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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 28/11/2017  - 10:25h  -  2º LEILÃO: 30/11/2017  - 10:25h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 28/11/2017, às 10:25 horas, e 2º Leilão dia 30/11/2017, às 10:25 horas. LOCAL: 
Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: SIMONE ROCHA ARAUJO

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: 
R$ 1.069.163,96 (Um milhão, sessenta e nove mil, cento e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) 2º leilão: R$ 534.581,98 (Quinhentos e 
trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 05/12/2017  - 10:00h  -  2º LEILÃO: 07/12/2017  - 10:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL:  A Residên

DATA DOS 
LEILÕES: 1º Leilão: dia 05/12/2017, às 10:00 horas, e 2º Leilão dia 07/12/2017, às 10:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 
308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: JOSE SERGIO DA SILVA LIMA

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 524.886,96 (Quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) 2º leilão: R$ 262.443,48 
(Duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos),

 COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0075528-
17.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) AUTOREDE CONSÓRCIO NACIONAL S/C LTDA, na pessoa de seu representante legal 
Av. Doutor Vital Brasil, 1133, (agência do Bradesco), Butanta, CEP 05503-001, São Paulo - SP, que 
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Ladisael Bernardo, ajuizou-lhe 
uma ação de procedimento comum, objetivando seja a mesma julgada procedente, outorgando ao 
requerente a posse definitiva do veículo IMP/MERCEDES C28HA29W, ano/modelo 1998/1998, placa 
CQX3355, chassi WBDHA29WXWF693229. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente contestação sob 
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 26 de outubro de 2017. 

Data, Hora e Local: 27.10.2017, às 09 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, nº 
8501, 3º andar, Pinheiros, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: totalidade dos 
Conselheiros. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente, Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. 
Deliberações Aprovadas: (i) Nos termos da Cláusula 13.1 da “Cédula de Crédito Bancário nº 
120224-3”, emitida em 06.11.2015, conforme aditada em 10.01.2017 (“CCB CRI 69”), a não decla-
ração do vencimento antecipado da CCB CRI 69 e, por consequência dos CRI 69, (i) nos termos da 
cláusula 5.1.2, inciso I da CCB CRI 69, em função do atraso na entrega dos documentos dispostos 
na cláusula 6.1, inciso I, alínea (a), e inciso II, alíneas (a) e (b), da CCB CRI 69, quais sejam as De-
monstrações Financeiras Consolidadas Auditadas da Emitente (conforme defi nida na CCB CRI 69), 
o relatório específi co de apuração dos Índices Financeiros e a declaração fi rmada por represen-
tantes legais da Companhia, referentes ao exercício fi ndo em 31.12.2016; e (ii) em função do não 
cumprimento dos índices Financeiros previstos na Cláusula 5.1.2, inciso XVI da CCB CRI 69, refe-
rente ao primeiro e segundo e terceiro trimestre de 2017; (ii) A alteração do cronograma de pa-
gamento da CCB CRI 69 e dos CRI 69, bem como a prorrogação do prazo de vencimento da CCB 
CRI 69 para 20.02.2020 e dos CRI 69 para 21.02.2020, sendo certo que o pagamento (a) de juros 
passará a ser mensal, sendo o primeiro pagamento da CCB CRI 69 devido em 23.11.2017 e dos 
CRI 69 em 24.11.2017, e; (b) de principal passará a ser trimestral, com carência, sendo o primei-
ro pagamento da CCB CRI 69 devido em 23.05.2018 (inclusive) e dos CRI 69 em 24.05.2018 (inclu-
sive), conforme indicado no Anexo A desta ata; (iii) A ratifi cação da alteração da remuneração da 
CCB CRI 69 e dos CRI 69, a partir de 1º.10.2017 (inclusive), de 100% da variação acumulada das 
taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfi nanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expres-
sas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (Segmento CETIP UTVM), no informativo diário disponível em sua 
página na Internet (http://www.b3.com.br), acrescida de sobretaxa de 2,30% ao ano, base 252 
dias úteis (“Taxa DI”), para 100% da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 2,95% ao ano, base 252 
dias úteis; (iv) A inclusão dos itens XVI e XVII na Cláusula 6.1 da CCB CRI 69, de forma que vigo-
