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1. ESCLARECIMENTOS E ORIENTAÇÕES PRELIMINARES 

 

A Octante Securitizadora S.A., na qualidade de emissora dos certificados de recebíveis 

do agronegócio subordinados das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª séries da sua 13ª (décima terceira) 

Emissão (“Emissora” ou “Octante”, “CRA”, e “Emissão”, respectivamente), em consonância 

com o disposto na Cláusula 13.1. e subsequentes do “Termo de Securitização de Créditos do 

Agronegócio das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 13ª Emissão de Certificados de Recebíveis 

do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), convida os 

Senhores titulares da 3ª (terceira) série do CRA  (““CRA Subordinado I” e “Titulares de CRA”, 

respectivamente) a participarem da Assembleia de Titulares de CRA que será realizada em 

segunda convocação na seguinte data, modalidade, local e horário (“Assembleia de Titulares 

de CRA” ou “AGTCRA”): 

 

Data: Quinta-feira, 27 de maio de 2021 

Modalidade: Exclusivamente digital 

Local: Considerar-se-á como local a sede da Emissora – Rua Beatriz, 226, Alto de 

Pinheiros, CEP. 05.445-040, São Paulo-SP. 

Horário: 11h00. 

 

Serão examinadas, discutidas e votadas as seguintes materiais e ordens do dia:  

 

I. Deliberar sobre a possibilidade de renegociação da dívida de determinados 

Participantes dos CRA, bem como os descontos a serem concedidos para quitação imediata 

dos respectivos saldos inadimplidos;  

 

II. Deliberar sobre a aprovação da cessão onerosa da carteira composta pelos 

Direitos Creditórios Inadimplidos cedidos no âmbito da Emissão a terceiro, ensejando o 

encerramento do Patrimônio Separado e o resgaste do CRA Subordinado I; e 

 

III. Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos 

necessários, bem como celebrarem todos os documentos essenciais à efetivação da 

deliberação. 

 

 



 

4 
 

O Edital de Convocação, os documentos necessários e as informações relacionadas 

à Assembleia de Titulares de CRA estão disponíveis na sede da Emissora e foram 

disponibilizados no site da Octante (https://www.octante.com.br/ri) e da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”). Independente de alteração na data da Assembleia de Titulares de CRA, 

a Emissora informa que não haverá alterações nos referidos documentos e informações. 

 

Adicionalmente, conforme previsto no Termo de Securitização, o Edital de Convocação 

referente a primeira convocação foi publicado em primeira data no dia 16 de abril de 2021 no 

jornal “O Estado de São Paulo”, respeitando o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de 

antecedência da Assembleia de Titulares de CRA, em primeira convocação. No entanto, 

considerando que não foi atingido o quórum de instalação de Titulares de CRA que 

representem, no mínimo, a maioria dos CRA em Circulação em 17 de maio de 2021, conforme 

previsto na Cláusula 13.4. do Termo de Securitização, foi publicado em primeira data no dia 

18 de maio de 2021, o Edital de Convocação para a segunda convocação da AGTCRA, no 

jornal “O Estado de São Paulo”, respeitando o prazo mínimo de 8 (oito) dias de antecedência 

previsto no Termo de Securitização e disponível no Anexo I deste “Manual Para Participação 

dos Investidores na Assembleia de Titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio 

da 3ª Série da 13ª Emissão da Octante Securitizadora S.A. – Segunda Convocação” 

(“Manual”). 

 

A Assembleia de Titulares de CRA será instalada em segunda convocação, com a 

presença de qualquer número de Titulares de CRA, considerando o CRA em circulação e o 

direito à voto, sendo as deliberações tomadas pelos votos favoráveis da maioria dos CRA em 

Circulação presentes à assembleia. 

 

  

https://www.octante.com.br/ri
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2. PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DE TITULARES DE CRA  

 

Reiterando o comprometimento com o bem-estar da sociedade, com o intuito de evitar 

aglomerações e mantendo as medidas de distanciamento social para evitarmos a propagação 

do Covid-19, a Assembleia de Titulares de CRA será realizada de modo exclusivamente 

digital, nos moldas da Instrução CVM n° 625, em 27 de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio 

de videoconferência via plataforma digital Microsoft Teams, cujo o link de acesso será 

disponibilizado pela Emissora aos Titulares de CRA que enviarem os documentos de 

representação conforme orientação abaixo: 

 

Como condição para os Titulares de CRA interessados participarem da Assembleia de 

Titulares de CRA os documentos de representação devem ser enviados ao endereço 

eletrônico crabayer@octante.com.br, com cópia ao juridico@octante.com.br e ao Agente 

Fiduciário, no endereço eletrônico fiduciario@trusteedtvm.com.br;  

 

Pedimos que os documentos de representação sejam enviados até 2 (dois) dias úteis 

antes da data de realização da Assembleia de Titulares de CRA, considerando, em segunda 

convocação, até o dia 25 de maio de 2021. 

