos sob a forma nominativa e escritural.  
 
Banco Liquidante 
 

4.15. O Banco Liquidante foi contratado pela Emissora para operacionalizar o 
pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares de CRA, 
executados por meio da B3, nos termos da Cláusula 2.6, acima. 
 
Procedimento de Substituição da Agência de Classificação de Risco, Agente Fiduciário dos 
CRA, Banco Liquidante, B3, Escriturador ou Custodiante e do Formador de Mercado 
 

4.16. A Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída por qualquer uma 
das seguintes empresas, sem necessidade de aprovação em Assembleia Geral: (i) Fitch 
Ratings Brasil Ltda., agência classificadora de risco especializada, com sede na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 700, 7º Andar, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 01.813.375/0002-14; ou (ii) a Moody's América Latina Ltda., agência classificadora 
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de risco especializada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida 
das Nações Unidas, 12.551, 16º andar, conjunto 1601, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
02.101.919/0001-05. A substituição por qualquer outra agência de classificação de risco 
deverá ser deliberada em Assembleia Geral, observado o previsto na Cláusula 12 e 
seguintes deste Termo de Securitização.  
 

4.17. O Agente Fiduciário dos CRA será substituído observado o procedimento 
previsto nas Cláusulas 11.7 e seguintes deste Termo de Securitização. 
 

4.18. O Banco Liquidante poderá ser substituído, sem a necessidade de aprovação 
em Assembleia Geral, nas seguintes hipóteses: (i) os serviços não sejam prestados de forma 
satisfatória; (ii) caso o Banco Liquidante esteja impossibilitado de exercer as suas funções 
ou haja renúncia ao desempenho de suas funções nos termos previstos em contrato; e (iii) 
em comum acordo entre a Emissora e o Banco Liquidante.  
 

4.19. Caso a Emissora ou os Titulares dos CRA desejem substituir o Banco 
Liquidante em hipóteses diversas daquelas previstas na Cláusula 4.18, acima, tal decisão 
deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, nos termos da Cláusula 12 deste 
Termo de Securitização. 
 

4.20. A B3 poderá ser substituída por outra câmara de liquidação e custódia 
autorizada, sem a necessidade de aprovação da Assembleia Geral, nos seguintes casos: (i) se 
falir, requerer recuperação judicial ou iniciar procedimento de recuperação extrajudicial, 
tiver sua falência, intervenção ou liquidação requerida; ou (ii) se forem cassadas suas 
autorizações para execução dos serviços contratados. 
 

4.21. Os Titulares de CRA, mediante aprovação da Assembleia Geral, poderão 
requerer a substituição da B3 em hipóteses diversas daquelas previstas na Cláusula 4.20, 
acima, observado que tal decisão deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, 
nos termos da Cláusula 12 deste Termo de Securitização, e aprovada pela totalidade dos 
Titulares dos CRA em Circulação. 
 

4.22. O Escriturador ou Custodiante poderão ser substituídos, sem a necessidade 
de aprovação em Assembleia Geral, nas seguintes hipóteses: (i) os serviços não sejam 
prestados de forma satisfatória; (ii) caso o Escriturador ou o Custodiante estejam, 
conforme aplicável, impossibilitado de exercer as suas funções ou haja renúncia ao 
desempenho de suas funções nos termos previstos em contrato; ou (iii) em comum acordo 
entre a Emissora e o Escriturador ou Custodiante. 
 

4.23. Caso a Emissora ou os Titulares dos CRA desejem substituir o Escriturador ou 
Custodiante sem a observância das hipóteses previstas na Cláusula 4.22, acima, tal decisão 
deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, nos termos da Cláusula 12 deste 
Termo de Securitização. 
 

4.24. A substituição do Escriturador ou Custodiante deverá ser comunicada 
mediante notificação enviada para o Agente Fiduciário por escrito com, pelo menos, 30 
(trinta) dias de antecedência. 
 

4.25. O Formador de Mercado poderá ser substituído, sem a necessidade de 
aprovação em Assembleia Geral, nas seguintes hipóteses: (i) os serviços não sejam 
prestados de forma satisfatória; (ii) caso o Formador de Mercado esteja, conforme 
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aplicável, impossibilitado de exercer as suas funções ou haja renúncia ao desempenho de 
suas funções nos termos previstos em contrato; e (iii) em comum acordo entre a Emissora 
e o Formador de Mercado. 
 

4.26. Caso a Emissora ou os Titulares dos CRA desejem substituir o Formador de 
Mercado sem a observância das hipóteses previstas na Cláusula 4.25, acima, tal decisão 
deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, nos termos da Cláusula 12 deste 
Termo de Securitização. 
 

4.27. Caso ocorra quaisquer das possíveis substituições acima enumeradas, este 
Termo deverá ser objeto de aditivo em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da respectiva 
deliberação. 
 
 
5. SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRA 
 

5.1. Os CRA serão subscritos no mercado primário e integralizados pelo Preço de 
Integralização, desde que observadas as seguintes condições: 

 
(i) obtenção, pela Klabin e/ou suas respectivas sociedades controladas, 

controladoras ou sob controle comum (“Afiliadas”) e pela Emissora, 
de todas e quaisquer autorizações e aprovações que se fizerem 
necessárias à realização, efetivação, formalização, liquidação, boa 
ordem e transparência dos negócios jurídicos descritos no Contrato 
de Distribuição, incluindo, mas não se limitando, aprovações 
societárias, governamentais, regulatórias, contratuais, de terceiros, 
credores e/ou sócios;  

 
(ii) registro de toda a documentação necessária à Emissão e à Oferta 

perante os órgãos registrais competentes para a correta formalização 
e validação de tal documentação, notadamente junto ao Registro de 
Títulos e Documentos da localidade da sede das partes;  

 
(iii) cumprimento de todas as obrigações pela Klabin descritas no 

Contrato de Distribuição, e não ocorrência de qualquer das causas de 
vencimento antecipado das Debêntures estabelecidas na Escritura; 

 
(iv) manutenção de toda a estrutura de contratos, autorizações e demais 

acordos existentes e relevantes, os quais dão à Klabin e/ou suas 
Afiliadas condições fundamentais de funcionamento, bem como 
determinam os termos e condições da Emissão;  

 
(v) verificação de que todas e quaisquer obrigações pecuniárias 

assumidas pela Klabin e suas Afiliadas perante os Coordenadores e 
respectivas Afiliadas, advindas de quaisquer contratos, termos ou 
compromissos, estão devida e pontualmente adimplidas; 
 

(vi) conclusão do levantamento de informações e do processo de análise 
detalhada (due diligence) da Klabin e da Emissora, em termos 
satisfatórios aos Coordenadores e aos Assessores Legais, conforme 
padrão usualmente utilizado pelo mercado de capitais em operações 
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deste tipo, incluindo, mas não se limitando, aspectos relacionados à 
estrutura final da Emissão, à aquisição das Debêntures, à constituição 
de todos os Documentos da Operação e a questões societárias, 
regulatórias e tributárias;  

 
(vii) contratação e remuneração pela Klabin dos prestadores de serviços 

relacionados à boa estruturação e execução da Emissão, escolhidos 
em comum acordo com os Coordenadores, incluindo, mas não se 
limitando aos assessores legais, Agente Fiduciário dos CRA, 
Securitizadora, Banco Liquidante, Escriturador, auditores 
independentes, Agência de Classificação de Risco, Formador de 
Mercado e sistemas de negociação nos mercados primário e 
secundário, além de eventuais outros prestadores de serviço cuja 
necessidade venha a ser verificada até a data de liquidação da 
Oferta, escolhidos em comum acordo entre as Partes; 

 
(viii) apresentação, pela Emissora, do pedido de registro de emissão dos 

CRA perante a CVM e obtenção do referido registro; 
 
(ix) obtenção do registro dos CRA (I) para distribuição pública no mercado 

primário por meio do MDA e do DDA; e (II) para negociação no 
mercado secundário (mercados organizados), por meio do CETIP21 e 
do PUMA, administrados e operacionalizados pela B3, sendo a 
liquidação financeira e a custódia eletrônica dos CRA realizada por 
meio da B3; 

 
(x) cumprimento pela Klabin da legislação ambiental e trabalhista em 

vigor, adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias, 
destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ao meio ambiente e a 
seus trabalhadores decorrentes das atividades descritas em seu 
objeto social. A Klabin obriga-se, ainda, a proceder, e exigir que a 
proceda, a todas as diligências exigidas para suas atividades 
econômicas, preservando o meio ambiente e atendendo às 
determinações dos Órgãos Municipais, Estaduais, Distritais e Federais 
que, subsidiariamente, venham a legislar ou regulamentar as normas 
ambientais em vigor; 

 
(xi) recolhimento, pela Klabin e/ou Emissora, conforme o caso, de 

quaisquer taxas, encargos ou tributos incidentes sobre o registro da 
Emissão; 

 
(xii) cumprimento de todas as normas e regulamentação aplicável à Oferta 

e à companhia aberta, em especial a Instrução CVM nº 358, de 3 de 
janeiro de 2002, conforme alterada, a Instrução CVM 400, a Instrução 
CVM 414 e o Código de Autorregulação, incluindo, sem limitação, as 
obrigações de não se manifestar na mídia sobre a Oferta e os CRA, 
nos termos do art. 48 da Instrução CVM 400; 
 

(xiii) não ocorrência de (i) liquidação, dissolução ou decretação de falência 
da Klabin, da Emissora e/ou de suas controladas e/ou controladoras; 
(ii) pedido de autofalência da Klabin, da Emissora e/ou de suas 
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controladas (diretas e indiretas), coligadas, sociedades sob controle 
comum e/ou controladoras; (iii) pedido de falência formulado por 
terceiros em face da Klabin, da Emissora e/ou de suas controladas, 
coligadas, sociedades sob controle comum e/ou controladoras, e não 
devidamente elidido no prazo legal; (iv) propositura, pela Klabin, da 
Emissora e/ou de suas controladas, coligadas, sociedades sob 
controle comum e/ou controladoras, de plano de recuperação 
extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, 
independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação 
judicial do referido plano; ou (v) ingresso pela Klabin, da Emissora 
e/ou de suas controladas, coligadas, sociedades sob controle comum 
e/ou controladoras, em juízo com requerimento de recuperação 
judicial, independentemente de deferimento do processamento da 
recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; 

 
(xiv) realização de apresentação de business due diligence da Klabin, 

subsidiárias, controladas e coligadas, no que se refere à Oferta, 
abordando temas como: visão geral da Klabin; visão geral da 
administração; recursos humanos; operações e setor; concorrência; 
aspectos fiscais, contábeis, financeiros e econômicos; operações com 
partes relacionadas; planejamento e controle; políticas 
anticorrupção; dentre outros, a critério dos Coordenadores;  

 
(xv) a emissão dos CRA lastreados nos Créditos do Agronegócio, conforme 

estabelecido pela Lei 11.076; e 
 
(xvi) não ocorrência de inadimplemento de quaisquer obrigações da Klabin 

no âmbito da Escritura. 
 

5.2. O Preço de Integralização será pago à vista, em moeda corrente nacional, no 
ato da subscrição dos CRA, de acordo com os procedimentos da B3, nos termos do 
respectivo Boletim de Subscrição. 
 

5.3. Todos os CRA deverão ser subscritos e integralizados, prioritariamente, na 
primeira Data de Integralização. 

 

5.3.1. Caso parte dos CRA não seja integralizada na primeira Data de 
Integralização, o Preço de Integralização de tais CRA será constituído pelo Valor Nominal 
Unitário acrescido da Remuneração incorrida entre a primeira Data de Integralização e a 
data em que os referidos CRA forem efetivamente integralizados.  
 
6. CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO E DA AMORTIZAÇÃO DOS CRA  
 

6.1. A partir da primeira Data de Integralização, os CRA farão jus a juros 
remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal 
Unitário, a percentual equivalente a [●]% ([●]) da Taxa DI, conforme apurado em 
Procedimento de Bookbuilding. 
 

6.2. A remuneração dos CRA será calculada de forma exponencial e cumulativa 
pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou a 
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Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme aplicável, até a 
Data de Pagamento da Remuneração, e pagos ao final de cada Período de Capitalização, 
obedecida a seguinte fórmula: 
 
 
 

J=VNe x (FatorDI – 1) 
 
 
onde: 
 

“J” = valor da Remuneração dos CRA acumulada no período, devida no Período de 
Capitalização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;  
 
“VNe” = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário de cada CRA, 
informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
 
“FatorDI” = produtório das Taxas DI, com uso de percentual aplicado da data de 
início do Período de Capitalização (inclusive), até a data de Cálculo (exclusive), 
calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte 
forma:  

 
 
 

 
 
onde: 
 

“k” corresponde ao número de ordem das Taxas DI, sendo 'k' um número inteiro; 
 
“n” corresponde ao número total de Taxas DI consideradas no Período de 
Capitalização, sendo 'n' um número inteiro; 
 
“P” [●] ([●]), correspondente ao percentual do DI, informado com 2 (duas) casas 
decimais, conforme apurado em Procedimento de Bookbuilding; 
 
TDIk = Taxa DI expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com 
arredondamento, na base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, apurada 
da seguinte forma: 

 

 
onde: 
 

“DIk” = Taxa DI, divulgada pela B3, válida por 1 (um) dia (overnight), considerando 
sempre a Taxa DI divulgada com 2 (dois) Dias Úteis de defasagem em relação à data 
de cálculo, utilizada com 2 (duas) casas decimais;  

 
Observações: 

11
100
DITDI

252
1

k
k
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6.2.1. A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas 

decimais divulgado pela B3. 
 
6.2.2. O fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 

(dezesseis) casas decimais, sem arredondamento. 
 
6.2.3. 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. 

 
6.2.4. Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator 

resultante “Fator DI” com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento. 
 
6.3. Os valores relativos à Remuneração deverão ser pagos semestralmente a 

partir da Data de Emissão, aos Titulares de CRA em cada Data de Pagamento da 
Remuneração, conforme planilha constante do Anexo II a este Termo de Securitização. 
 

6.3.1. Todos os pagamentos devidos pela Emissora aos Titulares de CRA no 
âmbito deste Termo deverão ocorrer nas respectivas Datas de Pagamento da Remuneração 
ou na Data de Vencimento, conforme o caso, na forma da Cláusula 4.1(xix) acima.   

 
6.3.2. Para efeito do cálculo da Remuneração dos CRA, será sempre 

considerada a Taxa DI divulgada com 2 (dois) Dias Úteis de defasagem em relação à data 
do cálculo da Remuneração (exemplo: para o pagamento dos CRA no dia 29 (vinte e nove), 
será considerada a Taxa DI divulgada ao final do dia 27 (vinte e sete), pressupondo-se que 
os dias 27 (vinte e sete), 28 (vinte e oito) e 29 (vinte e nove) são Dias Úteis, e que não 
houve nenhum dia não útil entre eles.  

 
 

6.4. Indisponibilidade, Impossibilidade de Aplicação ou Extinção da Taxa DI  
 

6.4.1. No caso de extinção, indisponibilidade temporária ou ausência de 
apuração da Taxa DI por mais de 10 (dez) Dias Úteis consecutivos após a data esperada 
para sua apuração e/ou divulgação, ou, ainda, no caso de sua extinção ou impossibilidade 
de sua aplicação por imposição legal ou determinação judicial, deverá ser aplicada, em sua 
substituição: (i) a taxa que vier legalmente a substituí-la ou, no caso de inexistir substituto 
legal para a Taxa DI; (ii) a taxa média ponderada e ajustada das operações de 
financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais, cursadas no Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), expressa na forma percentual ao ano, base 
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada no Sistema de 
Informações do Banco Central - SISBACEN, transação PEFI300, opção 3 - Taxas de Juros, 
opção SELIC - Taxa-dia SELIC; ou, exclusivamente na ausência destas, (iii) o Agente 
Fiduciário dos CRA ou a Emissora deverá convocar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da 
data em que tomar conhecimento de quaisquer dos eventos referidos acima, Assembleia 
Geral, a qual terá como objeto a deliberação pelo titulares dos CRA, de comum acordo 
com a Emissora e a Devedora, sobre o novo parâmetro de remuneração dos CRA, parâmetro 
este que deverá preservar o valor real e os mesmos níveis da Remuneração. Tal Assembleia 
Geral deverá ser realizada dentro do prazo de 25 (vinte e cinco) dias contados da 
publicação do edital de convocação, ou, caso não se verifique quórum para realização da 
Assembleia Geral em primeira convocação, no prazo de 8 (oito) dias contados da nova 
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publicação do edital de convocação ou da data previamente estabelecida para a realização 
da Assembleia Geral em primeira convocação, caso a segunda convocação da Assembleia 
Geral tenha sido realizada em conjunto com a primeira convocação.  

 
6.4.2. Até a deliberação da Taxa Substitutiva será utilizada, para o cálculo 

do valor de quaisquer obrigações previstas neste Termo de Securitização, a última Taxa DI 
divulgada oficialmente, até a data da definição ou aplicação, conforme o caso, do novo 
parâmetro, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras entre a Emissora e os 
Titulares de CRA quando da divulgação posterior da taxa/índice de 
remuneração/atualização que seria aplicável. 

 
6.4.3. Caso a Taxa DI venha a ser divulgada antes da realização da 

Assembleia Geral, a referida Assembleia Geral não será mais realizada, e a Taxa DI 
divulgada passará novamente a ser utilizada para o cálculo da Remuneração. 

 
6.4.4. Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Emissora, a 

Klabin e os Titulares de CRA ou caso não seja realizada a Assembleia Geral mencionada na 
Cláusula 6.4.1 acima, a Emissora deverá informar à Devedora, o que acarretará o resgate 
antecipado obrigatório das Debêntures pela Klabin em conformidade com os procedimentos 
descritos no item 4.3.3 da Escritura e, consequentemente, o Resgate Antecipado dos CRA, 
no prazo de 30 (trinta) dias (i) da data de encerramento da respectiva Assembleia Geral, 
(ii) da data em que tal assembleia deveria ter ocorrido ou (iii) em outro prazo que venha a 
ser definido em referida assembleia, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da 
Remuneração devida até a data do efetivo resgate, calculada pro rata temporis desde a 
primeira Data de Integralização, sem incidência de qualquer prêmio. A Taxa DI a ser 
utilizada para cálculo da Remuneração nesta situação será a última Taxa DI disponível, 
conforme o caso. 
 
Amortização 
 

6.5. O Valor Nominal Unitário devido a título de pagamento de Amortização a 
cada Titular de CRA será realizado em uma única parcela, na Data de Vencimento, 
acrescido da respectiva Remuneração ou nas hipóteses de: (i) Resgate Antecipado dos CRA, 
em decorrência de eventual: (a) Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures; (b) 
Resgate Antecipado Total; (c) adesão de Titulares de CRA à Oferta de Resgate Antecipado 
dos CRA; (d) vencimento antecipado das Debêntures; (e) não definição da Taxa 
Substitutiva; ou (ii) Amortização Extraordinária dos CRA, em decorrência de eventual 
Amortização Extraordinária Facultativa. 

 
6.6. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de 

qualquer obrigação por quaisquer das Partes, até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o 
vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos valores 
a serem pagos. 

 
6.7. Deverá haver um intervalo de, no mínimo, 1 (um) Dia Útil entre o 

recebimento do pagamento dos Créditos do Agronegócio pela Emissora, na Conta 
Centralizadora, e o respectivo pagamento da Amortização aos Titulares do CRA.  

 
6.8. Qualquer alteração implementada nos termos desta Cláusula deverá ser 

efetuada mediante documento escrito, em conjunto com o Agente Fiduciário, após 
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aprovação dos Titulares dos CRA reunidos em Assembleia Geral, exceto nos casos previstos 
neste Termo de Securitização, devendo tal fato ser comunicado à B3. 

 
6.9. Após a primeira Data de Integralização, cada CRA terá seu valor de 

Amortização ou, nas hipóteses definidas neste Termo de Securitização, seu valor de 
Resgate Antecipado, calculado pela Emissora e divulgado pelo Agente Fiduciário dos CRA, 
com base na respectiva Remuneração aplicável.  

 
6.10. Não haverá amortização programada dos CRA.  

 
 
7. RESGATE ANTECIPADO DOS CRA, OFERTA DE RESGATE ANTECIPADO, AMORTIZAÇÃO 
EXTRAORDINÁRIA DOS CRA E VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEBÊNTURES 

 
7.1. Resgate Antecipado dos CRA 
 

7.1.1. Haverá o Resgate Antecipado dos CRA na ocorrência do Resgate 
Antecipado das Debêntures decorrente: (a) do Resgate Antecipado Facultativo Total das 
Debêntures; (b) do Resgate Antecipado Total; (c) da adesão de Titulares de CRA à Oferta 
de Resgate Antecipado dos CRA; (d) de evento de vencimento antecipado das Debêntures; 
e (e) da não definição da Taxa Substitutiva. 

