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PLANETA SECURITIZADORA S.A.

(atual denominação da Gaia Securitizadora S.A.) 

Companhia Aberta 

CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30 

NIRE 35.300.369.149 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 

AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 15ª EMISSÃO DA PLANETA SECURITIZADORA S.A., REALIZADA 

EM 8 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

1. DATA, HORA e LOCAL: Em 8 de setembro de 2021, às 15h, de forma integralmente 

CVM

maio de 2020 ICVM 625 , coordenada pela PLANETA SECURITIZADORA S.A. (atual 

denominação da Gaia Securitizadora S.A.), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1, Vila Nova 

Conceição, CEP 04544-051 Emissora  Assembleia ).  

 

2. CONVOCAÇÃO: A convocação dos titulares dos Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio da 1ª Série da 15 CRA  Emissão ) para 

a Assembleia foi realizada por meio do edital de convocação publicado no Jornal O Dia as 

edições dos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2021, observados os procedimentos e antecedência 

previstos na Cláusula 13.2. do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio 

dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 15ª Emissão da Planeta 

Securitizadora S.A., celebrado entre a Emissora e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos de 

Valores Mobiliários Agente Fiduciário 7 de agosto de 2019 Termo de Securitização ). 

 
3. PRESENÇA: Presentes (i) representantes dos titulares dos CRA, representando 50,07% 

(cinquenta inteiros e sete centésimos por cento) dos CRA em circulação Titulares dos CRA , 

conforme lista de presença constante do Anexo I desta ata; (ii) a representante do Agente 

Fiduciário; e (iii) os representantes da Emissora. 

 
4. MESA: Os trabalhos foram presididos por Jorge Felipe Damm Prado e secretariados por 

Aírton Pires.  

 
5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 

 

(i) Concessão de anuência prévia para que a Devedora possa garantir a operação de 

emissão das Debêntures com: (a) cessão fiduciária de recebíveis de titularidade da 

Devedora; (b) alienação fiduciária de marca de titularidade da Devedora; (c) 
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alienação fiduciária de imóvel de titularidade da Devedora; e (d) alienação fiduciária 

de equipamentos de titularidade da Devedora, conforme informado em carta 

Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não 

Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, Em Série Única, Para Colocação 

Privada, da J. Macêdo S.A., sem a incidência de qualquer penalidade no âmbito dos 

CRA e das debêntures que compõem seu lastro; 

 

(ii) Caso o item (i) acima seja aprovado, a autorização para a assinatura pela Emissora 

na qualidade de debenturista da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não 

Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, emitida pela 

Devedora, de instrumento que autorize a Devedora a participar de operação de 

securitização lastreadas nas Debêntures e a constituir as garantias discutidas nesta 

ordem do dia, bem como os demais instrumentos necessários para a devida 

formalização das deliberações tomadas nesta assembleia. 

 
6. DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia, restou deliberado: 

 

(i) Os Titulares de CRA representando 50,07% (cinquenta inteiros e sete 

centésimos por cento) dos CRA em circulação concedem a anuência prévia 

para que a Devedora possa garantir a operação de emissão de Debêntures 

com: (a) cessão fiduciária de recebíveis de titularidade da Devedora; (b) 

alienação fiduciária de marca de titularidade da Devedora; (c) alienação 

fiduciária de imóvel de titularidade da Devedora; e (d) alienação fiduciária 

de equipamentos de titularidade da Devedora. Fica consignado que não 

houve voto contrário ou abstenção;  

 

(ii) Os Titulares de CRA representando 50,07% (cinquenta inteiros e sete 

centésimos por cento) dos CRA em circulação autorizam, a assinatura pela 

Emissora na qualidade de debenturista da 4ª Emissão de Debêntures 

Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série 

Única, emitida pela Devedora, de instrumento que autorize a Devedora a 

participar de operação de securitização lastreadas em Debêntures e a 

constituir as garantias discutidas nesta ordem do dia, bem como os demais 

instrumentos necessários para a devida formalização das deliberações 

tomadas nesta assembleia. Fica consignado que não houve voto contrário 

ou abstenção.  
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Os Titulares de CRA representando 50,07% (cinquenta inteiros e sete centésimos por cento) dos 