rarão com a seguinte redação: “6.1. Sem prejuízo das demais obrigações assumidas nesta CCB e 
nos demais Documentos da Operação ou em lei, a Emitente obriga-se a: [...] XVI. realizar a quita-
ção total dos valores devidos nos termos desta CCB, nos termos da Cláusula 3.4 da CCB (exceto 
pelo prazo constante do item I de referida cláusula que não se aplica a presente), e, consequen-
temente o resgate antecipado dos CRI, nos termos da Cláusula 6 do Termo de Securitização, com 
até 1 Dia Útil de antecedência da data que a Emitente realizar qualquer pagamento de juros, prin-
cipal, resgate antecipado ou qualquer outro valor referente às Debêntures (conforme defi nidas na 
Cláusula 5.1.2 desta CCB); e XVII. fornecer ao Agente Fiduciário, para fi ns do atendimento do item 
XVI acima, (a) mensalmente, até o dia 15 de cada mês, o saldo devedor das Debêntures; e (b) a 
partir do período encerrado em 31.12.2017, as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emi-
tente, a serem enviadas ao Credor de acordo com o disposto no item I desta Cláusula, que tam-
bém deverão indicar, separadamente, o saldo devedor das Debêntures.” (v) A alteração do item 
I da Cláusula 3.4 da CCB CRI 69, que passará a vigorar com a seguinte redação: “3.4. A Emitente 
poderá, a qualquer tempo, quitar totalmente ou amortizar parcialmente os valores devidos nos 
termos desta CCB, desde que sejam atendidas, cumulativamente, as seguintes condições: I. a 
Emitente comunique ao Credor, por escrito, com antecedência mínima de 7 Dias Úteis da data do 
evento, observado que o disposto neste inciso não será aplicável no caso de amortização anteci-
pada nos termos da Cláusula 3.6, inciso II, alínea (a), do Contrato de Cessão Fiduciária de Direi-
tos Creditórios;” [...] (vi) A alteração da Cláusula 5.1.2 da CCB CRI 69 para (i) excluir as alíneas 
“a” e “c” do item XVI da cláusula 5.1.2, renumerando as demais alíneas; com a consequente in-
clusão de uma nova alínea em referido item XVI; e (ii) incluir nova hipótese de vencimento ante-
cipado, na forma do item XVII, que vigorarão com a seguinte redação: “5.1.2. Constituem Eventos 
de Inadimplemento que podem acarretar o vencimento das obrigações decorrentes desta CCB, 
aplicando-se o disposto na Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada. 5.3 abaixo, 
qualquer dos eventos previstos em lei e/ou qualquer dos seguintes Eventos de Inadimplemento: 
[…] XVI. não observância, pela Emitente, de qualquer dos índices fi nanceiros abaixo (em conjun-
to, “Índices Financeiros”), a serem apurados pela Emitente trimestralmente, tendo por base as 
Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente (conforme defi nido abaixo), a partir, inclu-
sive, das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente relativas a 31.12.2015, sendo 
que, caso esta CCB tenha sido cedida à Securitizadora, o acompanhamento será realizado pelo 
Agente Fiduciário nos termos do Termo de Securitização: (a) índice fi nanceiro decorrente do quo-
ciente da divisão da Contas a Receber (conforme defi nido abaixo) pela Dívida Líquida, que deve-
rá ser superior a 1,10; e (b) índice fi nanceiro decorrente do quociente da divisão do Estoque (con-
forme defi nido abaixo) somado a Conta a Receber (conforme defi nido abaixo) pela Dívida Líquida 
somada ao Passivo Construtivo (conforme defi nido abaixo), que deverá ser superior a 1,25. XVII. 
não subscrição e integralização, por partes relacionadas aos acionistas da Emitente ou pelos pró-
prios acionistas da Emitente, até 27.10.2017, da totalidade das debêntures emitidas pela Emiten-
te nos termos do (i) “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures, Conversí-
veis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, sem Garantia Real, em uma Única Série, para 
Distribuição Privada, da Alphaville Urbanismo S.A.” fi rmado pela Alphaville Urbanismo S.A., na 
qualidade de emissora das debêntures, em 9.05.2016; e (ii) “Instrumento Particular de Escritura 
da 3ª Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, sem 
Garantia Real, em uma Única Série, para Distribuição Privada, da Alphaville Urbanismo S.A.” fi r-
mado pela Alphaville Urbanismo S.A., na qualidade de emissora das debêntures, em 10.02.2017” 
(em conjunto, as “Debêntures” e as “Escrituras de Emissão de Debêntures”, respectivamente) no 
valor mínimo de R$ 800.000.000,00. Caso a Devedora emita novas debêntures e/ou celebre no-