 

7.1.2. Resgate Antecipado Facultativo Total. O Resgate Antecipado 
Facultativo Total das Debêntures somente poderá ocorrer (i) 24 (vinte e quatro) meses 
após primeira Data de Integralização; (ii) desde que haja a captação de recursos, pela 
Devedora, imediatamente antes ou simultaneamente ao resgate aqui previsto, na 
qualidade de devedora, coobrigada e/ou cedente, da emissão de certificados de 
recebíveis, de outro instrumento de securitização ou de instrumento de renda fixa, no 
âmbito do mercado de capitais brasileiro, direcionado ao mesmo público-alvo da presente 
Oferta, com vencimento posterior à Data de Vencimento; e (iii) mediante o pagamento, 
pela Devedora, de um prêmio de 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano sobre o saldo 
devedor do Valor Nominal Unitário, multiplicado pelo prazo remanescente das Debêntures.  

 
7.1.3. O valor a ser pago pela Emissora a título de Resgate Antecipado dos 

CRA deverá corresponder ao respectivo Preço de Resgate, observando-se o pagamento do 
prêmio previsto na Cláusula 7.1.2 (iii) quanto ao Resgate Antecipado dos CRA em 
decorrência do Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures. 

 
7.1.4. Os pagamentos decorrentes de Resgate Antecipado dos CRA, 

conforme o caso, serão realizados de forma pro rata entre todos os Titulares de CRA e 
alcançarão, indistintamente, todos os CRA por meio de procedimento adotado pela B3, 
para os ativos custodiados eletronicamente na B3.  

 
7.1.5. O Resgate Antecipado dos CRA deverá ser comunicado à B3, com 

antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da respectiva data de sua efetivação por meio 
do envio de correspondência neste sentido, à B3, informando a respectiva data do Resgate 
Antecipado dos CRA. 

 
7.2. Oferta de Resgate Antecipado dos CRA 
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7.2.1. A Emissora deverá, obrigatoriamente, de forma irrevogável e 
irretratável, a qualquer momento a partir da primeira Data de Integralização, realizar 
Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, caso a Klabin realize uma Oferta de Resgate 
Antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula 4.8.18 da Escritura. A Oferta de 
Resgate Antecipado dos CRA deverá refletir os mesmos termos e condições estabelecidos 
para a Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures e será operacionalizada na forma 
descrita abaixo. 

 
7.2.2. A Emissora deverá comunicar todos os Titulares de CRA, por meio do 

Edital de Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, sobre a realização da Oferta de Resgate 
Antecipado dos CRA, descrevendo os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado 
dos CRA, incluindo: (i) o valor proposto para o resgate dos CRA; (ii) a data em que se 
efetivará o resgate, que não poderá exceder 60 (sessenta) dias corridos a contar da data 
de envio e/ou publicação do Edital de Oferta de Resgate Antecipado dos CRA; (iii) a forma 
e prazo para manifestação do titular de CRA a Emissora em relação à Oferta de Resgate 
Antecipado dos CRA; e (iv) demais informações relevantes para a realização do resgate dos 
CRA. A apresentação de proposta de resgate dos CRA, nos termos aqui previstos, poderá 
ser realizada pela Emissora, a partir da primeira Data de Integralização, a qualquer 
momento durante a vigência dos CRA. 
 

7.2.3. A Emissora deverá: (i) na respectiva data de término do prazo de 
adesão à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, confirmar ao Agente Fiduciário e à 
Devedora se haverá o resgate antecipado; e (ii) com antecedência mínima de 3 (três) Dias 
Úteis da respectiva data do resgate antecipado comunicar, por meio do envio de 
correspondência neste sentido, à B3, informando a respectiva data do resgate antecipado. 
O resgate antecipado, caso ocorra, seguirá os procedimentos operacionais da B3, sendo 
todos os procedimentos de aceitação, validação dos investidores realizados fora do âmbito 
da B3. 

 
7.3. Amortização Extraordinária dos CRA  

 
7.3.1. Observado o limite de 98,00% (noventa e oito por cento) do Valor 

Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, e o limite previsto na Cláusula 
7.3.2(iii) abaixo, os CRA deverão ser amortizados extraordinariamente na hipótese de 
Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures, prevista nas Cláusulas 4.9.7 e 
seguintes da Escritura, devendo a Emissora promover a amortização extraordinária dos CRA 
pelo seu saldo devedor, acrescido da Remuneração devida e não paga, calculada pro rata 
temporis, até a respectiva data de Amortização Extraordinária, conforme a amortização 
das Debêntures. 

7.3.2. A Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures somente 
poderá ser realizada pela Devedora, nos termos da Escritura de Emissão: (i) 24 (vinte e 
quatro) meses após a primeira Data de Integralização; (ii) desde que haja a captação, pela 
Devedora, imediatamente antes ou simultaneamente à amortização aqui prevista, na 
qualidade de devedora, coobrigada e/ou cedente, da emissão de certificados de 
recebíveis, de outro instrumento de securitização ou de instrumento de renda fixa, no 
âmbito do mercado de capitais brasileiro, direcionado ao mesmo público alvo da presente 
Oferta, com vencimento posterior à Data de Vencimento, conforme definida acima; (iii) se 
após a Amortização Extraordinária Facultativa, o saldo do Valor Nominal das Debêntures 
totalize, no mínimo, R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); e (iv) mediante o 
pagamento, pela Devedora aos titulares das Debêntures, de um prêmio de 0,30% (trinta 
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centésimos por cento) ao ano sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário, 
multiplicado pelo prazo remanescente das Debêntures, acrescido da remuneração das 
Debêntures devida e não paga, calculada desde a primeira Data de Integralização ou data 
de pagamento da remuneração das Debêntures imediatamente anterior, conforme 
aplicável, até Data da Amortização Extraordinária Facultativa.  

7.3.3. A Emissora utilizará os recursos decorrentes da amortização 
antecipada facultativa das Debêntures para a Amortização Extraordinária dos CRA, até o 2° 
(segundo) Dia Útil seguinte ao do recebimento de tais recursos, sob pena de liquidação do 
Patrimônio Separado, nos termos previstos neste Termo de Securitização. 

7.3.4. Os pagamentos a que se refere a Cláusula 7.3.3, acima, serão 
efetuados sob acompanhamento do Agente Fiduciário, alcançando todos os CRA 
proporcionalmente ao seu Valor Nominal Unitário na data do evento. A Emissora 
comunicará os Titulares de CRA sobre a amortização extraordinária por meio de publicação 
de comunicado, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da efetiva realização do 
pagamento antecipado, informando: (a) a data da Amortização Extraordinária; (b) o 
percentual do Valor Nominal Unitário dos CRA que será amortizada; (c) o Valor da 
Amortização Extraordinária; e (d) quaisquer outras informações que a Emissora entenda 
necessárias à operacionalização da Amortização Extraordinária Facultativa, sendo certo 
que a operacionalização da amortização extraordinária dos CRA, através da B3, será 
realizada com a anuência do Agente Fiduciário. 

7.4. Na hipótese de Amortização Extraordinária dos CRA, a Emissora elaborará e 
disponibilizará à B3, via sistema, o valor da amortização extraordinária dos CRA, em até 3 
(três) Dias Úteis antes da data do evento de amortização extraordinária, sendo que o valor 
da amortização extraordinária deverá ser anuído pelo Agente Fiduciário, o qual deverá 
informar à B3 sobre sua anuência. Ainda, a Emissora deverá disponibilizar uma nova tabela 
de pagamentos dos CRA, recalculando o Valor Nominal Unitário dos CRA, se necessário os 
percentuais de amortização das parcelas futuras, mas sem alteração do número de 
amortizações e vencimento final, correspondente as alterações que tiverem sido 
promovidas no cronograma de amortização das Debêntures. 
 

7.5. Resgate decorrente de Vencimento Antecipado das Debêntures 
 

7.5.1. Na ocorrência de qualquer hipótese de vencimento antecipado não 
automático das Debêntures, conforme descritos na Cláusula 5.2 da Escritura, a Emissora 
deverá convocar uma Assembleia Geral, para que seja deliberada a orientação da 
manifestação da Emissora, na qualidade de titular das Debêntures, em relação a tais 
eventos. Caso, observados os quóruns de instalação previstos neste Termo de 
Securitização: (i) em primeira convocação, os Titulares de CRA que representem, no 
mínimo, 2/3 (dois terços) dos Titulares de CRA em Circulação presentes na Assembleia 
Geral; ou (ii) em segunda convocação, a maioria simples dos Titulares de CRA em 
Circulação presentes, conforme aplicável, sendo que, nesta hipótese, referente a segunda 
convocação, o quórum de instalação não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) dos 
CRA em Circulação, votem por orientar a Emissora a manifestar-se contrariamente ao 
vencimento antecipado das Debêntures, a Emissora deverá assim manifestar-se, sendo 
certo que em qualquer outra hipótese, incluindo, sem limitação, a não instalação da 
Assembleia Geral ou não manifestação dos Titulares de CRA, o Vencimento Antecipado da 
Debêntures deverá ser declarado, o que acarretará o Resgate Antecipado dos CRA, nos 
termos acima previstos. 

290



 
  

  
 

 

37 
 

A ocorrência de qualquer hipótese de vencimento antecipado automático das Debêntures, 
conforme descritas na Cláusula 5.1 da Escritura também acarretará Resgate Antecipado 
dos CRA, nos termos acima previstos. 

7.5.2. Vencimento Antecipado Automático. Observada a Cláusula 7.5.3 
abaixo, independentemente de aviso, interpelação ou notificação extrajudicial, ou mesmo 
de assembleia de titulares de Debêntures ou de CRA, todas as obrigações constantes da 
Escritura serão declaradas antecipadamente vencidas, pelo que se exigirá da Devedora o 
pagamento integral, com relação a todas as Debêntures, do Valor Nominal Unitário, 
acrescido da Remuneração devida, calculada pro rata temporis, desde a Data de 
Integralização, ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, 
conforme aplicável, até a data do efetivo pagamento, nas seguintes hipóteses:  

 
(i) descumprimento, pela Devedora, de qualquer obrigação 

pecuniária relacionada às Debêntures, não sanada no prazo de 
2 (dois) Dias Úteis contados de seu vencimento;  

 
(ii) pedido de recuperação judicial, independente de deferimento 

pelo juízo competente, ou submissão a qualquer credor ou 
classe de credores de pedido de negociação de plano de 
recuperação extrajudicial, formulado pela Devedora e/ou por 
qualquer de suas controladas, independentemente de ter sido 
requerida homologação judicial do referido plano;  

 
(iii) extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de 

autofalência, pedido de falência formulado por terceiros e não 
elidido no prazo legal ou decretação de falência da Devedora 
e/ou por qualquer de suas controladas;  

 
(iv) declaração de vencimento antecipado de qualquer operação 

no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, no Brasil 
e/ou no exterior, não sanado no respectivo prazo de cura, da 
Devedora e/ou qualquer de suas controladas ou coligadas 
(incluindo quaisquer emissões de debêntures), seja como 
parte ou como garantidora, em valor individual ou agregado 
igual ou superior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), 
ou valor equivalente em outras moedas, respeitado seu 
respectivo prazo de cura;  

 
(v) inadimplemento de qualquer operação no âmbito dos 

mercados financeiro e de capitais, no Brasil e/ou no exterior, 
não sanado no respectivo prazo de cura, da Devedora e/ou 
qualquer de suas controladas ou coligadas (incluindo quaisquer 
emissões de debêntures), seja como parte ou como 
garantidora, em valor individual ou agregado igual ou superior 
a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), ou valor 
equivalente em outras moedas, respeitado seu respectivo 
prazo de cura, ou, caso não haja, se tal inadimplemento não 
for sanado no prazo de cura de 2 (dois) Dias Úteis contados do 
inadimplemento; 
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(vi) redução de capital social da Devedora, exceto se: 

(a) realizada com o objetivo de absorver prejuízos, nos termos 
do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações; ou (b) 
previamente autorizada, de forma expressa e por escrito, 
pelos titulares das Debêntures, conforme disposto no artigo 
174 da Lei das Sociedades por Ações;  

 
(vii) (1) incorporação (de sociedades e/ou de ações) da Devedora 

por quaisquer terceiros; (2) fusão ou cisão da Devedora; e/ou 
(3) transferência do controle acionário, direto ou indireto, da 
Devedora, ou a realização pela Devedora de qualquer 
reorganização societária, exceto: (a) mediante prévia 
aprovação da Securitizadora, a partir de consulta aos Titulares 
de CRA, reunidos em assembleia geral especialmente 
convocada com esse fim; (b) caso Klabin Irmãos & Cia. e/ou a 
Niblak Participações S.A. mantiverem o controle, direto e/ou 
indireto, sobre mais de 51% (cinquenta e um por cento) das 
ações de emissão da Devedora com direito a voto; (c) se tais 
eventos envolverem apenas sociedades do mesmo grupo 
econômico da Devedora; ou (d) a sociedade sobrevivente da 
referida reorganização societária assuma expressamente as 
obrigações da Devedora na Escritura;  

 
(viii) aplicação dos recursos oriundos das Debêntures em destinação 

diversa da descrita na Cláusula 3.5 da Escritura;  
 
(ix) distribuição de dividendos, pagamento de juros sobre o capital 

próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos a seus 
acionistas, caso a Devedora esteja em mora com qualquer de 
suas obrigações pecuniárias estabelecidas na Escritura, 
observados os prazos de cura aplicáveis, ressalvado, 
entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório 
previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; 

 
(x) transformação da forma societária da Devedora, nos termos do 

artigo 220 a 222, da Lei das Sociedades por Ações;  
 
(xi) se a Escritura, o Contrato de Aquisição de Debêntures, este 

Termo de Securitização, ou qualquer de suas disposições, for 
declarada inválida, ineficaz, nula ou inexequível, por qualquer 
lei ou decisão judicial ou sentença arbitral;  

 
(xii) na hipótese de a Devedora e/ou qualquer de suas controladas 

praticar qualquer ato visando anular, revisar, cancelar ou 
repudiar, por meio judicial ou extrajudicial, a Escritura, o 
Contrato de Aquisição de Debêntures, neste Termo de 
Securitização, ou qualquer documento relativo à operação de 
securitização ou qualquer das suas respectivas cláusulas;  
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(xiii) caso a Escritura, ou quaisquer outros documentos relacionados 
à Operação de Securitização envolvendo os CRA seja, por 
qualquer motivo, resilido, rescindido ou por qualquer outra 
forma extinto, observado que, no que se refere a prestadores 
de serviço, o vencimento antecipado aqui previsto somente 
ocorrerá após transcorrido o prazo para substituição do 
prestador de serviço, no prazo previsto no respectivo 
contrato; e  

 

(xiv) constituição pela Devedora, controladas e coligadas, ou em 
decorrência de dívida ou obrigação da Devedora, controladas 
e coligadas, de qualquer ônus sobre as Debêntures que não 
seja decorrente da sua vinculação à Operação de 
Securitização. 

 
7.5.3. Vencimento Antecipado Não Automático. Tão logo tome ciência de 

qualquer um dos eventos descritos abaixo pela Devedora ou por terceiros, a Debenturista 
deverá declarar o vencimento antecipado das Debêntures e de todas as obrigações 
constantes da Escritura e exigir da Devedora o pagamento integral, com relação a todas as 
Debêntures, do Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração devida, calculada pro 
rata temporis, desde a primeira Data de Integralização, ou a Data de Pagamento da 
Remuneração imediatamente anterior, conforme aplicável, até a data do efetivo 
pagamento das Debêntures declaradas vencidas, nas seguintes hipóteses, exceto se a 
assembleia geral de Titulares de CRA deliberar pela não declaração de seu vencimento 
antecipado:  

 
(i) descumprimento, pela Devedora, de qualquer obrigação não 

pecuniária relacionada às Debêntures estabelecida na 
Escritura, não sanada no prazo de 10 (dez) Dias Úteis do 
referido vencimento, sendo que esse prazo não se aplica às 
obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo 
específico;  

 
(ii) não cumprimento de qualquer decisão judicial final e 

irrecorrível ou arbitral definitiva, de natureza condenatória, 
contra a Devedora e/ou qualquer de suas controladas, em 
valor unitário ou agregado superior a R$100.000.000,00 (cem 
milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas, no 
prazo estipulado na respectiva decisão exceto se tiver sido 
oferecida tempestivamente garantia em juízo para discussão 
dos valores executados; 

 
(iii) arresto, sequestro ou penhora de bens da Devedora, cujo 

valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a 
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) ou o equivalente em 
outras moedas, exceto se, no prazo de até 15 (quinze) Dias 
Úteis, contados da data do respectivo arresto, sequestro ou 
penhora o referido evento tiver sido sanado;  
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(iv) protesto de títulos contra a Devedora e/ou qualquer de suas 
controladas cujo valor não pago, individual ou agregado, seja 
igual ou ultrapasse R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), 
ou seu equivalente em outras moedas, salvo se o protesto 
tiver sido efetuado por erro ou má-fé de terceiros, desde que 
validamente comprovado à Debenturista pela Devedora, ou se 
for cancelado, ou ainda se for validamente contestado em 
juízo, em qualquer hipótese, no prazo máximo de 10 (dez) 
Dias Úteis contados da data do respectivo protesto;  

 
(v) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das 

autorizações e licenças, inclusive as ambientais, relevantes 
para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela 
Devedora e/ou por qualquer de suas controladas, exceto se, 
referida autorização ou licença estiver comprovadamente em 
processo de renovação ou se dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data de tal não renovação, cancelamento, 
revogação ou suspensão a Devedora comprove a existência de 
provimento jurisdicional autorizando a regular continuidade 
das atividades até a renovação ou obtenção da referida 
licença ou autorização; 

 
(vi) transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de 

cessão a terceiros, pela Devedora das obrigações assumidas na 
Escritura ou em qualquer documento da operação, sem a 
prévia anuência da Securitizadora, a partir de consulta aos 
Titulares de CRA reunidos em assembleia geral, nos termos 
deste Termo de Securitização, especialmente convocada para 
este fim; 

 
(vii) mudança ou alteração do objeto social da Devedora de forma 

a alterar suas atuais atividades principais relacionadas ao 
agronegócio ou a agregar a essas atividades novos negócios 
que tenham prevalência ou possam representar desvios em 
relação às atividades atualmente desenvolvidas, salvo se 
aprovada previamente pela Securitizadora, a partir de 
consulta aos Titulares de CRA reunidos em assembleia geral, e 
mantida sua característica de integrante da cadeia do 
agronegócio, para fins do artigo 23 da Lei 11.076; 

 
(viii) expropriação, nacionalização, desapropriação ou qualquer 

aquisição compulsória, por qualquer autoridade 
governamental, da totalidade ou de parte substancial dos 
ativos, propriedades ou das ações do capital social da 
Devedora;  

 
(ix) violação pela Devedora e suas controladas, controladoras, 

coligadas, sociedades sob controle comum, bem como seus 
respectivos dirigentes, administradores ou de qualquer pessoa 
natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito em 
proveito de tais empresas, conforme reconhecido em decisão 
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judicial, de qualquer dispositivo de qualquer lei ou 
regulamento aplicável contra prática de atos de corrupção ou 
atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, 
a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada 
(“Lei de Lavagem de Dinheiro”), e as Leis Anticorrupção 
(abaixo definidas); 

 
(x) inobservância da Legislação Socioambiental (conforme abaixo 

definida) em vigor, em especial, mas não se limitando, (i) à 
legislação e regulamentação relacionadas à saúde e segurança 
ocupacional e ao meio ambiente, bem como (ii) ao incentivo, 
de qualquer forma, à prostituição ou utilização em suas 
atividades mão-de-obra infantil ou em condição análoga à de 
escravo;  

 
(xi) provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas, enganosas, 

inconsistentes, incompletas ou imprecisas, em qualquer 
aspecto relevante, quaisquer das declarações ou garantias 
prestadas pela Devedora na Escritura; e  

 
(xii) venda, alienação e/ou transferência e/ou promessa de 

transferência de ativos da Devedora ou suas controladas que 
ultrapassem a valor, individual ou agregado, igual ou superior 
a 20% (vinte por cento) dos ativos da Devedora, com base nas 
demonstrações financeiras consolidadas e auditadas de 
período imediatamente anterior.  

