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COMUNICADO AO MERCADO 

 

São Paulo, 30 de julho de 2021 – A GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A. (“Emissora”) e a 

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

(“Coordenador Líder”), informam que foram comunicadas, na data de ontem, 29 de julho de 2021, 

sobre a suspensão da oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio 

(“CRA”) da 1ª (primeira) série da 31ª (trigésima primeira) emissão da Emissora (“Oferta”), pela Co-

missão de Valores Mobiliários (“CVM”). 

 

A CVM entendeu que não foram promovidas as alterações nos documentos da Oferta para incluir 

informação veiculada na mídia, que indicaria a vinculação dos devedores do lastro dos CRA, quais 

sejam, as cooperativas agrícolas, ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, em 

inobservância do inciso I do § 1º do art. 56 e do art. 48, ambos da Instrução CVM 400. 

 

A Emissora e o Coordenador Líder esclarecem que o MST não é um grupo econômico e não se 

enquadra tecnicamente em categorias jurídicas, sendo apenas definido como um movimento social, 

e que as devedoras do lastro dos CRA, conforme indicado no prospecto, são cooperativas agrícolas 

regularmente constituídas e registradas na forma da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que 

se dedicam à produção, industrialização e comercialização de produtos agrícolas, não havendo, por-

tanto, qualquer associação formal ou vinculo econômico e jurídico das devedoras do lastro dos CRA 

ao referido movimento. 

 

A Emissora e o Coordenador Líder esclarecem, ainda, que os investidores que já tiverem aderido à 

Oferta terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis, se assim desejarem, para desistir do investimento, nos 

termos previstos no Prospecto Preliminar e no art. 20 e seu parágrafo único, da Instrução CVM 400. 

 

A Emissora e o Coordenador Líder estão avaliando as consequências no cronograma estimativo da 

Oferta e manterão o mercado devidamente informado sobre ajustes que se fizerem necessários no 

âmbito da suspensão da Oferta. 
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A Emissora e o Coordenador Líder reiteram que o investidor deve basear sua decisão de investimento 

na documentação da Oferta (notadamente o Prospecto Preliminar, o Formulário de Referência da 

Emissora e o Material Publicitário da Oferta), desconsiderando eventuais manifestações por parte de 

seus representantes e da mídia especializada sobre o assunto, as quais podem conter impressões 

pessoais não adstritas a aspectos técnicos e sem apresentar aos potenciais investidores os poten-

ciais riscos inerentes aos valores mobiliários emitidos. 

 

A Emissora e o Coordenador Líder estão tomando as medidas cabíveis para reverter a suspensão e 

quaisquer fatos julgados relevantes serão tempestivamente divulgados ao mercado nos termos da 

legislação aplicável.  