vos instrumentos de dívida adquiridas por seus acionistas ou por partes relacionadas, tais emis-
sões integrarão a defi nição de Debêntures, para fi ns de aplicação do disposto no item XVI da 
Cláusula 6.1 abaixo;”; (vii) Tendo em vista o disposto no (vi) acima, (a) a alteração do item I da 
Cláusula 5.6 da CCB CRI 69, e (b) a inclusão dos itens VIII e IX na Cláusula 5.6 da CCB CRI 69, de 
forma a incluir as seguintes defi nições: “5.6. Para os fi ns desta CCB: I. “Contas a Receber” signi-
fi ca, com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente, a rubrica “contas a re-
ceber”, incluindo valores contabilizados na referida rubrica nas contas do ativo e passivo da Emi-
tente, bem como valores a serem contabilizados em exercícios futuros na rubrica “contas a rece-
ber”, desconsiderando provisões e descontos; [...] VIII. “Passivo Construtivo” signifi ca, com base 
nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente, o somatório (a) da rubrica “fornece-
dores”; e (b) do custo de construção a incorrer; e IX. “Estoque” signifi ca, com base nas Demons-
trações Financeiras Consolidadas da Emitente, o somatório (a) da rubrica “lotes a comercializar”; 
e (b) do custo a incorrer dos lotes em estoque, desconsiderando as provisões relativas a distratos 
e outras provisões relacionadas à rubrica “lotes a comercializar”. (viii) A inclusão do item III na 
Cláusula 3.1, bem como do item V na Cláusula 3.1.1 do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios (conforme defi nido no Termo de Securitização e na CCB CRI 69), que passarão a vigo-
rar da seguinte forma: “3.1. A Emitente e as Outorgantes, de forma solidária, se obrigam a man-
ter, na Cessão Fiduciária, cumulativamente: [...] III. Valor Agregado Presente (conforme defi nido 
abaixo) correspondente a, no mínimo, 100% do Saldo Devedor da CCB (sendo o disposto no item 
II acima e neste item III, em conjunto defi nidos como “Percentual Específi co da Cessão Fiduciá-
ria”, que, em conjunto com o Percentual Geral da Cessão Fiduciária, o “Percentual da Cessão Fi-
duciária”).” “3.1.1. Para os fi ns deste Contrato: [...] V. “Valor Agregado Presente” signifi ca, em 
cada Data de Referência, o somatório: (a) do saldo devedor de todos os Instrumentos de Compra 
e Venda que atendam aos Critérios de Elegibilidade (conforme defi nido abaixo), trazido a valor 
presente de acordo com as taxas dos respectivos Instrumentos de Compra e Venda, conforme cal-
culado pelas Outorgantes nos termos da Cláusula 6.1, inciso Erro! Fonte de referência não 
encontrada. abaixo; (b) do saldo das Contas Vinculadas, incluindo os valores aplicados nos In-
vestimentos Permitidos; e (c) do saldo de recursos da Conta do Patrimônio Separado (conforme 
defi nido abaixo).” (ix) A inclusão do Anexo IX no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Credi-
tórios, constando a descrição dos Instrumento de Compra e Venda que venham a ser celebrados 
em relação aos Empreendimentos Imobiliários em estoque, bem como a alteração do item I da 
Cláusula 1.1 de referido instrumento, que passará a vigorar com a seguinte redação: “1.1. Em ga-
rantia do fi el, integral e pontual pagamento das Obrigações Garantidas, as Outorgantes, por este 
Contrato e na melhor forma de direito, em caráter irrevogável e irretratável, de modo pro-solven-
do, nos termos, no que for aplicável, do artigo 66 B da Lei nº 4.728, de 14.07.1965, conforme al-
terada, e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10.01.2002, con-
forme alterada (“Código Civil”), cedem fi duciariamente à Outorgada (“Cessão Fiduciária”): I. a to-
talidade dos direitos creditórios de titularidade das Outorgantes, presentes e futuros, decorren-
tes (a) dos Instrumentos de Compra e Venda cujos Compradores estão identifi cados no Anexo II a 
este Contrato; e (b) dos Instrumento de Compra e Venda que venham a ser celebrados em relação 
aos Empreendimentos Imobiliários em estoque identifi cados no Anexo IX a este Contrato, ambos 
na proporção prevista nos Acordos de Parceria identifi cados no Anexo I a este Contrato, incluin-
do todos os direitos e acréscimos relacionados, seja a que título for, inclusive a título de valores 
de venda, partilhas resultantes de permuta física, encargos moratórios, multas e indenizações, 
bem como os respectivos Documentos Representativos dos Créditos Cedidos Fiduciariamente 
(conforme defi nido abaixo), excluídos os direitos creditórios de titularidade de Campo Grande, D. 