 
7.5.4. Para fins de declaração do vencimento antecipado de forma não 

automática prevista na Cláusula 7.5.3, o titular de Debêntures deverá seguir o que vier a 
ser decidido pelos titulares dos CRA, em assembleia geral. 

 
7.5.5. A assembleia geral de Titulares de CRA, que determinará a decisão da 

Securitizadora sobre o não vencimento antecipado previsto na Cláusula 7.5.3: (1) será 
realizada em conformidade com o previsto neste Termo de Securitização, observados seus 
procedimentos e o respectivo quórum; e (2) deverá deliberar por não declarar o 
vencimento antecipado dos CRA e das Debêntures. 

  
7.6. Regras Comuns 

 
7.6.1. A ocorrência de qualquer dos eventos descritos nas Cláusulas 7.5.2 e 

7.5.3 deverá ser prontamente comunicada pela Devedora à Debenturista, em prazo de até 
1 (um) Dia Útil da data em que tomar conhecimento. O descumprimento do dever de 
informar, pela Devedora, não impedirá o exercício de poderes, faculdades e pretensões 
previstos na Escritura e nos demais Documentos da Operação, pela Securitizadora ou pelos 
Titulares de CRA, inclusive o de declarar o vencimento antecipado das Debêntures e dos 
CRA.  

 
7.6.2. Na ocorrência do vencimento antecipado das Debêntures (tanto o 

automático, quanto o não automático), independentemente da comunicação referida na 
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Cláusula 7.6.1 acima, a Devedora obriga-se a efetuar o pagamento do Valor Nominal 
Unitário, ou do saldo do Valor Nominal Unitário, se for o caso, acrescido da Remuneração, 
calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização, ou a Data de Pagamento da 
Remuneração imediatamente anterior, conforme aplicável, até a data do seu efetivo 
pagamento e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Devedora nos termos 
da Escritura, em até 2 (dois) Dias Úteis contados: (i) com relação aos eventos da Cláusula 
5.1 da Escritura, da data em que ocorrer o evento ali listado; e (ii) com relação aos 
eventos da Cláusula 5.2 da Escritura, da data em que for aprovado pela Debenturista o 
vencimento antecipado, se assim deliberado for por Titulares de CRA.  

8. GARANTIAS E ORDEM DE PAGAMENTOS 
 

8.1. Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, 
nem haverá coobrigação por parte da Emissora. Os CRA não contarão com garantia 
flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu 
patrimônio, que não componha o Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as 
Obrigações. 
 

8.2. Os Créditos do Agronegócio não contam com garantias específicas, reais ou 
pessoais. 
 
Ordem de Pagamentos 
 

8.3. Os valores integrantes do Patrimônio Separado, inclusive, sem limitação, 
aqueles recebidos em razão do pagamento dos valores devidos no âmbito das Debêntures, 
deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de pagamentos, de 
forma que cada item somente será pago caso haja recursos disponíveis após o cumprimento 
do item anterior:  

 
(i) Despesas; 

 
(ii) Remuneração; 

 
(iii) Valor correspondente em caso de Resgate Antecipado dos CRA, se for o caso; 

 
(iv) Amortização; e 

 
(v) Liberação dos valores à Conta de Livre Movimentação. 

 
9. REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO 
 

9.1. Nos termos previstos pela Lei 9.514 e pela Lei 11.076, será instituído regime 
fiduciário sobre os Créditos do Agronegócio, bem como sobre a Conta Centralizadora, nos 
termos desta Cláusula 9 e da declaração emitida pela Emissora com relação à instituição 
do Regime Fiduciário sobre os Créditos do Agronegócio, conforme Anexo IV ao presente 
Termo de Securitização. 
 

9.2. Os Créditos do Patrimônio Separado, sujeitos ao Regime Fiduciário ora 
instituído, são destacados do patrimônio da Emissora e passam a constituir patrimônio 
separado distinto, que não se confunde com o da Emissora, destinando-se especificamente 
ao pagamento dos CRA e das demais obrigações relativas ao Patrimônio Separado, e se 
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manterão apartados do patrimônio da Emissora até que se complete o resgate de todos os 
CRA a que estejam afetados, nos termos do artigo 11 da Lei 9.514. 
 

9.2.1. O Patrimônio Separado será composto: (i) pelos Créditos do 
Agronegócio; (ii) pelos valores que venham a ser depositados na Conta Centralizadora; e 
(iii) pelos respectivos bens e/ou direitos decorrentes dos itens (i) a (ii), acima. 

 
9.2.2. O Patrimônio Separado deverá ser isento de qualquer ação ou 

execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à 
execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só 
responderá, exclusivamente, pelas Obrigações. 

 
9.2.3. A Emissora será responsável, no limite do Patrimônio Separado, 

perante os titulares dos CRA, pelo ressarcimento do valor do Patrimônio Separado que 
houver sido atingido em decorrência de ações judiciais ou administrativas de natureza 
fiscal ou trabalhista da Emissora ou de sociedades do seu mesmo grupo econômico, no caso 
de aplicação do artigo 76 da Medida Provisória nº 2.158-35. 

 
9.2.4. Exceto nos casos previstos em legislação específica, em nenhuma 

hipótese os Titulares de CRA terão o direito de haver seus créditos no âmbito da Emissão 
contra o patrimônio da Emissora, sendo sua realização limitada à liquidação dos Créditos 
do Patrimônio Separado. 

 
9.2.5. A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado não dará causa à 

declaração de sua quebra, cabendo, nessa hipótese, ao Agente Fiduciário dos CRA ou à 
Emissora convocar Assembleia Geral dos Titulares dos CRA para deliberar sobre as normas 
de administração ou liquidação do Patrimônio Separado. 
 

9.3. Os Créditos do Patrimônio Separado: (i) responderão apenas pelas obrigações 
inerentes aos CRA e pelo pagamento das despesas de administração do Patrimônio 
Separado e respectivos custos e obrigações fiscais, conforme previsto neste Termo de 
Securitização; (ii) estão isentos de qualquer ação ou execução de outros credores da 
Emissora que não sejam os Titulares de CRA; e (iii) não são passíveis de constituição de 
outras garantias ou excussão, por mais privilegiadas que sejam, exceto conforme previsto 
neste Termo de Securitização. 
 

9.4. Todos os recursos oriundos dos Créditos do Patrimônio Separado que estejam 
depositados em contas correntes de titularidade da Emissora deverão ser mantidos 
disponíveis em conta de depósito à vista, ficando vedada a aplicação de tais recursos em 
qualquer produto financeiro.  
 
 
Administração do Patrimônio Separado  
 

9.5. Observado o disposto na Cláusula 13, abaixo, a Emissora, em conformidade 
com a Lei 9.514 e a Lei 11.076: (i) administrará o Patrimônio Separado instituído para os 
fins da Emissão; (ii) promoverá as diligências necessárias à manutenção de sua 
regularidade; (iii) manterá o registro contábil independente do restante de seu patrimônio; 
e (iv) elaborará e publicará as respectivas demonstrações financeiras do Patrimônio 
Separado. 
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9.5.1. A Emissora somente responderá pelos prejuízos que causar por 
descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração 
temerária, ou, ainda, por desvio de finalidade do Patrimônio Separado, com culpa ou dolo. 

 
9.5.2. A Emissora fará jus ao recebimento da Taxa de Administração.  
 
9.5.3. A Taxa de Administração será paga diretamente pela Klabin ou será 

custeada pelos recursos do Patrimônio Separado, caso a Klabin não realize esse 
pagamento, e será paga mensalmente, no 5º (quinto) Dia Útil de cada mês. 

 
9.5.4. A Taxa de Administração continuará sendo devida mesmo após o 

vencimento dos CRA, caso a Emissora ainda esteja atuando em nome dos Titulares de CRA, 
remuneração esta que será devida proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora. 
Caso os recursos do Patrimônio Separado não sejam suficientes para o pagamento da Taxa 
de Administração e um Resgate Antecipado dos CRA estiver em curso, os titulares dos CRA 
arcarão com a Taxa de Administração, ressalvado seu direito de, num segundo momento, 
se reembolsarem com a Klabin após a realização do Patrimônio Separado. 

 
9.5.5. A Taxa de Administração será acrescida dos valores dos tributos que 

incidem sobre a prestação desses serviços (pagamento com gross up), tais como: (i) ISS, (ii) 
PIS; e (iii) COFINS, excetuando-se o imposto de renda de responsabilidade da fonte 
pagadora, bem como outros tributos que venham a incidir sobre a Taxa de Administração, 
sendo certo que serão acrescidos aos pagamentos valores adicionais, de modo que a 
Emissora receba os mesmos valores que seriam recebidos caso nenhum dos impostos 
elencados nesta cláusula fosse incidente. 

 
9.5.6. A Klabin ou o Patrimônio Separado, caso a Klabin não o faça, 

ressarcirá a Emissora de todas as despesas incorridas com relação ao exercício de suas 
funções, tais como, notificações, extração de certidões, contratação de especialistas, 
auditoria e/ou fiscalização, assessoria legal aos Titulares de CRA, publicações em geral, 
transportes, alimentação, viagens e estadias, voltadas à proteção dos direitos e interesses 
dos Titulares de CRA ou para realizar os Créditos do Agronegócio. O ressarcimento pela 
Klabin a que se refere esta cláusula será efetuado em até 10 (dez) Dias Úteis após a 
efetivação da despesa em questão e desde que tenha havido aprovação prévia e por escrito 
(ainda que de forma eletrônica) da Klabin para despesas superiores a R$10.000,00 (dez mil 
reais).  

 
9.5.7. Adicionalmente, em caso de inadimplemento dos CRA ou alteração 

dos termos e condições dos CRA, das Debêntures e do Contrato de Aquisição de 
Debêntures, será devido à Emissora (i) pela Klabin, caso a demanda seja originada por 
esta; ou (ii) pelo Patrimônio Separado, caso a demanda seja originada pelos titulares dos 
CRA, remuneração adicional no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por homem-hora de 
trabalho dedicado à participação em Assembleias Gerais e a consequente implementação 
das decisões nelas tomadas, paga em 10 (dez) Dias Úteis após a comprovação da entrega, 
pela Emissora, de "relatório de horas" à parte que originou a demanda adicional.  

 
9.5.8. O pagamento da remuneração prevista na Cláusula 9.5.7 acima 

ocorrerá sem prejuízo da remuneração devida a terceiros eventualmente contratados para 
a prestação de serviços acessórios àqueles prestados pela Emissora. 

 
9.5.9. A Emissora declara que: 
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(i) a custódia da Escritura será realizada pelo Custodiante, conforme o 

previsto nas Cláusulas 3.4 e 3.5 do presente Termo de Securitização ; e  
 

(ii) as atividades relacionadas à administração dos Créditos do Agronegócio 
serão exercidas pela Emissora, incluindo-se nessas atividades, 
principalmente, mas não se limitando, as relacionadas a seguir: (a) 
receber, de forma direta e exclusiva, todos os pagamentos que vierem 
a ser efetuados por conta dos Créditos do Agronegócio, na Conta 
Centralizadora, deles dando quitação; e (b) emitir os termos de 
quitação, sob ciência do Agente Fiduciário dos CRA, quando encerrados 
os compromissos contratuais. 

 
 
10. DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA EMISSORA 
 

10.1. Sem prejuízo das demais declarações expressamente previstas na 
regulamentação aplicável, neste Termo de Securitização, nos demais Documentos da 
Operação e nos Documentos Comprobatórios, a Emissora, neste ato, declara e garante que:  
 

(i) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma 
de sociedade por ações com registro de companhia aberta categoria B perante 
a CVM e de acordo com as leis brasileiras; 

 
(ii) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à 

celebração deste Termo de Securitização, da Emissão e ao cumprimento de 
suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais 
e estatutários necessários para tanto; 

 
(iii) os representantes legais que assinam este Termo de Securitização têm 

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

 
(iv) não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário dos CRA que 

impeça o Agente Fiduciário dos CRA ou a Emissora de exercer plenamente 
suas funções; 

 
(v) este Termo de Securitização constitui uma obrigação legal, válida e 

vinculativa da Emissora, exequível de acordo com os seus termos e condições;  
 

(vi) a celebração e o cumprimento de suas obrigações previstas no presente 
Termo de Securitização não infringem ou contrariam: (1) qualquer contrato ou 
documento no qual a Emissora seja parte ou pelo qual quaisquer de seus bens 
e propriedades estejam vinculados, nem irá resultar em vencimento 
antecipado de qualquer obrigação estabelecida em qualquer desses contratos 
ou instrumentos;  
 

(vii) é legítima e única titular do lastro dos CRA, ou seja, das Debêntures que 
representam os Créditos do Agronegócio; 
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(viii) nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença, ordem de, 
ou qualificação perante qualquer autoridade governamental ou órgão 
regulatório, adicional aos já concedidos, é exigido para o cumprimento, pela 
Emissora, de suas obrigações nos termos do presente Termo de Securitização 
ou para a realização da Emissão; 
 

(ix) o lastro dos CRA, ou seja, os Créditos do Agronegócio, encontram-se livres e 
desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições de natureza 
pessoal, real, ou arbitral, não sendo do conhecimento da Emissora a 
existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da Emissora de 
celebrar este Termo de Securitização; e 

 
(x) não tem conhecimento de existência de procedimento administrativo ou 

arbitral, inquérito ou outro tipo de investigação governamental que possa 
afetar a capacidade da Emissora de cumprir com as obrigações assumidas 
neste Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação. 

 
10.2. Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste Termo de 

Securitização, a Emissora obriga-se, adicionalmente, a: 
 

(i) administrar o Patrimônio Separado, mantendo para o mesmo registro contábil 
próprio e independente de suas demonstrações financeiras; 

 
(ii) informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da própria Emissora 

diretamente ao Agente Fiduciário dos CRA, por meio de comunicação por 
escrito, bem como aos participantes do mercado, conforme aplicável, 
observadas as regras da CVM; 

 
(iii) fornecer ao Agente Fiduciário dos CRA os seguintes documentos e 

informações, sempre que solicitado: 
 

(a) dentro de 10 (dez) Dias Úteis, cópias de todos os seus demonstrativos 
financeiros e/ou contábeis, auditados ou não, inclusive dos 
demonstrativos do Patrimônio Separado, assim como de todas as 
informações periódicas e eventuais exigidas pelos normativos da CVM, 
nos prazos ali previstos, relatórios, comunicados ou demais documentos 
que devam ser entregues à CVM, na data em que tiverem sido 
encaminhados, por qualquer meio, àquela autarquia;  

 
(b) dentro de 10 (dez) Dias Úteis, cópias de todos os documentos e 

informações, inclusive financeiras e contábeis, fornecidos pela Klabin e 
desde que por ela entregue, nos termos da legislação vigente;  

 
(c) dentro de 10 (dez) Dias Úteis, qualquer informação ou cópia de 

quaisquer documentos que lhe sejam razoavelmente solicitados, 
permitindo que o Agente Fiduciário dos CRA, por meio de seus 
representantes legalmente constituídos e previamente indicados, tenham 
acesso aos seus livros e registros contábeis, bem como aos respectivos 
registros e relatórios de gestão e posição financeira referentes ao 
Patrimônio Separado;  
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(d) dentro de 10 (dez) Dias Úteis da data em que forem publicados, cópias 
dos avisos de fatos relevantes e atas de assembleias gerais, reuniões do 
conselho de administração e da diretoria da Emissora que, de alguma 
forma, envolvam o interesse dos Titulares de CRA; e  

 
(e) cópia de qualquer notificação judicial, extrajudicial ou administrativa 

recebida pela Emissora em até 10 (dez) Dias Úteis contados da data de 
seu recebimento ou prazo inferior se assim exigido pelas circunstâncias.  

 
(iv) submeter, na forma da lei, suas contas e demonstrações contábeis, inclusive 

aquelas relacionadas ao Patrimônio Separado, a exame por empresa de 
auditoria; 

 
(v) informar ao Agente Fiduciário dos CRA, em até 10 (dez) Dias Úteis de seu 

conhecimento, qualquer descumprimento pela Klabin e/ou por eventuais 
prestadores de serviços contratados em razão da Emissão de obrigação 
constante deste Termo de Securitização e dos demais Documentos da 
Operação;  

 
(vi) efetuar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da apresentação de cobrança 

pelo Agente Fiduciário dos CRA, com recursos do Patrimônio Separado o 
pagamento de todas as despesas razoavelmente incorridas e comprovadas 
pelo Agente Fiduciário dos CRA que sejam necessárias para proteger os 
direitos, garantias e prerrogativas dos Titulares de CRA ou para a realização 
de seus créditos. As despesas a que se refere esta alínea compreenderão, 
inclusive, as despesas relacionadas com:  

 
(a) publicação ou divulgação, conforme o caso, de relatórios, avisos e 

notificações previstos neste Termo de Securitização, e outras exigidas, 
ou que vierem a ser exigidas por lei; 

 
(b) extração de certidões; 

 
(c) despesas com viagens, incluindo custos com transporte, hospedagem e 

alimentação, quando necessárias ao desempenho das funções; e 
 

(d) eventuais auditorias ou levantamentos periciais que venham a ser 
imprescindíveis em caso de omissões e/ou obscuridades nas informações 
devidas pela Emissora, pelos prestadores de serviço contratados em 
razão da Emissão, e/ou da legislação aplicável. 

 
(vii) manter sempre atualizado seu registro de companhia aberta perante a CVM; 

 
(viii) manter contratada, durante a vigência deste Termo de Securitização, 

instituição financeira habilitada para a prestação do serviço de banco 
liquidante; 

 
(ix) não realizar negócios e/ou operações (a) alheios ao objeto social definido em 

seu estatuto social; (b) que não estejam expressamente previstos e 
autorizados em seu estatuto social; ou (c) que não tenham sido previamente 
autorizados com a estrita observância dos procedimentos estabelecidos em 
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seu estatuto social, sem prejuízo do cumprimento das demais disposições 
estatutárias, legais e regulamentares aplicáveis; 

 
(x) não praticar qualquer ato em desacordo com seu estatuto social, com este 

Termo de Securitização e/ou com os demais Documentos da Operação, em 
especial os que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e 
integral cumprimento das obrigações assumidas neste Termo de Securitização; 

 
(xi) comunicar, em até 10 (dez) Dias Úteis, ao Agente Fiduciário dos CRA, por 

meio de notificação, a ocorrência de quaisquer eventos e/ou situações que 
possam, no juízo razoável do homem ativo e probo, colocar em risco o 
exercício, pela Emissora, de seus direitos, garantias e prerrogativas, 
vinculados aos bens e direitos integrantes do Patrimônio Separado e que 
possam, direta ou indiretamente, afetar negativamente os interesses da 
comunhão dos Titulares de CRA conforme disposto no presente Termo de 
Securitização;  

 
(xii) não pagar dividendos com os recursos vinculados ao Patrimônio Separado; 

 
(xiii) manter em estrita ordem a sua contabilidade, por meio da contratação de 

prestador de serviço especializado, a fim de atender as exigências contábeis 
impostas pela CVM às companhias abertas, bem como efetuar os respectivos 
registros de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade do Brasil, 
permitindo ao Agente Fiduciário dos CRA o acesso irrestrito aos livros e 
demais registros contábeis da Emissora; 

 
(xiv) manter: 

 
(a) válidos e regulares todos os alvarás, licenças, autorizações ou 

aprovações necessárias ao regular funcionamento da Emissora, 
efetuando todo e qualquer pagamento necessário para tanto; 

 
(b) seus livros contábeis e societários regularmente abertos e registrados na 

Junta Comercial de sua respectiva sede social, na forma exigida pela Lei 
das Sociedades por Ações, pela legislação tributária e pelas demais 
normas regulamentares, em local adequado e em perfeita ordem; 

 
(c) em dia o pagamento de todos os tributos devidos em âmbito federal, 

estadual ou municipal; 
 

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

(xvi) fornecer aos Titulares dos CRA, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis contados do 
recebimento da solicitação respectiva, informações relativas aos Créditos do 
Agronegócio;  

 
(xvii) caso entenda necessário e a seu exclusivo critério, substituir durante a 

vigência dos CRA um ou mais prestadores de serviço envolvidos na presente 
Emissão, independentemente da anuência dos titulares dos CRA por meio de 
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Assembleia Geral ou outro ato equivalente, desde que não prejudique no 
pagamento da remuneração do CRA, por outro prestador devidamente 
habilitado para tanto, a qualquer momento. Nesta hipótese, caso a 
remuneração dos novos prestadores de serviços seja superior àquela paga aos 
atuais, tal substituição deverá ser aprovada previamente e por escrito pela 
Klabin;  

 
(xviii) informar e enviar todos os dados financeiros e atos societários necessários à 

realização do relatório anual, conforme Instrução CVM 583, que venham a ser 
solicitados pelo Agente Fiduciário e que não possam ser por ele obtidos de 
forma independente, os quais deverão ser devidamente encaminhados pela 
Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para 
disponibilização na CVM; e  

 
(xix) informar ao Agente Fiduciário dos CRA a ocorrência de qualquer Evento de 

Liquidação do Patrimônio Separado, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis a 
contar de sua ciência.  