 

Serão necessários os seguintes documentos: 

 

a. Quando Pessoa Física: cópia digitalizada do documento de identidade com foto; 

 

b. Quando Pessoa Jurídica: (a) último estatuto ou contrato social consolidado, 

devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários 

comprobatórios dos poderes de representação, quando aplicável; e (c) documentos de 

identidade com foto dos representantes legais; e 

 

c. Quando Representado por Procurador: caso qualquer Titular de CRA indicado nas 

alíneas “a” e “b” acima venha a ser representado por procurador, além dos documentos 

indicados acima, deverá ser encaminhada procuração com poderes específicos de 

representação na AGTCRA. No anexo II deste Manual disponibilizaremos sugestão de modelo 

de procuração, caso seja necessário.= 

 

  

mailto:crabayer@octante.com.br
mailto:juridico@octante.com.br
mailto:fiduciario@trusteedtvm.com.br
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3. EXPLICAÇÕES E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DAS MATÉRIAS A 

SEREM DELIBERADAS NA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA DE TITULARES DE CRA  

 

Serão examinadas, discutidas e votadas as seguintes materiais e ordens do dia:  

 

I. Deliberar sobre a possibilidade de renegociação da dívida de determinados 

Participantes dos CRA, bem como os descontos a serem concedidos para quitação imediata 

dos respectivos saldos inadimplidos;  

 

II. Deliberar sobre a aprovação da cessão onerosa da carteira composta pelos 

Direitos Creditórios Inadimplidos cedidos no âmbito da Emissão a terceiro, ensejando o 

encerramento do Patrimônio Separado e o resgaste do CRA Subordinado I; e 

 

III. Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos 

necessários, bem como celebrarem todos os documentos essenciais à efetivação da 

deliberação. 

 

3.1. Conceitos e Definições: 

 

  

 

 

 

3.2. Textos Explicativos 

 

No que se refere ao item 3 (I) acima, recebemos uma proposta para quitação à vista 

do Saldo Inadimplido pelo Devedor I (conforme definido acima), o qual solicita um desconto 

de 74,29% (setenta e quatro inteiros e vinte e nove centésimos por cento) sobre o respectivo 

Saldo Inadimplido. Informamos que, em 30 de abril de 2021, o Devedor I transferiu o montante 

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a Conta Emissão, portanto, caso a referida 

proposta seja aprovada, será dada quitação plena, geral, irretratável e irrevogável entre as 

partes no âmbito do acordo celebrado entre a Emissora e o Devedor I em 23 de abril de 2021. 

DEVEDOR SALDO INADIMPLIDO

Devedor I R$ 1.944.676,21

Devedor II R$ 696.013,29

Devedor III R$ 12.019.258,20

Devedor IV R$ 2.702.460,20

MONTANTE TOTAL: R$ 17.362.407,90

Direitos Creditórios Inadimplidos - significa os Direitos Creditórios do Agronegócio vencidos e 

não pagos pelos respectivos Participantes no âmbito da Emissão, conforme listados abaixo:
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No Entanto, caso os Titulares de CRA rejeitem a proposta apresentada pelo Devedor I, 

reteremos o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) do montante pago, referente as 

parcelas, cujos vencimentos ocorrem em abril e maio de 2021 e retomaremos o fluxo de 

pagamento da dívida, cujo vencimento da última parcela está previsto para setembro de 2024. 

 

Em relação ao item 3 (II) acima, nos foram apresentadas duas propostas para cessão 

onerosa da carteira composta pelos demais Direitos Creditórios Inadimplidos. Caso os 

Titulares de CRA aprovem a matéria constante no item 3 (I) acima e aceitem alguma das 

propostas recebidas e detalhadas abaixo, será possível encerrar o Patrimônio Separado após 

o resgate do CRA Subordinado I. 

 

 

 

 

 

Com aprovação das ordens do dia acima, teremos dois cenários possíveis para o resgate do 

CRA Subordinado I: 

 

01º Cenário: Aprovação da proposta feita pelo Devedor I  + Aprovação da cessão 

onerosa Proposta 01:  

 

Resgate de 100% do CRA Subordinado I 

 

 