Pedro, Belo Horizonte e Palmas que tiverem sido expressamente liberados pelos titulares dos CRI 
(“Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente”);” (x) A celebração dos aditamentos à CCB CRI 
69, ao Termo de Securitização e aos demais Documentos da Operação, conforme aplicável, para 
refl etir o disposto nos itens (ii) e (iii) acima, está condicionada ao atendimento, pela Companhia, 
das seguintes condições suspensivas: (a) contratação de assessor legal para a elaboração dos 
documentos e aditamentos relacionados às deliberações acima; (b) pagamento da totalidade da 
Remuneração devida no âmbito da CCB CRI 69 e dos CRI 69 até 31.10.2017, incidente sobre o sal-
do devedor do Principal (devendo, em qualquer caso, o pagamento da Remuneração ocorrer em 
momento anterior ao resgate e amortização previstos na alínea (c) abaixo); (c) após o pagamento 
da Remuneração prevista na alínea (b) acima, devida em 31.10.2017, realizar o pagamento ante-
cipado parcial da CCB CRI 69 e a consequente amortização extraordinária dos CRI 69 e/ou resga-
te antecipado dos CRI 69, no mesmo dia, qual seja, 31.10.2017, em valor sufi ciente, para que após 
tais eventos, o saldo devedor da CCB CRI 69 não seja superior a R$70.000.000,00, acrescido de 
Custo de Pagamento Antecipado incidente sobre o saldo devedor do Principal a ser amortizado, 
com subsequente cancelamento de parcela dos CRI 69 resgatados. Para fi ns de esclarecimento, 
o Custo de Pagamento Antecipado incidirá somente sobre o valor de Principal amortizado ou res-
gatado, uma vez que a Remuneração deverá ter sido paga em momento anterior ao pagamento 
antecipado da CCB CRI 69. A Companhia poderá utilizar recursos eventualmente depositados na 
Conta do Patrimônio Separado (conforme defi nida no Termo de Securitização) para realizar os pa-
gamentos descritos neste item, desde que previamente envie até 31.10.2017, um relatório aos Ti-
tulares dos CRI 69 e à Securitizadora, com a comprovação de que os índices de cobertura descri-
tos nos itens II e III da Cláusula 3.1 do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, en-
contram-se atendidos, considerando os recebíveis atuais objeto do Contrato de Cessão Fiduciá-
ria de Direitos Creditórios e novo saldo devedor da CCB CRI 69, ou seja, R$70.000.000,00; (d) re-
cebimento pelo Titular, pela Securitizadora e pelo Agente Fiduciário de comunicação sobre a data 
do resgate antecipado parcial e amortização extraordinária mencionadas no item (iii) acima, com 
no mínimo 4 dias de antecedência; (e) a inclusão dos itens XVI e XVII na Cláusula 6.1 da CCB CRI 
69 nos termos do item (iv) acima; (f) a realização de todas as alterações necessárias ao Contrato 
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios para prever a substituição do Itaú Unibanco S.A. pelo 
Banco Votorantim S.A., na qualidade de banco depositário da Cessão Fiduciária de Direitos Cre-
ditórios, sendo certo que todas as atribuições do Itaú Unibanco S.A. deverão ser migradas ao 
Banco Votorantim S.A., até 30.04.2018, podendo referido prazo ser prorrogado por mais 3 meses, 
caso referida migração não tenha ocorrido por fato não atribuível à Companhia; (g) a inclusão de 
um novo índice fi nanceiro na CCB CRI 69 decorrente do quociente da divisão do Estoque somado 
aos Recebíveis pela Dívida Líquida somada ao Passivo Construtivo, que deverá ser superior a 
1,25, de forma que o descumprimento de tal índice fi nanceiro acarreta no vencimento antecipado 
das obrigações decorrentes da CCB CRI 69, na forma do item (vi) acima; (h) a inclusão no Contra-
to de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de um novo índice de cobertura de 100% das so-
matório do valor das parcelas vincendas de todos os Instrumentos de Compra e Venda (conforme 
defi nidos no Termo de Securitização) que atendam aos Critérios de Elegibilidade constantes da 
Cláusula 3.2 do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, trazidas ao valor presente 
em cada data de apuração, na forma do item (viii) acima; (i) a alteração da remuneração da CCB 
CRI 69 e dos CRI 69, nos termos do item (ii) acima; (j) a alteração da Cláusula 5.1.2 da CCB CRI 69, 
de forma a excluir as alíneas “a” e “c” do item XVI da cláusula 5.1.2, renumerando os demais; 
com a consequente inclusão de uma nova alínea em referido item XVI; e incluir nova hipótese de 
vencimento antecipado, na forma do item XVII; (k) a realização de todas as alterações necessá-
rias ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios para prever que a totalidade dos di-
reitos creditórios de presentes e futuros, decorrentes dos Instrumento de Compra e Venda que ve-
nham a ser celebrados em relação aos Empreendimentos Imobiliários em estoque a serem iden-
tifi cados no Anexo IX ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, passarão a inte-
grar a defi nição de “Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente”, conforme previsto no item (ix) 
acima; (l) manutenção de todas as obrigações estabelecidas nos Documentos da Operação, em 
especial aquelas referentes ao Custo de Pagamento Antecipado devidos nas hipóteses de resga-
te antecipado e de amortização extraordinária, conforme Cláusula 3.4, item III da CCB CRI 69; (m) 
subscrição e integralização de debêntures conversíveis de emissão da Companhia por partes re-
lacionadas aos acionistas da Companhia ou pelos próprios acionistas da Companhia, em montan-
te mínimo de R$800.000.000,00, sendo que a totalidade das debêntures deve ser subscrita e in-
tegralizada por partes relacionadas aos acionistas da Companhia ou pelos próprios acionistas da 