 
10.3. Sem prejuízo das demais obrigações legais da Emissora, é obrigatória: 

 
(i) a elaboração de balanço refletindo a situação do Patrimônio Separado; 

 
(ii) relatório de descrição das despesas incorridas no respectivo período;  

 
(iii) relatório de custos referentes à defesa dos direitos, garantias e prerrogativas 

dos Titulares de CRA, inclusive a título de reembolso ao Agente Fiduciário dos 
CRA; e 

 
(iv) elaboração de relatório contábil a valor de mercado dos ativos integrantes do 

Patrimônio Separado, segregados por tipo e natureza de ativo, observados os 
termos e as condições deste Termo de Securitização. 

 
10.4. A Emissora responsabiliza-se pela exatidão das informações e declarações 

prestadas ao Agente Fiduciário dos CRA e aos investidores. 
 
 
11. AGENTE FIDUCIÁRIO 
 

11.1. A Emissora nomeia e constitui o Agente Fiduciário dos CRA, que, neste ato, 
aceita a nomeação para, nos termos da Lei 9.514, da Lei 11.076, da Instrução CVM 414, da 
Instrução CVM 583 e do presente Termo de Securitização, representar, perante a Emissora 
e quaisquer terceiros, os interesses da comunhão dos Titulares de CRA. 
 

11.2. O Agente Fiduciário declara que: 
 

(i) aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres 
e atribuições previstas na legislação e regulamentação específica e neste 
Termo de Securitização; 

 
(ii) aceita integralmente este Termo de Securitização, todas as suas cláusulas e 

condições; 
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(iii) está devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a 

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

 
(iv) a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas 

obrigações aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente 
assumida pelo Agente Fiduciário; 

 
(v) verificou a legalidade e a ausência de vícios da operação objeto do presente 

Termo de Securitização, incluindo a aquisição dos Créditos do Agronegócio; 
 

(vi) recebeu todos os documentos que possibilitaram o devido cumprimento das 
atividades inerentes à condição de agente fiduciário, conforme solicitados à 
Emissora e ao Coordenador Líder;  

 
(vii) exceto conforme indicado em contrário neste Termo de Securitização, os 

Créditos do Agronegócio consubstanciam o Patrimônio Separado, estando 
vinculados única e exclusivamente aos CRA; 

 
(viii) não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo 

66 da Lei das Sociedades por Ações; 
 

(ix) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas 
na Instrução CVM 583;  

 
(x) assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1° do artigo 6 da Instrução 

CVM 583, tratamento equitativo a todos os titulares dos CRA em relação a 
outros titulares de certificados de recebíveis do agronegócio de eventuais 
emissões realizadas pela Emissora, sociedade coligada, Controlada, 
Controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, em que venha atuar 
na qualidade de agente fiduciário; e 

 
(xi) não possui qualquer relação com a Emissora ou com a Klabin ou com a 

Debenturista que o impeça de exercer suas funções de forma diligente. 
 

11.3. O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura 
deste Termo de Securitização ou de aditamento relativo à sua nomeação, devendo 
permanecer no cargo até (i) a Data de Vencimento; ou (ii) sua efetiva substituição pela 
Assembleia Geral. 
 

11.4. Constituem deveres do Agente Fiduciário, dentre aqueles estabelecidos na 
Instrução CVM 583, mas não se limitando a esta: 
 

(i) exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os 
Titulares de CRA;  
 

(ii) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRA, empregando, no 
exercício da função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo 
costuma empregar na administração de seus próprios bens; 
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(iii) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRA, acompanhando a 
atuação da Emissora na gestão do Patrimônio Separado; 

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

de qualquer outra modalidade de impedimento e realizar a imediata 
convocação da Assembleia Geral para deliberar sobre sua substituição; 

 
(v) conservar em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e demais 

papéis relacionados com o exercício de suas funções; 
 

(vi) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações 
contidas neste Termo de Securitização, diligenciando para que sejam sanadas 
eventuais omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento; 

 
(vii) adotar, quando cabíveis, medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à 

defesa dos interesses dos Titulares de CRA, bem como à realização dos 
Créditos do Agronegócio, vinculados ao Patrimônio Separado, caso a Emissora 
não o faça; 
 

(viii) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora, alertando 
os Titulares de CRA, no relatório anual, sobre inconsistências ou omissões de 
que tenha conhecimento; 
 

(ix) verificar, até o vencimento dos CRA, a efetiva destinação, pela Devedora, dos 
recursos levantados por meio da Oferta, em conformidade com o previsto na 
Cláusula 4.10 acima e na Escritura; 

 
(x) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado 

por meio das informações divulgadas pela Emissora sobre o assunto; 
 

(xi) opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de 
modificações nas condições dos CRA; 

 
(xii) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, 

certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, 
cartórios de protesto, das Varas do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública 
ou outros órgãos pertinentes, onde se localiza a sede do estabelecimento 
principal da Emissora e/ou da Klabin e/ou da Debenturista; 

 
(xiii) solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa da Emissora ou do 

Patrimônio Separado, a custo do Patrimônio Separado ou dos próprios 
Titulares de CRA; 

 
(xiv) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral, na forma da Cláusula 12, 

abaixo; 
 

(xv) comparecer as Assembleias Gerais a fim de prestar as informações que lhe 
forem solicitadas; 
 

(xvi) manter atualizada a relação dos Titulares de CRA e de seus endereços; 
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(xvii) coordenar o sorteio das debêntures a serem resgatadas, na forma prevista na 
Escritura; 
 

(xviii) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo de 
Securitização, especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e 
de não fazer; e  
 

(xix) comunicar aos Titulares de CRA qualquer inadimplemento, pela Emissora, de 
obrigações financeiras assumidas neste Termo de Securitização, incluindo as 
cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares de CRA e 
que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Emissora, 
indicando as consequências para os Titulares de CRA e as providências que 
pretende tomar a respeito do assunto, observado o prazo de 7 (sete) Dias 
Úteis, conforme previsto na Instrução CVM 583; e 
 

(xx) prestar contas à Emissora das despesas necessárias à salvaguarda dos direitos 
e interesses dos Titulares de CRA, que serão imputadas ao Patrimônio 
Separado; 

 
(xxi) 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, para a Emissão, os fatos relevantes ocorridos durante o 
exercício relativo aos CRA, o qual deverá conter, no mínimo, as informações 
previstas na Instrução CVM 583.  

 
11.5. O Agente Fiduciário receberá da Devedora, diretamente, ou da Emissora, 

neste caso conforme posteriormente reembolsada pela Devedora, a exclusivo critério da 
Emissora, ou pelos recursos do Patrimônio Separado caso a Klabin não realize esse 
pagamento, em caso de não pagamento pela Devedora, como remuneração pelo 
desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei aplicável e 
deste Termo de Securitização, remuneração de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por ano, 
sendo o primeiro pagamento devido no 5º (quinto) Dia Útil após a assinatura deste Termo 
de Securitização, e os demais pagamentos, nas mesmas datas dos períodos subsequentes 
até o resgate total dos CRA. 
 

11.5.1. A remuneração definida na cláusula acima continuará sendo 
devida, mesmo após o vencimento dos CRA, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando 
em nome dos Titulares de CRA, remuneração esta que será devida proporcionalmente aos 
meses de atuação do Agente Fiduciário. Caso os recursos do Patrimônio Separado não 
sejam suficientes para o pagamento da remuneração do Agente Fiduciário, e um Evento de 
Resgate Antecipado estiver em curso, os titulares dos CRA arcarão com sua remuneração, 
ressalvado seu direito de num segundo momento serem reembolsados pela Klabin, após a 
realização do Patrimônio Separado. 

 
11.5.2. As parcelas de remuneração do Agente Fiduciário serão 

atualizadas anualmente pela variação acumulada do IPCA, 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, calculadas pro rata die, se necessário.  

 
11.5.3. Os valores referidos acima serão acrescidos dos valores dos 

tributos que incidem sobre a prestação desses serviços (pagamento com gross up), tais 
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como: (i) ISS, (ii) PIS; (iii) COFINS; e (iv) outros tributos que venham a incidir sobre a 
remuneração do Agente Fiduciário, excetuando-se o Imposto sobre a Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza – IR, nas respectivas alíquotas vigentes a cada data de pagamento, 
sendo certo que serão acrescidos aos pagamentos valores adicionais, de modo que o 
Agente Fiduciário receba os mesmos valores que seriam recebidos caso nenhum dos 
impostos elencados nesta cláusula fosse incidente. 

 
11.5.4. Caso a Emissora não esteja adimplente com todas as suas 

obrigações assumidas no presente Termo de Securitização, ou em caso de reestruturação 
de suas condições após a subscrição, será devida ao Agente Fiduciário uma remuneração 
adicional correspondente a R$400,00 (quatrocentos reais) por hora-homem de trabalho 
dedicado a (i) execução da Oferta, (ii) comparecimento em reuniões formais ou 
conferências telefônicas; (iii) implementação das consequentes decisões tomadas em tais 
eventos, pagas, mensalmente, 5 (cinco) dias após comprovação da entrega, pelo Agente 
Fiduciário, de "relatório mensal de horas". Entende-se por reestruturação das condições da 
Oferta os eventos relacionados a (A) alteração (i) dos prazos de pagamento e remuneração, 
(ii) das condições relacionadas ao vencimento antecipado, e (iii) outras condições previstas 
nos documentos da Oferta, bem como validação (B) de assembleias gerais presenciais ou 
virtuais e aditamentos aos documentos da operação. Os eventos relacionados a 
amortização não são considerados reestruturação.  
 

11.6. A Emissora ressarcirá, com os recursos do Patrimônio Separado, caso a Klabin 
não o faça nos termos previstos na cláusula 11.5, acima, o Agente Fiduciário de todas as 
despesas incorridas com relação ao exercício de suas funções, tais como, notificações, 
extração de certidões, contratação de especialistas, auditoria e/ou fiscalização, assessoria 
legal aos Titulares de CRA, publicações em geral, transportes, alimentação, viagens e 
estadias, voltadas à proteção dos direitos e interesses dos Titulares de CRA ou para realizar 
os Créditos do Agronegócio. O ressarcimento a que se refere esta cláusula será efetuado 
em até 5 (cinco) Dias Úteis após a entrega, à Emissora, dos documentos comprobatórios 
das despesas efetivamente incorridas.  

 
11.7. O Agente Fiduciário poderá ser substituído e continuará exercendo suas 

funções até que um novo agente fiduciário assuma, nas hipóteses de ausência ou 
impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência, ou qualquer outro 
caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
ocorrência de qualquer desses eventos, uma Assembleia Geral, para que seja eleito o novo 
agente fiduciário.  
 

11.7.1. A Assembleia Geral a que se refere a cláusula anterior poderá ser 
convocada pelo Agente Fiduciário a ser substituído, pela Emissora, por Titulares de CRA 
que representem 10% (dez por cento) dos CRA em Circulação, ou pela CVM. Se a 
convocação não ocorrer até 15 (quinze) dias antes deste termo final do prazo referido na 
cláusula acima, caberá à Emissora efetuá-la.  

 
11.7.2. A substituição do Agente Fiduciário fica sujeita à comunicação 

prévia à CVM, no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis, contados do registro do aditamento do 
presente Termo de Securitização e à sua manifestação acerca do atendimento aos 
requisitos prescritos na Instrução CVM 538.  
 

11.8. O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído, mediante a imediata 
contratação de seu substituto a qualquer tempo, pelo voto favorável de Titulares de CRA 
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que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em 
Circulação, reunidos em Assembleia Geral convocada na forma prevista pela Cláusula 12, 
abaixo. 

 
11.9. Em casos excepcionais, a CVM pode proceder à convocação da Assembleia 

Geral para escolha do novo agente fiduciário ou nomear substituto provisório, conforme 
disposição do parágrafo 3º do artigo 7º, da Instrução CVM 583. 

 
11.10. O Agente Fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os 

deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo 
de Securitização. 

 
11.11. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deve ser objeto 

de aditamento ao presente Termo de Securitização. 
 
11.12. Nos casos em que o Agente Fiduciário vier a assumir a administração do 

Patrimônio Separado, incluindo, mas não se limitando a, casos de Eventos de Liquidação do 
Patrimônio Separado, o Agente Fiduciário deverá usar de toda e qualquer medida prevista 
em lei, na Escritura ou neste Termo de Securitização para proteger direitos ou defender 
interesses dos Titulares de CRA. 
 

(i) declarar, observadas as condições deste Termo de Securitização, 
antecipadamente vencidos os CRA e cobrar seu principal e acessórios; 

 
(ii) tomar qualquer providência necessária para que os Titulares de CRA realizem 

seus créditos; e 
 

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

 
11.12.1. O Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade 

pela não adoção das medidas contempladas nos incisos acima se, convocada a Assembleia 
Geral, esta assim o autorizar por deliberação da unanimidade dos titulares de CRA em 
Circulação. Na hipótese do inciso (iii), acima, será suficiente a deliberação da maioria dos 
titulares de CRA em Circulação. 
 

11.13. O Agente Fiduciário responde perante os Titulares de CRA e a Emissora pelos 
prejuízos que lhes causar por culpa, dolo, descumprimento de disposição legal 
regulamentar ou deste Termo de Securitização, negligência, imprudência, imperícia ou 
administração temerária ou, ainda, por desvio de finalidade do Patrimônio Separado desde 
que sob sua gestão, todos apurados por sentença judicial transitada em julgado. 
 

11.14. O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer 
juízo sobre a orientação acerca de qualquer fato da Emissão que seja de competência de 
definição pelos Titulares de CRA, comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade 
com as instruções que lhe forem transmitidas por estes. Neste sentido, o Agente Fiduciário 
não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos 
decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos Titulares de CRA a ele 
transmitidas conforme definidas pelos Titulares de CRA e reproduzidas perante a Emissora, 
independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência 
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disto aos Titulares de CRA ou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao 
escopo da Instrução CVM 583 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. 
 

11.15. O Agente Fiduciário verificará a legalidade e ausência de vícios da Emissão, 
além de assegurar a veracidade, completude, consistência, correção e suficiência das 
informações constantes neste Termo de Securitização e no Prospecto. 

 
11.16. O Agente Fiduciário presta serviços de agente fiduciário nas seguintes 

emissões da Emissora:  
          

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 83ª Série da 1ª Emissão 
Emissora Eco Securitizadora de Créditos do Agronegócio S.A 
Valor Total da Emissão R$200.000.000,00  
Quantidade 200.000 
Data de Emissão 30 de junho de 2016 
Data de Vencimento 28 de junho de 2019 
Garantias Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 

Resgate Antecipado 
Nos termos da Cláusula 6.12 do respectivo termo de 
securitização 

Amortização 
Nos termos da Cláusula 6.9 do respectivo termo de 
securitização 

Enquadramento Adimplente 
    
    

Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 86ª e 87ª Séries da 1ª Emissão 
Emissora Eco Securitizadora de Créditos do Agronegócio S.A 
Valor Total da Emissão R$11.770.000,00  
Quantidade 11.770 
Data de Emissão 24 de junho de 2016 
Data de Vencimento 20 de junho de 2017 
Garantias Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Aval e Endosso 

Resgate Antecipado 
Nos termos da Cláusula 2.7.1 do respectivo termo de 
securitização 

Amortização 
Nos termos da Cláusula 2.5.2 do respectivo termo de 
securitização 

Enquadramento Adimplente 
            
            

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 84ª Série da 1ª Emissão 
Emissora Eco Securitizadora de Créditos do Agronegócio S.A 
Valor Total da Emissão R$200.000.000,00  
Quantidade 200.000 

309



 
  

  
 

 

56 
 

Data de Emissão 28 de junho de 2016 
Data de Vencimento 29 de junho de 2026 
Garantias Sem Garantias 

Resgate Antecipado 
Nos termos da Cláusula 6.11 do respectivo termo de 
securitização 

Amortização 
Nos termos da Cláusula 6.9 do respectivo termo de 
securitização 

Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 102ª e 103ª Séries da 1ª Emissão 
Emissora Eco Securitizadora de Créditos do Agronegócio S.A 
Valor Total da Emissão R$30.000.000,00  
Quantidade 30.000 
Data de Emissão 26 de dezembro de 2016 
Data de Vencimento 16 de março de 2023 

Garantias 

Sem Garantias para os CRA 
A CPR Financeira conta com Fiança e a Alienação Fiduciária de 
Bens Imóveis 

Resgate Antecipado NA 

Amortização 
Nos termos da Cláusula 3.7 do respectivo termo de 
securitização 

Enquadramento Adimplente 
 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 105ª Série da 1ª Emissão 
Emissora Eco Securitizadora de Créditos do Agronegócio S.A 
Valor Total da Emissão R$845.916.000,00  
Quantidade 845.916 
Data de Emissão 28 de março de 2017 
Data de Vencimento 28 de março de 2022 
Garantias Sem Garantias  
Resgate Antecipado Nos termos da Cláusula 7 do respectivo termo de securitização 

Amortização 
Nos termos da Cláusula 6.5 do respectivo termo de 
securitização 

Enquadramento Adimplente 
 
12. ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRA  
 

12.1. Os Titulares dos CRA poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia 
Geral a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de CRA, 
observado o disposto nesta cláusula. 

 
12.2. A Assembleia Geral poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela 

Emissora, pela CVM ou por Titulares de CRA que representem, no mínimo, 10% (dez por 

310



 
  

  
 

 

57 
 

cento) dos CRA em Circulação, neste último caso mediante correspondência escrita 
enviada, por meio eletrônico ou postagem, a cada Titular de CRA, podendo, para esse fim, 
ser utilizado qualquer meio de comunicação cuja comprovação de recebimento seja 
possível, e desde que o fim pretendido seja atingido, tais como envio de correspondência 
com aviso de recebimento, fac-símile e correio eletrônico (e-mail).  

 
12.3. A Assembleia Geral também poderá ser convocada mediante publicação de 

edital no jornal “Valor Econômico”, por 3 (três) vezes, com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias. A segunda convocação da Assembleia de Titulares de CRA deverá ser 
realizada separadamente da primeira convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) 
dias da data prevista para instalação da Assembleia Geral de Titulares dos CRA. 

 
12.4. Independentemente da convocação prevista nesta cláusula, será considerada 

regular a Assembleia Geral à qual comparecerem todos os Titulares de CRA. 
 
12.5. A Assembleia Geral realizar-se-á no local onde a Emissora tiver a sede; 

quando houver necessidade de efetuar-se em outro lugar, as correspondências de 
convocação indicarão, com clareza, o lugar da reunião. É permitido aos Titulares de CRA 
participar da Assembleia Geral por meio de conferência eletrônica e/ou videoconferência, 
entretanto deverão manifestar o voto em Assembleia Geral por comunicação escrita ou 
eletrônica. 

 
12.6. Aplicar-se-á à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei 11.076, na 

Lei 9.514 e na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias de acionistas, 
salvo no que se refere aos representantes dos Titulares de CRA, que poderão ser quaisquer 
procuradores, titulares dos CRA ou não, devidamente constituídos há menos de 1 (um) ano 
por meio de instrumento de mandato válido e eficaz. Cada CRA em Circulação 
corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais.  

 
12.7. A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença 

de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) 
dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, observado que o 
quórum mínimo para deliberação não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) dos CRA 
em Circulação.   

 
12.8. O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral e prestar aos 

Titulares de CRA as informações que lhe forem solicitadas. De igual maneira, a Emissora 
poderá convocar quaisquer terceiros para participar das Assembleias Gerais, sempre que a 
presença de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberação da ordem do dia. 
 