DEVEDOR
SALDO 

INADIMPLIDO

VALOR OFERECIDO 

PELO CRÉDITO

PERCENTUAL 

DE DESÁGIO

Devedor II R$ 696.013,29 R$ 190.000,00 -72,70%

Devedor III R$ 12.019.258,20 R$ 1.000.000,00 -91,68%

Devedor IV R$ 2.702.460,20 R$ 30.000,00 -98,89%

MONTANTE TOTAL: R$ 15.417.731,69 R$ 1.220.000,00

Proposta 02

DEVEDOR
SALDO 

INADIMPLIDO

VALOR OFERECIDO 

PELO CRÉDITO

PERCENTUAL 

DE DESÁGIO

Devedor II R$ 696.013,29 R$ 200.000,00 -71,26%

Devedor III R$ 12.019.258,20 R$ 1.010.000,00 -91,60%

Devedor IV R$ 2.702.460,20 R$ 50.000,00 -98,15%

MONTANTE TOTAL: R$ 15.417.731,69 R$ 1.260.000,00

Proposta 01
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02º Cenário: Aprovação da proposta feita pelo Devedor I  + Aprovação da cessão 

onerosa Proposta 02:  

 

Resgate de 100% do CRA Subordinado I 

 

 

Em ambos os cenários apresentados acima, será pago o principal e o juros aos Titulares de 

CRA Subordinado detentores do CRA Subordinado I. Eventualmente, após quitação integral 

das Despesas da Emissão, caso restem recursos no Patrimônio Separado, a Emissora 

realizará devolução aos Titulares de CRA Subordinado, respeitando o percentual detido 

individualmente. 
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ANEXO I AO MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES NA 

ASSEMBLEIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 

AGRONEGÓCIO DA 3ª SÉRIE DA 13ª EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA 

S.A. – SEGUNDA CONVOCAÇÃO – EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO 

 

 

 

 

OCTANTE SECURITIZADORA S.A. 
CNPJ/ME n° 12.139.922/0001-63 

NIRE n° 35.300.380.517 

 
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 

AGRONEGÓCIO DA 3ª SÉRIE DA 13ª EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A. 

 

Ficam convocados os Srs. titulares dos certificados de recebíveis do agronegócio subordinados da 3ª (terceira) 

série da 13ª (décima terceira) Emissão da Octante Securitizadora S.A. (“Titulares de CRA”, “CRA Subordinado I”, 

e “Emissora”, respectivamente), em consonância com o disposto na Cláusula 13.1. e subsequentes do “Termo 

de Securitização de Créditos do Agronegócio das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 13ª Emissão de Certificados 

de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 

Assembleia Geral de Titulares de CRA (“AGT”), a ser realizada em segunda convocação, com a presença de 

qualquer número dos CRA em Circulação, no dia 27 de maio de 2021, às 11h00, de modo exclusivamente digital, 

inclusive para fins de contabilização de votos, sem a possibilidade de participação presencial, sendo a AGT 

realizada por meio de videoconferência via plataforma digital Microsoft Teams, na qual o acesso será liberado 

de forma individual, após a devida habilitação do Titular de CRA, conforme previsto neste edital. A AGT será 

instalada a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 

 

IV. Deliberar sobre a possibilidade de renegociação da dívida de determinados Participantes dos CRA, 

bem como os descontos a serem concedidos para quitação imediata dos respectivos saldos 

inadimplidos;  

 

V. Deliberar sobre a aprovação da cessão onerosa da carteira composta pelos Direitos Creditórios 

Inadimplidos cedidos no âmbito da Emissão a terceiro, ensejando o encerramento do Patrimônio 

Separado e o resgaste do CRA Subordinado I; e 

 

VI. Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários, bem como 

celebrarem todos os documentos essenciais à efetivação da deliberação. 
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INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

1. Em linha com a Instrução CVM n° 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), a AGT será realizada de 

modo exclusivamente digital, por meio de videoconferência via plataforma digital Microsoft Teams, cujo 

o link de acesso será disponibilizado pela Emissora aos Titulares de CRA que enviarem os documentos 

de representação ao endereço eletrônico crabayer@octante.com.br, com cópia ao 

juridico@octante.com.br e ao Agente Fiduciário, no endereço eletrônico 

fiduciario@trusteedtvm.com.br;  

2. Pedimos que os documentos de representação sejam enviados até 2 (dois) dias antes da data de 

realização da AGT, observando o disposto na ICVM 625 e conforme documentação abaixo:  

a. Quando Pessoa Física: Cópia digitalizada do documento de identidade com foto; 

b. Quando Pessoa Jurídica: (a) último estatuto ou contrato social consolidado, devidamente 

registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários comprobatórios dos 

poderes de representação, quando aplicável; e (c) documentos de identidade com foto dos 

representantes legais; e 

c. Quando Representado por Procurador: caso qualquer Titular de CRA indicado nos itens acima 

venha a ser representado por procurador, além dos documentos indicados anteriormente, 

deverá ser encaminhado a procuração com os poderes específicos de representação na AGT.  