Companhia até 27.10.2017; (n) que todas as disposições propostas na AGT CRI 69 sejam previa-
mente aprovadas nesta ata, sendo certo que referida ata deverá ser protocolada na Junta Comer-
cial competente até 3.11.2017; e (o) formalização de toda a documentação, aditamentos e proce-
dimentos acima descritos, bem como registro dos aditamentos aos Documentos da Operação nos 
competentes cartórios, no prazo estabelecido em referidos instrumentos. (xi) A dispensa do cum-
primento do disposto na Cláusula 3.4, incisos I e V, da CCB CRI 69, e do disposto na Cláusula 6.1.1 
e 6.1.4 do Termo de Securitização, para a amortização extraordinária e resgate antecipado par-
cial, desde que observado o disposto no item (x) acima, subitem (d), e os demais incisos da Cláu-
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Extrato da Ata de Reunião de Conselho de Administração Realizada em 27.10.2017
sula 3.4 da CCB CRI 69 e demais subcláusulas da Cláusula 6 do Termo de Securitização. (xii) A 
ratifi cação do “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciá-
ria de Direitos Creditórios em Garantia”, celebrado entre Alphaville SPE Palmas Empreendimen-
tos Imobiliários Ltda., Alphaville Campo Grande Empreendimentos Imobiliários Ltda., Alphaville 
D. Pedro Empreendimentos Imobiliários Ltda., Alphaville Belo Horizonte Empreendimentos Imobi-
liários Ltda., Ápice Securitizadora S.A., Itaú Unibanco S.A. e Alphaville Urbanismo S.A., em 
10.01.2017, em especial no que diz respeito às alterações decorrentes de determinadas mudan-
ças na política interna de alocação dos Investimentos Permitidos (conforme defi nido no Contrato 
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios) do Banco Depositário (conforme defi nido no Contra-
to de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios). (xiii) Caso aprovadas as matérias previstas nos 
itens acima na AGT CRI 69, a autorização para a Companhia às suas exclusivas expensas, para a 
Securitizadora e para o Agente Fiduciário, celebrarem todos e quaisquer contratos, aditamentos 
ou documentos relacionados às matérias relacionadas nos itens (i) ao (ix) acima, observado o dis-
posto no item (x) acima, bem como praticarem todos os atos necessários à implementação das 
matérias aqui aprovadas, até 17.11.2017. 5.2. as seguintes matérias a serem deliberadas na AGT 
CRI 70: (i) Nos termos da Cláusula 13.1 da “Cédula de Crédito Bancário nº 120225-6”, emitida em 
06.11.2015 (“CCB CRI 70”), a não declaração do vencimento antecipado da CCB CRI 70 e, por con-
sequência dos CRI, (i) nos termos da cláusula 5.1.2, inciso I da CCB CRI 70, em função do atraso 
na entrega dos documentos dispostos na cláusula 6.1, inciso I, alínea (a), e inciso II, alíneas (a) e 
(b), da CCB CRI 70, quais sejam as Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas da Emi-
tente (conforme defi nida na CCB CRI 70), o relatório específi co de apuração dos Índices Financei-
ros e a declaração fi rmada por representantes legais da Companhia, referentes ao exercício so-
cial fi ndo em 31.12.2016; e (ii) em função do não cumprimento dos Índices Financeiros previstos 
na Cláusula 5.1.2, inciso XVI da CCB CRI 70, referente ao primeiro, segundo e terceiro trimestre 
de 2017. (ii) A alteração do cronograma de pagamento da CCB CRI 70 e dos CRI 70, bem como a 
prorrogação do prazo de vencimento da CCB CRI 70 para 20.02.2020 e dos CRI 70 para 21.02.2020, 
sendo certo que o pagamento (a) de juros passará a ser mensal, sendo o primeiro pagamento da 
CCB CRI 70 devido em 23.11.2017 e dos CRI 70 em 24.11.2017, e; (b) de principal passará a ser 
trimestral, com carência, sendo o primeiro pagamento da CCB CRI 70 devido em 23.05.2018 (in-
clusive) e dos CRI em 24.05.2018 (inclusive), conforme indicado no Anexo B desta ata. (iii) A ra-
tifi cação da alteração da remuneração da CCB CRI 70 e dos CRI 70, a partir de 1º.10.2017 (inclu-
sive), de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfi nancei-
ros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, cal-
culadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (Segmento CETIP UTVM), 
no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br), acrescida de 
sobretaxa de 2,30% ao ano, base 252 dias úteis (“Taxa DI”), para 100% da Taxa DI, acrescida de 
sobretaxa de 2,95% ao ano, base 252 dias úteis. (iv) A inclusão dos itens XVI e XVII na Cláusula 
6.1 da CCB CRI 70, de forma que vigorarão com a seguinte redação: “6.1. Sem prejuízo das de-
mais obrigações assumidas nesta CCB e nos demais Documentos da Operação ou em lei, a Emi-
tente obriga-se a: [...] XVI. realizar a quitação total dos valores devidos nos termos desta CCB, nos 
termos da Cláusula 3.4 da CCB (exceto pelo prazo constante do item I de referida cláusula que não 
se aplica a presente), e, consequentemente o resgate antecipado dos CRI, nos termos da Cláusu-
la 6 do Termo de Securitização, com até 1 Dia Útil de antecedência da data que a Emitente reali-
zar qualquer pagamento de juros, principal, resgate antecipado ou qualquer outro valor referente 
às Debêntures (conforme defi nidas na Cláusula 5.1.2 desta CCB), observado o disposto no item 
XVII da Cláusula 5.1.2 desta CCB; e..” XVII. fornecer ao Agente Fiduciário, para fi ns do atendimen-
to do item XVI acima (a) mensalmente, até o dia 15 de cada mês, o saldo devedor das Debêntu-
res; e (b) trimestralmente, a partir do período encerrado em 31.12.2017, as Demonstrações Finan-
ceiras Consolidadas da Emitente, a serem enviadas ao Credor de acordo com o disposto no item 
I desta Cláusula, que também deverão indicar, separadamente, o saldo devedor das Debêntures.” 