CRA em circulação dos CRA em circulação consignam na presente ata que a aprovação dos itens 

(i) e (ii) das Deliberações acima estão condicionados ao pagamento de um prêmio flat no valor 

de 0,20% (vinte centésimos por cento) incidente sobre o saldo devedor total dos CRA atualizado 

até a data de assinatura desta ata de assembleia Waiver Fee . O pagamento do Waiver Fee 

deverá ser realizado dentro do ambiente da B3, em 5 (cinco) dias úteis contados da presente 

data. Terá direito ao recebimento de Waiver Fee aqueles que forem Titulares dos CRA no dia útil 

imediatamente anterior a seu pagamento.  

 

A presente ata será encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários por meio de sistema 

eletrônico. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS: Os Titulares dos CRA presentes na Assembleia eximem a Emissora 

e o Agente Fiduciário de quaisquer responsabilidades relacionadas às deliberações acima e, 

adicionalmente, reconhecem que as matérias foram deliberadas sem qualquer conflito de 

interesse. 

 

Os Titulares dos CRA, por seus representantes presentes, declaram, para todos os fins e efeitos 

de direito, reconhecer que todos os atos aqui deliberados serão tomados pela Emissora na 

qualidade de administradora do Patrimônio Separado dos CRA, em observância às orientações 

e deliberações dos Titulares dos CRA, conforme descritas na ata desta Assembleia, razão pela 

qual os Titulares dos CRA assumem integralmente a responsabilidade por tais atos e suas 

consequências perante a Emissora, respondendo, integralmente, pela validade, legalidade e 

eficácia de tais atos, mantendo a Emissora e o Agente Fiduciário integralmente indene e a salvo 

de quaisquer despesas, custos ou danos que esta venha eventualmente a incorrer em 

decorrência dos atos praticados nos termos desta Assembleia. 

 

As deliberações da presente Assembleia ocorrem por mera liberalidade dos Titulares dos CRA, 

não importando em renúncia de quaisquer direitos ou privilégios previstos no Termo de 

Securitização e demais Documentos da Operação, bem como não exoneram as partes dos 

referidos documentos quanto ao cumprimento de todas e quaisquer obrigações neles previstas, 

exceto pelo deliberado na presente Assembleia. 

 

Os termos iniciados em letras maiúsculas que não se encontrem aqui expressamente definidos 

terão o significado que lhes é atribuído no Termo de Securitização. 

 

Para fins da ICVM 625, a Emissora declara que a plataforma utilizada para a realização da 

assembleia de modo exclusivamente digital permite: (i) verificar a presença dos Titulares dos 
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CRA e registrar os respectivos votos; (ii) que os Titulares dos CRA presentes se manifestem e 

acessem simultaneamente documentos apresentados durante a assembleia que não tenham 

sido disponibilizados anteriormente; (iii) que os Titulares dos CRA se comuniquem entre si, (iv) 

a gravação integral da assembleia, e (v) que os Titulares dos CRA que tenham enviado instrução 

de voto previamente à assembleia também possam participar e votar na assembleia. 

 

O presidente da mesa realizou o registro em ata dos Titulares dos CRA presentes, nos termos 

do §2º do artigo 8º da ICVM 625, tendo sido considerados presentes e assinantes os Titulares 

dos CRA, nos termos do artigo 8º e de seu §1º. 

 

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada 

esta ata, que após lida e aprovada, foi assinada eletronicamente, por todos os presentes, ficando 

autorizada a sua divulgação, com a omissão da qualificação e assinatura dos Titulares dos CRA, 

no website da Emissora. A Assembleia é regular nos termos do Art. 3º, §3º da ICVM 625, sendo 

que a presente ata será encaminhada à CVM por meio de sistema eletrônico, nos termos da 

regulação aplicável. 

 

São Paulo, 8 de setembro de 2021. 

MESA: 

 

Jorge Felipe Damm Prado 

Presidente 

 

 

Aírton Pires 

Secretário 