3. Os documentos relacionados à ordem do dia, bem como as informações acerca do depósito dos 

documentos comprobatórios de representação e demais instruções referentes ao sistema e formato da 

AGT estão disponíveis nos sites da (https://www.octante.com.br/ri) e da CVM (www.cvm.gov.br); e 

4. Os termos iniciados em letra maiúscula nesse edital e não definidos expressamente possuem o mesmo 

significado que lhes é atribuído no Termo de Securitização. 

 
 

Guilherme Antonio Muriano da Silva 
Diretor de Relação com os Investidores 

 
 

Octante Securitizadora S.A. 
Rua Beatriz, 226, São Paulo – SP, CEP. 05.445-040 

 

 

 

  

mailto:juridico@octante.com.br
mailto:fiduciario@trusteedtvm.com.br
https://www.octante.com.br/ri
http://www.cvm.gov.br/


 

11 
 

ANEXO II AO MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES NA 

ASSEMBLEIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 

AGRONEGÓCIO DA 3ª SÉRIE DA 13ª EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA 

S.A. - SEGUNDA CONVOCAÇÃO – MODELO DE PROCURAÇÃO SUGERIDO 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO 

 

OUTORGANTE: 

 

[[=], sociedade [anônima ou limitada], com sede na Cidade de [=], Estado de [=], na [=], n° [=], CEP. [=], 

inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n.º [=], neste 

ato representada na forma de seu contrato [ou estatuto] social  por seu(s) administrador(es) [ou diretor(es)], [nome], 

[nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG n° [=] [órgão expedidor/UF], 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o n° [=], residente e 

domiciliado na Cidade de [=], Estado de [=], com escritório na Cidade de [=], Estado de [=], na [=], n° [=], CEP. 

[=] [SEDE DA OUTORGANTE] (“Outorgante”); e 

 

OU  

 

[nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG n° [=] [órgão 

expedidor/UF], inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o n° [=], 

residente e domiciliado na Cidade de [=], Estado de [=], com escritório na Cidade de [=], Estado de [=], na [=], n° 

[=], CEP. [=] [SEDE DA OUTORGANTE] (“Outorgante”); e] 

 

 

OUTORGADO: 

 

[nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portadora da cédula de identidade RG n° [=] [órgão 

expedidor/UF], inscrito no CPF/ME sob o nº [=], residente e domiciliado na Cidade de [=], Estado de [=],com 

escritório na Cidade de [=], Estado de [=], na [=], n° [=], CEP. [=] [SEDE DA OUTORGANTE] (“Outorgado 

[1]”); [e 

 

[CASO NECESSÁRIO PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO CONJUNTA] 

[nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portadora da cédula de identidade RG n° [=] [órgão 

expedidor/UF], inscrito no CPF/ME sob o nº [=], residente e domiciliado na Cidade de [=], Estado de [=],com 

escritório na Cidade de [=], Estado de [=], na [=], n° [=], CEP. [=] (“Outorgado 2”, e em conjunto com o 

Outorgado 1, “Outorgados” ou “Outorgado”). 
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PODERES: 

 

Pelo presente instrumento particular de mandato, nos termos da cláusula [=] do contrato [ou estatuto] 

social da Outorgante, a Outorgante nomeia e constitui o[s] Outorgado[s], como seu[s] bastante[s] procurador[es], 

nos termos indicados abaixo, para representá-la no âmbito da emissão dos certificados de recebíveis do 

agronegócio (“CRA”) das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª séries da 13ª emissão da Octante Securitizadora S.A., sociedade 

anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, 226, Alto de Pinheiros, CEP. 

05.445-040, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 12.139.922/0001-63 (“Emissão” e “Octante”, respectivamente), 

emitidos por meio do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 

13ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A.” (“Termo de 

Securitização”). O[s] Outorgado[s] [agirá individualmente] [agirão em conjunto] [agirá em conjunto de um 

diretor/administrador], para, em nome da Outorgante e no âmbito da Emissão, participarem de quaisquer 

assembleias de titulares de CRA, incluindo, mas não se limitando, a Assembleia de Titulares dos Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio da 3ª Série da 13ª Emissão da Octante Securitizadora S.A. (“AGTCRA”), a ser 

realizada, em segunda convocação, no dia 27 de maio de 2021, podendo em nome da Outorgante, participar, 

deliberar, votar, assinar documentos, entre outros atos inerentes e necessários à AGTCRA. 

O presente mandato permanecerá vigente por [1 (um) ano] a partir da data de sua celebração, não podendo 

substabelecê-lo, no todo ou em parte, com ou sem reserva dos poderes nele conferidos. 

 

 

[=] de maio de 2021. 

 

 

 

__________________________________ 

[=] 

 

 

 

 