(v) A alteração do item I da Cláusula 3.4 da CCB CRI 70, que passará a vigorar com a seguinte re-
dação: “3.4. A Emitente poderá, a qualquer tempo, quitar totalmente ou amortizar parcialmente 
os valores devidos nos termos desta CCB, desde que sejam atendidas, cumulativamente, as se-
guintes condições: I. a Emitente comunique ao Credor, por escrito, com antecedência mínima de 
7 Dias Úteis da data do evento, observado que o disposto neste inciso não será aplicável no caso 
de amortização antecipada nos termos da Cláusula 3.6, inciso II, alínea (a), do Contrato de Ces-
são Fiduciária de Direitos Creditórios;” [...] (vi) A alteração da Cláusula 5.1.2 da CCB CRI 70 para 
(i) excluir as alíneas “a” e “c” do item XVI da cláusula 5.1.2, renumerando as demais alíneas; com 
a consequente inclusão de uma nova alínea em referido item XVI; e (ii) incluir nova hipótese de 
vencimento antecipado, na forma do item XVII, que vigorarão com a seguinte redação: “5.1.2. 
Constituem Eventos de Inadimplemento que podem acarretar o vencimento das obrigações de-
correntes desta CCB, aplicando-se o disposto na Cláusula Erro! Fonte de referência não en-
contrada., qualquer dos eventos previstos em lei e/ou qualquer dos seguintes Eventos de Ina-
dimplemento: […] XVI. não observância, pela Emitente, de qualquer dos índices fi nanceiros abai-
xo (em conjunto, “Índices Financeiros”), a serem apurados pela Emitente trimestralmente, tendo 
por base as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente (conforme defi nido abaixo), a 
partir, inclusive, das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente relativas a 31 de de-
zembro de 2015, sendo que, caso esta CCB tenha sido cedida à Securitizadora, o acompanhamen-
to será realizado pelo Agente Fiduciário nos termos do Termo de Securitização: (a) índice fi nancei-
ro decorrente do quociente da divisão da Contas a Receber (conforme defi nido abaixo) pela Dívi-
da Líquida, que deverá ser superior a 1,10; e (b) índice fi nanceiro decorrente do quociente da di-
visão do Estoque (conforme defi nido abaixo) somado a Contas a Receber (conforme defi nido abai-
xo) pela Dívida Líquida somada ao Passivo Construtivo (conforme defi nido abaixo), que deverá ser 
superior a 1,25. XVII. não subscrição e integralização, por partes relacionadas aos acionistas da 
Emitente ou pelos próprios acionistas da Emitente, até 27.10.2017, da totalidade das debêntures 
emitidas pela Emitente nos termos do (i) “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de 
Debêntures, Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, sem Garantia Real, em 
uma Única Série, para Distribuição Privada, da Alphaville Urbanismo S.A.” fi rmado pela Alphavil-
le Urbanismo S.A., na qualidade de emissora das debêntures, em 9.05.2016; e (ii) “Instrumento 
Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espé-
cie Quirografária, sem Garantia Real, em uma Única Série, para Distribuição Privada, da Alphavil-
le Urbanismo S.A.” fi rmado pela Alphaville Urbanismo S.A., na qualidade de emissora das debên-
tures, em 10.02.2017” (em conjunto, as “Debêntures” e as “Escrituras de Emissão de Debêntu-
res”, respectivamente) no valor mínimo de R$800.000.000,00. Caso a Devedora emita novas de-
bêntures e/ou celebre novos instrumentos de dívida adquiridas por seus acionistas ou por partes 
relacionadas, tais emissões integrarão a defi nição de Debêntures, para fi ns de aplicação do dis-
posto no item XVI da Cláusula 6.1 abaixo;”; (vii) A alteração do item I da Cláusula 5.6 da CCB CRI 
70, bem como a inclusão dos itens VIII e IX na Cláusula 5.6 da CCB CRI 70, de forma a incluir as 
seguintes defi nições: “5.6. Para os fi ns desta CCB: I. “Contas a Receber” signifi ca, com base nas 
Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente, a rubrica “contas a receber”, incluindo va-
lores contabilizados na referida rubrica nas contas do ativo e passivo da Emitente, bem como va-
lores a serem contabilizados em exercícios futuros na rubrica “contas a receber”, desconsideran-
do provisões e descontos; [...] VIII. “Passivo Construção” signifi ca, com base nas Demonstrações 
Financeiras Consolidadas da Emitente, o somatório (a) da rubrica “fornecedores”; e (b) do custo 
de construção a incorrer; e IX. “Estoque” signifi ca, com base nas Demonstrações Financeiras Con-
solidadas da Emitente, o somatório (a) da rubrica “lotes a comercializar”; e (b) do custo a incorrer 