12.9. A presidência da Assembleia Geral caberá, de acordo com quem a convocou:  
 

(i) ao Diretor Presidente ou Diretor de Relações com Investidores da Emissora; 
 

(ii) ao representante do Agente Fiduciário;  
 

(iii) ao titular de CRA eleito pelos demais; ou 
 

(iv) àquele que for designado pela CVM. 
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12.10. As deliberações em Assembleias Gerais serão tomadas pelos votos favoráveis 
de Titulares de CRA que representem a maioria dos presentes na Assembleia, exceto nas 
deliberações em Assembleias Gerais que (a) impliquem (i) a alteração da Remuneração ou 
Amortização, ou de suas datas de pagamento, bem como dos Encargos Moratórios; (ii) a 
alteração da Data de Vencimento; (iii) as alterações nas características dos Eventos de 
Liquidação do Patrimônio Separado, do Resgate Antecipado dos CRA e/ou da Amortização 
Extraordinária dos CRA; (iv) a concessão de prazo adicional de 30 (trinta) dias corridos à 
Klabin para a substituição do Crédito do Agronegócio e manutenção da securitização; (v)  
transferência, a qualquer título, da parcial ou totalidade das Debêntures, nos termos da 
Cláusula 3.6.3 da Escritura; (vi) as alterações na presente cláusula. Essas deliberações 
dependerão de aprovação de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos votos 
favoráveis de titulares de CRA em Circulação; ou (b) que declarem o Vencimento 
Antecipado Não Automático das Debêntures, nos termos da Cláusula 7.5.1, acima, caso em 
que deverão ser observados os quóruns lá previstos. 
 

12.11. Este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operação poderão 
ser alterados, independentemente de deliberação de Assembleia Geral ou de consulta aos 
Titulares de CRA, sempre que tal alteração decorra: (i) exclusivamente da necessidade de 
atendimento de exigências da CVM ou das câmaras de liquidação onde os CRA estejam 
registrados para negociação; (ii) de normas legais regulamentares; e (iii) da correção de 
erros materiais, e/ou ajustes ou correções de procedimentos operacionais refletidos em 
qualquer dos Documentos da Operação que não afetem os direitos dos Titulares de CRA.  
 

12.12. As deliberações tomadas em Assembleias Gerais, observado o respectivo 
quórum de instalação e de deliberação estabelecido neste Termo de Securitização, serão 
consideradas válidas e eficazes e obrigarão os titulares dos CRA, quer tenham comparecido 
ou não à Assembleia Geral, e, ainda que, nela tenham se abstido de votar, ou votado 
contra, devendo ser divulgado o resultado da deliberação aos Titulares de CRA, na forma 
da regulamentação da CVM, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos contados da 
realização da Assembleia Geral.  
 
 
13. LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO 
 

13.1. A ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos poderá ensejar a 
assunção imediata da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, sendo 
certo que, nesta hipótese, o Agente Fiduciário deverá convocar em até 2 (dois) Dias Úteis 
uma Assembleia Geral para deliberar sobre a forma de administração e/ou eventual 
liquidação, total ou parcial, do Patrimônio Separado:  
 

(i) pedido de recuperação judicial ou submissão a qualquer credor ou classe de 
credores de pedido de negociação de plano de recuperação extrajudicial, 
formulado pela Emissora;  
 

(ii) extinção, liquidação, dissolução, declaração de insolvência, pedido de 
autofalência, pedido de falência formulado por terceiros, não contestado ou 
elidido no prazo legal, ou decretação de falência da Emissora;  
 

(iii) qualificação, pela Assembleia Geral, de um Vencimento Antecipado das 
Debêntures como um Evento de Liquidação do Patrimônio Separado; 
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(iv) não observância pela Emissora dos deveres e das obrigações previstos nos 
instrumentos celebrados com os prestadores de serviço da Emissão, tais como 
Agente Fiduciário, Banco Liquidante e Escriturador, desde que, comunicada 
para sanar ou justificar o descumprimento, não o faça nos prazos previstos no 
respectivo instrumento aplicável; 

 
(v) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não 

pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, sendo que, nesta 
hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal 
inadimplemento perdure por mais de 30 (trinta) dias, contados da notificação 
formal e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário à Emissora; 

 
(vi) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações 

pecuniárias previstas neste Termo de Securitização que dure por mais de 5 
(cinco) Dias Úteis, caso haja recursos suficientes no Patrimônio Separado e 
desde que exclusivamente a ela imputado. O prazo ora estipulado será 
contado de notificação formal e comprovadamente realizada pelo Agente 
Fiduciário à Emissora; 
 

(vii) desvio de finalidade do Patrimônio Separado; e 
 
(viii) decisão judicial por violação, pela Emissora, de qualquer dispositivo legal ou 

regulatório, nacional ou estrangeiro, relativo à prática de corrupção ou de 
atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, as Leis 
Anticorrupção. 

 
13.2. A Assembleia Geral mencionada na Cláusula 13.1, acima, instalar-se á, em 

primeira convocação, com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 
2/3 (dois terços) dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, 
sendo válidas as deliberações tomadas pela maioria absoluta dos titulares de CRA em 
Circulação.   

 
13.3. A Assembleia Geral de que trata a Cláusula 13.1, acima, será convocada 

mediante publicação de edital no jornal “Valor Econômico”, por 3 (três) vezes, com 
antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Caso não haja quórum suficiente para (i) instalar a 
Assembleia Geral em primeira ou segunda convocações ou, ainda que instalada, (ii) 
deliberar a matéria, o Agente Fiduciário deverá nomear um liquidante do Patrimônio 
Separado e indicar formas de liquidação a serem adotadas por ele para fins do 
cumprimento das Cláusulas 13.5 e seguintes do presente Termo. 

 
13.4. Em referida Assembleia Geral, os Titulares de CRA deverão deliberar: (i) 

pela liquidação, total ou parcial, do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser 
nomeado o liquidante e as formas de liquidação; ou (ii) pela não liquidação do Patrimônio 
Separado, hipótese na qual deverá ser deliberada a administração do Patrimônio Separado 
pelo Agente Fiduciário ou nomeação de outra instituição administradora, fixando, em 
ambos os casos, as condições e termos para sua administração, bem como sua respectiva 
remuneração. O liquidante será a Emissora caso esta não tenha sido destituída da 
administração do Patrimônio Separado. 

 
13.5. A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência 

dos Créditos do Patrimônio Separado aos Titulares de CRA, representados pelo Agente 
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Fiduciário (ou pela instituição administradora cuja contratação seja aprovada pelos 
Titulares de CRA, na Assembleia Geral prevista na Cláusula 13.4, acima), para fins de 
extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora decorrente dos CRA. 
 

13.5.1. Na hipótese do inciso (vi) da Cláusula 13.1, acima, e 
destituída a Emissora, caberá ao Agente Fiduciário ou à referida instituição administradora 
(i) administrar os Créditos do Patrimônio Separado; (ii) esgotar todos os recursos judiciais e 
extrajudiciais para a realização dos Créditos do Agronegócio; (iii) ratear os recursos 
obtidos entre os Titulares de CRA na proporção de CRA detidos, observado o disposto neste 
Termo de Securitização; e (iv) transferir as Debêntures representativas dos Créditos do 
Agronegócio aos Titulares de CRA, na proporção de CRA detidos por cada titular dos CRA.  

 
13.5.2. O Custodiante fará a custódia e guarda das vias físicas dos 

Documentos Comprobatórios até a data de liquidação total do Patrimônio Separado, nos 
termos da Cláusula 3.4 deste Termo de Securitização.  
 

13.6. A realização dos direitos dos Titulares de CRA estará limitada aos Créditos 
do Patrimônio Separado, nos termos do parágrafo 3o do artigo 11 da Lei 9.514, não 
havendo qualquer outra garantia prestada por terceiros ou pela própria Emissora. 
 
 
14. DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO  
 

14.1. As seguintes Despesas serão de responsabilidade da Klabin: 
 

(i) as despesas com a emissão dos CRA e a gestão, realização e administração do 
Patrimônio Separado, incluindo, sem limitação, o pagamento da Taxa de 
Administração e os honorários previstos na Cláusula 9.5.7 do presente Termo 
de Securitização; 
 

(ii) despesas com a formatação e disponibilização dos Prospectos e dos materiais 
publicitários de divulgação do aviso ao mercado, do Anúncio de Início e do 
Anúncio de Encerramento no contexto da Emissão, na forma da 
regulamentação aplicável;  

 
(iii) as despesas com prestadores de serviços contratados para a Emissão, tais 

como o Escriturador, o Banco Liquidante, Custodiante, Agente Fiduciário, a 
agência de rating e a B3; 

 
(iv) os honorários, despesas e custos de terceiros especialistas, advogados, 

auditores ou fiscais relacionados com procedimentos legais incorridos para 
resguardar os interesses dos Titulares de CRA e realização dos Créditos do 
Patrimônio Separado; 

 
(v) as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da 

sucumbência em ações judiciais ajuizadas com a finalidade de resguardar os 
interesses dos Titulares de CRA e a realização dos Créditos do Patrimônio 
Separado; 

 
(vi) eventuais despesas com registros perante órgãos de registro do comércio e 

publicação de documentação de convocação e societária da Emissora 
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relacionada aos CRA, bem como de eventuais aditamentos aos mesmos, na 
forma da regulamentação aplicável; 

 
(vii) honorários e demais verbas e despesas ao Agente Fiduciário, bem como 

demais prestadores de serviços eventualmente contratados mediante 
aprovação prévia em Assembleia Geral, em razão do exercício de suas funções 
nos termos deste Termo de Securitização; 

 
(viii) remuneração e todas as verbas devidas às instituições financeiras onde se 

encontrem abertas as contas correntes integrantes do Patrimônio Separado; 
 

(ix) despesas com registros perante a ANBIMA, CVM, B3, Juntas Comerciais e 
Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, conforme o caso, da 
documentação societária da Emissora relacionada aos CRA, a este Termo de 
Securitização e aos demais Documentos da Operação, bem como de eventuais 
aditamentos aos mesmos; 

 
(x) despesas necessárias para a realização das Assembleias Gerais, na forma da 

regulamentação aplicável, incluindo as despesas com sua convocação, desde 
que solicitadas pelos Titulares dos CRA ou pela Emissora e pelo Agente 
Fiduciário no exclusivo interesse dos Titulares dos CRA; 

 
(xi) honorários de advogados, custas e despesas correlatas (incluindo verbas de 

sucumbência) incorridas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário na defesa 
de eventuais processos administrativos, e/ou judiciais propostos contra o 
Patrimônio Separado; 

 
(xii) eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência 

em ações judiciais ajuizadas com a finalidade de resguardar os interesses dos 
Titulares dos CRA e a realização dos Créditos do Agronegócio integrantes do 
Patrimônio Separado; 

 
(xiii) honorários e despesas incorridas na contratação de serviços para 

procedimentos extraordinários especificamente previstos nos Documentos da 
Operação e que sejam atribuídos à Emissora; 

 
(xiv) quaisquer tributos e/ou despesas e/ou sanções, presentes e futuros, que 

sejam imputados por lei ao Patrimônio Separado; e 
 
(xv) quaisquer outros honorários, custos e despesas previstos neste Termo de 

Securitização. 
 
14.1.1. Na hipótese de Klabin não responder pelas despesas relacionadas na 
Cláusula 14.1 acima, o Patrimônio Separado ficará à disposição para responder 
pelas Despesas. 
 

14.2. Os tributos que não incidem no Patrimônio Separado constituirão despesas 
de responsabilidade dos Titulares de CRA, quando forem sujeitos passivos por força da 
legislação em vigor. 
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14.3. Em caso de Resgate Antecipado e/ou não recebimento de recursos da Klabin, 
as Despesas serão suportadas pelo Patrimônio Separado e, caso não seja suficiente poderá 
ser deliberado pelos titulares do CRA, reunidos em Assembleia Geral, a liquidação do 
Patrimônio Separado. Todas as Despesas que eventualmente tenham sido pagas com os 
recursos do Patrimônio Separado, em caso de inadimplemento da Klabin serão acrescidas à 
dívida dos Créditos do Agronegócio e gozarão das mesmas garantias dos CRA, preferindo a 
estes na ordem de pagamento.  

 
14.4. Despesas que não estejam previstas neste Termo de Securitização como de 

responsabilidade do Patrimônio Separado, da Emissora ou da Devedora serão arcadas pelos 
Titulares de CRA, assim como os impostos diretos e indiretos de responsabilidade dos 
Titulares de CRA descritos no Anexo VII ao presente Termo. 
 
 
15. COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE 
 

15.1. Quaisquer notificações, cartas e informações entre as Partes deverão ser 
encaminhadas, da seguinte forma: 
 

Para a Emissora: 
 
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS 
CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 
 
Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3° 
andar, conjunto 32 
CEP: 05419-001, São Paulo – SP 
At.: Sr. Cristian de Almeida Fumagalli 
Tel.: (11) 3811-4959 
E-mail: cristian@ecoagro.agr.br 
Site: http://www.ecoagro.agr.br/eco-
securitizadora/  

Para o Agente Fiduciário: 
 
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 
 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 
conjunto 202  
CEP 01452-000, São Paulo–SP 
At.: Sr. Flavio Scarpelli / Sra. Eugênia 
Queiroga  
Tel.: (11) 3030-7177 
E-mail: agentefiduciario@vortxbr.com 
Site: http://www.vortxbr.com/ 

 
15.1.1. As comunicações (i) serão consideradas entregues quando 

recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pelo correio ou ainda por 
telegrama enviado aos endereços acima; e (ii) por fax ou correio eletrônico serão 
consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado 
através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). Os originais 
serão encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) dias corridos após o envio 
da mensagem.  
 

15.1.2. A mudança, por uma Parte, de seus dados deverá ser por ela 
comunicada por escrito à outra Parte. 
 

15.2. Todos os atos e decisões decorrentes da Emissão que, de qualquer forma, 
vierem a envolver interesses dos Titulares de CRA, inclusive aqueles que independam de 
aprovação destes, deverão ser veiculados, na forma de aviso, no jornal “Valor Econômico”, 
devendo a Emissora avisar o Agente Fiduciário da realização de qualquer publicação em 
até 2 (dois) dias corridos antes da sua ocorrência.  
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15.3.  A Emissora poderá deixar de realizar as publicações acima previstas se 
notificar todos os Titulares de CRA e o Agente Fiduciário, obtendo deles declaração de 
ciência dos atos e decisões, desde que comprovados ao Agente Fiduciário. O disposto nesta 
cláusula não inclui "atos e fatos relevantes", que deverão ser divulgados na forma prevista 
na Instrução CVM 358. 

 
15.4.  As demais informações periódicas da Emissora serão disponibilizadas ao 

mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema da CVM de envio de 
Informações Periódicas e Eventuais – IPE, ou de outras formas exigidas pela legislação 
aplicável. 
 
 
16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

16.1. Os direitos de cada Parte previstos neste Termo de Securitização e seus 
anexos (i) são cumulativos com outros direitos previstos em lei, a menos que 
expressamente os excluam; e (ii) só admitem renúncia por escrito e específica. O não 
exercício, total ou parcial, de qualquer direito decorrente do presente Termo não 
implicará novação da obrigação ou renúncia ao respectivo direito por seu titular nem 
qualquer alteração aos termos deste Termo. 

 
16.2. A tolerância e as concessões recíprocas (i) terão caráter eventual e 

transitório; e (ii) não configurarão, em qualquer hipótese, renúncia, transigência, remição, 
perda, modificação, redução, novação ou ampliação de qualquer poder, faculdade, 
pretensão ou imunidade de qualquer das Partes. 

 
16.3. Este Termo de Securitização é celebrado em caráter irrevogável e 

irretratável, obrigando as Partes e seus sucessores ou cessionários. 
 
16.4. Todas as alterações do presente Termo de Securitização somente serão 

válidas se realizadas por escrito e aprovadas cumulativamente: (i) pela Assembleia Geral, 
observados os quóruns previstos neste Termo de Securitização; e (ii) pela Emissora, exceto 
as decorrentes de leis, da regulação, erros materiais e exigências da CVM. 

 
16.5. É vedada a promessa ou a cessão, por qualquer das Partes, dos direitos e 

obrigações aqui previstos, sem expressa e prévia concordância da outra Parte. 
 
16.6. Caso qualquer das disposições venha a ser julgada 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. 

 
16.7. Os Documentos da Operação constituem o integral entendimento entre as 

Partes. 
 
16.8. O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de 

veracidade nas deliberações sociais e em atos da administração da Emissora ou ainda em 
qualquer documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido encaminhado 
pela Emissora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisões. Não será 
ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração destes documentos, que 
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permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da 
legislação aplicável. 

 
16.9. As palavras e as expressões sem definição neste instrumento deverão ser 

compreendidas e interpretadas em consonância com os usos, costumes e práticas do 
mercado de capitais brasileiro. 
 
 
17. LEI APLICÁVEL E FORO DE ELEIÇÃO 
 

17.1. As disposições constantes nesta cláusula de resolução de conflitos são 
consideradas independentes e autônomas em relação ao Termo de Securitização, de modo 
que todas as obrigações constantes nesta cláusula devem permanecer vigentes, ser 
respeitadas e cumpridas pelas Partes, mesmo após o término ou a extinção deste Termo de 
Securitização por qualquer motivo ou sob qualquer fundamento, ou ainda que o Termo de 
Securitização, no todo ou em Parte, venha a ser considerado nulo ou anulado. 

 
17.2. As Partes comprometem-se a empregar seus melhores esforços para resolver 

por meio de negociação amigável qualquer controvérsia relacionada a este Termo de 
Securitização, bem como aos demais Documentos da Operação. 

 
17.3. A constituição, a validade e interpretação deste Termo de Securitização, 

incluindo da presente cláusula de resolução de conflitos, serão regidos de acordo com as 
leis substantivas e processuais da República Federativa do Brasil vigentes na data de 
assinatura deste instrumento. Fica expressamente proibida e renunciada pelas Partes a 
aplicação de equidade e/ou de quaisquer princípios e regras não previstas pelas leis 
substantivas acima mencionadas. 

 
17.4. As Partes elegem o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, como o único competente para dirimir quaisquer questões ou litígios 
originários deste Termo de Securitização, renunciando expressamente a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.  
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 3 
(três) vias de igual forma e teor, na presença de 2 (duas) testemunhas. 
 

São Paulo, [●] de novembro de 2017 
 

[O restante da página foi intencionalmente deixado em branco] 
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Página de Assinaturas 1/3 do "Termo de Securitização de Direitos Creditórios do 
Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 135ª Série da 
1ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.", celebrado, 
em [●] de novembro de 2017, entre a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 
Agronegócio S.A. e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. 

 
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 

 
 
 
 
 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 
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Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 135ª Série da 
1ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.", celebrado, 
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VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

 
 
 
 
 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 
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Página de Assinaturas 3/3 do "Termo de Securitização de Direitos Creditórios do 
Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 135ª Série da 
1ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.", celebrado, 
em [●] de novembro de 2017, entre a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 
Agronegócio S.A. e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
 

Nome: Nome: 
RG: RG: 
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ANEXO I - CARACTERÍSTICAS DOS CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO 
 

 
 

I. APRESENTAÇÃO 
 

1. Em atendimento ao item 2 do anexo III da Instrução CVM 414, a Emissora 
apresenta as características dos Créditos do Agronegócio que compõem o 
Patrimônio Separado. 

 
2. As tabelas indicadas abaixo apresentam as principais características dos Créditos 

do Agronegócio. 
 

3. As palavras e expressões iniciadas em letra maiúscula que não sejam definidas 
neste documento terão o significado previsto neste Termo de Securitização e/ou 
nos respectivos Documentos Comprobatórios. 

 
II. CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO 

 
Emissora (Devedora): KLABIN S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta 

perante a Comissão de Valores Mobiliários, com sede na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 3.600, Itaim Bibi, São Paulo, São Paulo, CEP 
04538-132, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 89.637.490/0001-45. 

Credora 

ECO CONSULT – CONSULTORIA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS AGROPECUÁRIAS 
LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, 1553, 3º andar – conjunto 33, 
sala 01, Pinheiros, CEP 05419-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
17.118.468/0001-88. 

Valor Total da Emissão: R$[●] ([●]). 
Quantidade [●] ([●]) Debêntures.  
Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na 

Data de Emissão. 
Data de Emissão: 19 de dezembro de 2017. 
Data de Vencimento: 19 de dezembro de 2023. 
Subscrição e 
Integralização: 

As Debêntures serão subscritas pela Eco Consult por meio da assinatura 
de boletim de subscrição, conforme modelo constante no Anexo II à 
Escritura, bem como o registro pelo Escriturador das Debêntures, 
conforme Cláusula 3.6.4 da Escritura. 