dos lotes em estoque, desconsiderando as provisões relativas a distratos e outras provisões rela-
cionadas à rubrica “lotes a comercializar.” (viii) A inclusão do Anexo IX no Contrato de Cessão Fi-
duciária de Direitos Creditórios constando a descrição dos Instrumento de Compra e Venda que 
venham a ser celebrados em relação aos Empreendimentos Imobiliários em estoque, bem como 
a alteração do item I da Cláusula 1.1 de referido instrumento, que passará a vigorar com a seguin-
te redação: “1.1. Em garantia do fi el, integral e pontual pagamento das Obrigações Garantidas, 
as Outorgantes, por este Contrato e na melhor forma de direito, em caráter irrevogável e irretra-
tável, de modo pro-solvendo, nos termos, no que for aplicável, do artigo 66 B da Lei nº 4.728, de 
14.07.1965, conforme alterada, e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes da Lei nº 
10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), cedem fi duciariamente à Outorgada 
(“Cessão Fiduciária”): I. a totalidade dos direitos creditórios de titularidade das Outorgantes, pre-
sentes e futuros, decorrentes (a) dos Instrumentos de Compra e Venda cujos Compradores estão 
identifi cados no Anexo II a este Contrato; e (b) dos Instrumento de Compra e Venda que venham 
a ser celebrados em relação aos Empreendimentos Imobiliários em estoque identifi cados no Ane-
xo IX a este Contrato, ambos na proporção prevista nos Acordos de Parceria identifi cados no Ane-
xo I a este Contrato, incluindo todos os direitos e acréscimos relacionados, seja a que título for, 
inclusive a título de valores de venda, partilhas resultantes de permuta física, encargos morató-
rios, multas e indenizações, bem como os respectivos Documentos Representativos dos Créditos 
Cedidos Fiduciariamente (conforme defi nido abaixo) (“Direitos Creditórios Cedidos Fiduciaria-
mente”);” (ix) A celebração dos aditamentos à CCB CRI 70, ao Termo de Securitização e aos de-
mais Documentos da Operação, conforme aplicável, para refl etir o disposto nos itens (ii) e (iii) aci-
ma, está condicionada ao atendimento, pela Companhia, das seguintes condições suspensivas: 
(a) contratação de assessor legal para a elaboração dos documentos e aditamentos relacionados 
às deliberações acima; (b) pagamento da totalidade da Remuneração devida no âmbito da CCB 
CRI 70 e dos CRI 70 até 31.10.2017, incidente sobre o saldo devedor do Principal (devendo, em 
qualquer caso, o pagamento da Remuneração ocorrer em momento anterior ao resgate e amorti-
zação previstos na alínea (c) abaixo); (c) após o pagamento da Remuneração previsto na alínea (b) 
acima, devida em 31.10.2017, realizar o pagamento antecipado parcial da CCB CRI 70 e a conse-
quente amortização extraordinária dos CRI 70 e/ou resgate antecipado dos CRI 70, no valor de 
R$3.500.000,00, no mesmo dia, qual seja, 31.10.2017, acrescido do Custo de Pagamento Anteci-
pado aplicável, com subsequente cancelamento de parcela dos CRI 70 resgatados. Para fi ns de 
esclarecimento, o Custo de Pagamento Antecipado incidirá somente sobre o valor de Principal 
amortizado ou resgatado, uma vez que a Remuneração deverá ter sido paga em momento ante-
rior ao pagamento antecipado da CCB CRI 70; (d) recebimento pelo Titular, pela Securitizadora e 
pelo Agente Fiduciário de comunicação sobre a data do resgate antecipado parcial e amortização 
extraordinária mencionadas no item (c) acima, com no mínimo 4 (quatro) dias de antecedência; (e) 
a inclusão dos itens XVI e XVII da Cláusula 6.1 da CCB CRI 70 nos termos do item (iv) acima; (f) al-
teração da remuneração da CCB CRI 70 e dos CRI 70 nos termos do item (ii) acima; (g) o pagamen-
to pela Companhia de um Waiver Fee de 1,00% sobre o saldo devedor do CRI 70 após a amorti-
zação prevista no item (b) e (c) acima, sem prejuízo do Custo de Pagamento Antecipado; (h) a rea-
lização de todas as alterações necessárias ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditó-
rios para prever a substituição do Itaú Unibanco S.A. pelo Banco Votorantim S.A., na qualidade 
de banco depositário da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, sendo certo que todas as atri-
buições do Itaú Unibanco S.A. deverão ser migradas ao Banco Votorantim S.A., até 30.04.2018, 
podendo referido prazo ser prorrogado por mais 3 meses, caso referida migração não tenha ocor-
rido por fato não atribuível à Companhia; (i) a inclusão de um novo índice fi nanceiro na CCB CRI 
70 decorrente do quociente da divisão do Estoque somado aos Recebíveis pela Dívida Líquida so-