Amortização do Valor 
Nominal Unitário: 

O Valor Nominal Unitário será pago integralmente pela Klabin, em 
parcela única, na data de vencimento das Debêntures. 

Remuneração: O Valor Nominal Unitário não será atualizado ou corrigido 
monetariamente. A partir da data de integralização, as Debêntures 
farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal 
Unitário, equivalentes a [●]% ([●] por cento) da variação acumulada da 
Taxa DI (“Remuneração”): 

Pagamento da 
Remuneração: 

Os valores relativos à Remuneração deverão ser pagos semestralmente, 
conforme planilha no Anexo I da Escritura, a partir da data de emissão, 
sendo o primeiro pagamento devido em 19 de junho de 2018.  

Vencimento Antecipado 
Automático: 

Independentemente de aviso, interpelação ou notificação extrajudicial, 
ou mesmo de assembleia de titulares de Debêntures ou de CRA, todas 
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as obrigações constantes da Escritura serão declaradas 
antecipadamente vencidas, pelo que se exigirá da Emissora o 
pagamento integral, com relação a todas as Debêntures, do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da remuneração devida, 
calculada pro rata temporis, desde a Data de Integralização até a data 
do efetivo pagamento, nas hipóteses previstas na Cláusula 5.1.1 da 
Escritura. 

Vencimento Antecipado 
Não Automático: 

Tão logo tome ciência de qualquer um dos eventos descritos na Cláusula 
5.2.1 da Escritura pela Klabin ou por terceiros, o titular das Debêntures 
deverá declarar o vencimento antecipado das Debêntures e de todas as 
obrigações constantes da Escritura e exigir da Emissora o pagamento 
integral, com relação a todas as Debêntures, do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures acrescido da remuneração devida, calculada pro rata 
temporis, desde a Data de Integralização das Debêntures até a data do 
efetivo pagamento das Debêntures declaradas vencidas, exceto se a 
assembleia geral de Titulares de CRA deliberar pela não declaração de 
seu vencimento antecipado.  

Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer obrigações 
pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos 
serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 
calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a 
data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 
2% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 
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ANEXO II - FLUXO DE PAGAMENTOS E DATAS DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO 
 
 

DATAS 
DE PAGAMENTO 

DA REMUNERAÇÃO 
 

PERIODO DE CAPITALIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO – 
CRA  

PORCENTAGEM 
DE 

AMORTIZAÇÃO 
DO VALOR 
NOMINAL 

Início do Período de 
Capitalização (inclusive) 

Fim do Período de 
Capitalização 
(exclusive) 

20/06/2018 
Data da primeira 
Integralização dos CRA 

20/06/2018 0% 

20/12/2018 20/06/2018 20/12/2018 0% 
19/06/2019 20/12/2018 19/06/2019 0% 
20/12/2019 19/06/2019 20/12/2019 0% 
19/06/2020 20/12/2019 19/06/2020 0% 
21/12/2020 19/06/2020 21/12/2020 0% 
18/06/2021 21/12/2020 18/06/2021 0% 
20/12/2021 18/06/2021 20/12/2021 0% 
20/06/2022 20/12/2021 20/06/2022 0% 
20/12/2022 20/06/2022 20/12/2022 0% 
20/06/2023 20/12/2022 20/06/2023 0% 
20/12/2023 20/06/2023 20/12/2023 100% 

 
 
 

DATAS 
DE PAGAMENTO 

DA REMUNERAÇÃO 
 
 

PERIODO DE CAPITALIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO – 
DEBÊNTURE 

PORCENTAGEM 
DE 

AMORTIZAÇÃO 
DO VALOR 
NOMINAL 

Início do Período de 
Capitalização (inclusive) 

Fim do Período de 
Capitalização 
(exclusive) 

19/06/2018 
Data da primeira 
Integralização das 

Debêntures 
19/06/2018 0% 

19/12/2018 19/06/2018 19/12/2018 0% 
18/06/2019 19/12/2018 18/06/2019 0% 
19/12/2019 18/06/2019 19/12/2019 0% 
18/06/2020 19/12/2019 18/06/2020 0% 
18/12/2020 18/06/2020 18/12/2020 0% 
17/06/2021 18/12/2020 17/06/2021 0% 
17/12/2021 17/06/2021 17/12/2021 0% 
17/06/2022 17/12/2021 17/06/2022 0% 
19/12/2022 17/06/2022 19/12/2022 0% 
19/06/2023 19/12/2022 19/06/2023 0% 
19/12/2023 19/06/2023 19/12/2023 100% 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER 
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER 
 
BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição 
de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Rua Senador Dantas, 105, 36º andar, Centro, CEP 20031-923, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 24.933.830/0001-30, 
neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, para fins de atendimento ao 
previsto no item 15, do anexo III, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") 
nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, na qualidade de instituição 
intermediária líder da distribuição pública de certificados de recebíveis do agronegócio da 
135ª série da 1ª emissão ("CRA") da ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO 

AGRONEGÓCIO S.A., companhia securitizadora com sede na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 
05419-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-43, com seu Estatuto Social 
registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo  sob o NIRE 35.3.0036730-8, e 
inscrita na CVM sob o nº 21.741 ("Emissão"), declara, para todos os fins e efeitos, que 
verificou a legalidade e ausência de vícios da Emissão, além de ter agido com diligência 
para assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações 
prestadas no prospecto da oferta dos CRA e no Termo de Securitização (abaixo definido). 
 
As palavras e expressões iniciadas em letra maiúscula que não sejam definidas nesta 
Declaração terão o significado previsto no "Termo de Securitização de Direitos Creditórios 
do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 135ª Série 
da 1ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A." ("Termo 
de Securitização"). 
 

Rio de Janeiro, [●] de [●] de 2017. 
 

BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DA EMISSORA 
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DECLARAÇÃO DA EMISSORA 
 
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., companhia securitizadora 
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, 
1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419- 001, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 10.753.164/0001- 43, com 
seu Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o 
NIRE 35.3.0036730-8, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 21.741 
(“Emissora”), para fins de atendimento ao previsto pelo item 4 do anexo III da Instrução 
CVM n.º 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, na qualidade de Emissora 
dos certificados de recebíveis do agronegócio da 135ª série da 1ª emissão da Eco 
Securitizadora De Direitos Creditórios Do Agronegócio S.A. (“Emissão”), declara, para 
todos os fins e efeitos, que foi instituído, nos termos da Lei n.º 9.514, de 20 de novembro 
de 1997 e da Lei n.º 11.076, de 30 de dezembro de 2004, regime fiduciário sobre os 
Direitos Creditórios do Agronegócio. 
 

São Paulo, [●] de [●] de 2017. 
 
 

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 
 
 
 
Por: Por: 
Cargo: Cargo: 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CUSTÓDIA 
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DECLARAÇÃO DE CUSTÓDIA 
 

A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira, com 
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 
conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88, neste ato 
representada na forma de seu contrato social ("Custodiante"), por seu representante legal 
abaixo assinado, na qualidade de custodiante do "Termo de Securitização de Direitos 
Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 
135ª Série da 1ª Emissão Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A." 
("Termo de Securitização" e "CRA"); DECLARA à emissora dos CRA, para os fins do artigo 39 
da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, e artigo 23 da Lei nº 
10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada, que foi entregue a esta instituição, 
para custódia, (i) 1 (uma) via original da Escritura, (ii) 1 (uma) via original do(s) 
boletim(ns) de subscrição das Debêntures, (iii) 1 (uma) via original do Contrato de 
Aquisição de Debêntures, e (iv) 1 (uma) via original do Termo de Securitização.  
 
As palavras e expressões iniciadas em letra maiúscula que não sejam definidas nesta 
Declaração terão o significado previsto no Termo de Securitização. 

 
São Paulo, [●] de [●] de 2017. 

 
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

 
 
 
 

Por: Por: 
Cargo: Cargo: 
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ANEXO VII - TRIBUTAÇÃO DOS CRA 
 

 
 
Os Titulares de CRA não devem considerar unicamente as informações contidas neste 
Termo de Securitização para fins de avaliar o tratamento tributário de seu investimento 
em CRA, devendo consultar seus próprios assessores quanto à tributação específica à qual 
estarão sujeitos, especialmente quanto a outros tributos eventualmente aplicáveis a esse 
investimento ou a ganhos porventura auferidos em transações com CRA. 
 
Pessoas Físicas e Jurídicas Residentes no Brasil 
Como regra geral, os rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras 
estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), a ser calculado 
com base em alíquotas regressivas, aplicadas em função do prazo do investimento gerador 
dos rendimentos tributáveis: (i) até 180 (cento e oitenta) dias: alíquota de 22,5% (vinte e 
dois inteiros e cinco décimos por cento); (ii) de 181 (cento e oitenta e um) a 360 
(trezentos e sessenta) dias: alíquota de 20% (vinte por cento); (iii) de 361 (trezentos e 
sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 17,5% (dezessete inteiros e 
cinco décimos por cento) e (iv) acima de 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 15% 
(quinze por cento).  
Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua 
qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, instituições financeiras, 
fundos de investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada, sociedades de 
capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de 
arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro. 
 
O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não financeiras tributadas 
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de 
renda devido, gerando o direito à restituição ou compensação com o IRPJ apurado em cada 
período de apuração. O rendimento também deverá ser computado na base de cálculo do 
IRPJ e da CSLL. As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% (quinze por cento) e adicional de 
10% (dez por cento), sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro tributável que 
exceder o equivalente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano. Já a 
alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas em geral, corresponde a 9% (nove por cento). 
 
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2015, os rendimentos em CRA 
auferidos por pessoas jurídicas tributadas de acordo com a sistemática não-cumulativa da 
Contribuição ao Programa de Integração Social (“PIS”) e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) estão sujeitos à incidência dessas 
contribuições às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro 
por cento) respectivamente. 
 
Com relação aos investimentos em CRA realizados por instituições financeiras, fundos de 
investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada fechadas, entidades de 
previdência complementar abertas, sociedades de capitalização, corretoras e 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há 
dispensa de retenção do IRRF. 
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Não obstante a dispensa de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de 
investimento em CRA por essas entidades, via-de-regra, e à exceção dos fundos de 
investimento, serão tributados pelo IRPJ, à alíquota de 15% (quinze por cento) e adicional 
de 10% (dez por cento); e pela CSLL, à alíquota de 20% (vinte por cento) no período 
compreendido entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e à alíquota de 
15% (quinze por cento) a partir de 1º de janeiro de 2019. No caso das cooperativas de 
crédito, a alíquota da CSLL é de 17% (dezessete por cento) para o período entre 1º de 
outubro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, sendo reduzida a 15% (quinze por cento) a 
partir de 1º de janeiro de 2019. Ademais, no caso dessas entidades, os rendimentos 
decorrentes de investimento em CRA estão sujeitos à Contribuição ao PIS e à COFINS às 
alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), 
respectivamente. As carteiras de fundos de investimentos, em regra, não estão sujeitas a 
tributação. 
 

Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em CRA estão atualmente 
isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do artigo 
3°, inciso IV, da Lei 11.033. De acordo com a posição da Receita Federal do Brasil (“RFB”), 
expressa no artigo 55, parágrafo único, da Instrução Normativa (“IN”) RFB nº 1.585, de 31 
de agosto de 2015, tal isenção se aplica, inclusive, ao ganho de capital auferido na 
alienação ou cessão dos CRA. 
 
Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na 
fonte, ou seja, o imposto não é compensável, conforme previsto no artigo 76, inciso II, da 
Lei 8.981. A retenção do imposto na fonte sobre os rendimentos das entidades imunes está 
dispensada desde que as entidades declarem sua condição à fonte pagadora, nos termos do 
artigo 71, da Lei 8.981, com redação dada pela Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1955, 
conforme alterada.  
 
Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

De acordo com a posição da RFB, expressa no artigo 85, § 4º da IN RFB nº 1.585/15, os 
rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas residentes ou domiciliados no 
exterior que invistam em CRA no país de acordo com as normas previstas na Resolução do 
Conselho Monetário Nacional (“CMN”) 4.373, inclusive as pessoas físicas residentes em 
jurisdição de tributação favorecida (“JTF”) estão atualmente isentos de IRRF. 
 
Os demais investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que invistam em 
CRA no país de acordo com as normas previstas na Resolução do CMN 4.373, e que não 
sejam residentes em JTF, estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15% (quinze por 
cento). Os demais investidores que sejam residentes em JTF estão sujeitos à tributação 
conforme alíquotas regressivas aplicadas em função do prazo do investimento gerador dos 
rendimentos tributáveis: (i) até 180 (cento e oitenta) dias: alíquota de 22,5% (vinte e dois 
inteiros e cinco décimos por cento); (ii) de 181 (cento e oitenta e um) a 360 (trezentos e 
sessenta) dias: alíquota de 20% (vinte por cento); (iii) de 361 (trezentos e sessenta e um) a 
720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por 
cento) e (iv) acima de 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 15% (quinze por cento).  
 
São entendidos como JTF aqueles países que não tributam a renda ou que a tributam à 
alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento). No dia 12 de dezembro de 2014, a RFB 
publicou a Portaria 488, reduzindo o conceito de JTF para as localidades que tributam a 
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renda à alíquota máxima inferior a 17% (anteriormente considerada 20%). Entretanto, até o 
presente momento, a lista da IN RFB nº 1.037/10 ainda não foi atualizada, sendo que, no 
entender das autoridades fiscais, são atualmente consideradas JTF os lugares listados no 
artigo 1º da IN RFB nº 1.037, de 04 de junho de 2010. 
 
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 
 

Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio (“IOF/Câmbio”): Regra geral, as 
operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos mercados 
financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições previstas pela Resolução 
CMN 4.373, inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as operações de câmbio 
relacionadas aos investimentos em CRA, estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à 
alíquota zero no ingresso dos recursos no Brasil e à alíquota zero no retorno dos recursos 
ao exterior, conforme Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alterações 
posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer 
tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de 25% (vinte e cinco por 
cento), relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento.   

Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários: As operações com CRA estão 
sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme previsão do referido Decreto nº 6.306. 
Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato 
do Poder Executivo Federal, até o percentual de 1,5% (um inteiro e cinquenta centésimos 
por cento) ao dia, relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento. 

 
****** 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DA EMISSORA 
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DECLARAÇÃO DA EMISSORA 
 
A ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., companhia 
securitizadora com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso 
de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419- 001, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 
10.753.164/0001- 43, com seu Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.3.0036730-8, e inscrita na Comissão de Valores 
Mobiliários ("CVM") sob o nº 21.741, DECLARA, na qualidade de companhia emissora dos 
certificados de recebíveis do agronegócio da 135ª (centésima trigésima quinta) série de sua 
1ª (primeira) emissão ("Emissão"), para todos os fins e efeitos, conforme definidos no 
termo de securitização referente à Emissão (a) para fins de atender o que prevê o item 4 
do anexo III da Instrução da CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada 
(“Instrução CVM 414”), declara, que institui os regimes fiduciários sobre: (i) os Créditos do 
Agronegócio; (ii) os valores que venham a ser depositados na Conta Centralizadora; e (iii) 
as respectivas garantias, bens e/ou direitos decorrentes dos itens (i) a (iii), acima, 
conforme aplicável; e (b) para fins de atendimento ao previsto pelo item 15 do anexo III da 
Instrução CVM 414 que verificou a legalidade e ausência de vícios da Emissão, além de ter 
agido, com diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das 
informações prestadas no prospecto da oferta dos CRA e no Termo de Securitização (abaixo 
definido). 
 
Declara, ainda, ter agido com diligência para assegurar a veracidade, consistência, 
correção e suficiência das informações prestadas no Prospecto da Oferta e no Termo de 
Securitização.  
 
As palavras e expressões iniciadas em letra maiúscula que não sejam definidas nesta 
Declaração terão o significado previsto no "Termo de Securitização de Direitos Creditórios 
do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 135ª Série 
da 1ª Emissão da ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A." ("Termo 
de Securitização"). 
 

São Paulo, [●] de [●] de 2017. 
 

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 
 
 
 
 

Por: Por: 
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DA #9945175 v20 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DEBÊNTURES E OUTRAS AVENÇAS 
 
 

Pelo presente instrumento particular, de um lado: 
 
ECO CONSULT – CONSULTORIA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS AGROPECUÁRIAS LTDA., sociedade 
empresária de responsabilidade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, 1553, 3º andar, conjunto 33, sala 01, Pinheiros, CEP 
05419-001, Pinheiros, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 17.118.468/0001-88 e com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 
35.2.2703228-3, na qualidade de vendedora, neste ato representada na forma de seu 
contrato social (“Debenturista”); 
 
E de outro lado: 
 
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., sociedade por ações, com 
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, 1553, 3º 
andar, conjunto 32, inscrita no CNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43, neste ato representada na 
forma de seu estatuto social (“Securitizadora”); 
 
E, na qualidade de interveniente anuente: 
 
KLABIN S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 3º, 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 89.637.490/0001-45, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP 
sob o NIRE 35.300.188.349, neste ato representada na forma do seu estatuto social 
(“Emissora” ou “Devedora”); 
 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
(i) a Emissora tem por objeto social atividades inseridas na cadeia do agronegócio, 

principalmente relacionadas à silvicultura, agricultura, exploração industrial e 
comercial de celulose, pasta de madeira, papel, cartão e congêneres; 
 

(ii) no âmbito de suas atividades, a Emissora emitiu [●] ([●]) debêntures simples, 
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para 
colocação privada de sua 9ª emissão (“Debêntures”), por meio do “Instrumento 
Particular de Escritura da 9ª Emissão de Debêntures, Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada, da 
Klabin S.A.”, celebrado em 25 de outubro de 2017 entre a Emissora, a 
Securitizadora, a Debenturista e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário dos CRA”), conforme aditado em [●] de [●] 
de 2017 por meio do “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de 
Escritura da 9ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada, da Klabin S.A.” 
(“Escritura”);  
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(iii) nos termos da Escritura, a Emissora destinará os recursos líquidos obtidos por 
meio da emissão das Debêntures às atividades no agronegócio da Emissora, no 
âmbito da silvicultura e da agricultura, em especial por meio do emprego dos 
recursos em investimentos, custos e despesas relacionados com o florestamento, 
reflorestamento, aquisição de defensivos agrícolas, adubos, madeira, serviços de 
manejo de florestas e de logística integrada de transporte de madeira; 
 

(iv) as Debêntures foram objeto de colocação privada, tendo sido integralmente 
subscritas pela Debenturista; 
 

(v) a Securitizadora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio, 
devidamente registrada perante a CVM nos termos da Instrução da CVM nº 414, 
de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Instrução CVM 414”), e tem por 
atividade a aquisição e posterior securitização de créditos do agronegócio, nos 
termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada (“Lei 
9.514”) e da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Lei 
11.076”), por meio da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio; 
 

(vi) a Debenturista deseja alienar e a Securitizadora pretende adquirir a totalidade 
das Debêntures detidas pela Debenturista, mediante a transferência das 
Debêntures e o pagamento do Preço de Aquisição (conforme abaixo definido), 
em moeda corrente nacional, para constituição de lastro de operação de 
securitização que envolverá a emissão da 135ª (centésima trigésima quinta) série 
da 1ª (primeira) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da 
Securitizadora (“CRA” e “Operação de Securitização”, respectivamente), por 
meio do "Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para Emissão de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 135ª Série da 1ª Emissão da Eco 
Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.", a ser celebrado 
entre a Securitizadora e o Agente Fiduciário dos CRA (“Termo de Securitização”); 
 

(vii) os CRA serão objeto de oferta pública de distribuição, a qual será realizada nos 
termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 
alterada e do Termo de Securitização, a ser celebrado entre a Securitizadora e o 
Agente Fiduciário dos CRA; e  
 

(viii) a Devedora reconhece expressamente, na qualidade de anuente do presente 
Contrato (abaixo definido), perante a Debenturista e a Securitizadora, bem como 
os titulares de CRA, que a manutenção da existência, validade e eficácia das 
Debêntures e deste Contrato, de acordo com os seus termos e condições, é 
condição essencial da Operação de Securitização, sendo que a pontual 
liquidação, pela Securitizadora, das obrigações assumidas nos CRA encontra-se 
vinculada ao cumprimento, pela Devedora, de todas as suas respectivas 
obrigações assumidas no âmbito das Debêntures e neste Contrato, observados, 
ainda, os termos e as condições do Termo de Securitização. 

 
Resolvem as Partes celebrar o presente “Contrato de Aquisição e Transferência de 
Debêntures e Outras Avenças” (“Contrato”), o qual será regido pelas cláusulas a seguir: 
 
 
1. AQUISIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DAS DEBÊNTURES 
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1.1. A Debenturista, neste ato, aliena e transfere à Securitizadora e a 
Securitizadora adquire, pelo Preço de Aquisição (conforme definido abaixo), a totalidade 
das Debêntures de sua titularidade, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, gravames 
ou restrições de qualquer natureza, abrangidos os respectivos acessórios, cujas 
características estão descritas na Escritura que segue como Anexo I a este Contrato 
(“Aquisição”), sendo certo que a Aquisição ficará resolvida de pleno direito caso a 
totalidade dos CRA emitidos pela Securitizadora, com lastro nas Debêntures, não seja 
subscrita e integralizada no Prazo Máximo de Colocação (conforme definido no Contrato de 
Distribuição), nos termos dos artigos 127 e 474 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
conforme alterada (“Código Civil”). 
 

1.2. Pela Aquisição das Debêntures, a Securitizadora pagará à Debenturista o valor 
correspondente ao Preço de Integralização (conforme definido na Escritura) pago pela 
Debenturista à Emissora (“Preço de Aquisição”). 
 

1.2.1. O pagamento do Preço de Aquisição deverá ser realizado na data da 
integralização dos CRA, sem a incidência de qualquer taxa de desconto, desde que a 
liquidação financeira dos CRA ocorra até as 16:00 horas (inclusive), considerando o horário 
local da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou no Dia Útil imediatamente posterior, 
caso tal liquidação financeira ocorra após as 16:00 (exclusive), sem a incidência de 
quaisquer encargos, penalidades, tributos ou correção monetária. 
 

1.2.2. O pagamento do Preço de Aquisição deverá ser realizado pela 
Securitizadora e recebido pela Emissora, por conta e ordem da Debenturista, mediante 
Transferência Eletrônica Disponível – TED diretamente para a conta corrente nº 01932-2, 
agência 0910, do Itaú Unibanco S.A., de titularidade da Emissora.  

 
1.2.3. No prazo de 1 (um) Dia Útil contado da data de pagamento do Preço de 

Aquisição, a Devedora deverá (a) providenciar a devida formalização da transferência de 
titularidade das Debêntures para a Securitizadora por meio da obtenção de extrato emitido 
pelo Escriturador, que comprove a inscrição da Securitizadora como titular da totalidade das 
Debêntures, e (b) dar à Securitizadora plena e geral quitação em relação ao Preço de 
Aquisição, mediante entrega do competente termo de quitação (“Termo de Quitação”). 
 
 
2. VINCULAÇÃO DOS RECURSOS AOS CRA 
 

2.1. A Emissora reconhece e concorda que, uma vez realizada a transferência das 
Debêntures para a Securitizadora, nos termos deste Contrato e da Escritura, todos os 
pagamentos relativos às Debêntures serão depositados na conta centralizadora nº 5197-7, 
agência 0133-3, no Banco Bradesco (237), de titularidade do Patrimônio Separado (“Conta 
Centralizadora”) e integrarão o lastro dos CRA até sua data de resgate integral.  

 
2.2. Todos e quaisquer recursos relativos aos pagamentos das Debêntures 

representativas dos créditos do agronegócio serão expressamente vinculados aos CRA por 
força do regime fiduciário constituído pela Securitizadora, conforme previsto na Lei 11.076 
na Lei 9.514 e no Termo de Securitização, não estando sujeitos a qualquer tipo de retenção, 
desconto ou compensação com ou em decorrência de outras obrigações da Securitizadora. 
 
3. DECLARAÇÕES E GARANTIAS 
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3.1. A Debenturista, neste ato, declara e garante à Securitizadora, na data de 
assinatura deste Contrato que: 
 

(a) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente, de 
acordo com as leis brasileiras e está devidamente autorizado a conduzir 
os seus negócios, com plenos poderes para deter, possuir e operar seus 
bens; 

 
(b) está devidamente autorizado e obteve todas as licenças e autorizações 

necessárias, inclusive as societárias, à celebração deste Contrato e ao 
cumprimento de suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos 
todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto; 

 
(c) os representantes legais que assinam este Contrato têm poderes 

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

 
(d) a celebração e o cumprimento de suas obrigações previstas neste 

Contrato não infringem ou contrariam: (1) qualquer contrato ou 
documento do qual a Debenturista seja parte ou pelo qual quaisquer de 
seus bens e propriedades estejam vinculados, nem irá resultar em 
(i) vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em 
qualquer desses contratos ou instrumentos; (ii) criação de qualquer ônus 
sobre qualquer ativo ou bem da Debenturista, ou (iii) rescisão de 
qualquer desses contratos ou instrumentos; (2) qualquer lei, decreto ou 
regulamento a que a Debenturista ou quaisquer de seus bens e 
propriedades estejam sujeitos; ou (3) qualquer ordem, decisão ou 
sentença administrativa, judicial ou arbitral em face da Debenturista e 
que a afete ou afete quaisquer de seus bens e propriedades; 

 
(e) nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença, 

ordem de, ou qualificação perante qualquer autoridade governamental 
ou órgão regulatório, adicional aos já concedidos, é exigido para o 
cumprimento, pela Debenturista, de suas obrigações nos termos deste 
Contrato; 

 
(f) não tem conhecimento, na data de assinatura deste Contrato, de 

qualquer ação judicial, processo administrativo ou arbitral, inquérito ou 
outro tipo de investigação governamental, que possa vir a afetar de 
forma adversa e material a capacidade da Debenturista de cumprir com 
suas obrigações previstas neste Contrato; 

 
(g) as Debêntures existem, são de propriedade do Debenturista, não foram 

objeto de qualquer prévia alienação, cessão, transferência ou 
compromisso de alienação, cessão ou transferência, estão livres e 
desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições de qualquer 
natureza que possam obstar a Aquisição objeto deste Contrato e o pleno 
gozo e uso, pela Securitizadora, de todos os direitos, garantias e 
prerrogativas relacionados às Debêntures; 
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(h) não há qualquer direito ou ação contra a Debenturista ou qualquer 

acordo celebrado com relação às Debêntures que tenha dado ou possa 
dar lugar a qualquer arguição de compensação ou outra forma de 
extinção, redução e/ou mudança de condição de pagamento das 
Debêntures;  

 
(i) não omitiu nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu 

conhecimento e que possa resultar em alteração substancial na situação 
econômico-financeira ou jurídica da Debenturista em prejuízo da 
Securitizadora; 

 
(j) a alienação das Debêntures não configura fraude contra credores, 

fraude à execução, fraude à execução fiscal ou ainda fraude falimentar; 
e 

 
(k) os recursos decorrentes do Preço de Aquisição não serão destinados a 

quaisquer finalidades que possam causar danos ambientais e/ou sociais, 
bem como não serão destinados a quaisquer finalidades e/ou projetos 
que não atendam rigorosamente a Política Nacional de Meio Ambiente 
instituída por meio da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, conforme 
alterada, e as disposições das normas e regulamentares que regem tal 
Política. 

 
3.2. A Securitizadora declara e garante à Debenturista, na data de assinatura 

deste Contrato, que: 
 

(a) é uma companhia securitizadora devidamente registrada na CVM nos 
termos da Instrução CVM 414, e em funcionamento de acordo com a 
legislação e regulamentação em vigor; 

 
(b) está devidamente autorizada e obteve todas as licenças e autorizações 

necessárias, inclusive as societárias, à celebração deste Contrato e ao 
cumprimento de suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos 
todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto; 

 
(c) encontra-se técnica, legal e operacionalmente habilitada a executar a 

securitização dos Créditos do Agronegócio, contando com todos os 
sistemas necessários ao pleno e satisfatório exercício de suas funções, 
nos termos deste Contrato, do Termo de Securitização e da legislação 
aplicável, incluindo, sem limitação, a Lei 11.076; 

 
(d) os representantes legais que assinam este Contrato têm poderes 

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

 
(e) a celebração e o cumprimento de suas obrigações previstas neste 

Contrato não infringem ou contrariam: (1) qualquer contrato ou 
documento no qual a Securitizadora seja parte ou pelo qual quaisquer 
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de seus bens e propriedades estejam vinculados, nem irá resultar em 
(i) vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em 
qualquer desses contratos ou instrumentos; (ii) criação de qualquer ônus 
sobre qualquer ativo ou bem da Securitizadora, ou (iii) rescisão de 
qualquer desses contratos ou instrumentos; (2) qualquer lei, decreto ou 
regulamento a que a Securitizadora ou quaisquer de seus bens e 
propriedades estejam sujeitos; ou (3) qualquer ordem, decisão ou 
sentença administrativa, judicial ou arbitral em face da Securitizadora e 
que a afete a Emissora ou afete quaisquer de seus bens e propriedades; 

 
(f) nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença, 

ordem de, ou qualificação perante qualquer autoridade governamental 
ou órgão regulatório, adicional aos já concedidos, é exigido para o 
cumprimento, pela Securitizadora, de suas obrigações nos termos deste 
Contrato; 

 
(g) as Debêntures adquiridas de acordo com este Contrato destinam-se 

única e exclusivamente a compor o lastro para a emissão dos CRA, e 
serão mantidos no Patrimônio Separado a ser constituído pela 
Securitizadora; 

 
(h) cumpre, bem como faz com que suas controladas cumpram as normas 

aplicáveis que versam sobre atos de corrupção e atos lesivos contra a 
administração pública, na forma das leis nº 12.529, de 30 de novembro 
de 2011, nº 9.613, de 3 de março de 1998, e nº 12.846, de 
1º de agosto de 2013, conforme alteradas, bem como a UK Bribery Act 
de 2010 e a U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977, conforme 
aplicáveis, na medida em que (i) mantém condutas internas que 
asseguram integral cumprimento de tais normas; (ii) dá pleno 
conhecimento de tais normas a todos os profissionais que venham a se 
relacionar com a Securitizadora; e (iii) abstém-se de praticar atos de 
corrupção e de agir de forma lesiva à administração pública, nacional e 
estrangeira, no seu interesse ou para seu benefício, exclusivo ou não; e 

 
(i) está ciente de todos os termos, prazos, cláusulas e condições da 

Escritura. 
 
 
4. INDENIZAÇÃO 
 

4.1. A Debenturista e a Emissora se obrigam cada qual, de forma individual e não 
solidária, a indenizar e a isentar a Securitizadora, por si e na qualidade de titular do 
Patrimônio Separado, administrado em regime fiduciário em benefício dos titulares de CRA, 
de qualquer prejuízo e/ou perdas e danos que venha a sofrer em decorrência do 
descumprimento, pela Debenturista e/ou pela Emissora, de suas respectivas obrigações 
oriundas da Escritura e/ou deste Contrato, incluindo, no caso da Debenturista, com relação 
à Aquisição.  

 
4.2. Se qualquer ação, reclamação, investigação ou outro processo for instituído 

contra a Securitizadora em relação a ato, omissão ou fato atribuível à Debenturista e/ou à 
Emissora, a Securitizadora deverá notificar a Debenturista e/ou a Emissora em até 1 (um) 
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Dia Útil, mas em qualquer caso, antes de expirado o prazo de apresentação de defesa, para 
que a Emissora e/ou a Debenturista, conforme o caso, possa assumir a defesa. Nessa 
hipótese a Securitizadora deverá cooperar com a Debenturista e/ou a Emissora, conforme o 
caso, e fornecer todos as informações e outros subsídios necessários para tanto com a 
razoabilidade necessária. Caso a Emissora e/ou a Debenturista, conforme o caso, optem por 
não assumir a defesa, os mesmos reembolsarão ou pagarão o montante total pago ou devido 
pela Securitizadora como resultado de qualquer perda, ação, dano e responsabilidade 
relacionada, devendo pagar inclusive as custas processuais e honorários advocatícios 
sucumbenciais, conforme arbitrado judicialmente, mediante apresentação dos 
comprovantes de pagamento.  

 
4.2.1. O reembolso previsto no item 4.2 acima, abrange, inclusive: (i) o 

reembolso de honorários advocatícios que venham a ser incorridos pela Securitizadora ou 
seus sucessores na representação do Patrimônio Separado, na defesa ou exercício dos 
direitos decorrentes da Escritura e/ou deste Contrato, desde que sejam razoáveis e 
mediante apresentação das notas fiscais e/ou comprovantes de pagamento; e (ii) quaisquer 
perdas decorrentes de eventual submissão das Debêntures e a regime jurídico diverso do 
regime atualmente aplicável, que implique qualquer ônus adicional à Securitizadora e/ou 
seus sucessores na representação do Patrimônio Separado. 
 

4.3. As estipulações de indenização previstas nesta Cláusula Quarta deverão 
sobreviver à resolução, término (antecipado ou não) ou rescisão do presente Contrato. 
 

4.4. Não haverá solidariedade na obrigação de indenizar assumida pela 
Debenturista e pela Emissora nos termos da presente cláusula, respondendo, cada qual, 
exclusivamente pelos danos e prejuízos a que der causa. 
 
 
5. DA TUTELA ESPECÍFICA 
 

5.1. As obrigações de fazer e de não fazer previstas neste Contrato serão exigíveis, 
se não houver estipulação de prazo específico, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do 
recebimento da respectiva notificação enviada pela Parte prejudicada.  
 
 
6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

6.1. O presente Contrato começa a vigorar na data de sua assinatura e 
permanecerá em vigor até a integral liquidação dos CRA, exceto se resilido de pleno direito 
em razão da não verificação da Condição Suspensiva.  
 
 
7. DAS COMUNICAÇÕES 
 

7.1. TODOS os documentos e as comunicações, sempre feitos por escrito, assim 
como os meios físicos que contenham documentos ou comunicações, a serem enviados por 
qualquer das Partes nos termos deste Contrato deverão ser encaminhados para os seguintes 
endereços: 
 
 
Para a Debenturista: 
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ECO CONSULT  CONSULTORIA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS AGROPECUÁRIAS LTDA. 
Avenida Pedroso de Morais, 1553, 3º andar, conjunto 33, sala 01, Pinheiros 
CEP 05419-001, São Paulo – SP 
At.: Sr. Joaquim Douglas de Albuquerque / Sr. Cristiano dos Santos Macedo 
Telefone: (11) 3811-4959 
E-mail: douglas@ecoagro.agr.br / cristiano.macedo@ecoagro.agr.br 
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Para a Securitizadora: 
 
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 
Avenida Pedroso de Morais, 1553, 3° andar, conjunto 32 
CEP: 05419-001, São Paulo – SP 
At.: Sr. Cristian de Almeida Fumagalli 
Telefone: (11) 3811-4959 
E-mail: cristian@ecoagro.agr.br 
 
 
Para a Emissora: 
 
KLABIN S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 
CEP 04538-132, São Paulo – SP 
At.: Sr. Tiago Brasil Rocha 
Telefone: (11) 3046-8401 
E-mail: invest@klabin.com.br  
 

7.2. 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 correio eletrônico serão 
consideradas recebidas na data de recebimento de “aviso de entrega”. Quando for 
necessário o envio de documentos originais, estes deverão ser encaminhados para os 
endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o respectivo recebimento da mensagem 
contendo cópia digitalizada. 
 

7.3. A mudança, por uma parte signatária do presente instrumento, de seus dados, 
deverá ser por ela comunicada por escrito aos demais signatários deste Contrato. 
 
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente 
Contrato. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer 
direito, faculdade ou remédio que caiba a qualquer uma das partes do presente Contrato, 
prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma renúncia 
aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou 
modificação de quaisquer outras obrigações assumidas neste Contrato ou precedente no 
tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 
 

8.2. O presente Contrato é parte de uma operação estruturada, de forma que os 
termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam de 
outra forma definidos neste Contrato são aqui utilizados com o mesmo significado atribuído 
a tais termos no Termo de Securitização e na Escritura. Todos os termos no singular 
definidos neste instrumento deverão ter os mesmos significados quando empregados no 
plural e vice-versa. As expressões “deste instrumento”, “neste instrumento” e “conforme 
previsto neste instrumento” e palavras de significado semelhante quando empregadas neste 
Contrato, a não ser que de outra forma exigido pelo contexto, referem-se a este Contrato 
como um todo e não a uma disposição específica deste instrumento. Referências a cláusula, 
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sub-cláusula, adendo e anexo estão relacionadas a este Contrato a não ser que de outra 
forma especificado. Todos os termos aqui definidos terão as definições a eles atribuídas 
neste instrumento quando utilizados em qualquer certificado ou documento celebrado ou 
formalizado de acordo com os termos aqui.  
 

8.3. Caso qualquer das disposições deste Contrato venha a ser julgada ilegal, 
inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal 
julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por 
outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito. 
 

8.4. No prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de assinatura deste 
Contrato, a Devedora deverá comprovar à Securitizadora que este Contrato foi submetido a 
registro, mediante envio de cópia do protocolo de registro no competente cartório de 
registro de títulos e documentos da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sendo que a 
Devedora se obriga a enviar 1 (uma) cópia deste Contrato registrado à Securitizadora, 
admitindo-se o envio por e-mail do mesmo.  
 

8.5. A Devedora assina o presente instrumento manifestando de forma irrevogável 
e irretratável a sua concordância com todos os termos deste Contrato, incluindo em relação 
à transferência das Debêntures (incluindo todos os seus direitos) para a Securitizadora.  
 

8.6. Para fins deste Contrato, “Dia Útil” significa todo dia que não seja sábado, 
domingo ou feriado declarado nacional e dias em que, por qualquer motivo, não haja 
expediente bancário ou não funcione o mercado financeiro na cidade de São Paulo. 
 

8.7. É vedada a cessão e/ou promessa de cessão, por qualquer das partes dos 
direitos e obrigações aqui previstos, sem expressa e prévia concordância da outra parte. A 
Devedora e a Debenturista não poderão prometer, ceder, gravar ou transigir com sua 
posição contratual ou com quaisquer de seus direitos, deveres e obrigações assumidas neste 
Contrato, salvo com a anuência previa, expressa e por escrito da Securitizadora, mediante 
prévia aprovação (i) dos titulares de CRA, reunidos em assembleia geral, bem como (ii) da 
Devedora, com a consequente transferência das Debêntures por meio do Escriturador. Não 
obstante, a Securitizadora somente poderá ceder e/ou transferir os Créditos do Agronegócio 
oriundos das Debêntures, total ou parcialmente, a qualquer terceiro, em razão: (i) da 
liquidação do Patrimônio Separado, nas hipóteses expressamente previstas no Termo de 
Securitização e nos termos e condições lá determinados ou (ii) declaração de vencimento 
antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura, nas hipóteses previstas na Escritura. 
 

8.8. O presente Contrato constitui título executivo extrajudicial, nos termos do 
artigo 784, inciso III, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código 
de Processo Civil”), e as obrigações nele encerradas estão sujeitas a execução específica, de 
acordo com os artigos 536 e seguintes do Código de Processo Civil, sem que isso signifique 
renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar 
direitos decorrentes do presente Contrato. 
 

8.9. Este Contrato é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. 
 

8.10. Os prazos estabelecidos no presente Contrato serão computados de acordo 
com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e 
incluído o do vencimento. 
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9. DO FORO 
 

9.1. FICA eleito o foro da Comarca de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura oriundas deste Contrato. 
 
E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes o presente Contrato em 3 (três) vias 
de igual teor e forma, e para um só efeito, juntamente com as 2 (duas) testemunhas abaixo 
indicadas.  
 

São Paulo, [●] de [●] de 2017 
 

[O restante da página foi intencionalmente deixado em branco] 
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Página de Assinaturas 1/3 do “Contrato de Aquisição e Transferência de Debêntures e 
Outras Avenças”, celebrado entre a Eco Consult – Consultoria de Operações Financeiras 
Agropecuárias Ltda., a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. e a 
Klabin S.A., em [●] de [●] de 2017. 
 

ECO CONSULT – CONSULTORIA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS AGROPECUÁRIAS LTDA. 
 
 
 
 
 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 
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Outras Avenças”, celebrado entre a Eco Consult – Consultoria de Operações Financeiras 
Agropecuárias Ltda., a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. e a 
Klabin S.A., em [●] de [●] de 2017. 
 

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. 
 
 
 
 
 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 
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Página de Assinaturas 3/3 do “Contrato de Aquisição e Transferência de Debêntures e 
Outras Avenças”, celebrado entre a Eco Consult – Consultoria de Operações Financeiras 
Agropecuárias Ltda., a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. e a 
Klabin S.A., em [●] de [●] de 2017. 
 

KLABIN S.A. 
 
 
 
 
 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 

 
 
TESTEMUNHAS: 

 
 
 
 
 

Nome: Nome: 
RG: RG: 
CPF/MF: CPF/MF: 
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ANEXO I 
 

Escritura 
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Comunicado à Imprensa 

 

 

27 de outubro de 2017 
 

 
S&P Global Ratings atribui rating preliminar ‘brAAA (sf)’ à 135ª 
série da 1ª emissão de CRAs da EcoAgro (Risco Klabin) 
 
Analista principal: 
Marcelo Graupen, São Paulo, 55 (11) 3039-9743, marcelo.graupen@spglobal.com 
 
Contato analítico adicional: 
Henrique Sznirer, São Paulo, 55 (11) 3039-9723, henrique.sznirer@spglobal.com 
 
Líder do comitê de rating: 
Antonio Zellek, CFA, Cidade do México, 52 (55) 50581-4484, antonio.zellek@spglobal.com 
 

 
Resumo 

• A 135ª série da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) da Eco 
Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (EcoAgro) será lastreada por 
debêntures devidas pela Klabin S.A. (Klabin). 

• Atribuímos o rating preliminar ‘brAAA (sf)’ à 135ª série da 1ª emissão de CRAs da EcoAgro. 
• O rating preliminar da 135ª série da 1ª emissão de CRAs reflete nossa opinião de crédito sobre 

as debêntures, as quais possuem a Klabin como única devedora dos ativos que lastreiam a 
operação. Entendemos que as debêntures tenham a mesma senioridade que as demais dívidas 
senior unsecured da Klabin. 
 

Ação de Rating 
São Paulo (S&P Global Ratings), 27 de outubro de 2017 – A S&P Global Ratings atribuiu hoje o rating 
preliminar ‘brAAA (sf)’, em sua Escala Nacional Brasil, à 135ª série da 1ª emissão de Certificados de 
Recebíveis do Agronegócio (CRAs) da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio 
S.A. (EcoAgro).  
 
A 135ª série da 1ª emissão de CRAs da EcoAgro será lastreada por debêntures cedidas pela Eco 
Consult - Consultoria de Operações Financeiras Agropecuárias Ltda. (Eco Consult) e devidas pela Klabin 
S.A. (Klabin).  
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O montante total da emissão será de R$ 600 milhões, podendo alcançar R$ 810 milhões, considerando a 
opção de aumento de 35% em função do exercício de lote suplementar e lote adicional. Os juros 
remuneratórios dos CRAs equivalerão ao teto de 97,5% da Taxa DI Over, a ser definido em processo de 
bookbuilding. O pagamento dos juros da 135ª série da 1ª emissão de CRAs será semestral, enquanto o 
pagamento do principal ocorrerá no vencimento dos CRAs, em dezembro de 2023.   
 
Fundamentos 
O rating preliminar ‘brAAA (sf)’ atribuído à 135ª série da 1ª emissão de CRAs da EcoAgro é amparado 
por nossa análise sobre os seguintes fatores:  
 

• Risco de Crédito. Para a análise de títulos empacotados, que são lastreados por um ativo já 
existente, comos as debêntures, nossa opinião de crédito se baseia no ativo subjacente, o qual 
conta com a Klabin como fonte pagadora dos fluxos de caixa. Também consideramos se a 
transação de empacotamento é elegível ao repasse estrutural do rating da fonte dos fluxos de 
caixa, com base tanto nos fatores de riscos associados aos instrumentos financeiros (default no 
pagamento, pré-pagamento, diferimento de pagamentos e retenção de impostos), quanto nos 
riscos estruturais (juros do passivo e ativo e termos de pagamentos, despesas, opção do 
investidor e risco de mercado e de liquidação do empacotamento). Entendemos que a estrutura 
da operação mitiga os riscos citados acima. Dessa forma, o rating da 135ª série da 1ª emissão 
de CRAs da EcoAgro reflete nossa opinião de crédito sobre o ativo subjacente. 

 
• Estrutura de Pagamento e Mecanismos de Fluxo de Caixa. Para a análise da estrutura de 

pagamentos, avaliamos o risco de insuficiência de recursos para o pagamento de juros e 
principal dos certificados, devido ao pagamento de despesas, incluindo as extraordinárias, 
referentes à operação. O risco foi mitigado pelo fato de que a Klabin possui a obrigação de arcar 
com os pagamentos de despesas da transação e eventuais impostos que possam incidir sobre 
as debêntures. Além disso, a transação não está exposta ao risco de descasamento de taxas de 
juros e ao de carregamento negativo, uma vez que as taxas de juros e o cronograma de 
amortização das debêntures e dos CRAs se casam. 

 
• Risco Operacional. De acordo com nosso critério de riscos operacionais, consideramos que a 

operação não conta com um participante-chave de desempenho cujo papel possa afetar o 
desempenho da carteira e, por isso, consideramos que todos os participantes possuam funções 
administrativas. Dessa forma, a avaliação de severidade, portabilidade e ruptura dos 
participantes não se aplica. 

 
• Risco de Contraparte. A transação está exposta ao risco de contraparte do Banco Bradesco 

S.A. (Bradesco) como provedor da conta bancária e da Klabin como única devedora das 
debêntures que lastreiam a operação. Classificamos a exposição da transação ao provedor da 
conta bancária como mínima. Portanto, atualmente o rating da contraparte bancária não limita o 
rating da transação. Em nossa opinião, a qualidade de crédito das contrapartes é consistente 
com a categoria do rating atribuído aos CRAs. 
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• Risco Legal. O patrimônio separado estabelece que apenas os detentores dos CRAs em 

questão podem ter acesso aos recursos que constituem os ativos da operação, limitando 
também o acesso ao patrimônio da emissora tanto por parte dos detentores dos CRAs quanto de 
outros participantes da transação. Ainda, a estrutura da emissão dos CRAs e a do emissor 
atendem aos critérios da S&P Global Ratings com relação ao isolamento da insolvência dos 
participantes, incluindo a falência de uma sociedade de propósito específico (SPE, special-
purpose entity) de múltiplo uso, e à transferência dos ativos ao patrimônio separado. 

 
• Estabilidade do Rating. O rating atribuído à 135ª série da 1ª emissão de CRAs da EcoAgro 

depende da qualidade de crédito da Klabin, como única devedora, e do Bradesco como provedor 
da conta bancária. Dessa forma, entendemos que o rating atribuído aos CRAs poderá ser 
revisado, caso mudemos nossa opinião de crédito sobre as debêntures ou nossa visão sobre a 
qualidade de crédito da Klabin, ou do Bradesco, sem que haja substituição do provedor da conta 
bancária.  

 
RESUMO DA AÇÃO DE RATING 

Instrumento De Para Montante Preliminar** 
(em R$) 

Vencimento Legal 
Final 

135ª série da 1ª 
emissão de CRAs Não Classificada 

brAAA (sf) 
Preliminar* R$ 600 milhões Dezembro de 2023 

*O rating é preliminar, uma vez que a documentação final, com seus respectivos suplementos, ainda não está disponível. A 
atribuição do rating final condiciona-se ao recebimento da documentação apropriada pela S&P Global Ratings,. Quaisquer 
informações subsequentes poderão resultar na atribuição de um rating final diferente do preliminar. 
**O montante preliminar a ser emitido é de R$ 600 milhões e poderá ser elevado em até 35% por meio da opção de lote adicional e 
de lote suplementar, totalizando R$ 810 milhões. 

 
 
A Escala Nacional Brasil de ratings de crédito da S&P Global Ratings atende emissores, seguradores, 
terceiros, intermediários e investidores no mercado financeiro brasileiro para oferecer tanto ratings de 
crédito de dívida (que se aplicam a instrumentos específicos de dívida) quanto ratings de crédito de 
empresas (que se aplicam a um devedor). Os ratings de crédito na Escala Nacional Brasil utilizam os 
símbolos de rating globais da S&P Global Ratings com a adição do prefixo “br” para indicar “Brasil”, e o 
foco da escala é o mercado financeiro brasileiro. A Escala Nacional Brasil de ratings de crédito não é 
diretamente comparável à escala global da S&P Global Ratings ou a qualquer outra escala nacional 
utilizada pela S&P Global Ratings ou por suas afiliadas, refletindo sua estrutura única, desenvolvida 
exclusivamente para atender as necessidades do mercado financeiro brasileiro. 
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Certos termos utilizados neste relatório, particularmente certos adjetivos usados para expressar nossa 
visão sobre os fatores que são relevantes para os ratings, têm significados específicos que lhes são 
atribuídos em nossos critérios, por isso devem ser lidos em conjunto com tais critérios. Por favor, veja os 
critérios de rating em www.standardandpoors.com.br para mais informações. 
 
Critérios e Artigos Relacionados 
 
Critérios 

• Tabelas de mapeamento das escalas nacionais e regionais da S&P Global Ratings, 14 de agosto 
de 2017  

• Critério Legal: Operações Estruturadas: Metodologia de avaliação de isolamento de ativos e de 
sociedades de propósito específico, 29 de março de 2017  

• Estrutura Global de Avaliação de Riscos Operacionais em Operações Estruturadas, 9 de outubro 
de 2014 

• Ratings de Crédito nas Escalas Nacionais e Regionais, 22 de setembro de 2014 
• Metodologia e Premissas da Estrutura de Risco de Contraparte, 25 de junho de 2013 
• Metodologia global para atribuição de ratings a títulos empacotados, 16 de outubro de 2012 
• Metodologia de Critério Aplicada a Taxas, Despesas e Indenizações, 12 de julho de 2012 
• Metodologia: Critérios de estabilidade de crédito, 3 de maio de 2010 
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• Credit Conditions: Political Risks Are Receding In Latin America, But Uncertainty Looms, 28 de 
setembro de 2017 

• Global Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis 2016: The Effects Of 
Macroeconomic The top Five Macroeconomic Factors, 16 de dezembro de 2016 

• Latin American Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis 2015: The Effects Of 
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• Avaliando a qualidade de crédito pelo vínculo mais fraco, 13 de fevereiro de 2012 
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INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS ADICIONAIS 
 
Outros serviços fornecidos ao emissor 
Não há outros serviços prestados a este emissor, clique aqui para mais informações. 
 
S&P Global Ratings não realiza due diligence em ativos subjacentes 
Quando a S&P Global Ratings atribuiu ratings a um instrumento de operações estruturadas, esta recebe 
informações sobre ativos subjacentes, as quais são fornecidas por terceiros que acreditamos tenham 
conhecimento dos fatos relevantes. Tais terceiros são normalmente instituições financeiras que 
estruturaram a transação e/ou instituições que originaram os ativos ou estão vendendo os ativos aos 
emissores e/ou uma empresa de contabilidade reconhecida e/ou uma empresa de advocacia, cada qual 
agindo em nome da instituição financeira ou originador ou vendedor dos ativos. Além disso, a S&P 
Global Ratings pode se apoiar em informações presentes nos prospectos de oferta das transações, 
emitidos de acordo com as leis de valores mobiliários da jurisdição relevante. Em alguns casos, a S&P 
Global Ratings pode se apoiar em fatos gerais (tais como índices de inflação, taxas de juros dos bancos 
centrais, índices de default) que são de domínio público e produzidos por instituições privadas ou 
públicas. Em nenhuma circunstância a S&P Global Ratings realiza qualquer processo de due diligence 
sobre ativos subjacentes. A S&P Global Ratings também pode receber a garantia por parte da instituição 
que está estruturando a transação ou originando ou vendendo os ativos para o emissor, (a) o qual vai 
fornecer à S&P Global Ratings todas as informações requisitadas pela S&P Global Ratings de acordo 
com seus critérios publicados e outras informações relevantes para o rating de crédito e, se aplicável, 
para o monitoramento do rating de crédito, incluindo informações ou mudanças materiais das 
informações anteriormente fornecidas e (b) a informações fornecidas à S&P Global Ratings relativas ao 
rating de crédito ou, se aplicável, ao monitoramento do rating de crédito, de que estas não contêm 
nenhuma afirmação falsa sobre um fato material e não omitem um fato material necessário para fazer tal 
afirmação, em vista das circunstâncias nas quais foram fornecidas, e não enganosa. 
 
A precisão e completude das informações revisadas pela S&P Global Ratings em conexão com sua 
análise, pode ter um efeito significativo nos resultados de tais análises. Embora a S&P Global Ratings 
colete informações de fontes que acredita serem confiáveis, quaisquer imprecisões ou omissões nessas 
informações poderiam afetar significativamente a análise de crédito da S&P Global Ratings, tanto 
positiva quanto negativamente. 
 
Atributos e limitações do rating de crédito 
A S&P Global Ratings utiliza informações em suas análises de crédito provenientes de fontes 
consideradas confiáveis, incluindo aquelas fornecidas pelo emissor. A S&P Global Ratings não realiza 
auditorias ou quaisquer processos de due diligence ou de verificação independente da informação 
recebida do emissor ou de terceiros em conexão com seus processos de rating de crédito ou de 
monitoramento dos ratings atribuídos. A S&P Global Ratings não verifica a completude e a precisão das 
informações que recebe. A informação que nos é fornecida pode, de fato, conter imprecisões ou 
omissões que possam ser relevantes para a análise de crédito de rating.  
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Em conexão com a análise deste (s) rating (s) de crédito, a S&P Global Ratings acredita que há 
informação suficiente e de qualidade satisfatória de maneira a permitir-lhe ter uma opinião de rating de 
crédito. A atribuição de um rating de crédito para um emissor ou emissão pela S&P Global Ratings não 
deve ser vista como uma garantia da precisão, completude ou tempestividade da (i) informação na qual a 
S&P Global Ratings se baseou em conexão com o rating de crédito ou (ii) dos resultados que possam 
ser obtidos por meio da utilização do rating de crédito ou de informações relacionadas. 
 
Fontes de informação 
Para atribuição e monitoramento de seus ratings a S&P Global Ratings utiliza, de acordo com o tipo de 
emissor/emissão, informações recebidas dos emissores e/ou de seus agentes e conselheiros, inclusive, 
balanços financeiros auditados do Ano Fiscal, informações financeiras trimestrais, informações 
corporativas, prospectos e outros materiais oferecidos, informações históricas e projetadas recebidas 
durante as reuniões com a administração dos emissores, bem como os relatórios de análises dos 
aspectos econômico-financeiros (MD&A) e similares da entidade avaliada e/ou de sua matriz. Além 
disso, utilizamos informações de domínio público, incluindo informações publicadas pelos reguladores de 
valores mobiliários, do setor bancário, de seguros e ou outros reguladores, bolsas de valores, e outras 
fontes públicas, bem como de serviços de informações de mercado nacionais e internacionais.  
 
Aviso de ratings ao emissor 
O aviso da S&P Global Ratings para os emissores em relação ao rating atribuído é abordado na política 
“Notificações ao Emissor (incluindo Apelações)”. 
 
Frequência de revisão de atribuição de ratings 
O monitoramento da S&P Global Ratings de seus ratings de crédito é abordado em: 
 

• Descrição Geral do Processo de Ratings de Crédito (seção de Revisão de Ratings de Crédito) 
• Política de Monitoramento 

 
 
Conflitos de interesse potenciais da S&P Global Ratings 
A S&P Global Ratings publica a lista de conflitos de interesse reais ou potenciais em “Conflitos de 
Interesse — Instrução Nº 521/2012, Artigo 16 XII” seção em www.standardandpoors.com.br.  
 
Faixa limite de 5% 
A S&P Global Ratings Brasil publica em seu Formulário de Referência apresentado em 
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/regulatory/disclosures o nome das entidades 
responsáveis por mais de 5% de suas receitas anuais. 
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Copyright© 2017 pela Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 
 
Nenhum conteúdo (incluindo-se ratings, análises e dados relativos a crédito, avaliações, modelos, software ou outras aplicações ou 
informações obtidas a partir destes) ou qualquer parte destas informações (Conteúdo) pode ser modificada, sofrer engenharia 
reversa, ser reproduzida ou distribuída de nenhuma forma, nem meio, nem armazenada em um banco de dados ou sistema de 
recuperação sem a prévia autorização por escrito da Standard & Poor’s Financial Services LLC ou de suas afiliadas (coletivamente, 
S&P). O Conteúdo não deverá ser utilizado para nenhum propósito ilícito ou não autorizado. Nem a S&P, nem seus provedores 
externos, nem seus diretores, representantes, acionistas, empregados nem agentes (coletivamente, Partes da S&P) garantem a 
exatidão, completitude, tempestividade ou disponibilidade do Conteúdo. As Partes da S&P não são responsáveis por quaisquer 
erros ou omissões (por negligência ou não), independentemente da causa, pelos resultados obtidos mediante o uso de tal 
Conteúdo, ou pela segurança ou manutenção de quaisquer dados inseridos pelo usuário. O Conteúdo é oferecido “como ele é”. AS 
PARTES DA S&P ISENTAM-SE DE QUALQUER E TODA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE, MAS NÃO 
LIMITADA A, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO OU USO 
ESPECÍFICO, LIBERDADE DE FALHAS, ERROS OU DEFEITOS DE SOFTWARE, QUE O FUNCIONAMENTO DO CONTEÚDO 
SEJA ININTERRUPTO OU QUE O CONTEÚDO OPERE COM QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU HARDWARE. 
Em nenhuma circunstância, deverão as Partes da S&P ser responsabilizadas por nenhuma parte, por quaisquer danos, custos, 
despesas, honorários advocatícios, ou perdas diretas, indiretas, incidentais, exemplares, compensatórias, punitivas, especiais, ou 
consequentes (incluindo-se, sem limitação, perda de renda ou lucros e custos de oportunidade ou perdas causadas por 
negligência) com relação a qualquer uso do Conteúdo aqui contido, mesmo se alertadas sobre sua possibilidade. 
 
Análises relacionadas a crédito e outras, incluindo ratings e as afirmações contidas no Conteúdo são declarações de opiniões na 
data em que foram expressas e não declarações de fatos. As opiniões da S&P, análises e decisões de reconhecimento de ratings 
(descritas abaixo) não são recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos ou tomar qualquer decisão de 
investimento e não abordam a adequação de quaisquer títulos. Após sua publicação, em qualquer maneira ou formato, a S&P não 
assume nenhuma obrigação de atualizar o Conteúdo. Não se deve depender do Conteúdo, e este não é um substituto das 
habilidades, julgamento e experiência do usuário, sua administração, funcionários, conselheiros e/ou clientes ao tomar qualquer 
decisão de investimento ou negócios. A S&P não atua como agente fiduciário nem como consultora de investimentos exceto 
quando registrada como tal. Embora obtenha informações de fontes que considera confiáveis, a S&P não conduz auditoria nem 
assume qualquer responsabilidade de diligência devida (due diligence) ou de verificação independente de qualquer informação que 
receba.  
 
Até o ponto em que as autoridades reguladoras permitam a uma agência de rating reconhecer em uma jurisdição um rating 
atribuído em outra jurisdição para determinados fins regulatórios, a S&P reserva-se o direito de atribuir, retirar ou suspender tal 
reconhecimento a qualquer momento e a seu exclusivo critério. As Partes da S&P abdicam de qualquer obrigação decorrente da 
atribuição, retirada ou suspensão de um reconhecimento, bem como de qualquer responsabilidade por qualquer dano 
supostamente sofrido por conta disso. 
 
A S&P mantém determinadas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar a 
independência e objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, certas unidades de negócios da S&P podem dispor 
de informações que não estão disponíveis às outras. A S&P estabeleceu políticas e procedimentos para manter a confidencialidade 
de determinadas informações que não são de conhecimento público recebidas no âmbito de cada processo analítico. 
 
A S&P pode receber remuneração por seus ratings e certas análises, normalmente dos emissores ou subscritores dos títulos ou 
dos devedores. A S&P reserva-se o direito de divulgar seus pareceres e análises. A S&P disponibiliza suas análises e ratings 
públicos em seus sites na www.standardandpoors.com (gratuito), e www.ratingsdirect.com e www.globalcreditportal.com (por 
assinatura), e pode distribuí-los por outros meios, inclusive em suas próprias publicações ou por intermédio de terceiros 
redistribuidores. Informações adicionais sobre nossos honorários de rating estão disponíveis em 
www.standardandpoors.com/usratingsfees. 
 
Austrália  
Standard & Poor's (Austrália) Pty. Ltd. conta com uma licença de serviços financeiros número 337565 de acordo com o 
Corporations Act 2001. Os ratings de crédito da Standard & Poor’s e pesquisas relacionadas não tem como objetivo e não podem 
ser distribuídas a nenhuma pessoa na Austrália que não seja um cliente pessoa jurídica (como definido no Capítulo 7 do 
Corporations Act).  
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