mada ao Passivo Construtivo, que deverá ser superior a 1,25, de forma que o descumprimento de 
tal índice fi nanceiro acarreta no vencimento antecipado das obrigações decorrentes da CCB CRI 
70, na forma do item (vi) acima; (j) a alteração da Cláusula 5.1.2 da CCB CRI 70, de forma a excluir 
as alíneas “a” e “c” do item XVI da cláusula 5.1.2, renumerando os demais; com a consequente 
inclusão de uma nova alínea em referido item XVI; e incluir nova hipótese de vencimento anteci-
pado, na forma do item XVII; (k) a realização de todas as alterações necessárias ao Contrato de 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios para prever que a totalidade dos direitos creditórios de 
presentes e futuros, decorrentes dos Instrumento de Compra e Venda que venham a ser celebra-
dos em relação aos Empreendimentos Imobiliários em estoque a serem identifi cados no Anexo IX 
ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, passarão a integrar a defi nição de “Di-
reitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente”, conforme previsto no item (viii) acima. (l) manuten-
ção de todas as obrigações estabelecidas nos Documentos da Operação, em especial aquelas re-
ferentes ao Custo de Pagamento Antecipado devidos nas hipóteses de resgate antecipado e de 
amortização extraordinária, conforme Cláusula 3.4, item III da CCB CRI 70; (m) subscrição e inte-
gralização de debêntures conversíveis de emissão da Companhia por partes relacionadas aos 
acionistas da Companhia ou pelos próprios acionistas da Companhia, em montante mínimo de 
R$800.000.000,00, sendo que a totalidade das debêntures deve ser subscrita e integralizada por 
partes relacionadas aos acionistas da Companhia ou pelos próprios acionistas da Companhia até 
27.10.2017; (n) que todas as disposições propostas da AGT CRI 70 sejam previamente aprovadas 
nesta ata da Companhia, sendo certo que referida ata deverá ser protocolada na Junta Comercial 
competente até 3.11.2017; e (o) formalização de toda a documentação, aditamentos e procedi-
mentos acima descritos, bem como registro dos aditamentos aos Documentos da Operação nos 
competentes cartórios, no prazo estabelecido em referidos instrumentos (x) A dispensa do cum-
primento do disposto na Cláusula 3.4, incisos I e V, da CCB CRI 70, e do disposto na Cláusula 6.1.1 
e 6.1.4 do Termo de Securitização, para a amortização extraordinária e resgate antecipado par-
cial, desde que observado o disposto no item (ix) acima, subitem (d), e os demais incisos da Cláu-
sula 3.4 da CCB CRI 70 e demais subcláusulas da Cláusula 6 do Termo de Securitização. (xi) A re-
tirada da CCB CRI 70 do ambiente de custódia da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (Segmento CETIP 
UTVM). (xii) Caso aprovadas as matérias previstas nos itens acima na AGT CRI 70, a autorização 
para a Companhia às suas exclusivas expensas, para a Securitizadora e para o Agente Fiduciário, 
celebrarem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos relacionados às matérias 
relacionadas nos itens (i) ao (viii) acima, observado o disposto no item (vii) acima, bem como pra-
ticarem todos os atos necessários à implementação das matérias aqui aprovadas, até 17.11.2017. 
5.3. Registrar, em caráter irrevogável e irretratável, a dispensa, pela totalidade dos acionistas da 
Companhia, dos procedimentos e formalidades de convocação, deliberação prévia e realização 
de reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos no acordo de acionistas da Compa-
nhia, celebrado em 9.12.2013, conforme aditado (“Acordo de Acionistas”). Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 27.10.2017. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto – Presidente; Ricardo Leonel Sca-
vazza – Secretário. Conselheiros presentes: Odair Garcia Senra, Sandro Rogério da Silva Gamba, 
Olimpio Matarazzo Neto, Ricardo Leonel Scavazza, David Adam Roth e Marcelo Fedak. JUCESP 
nº 508.721/17-9 em 10.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Data, Hora, Local: 7.11.2017, às 10h, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, 
Pinheiros, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Olimpio 
Matarazzo Neto - Presidente; Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
(I) a captação de recursos fi nanceiros pela Companhia, por meio da realização da quarta emissão de 
notas promissórias comerciais, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 
nº 566, de 31.07.2015 (“Instrução CVM 566”, “Notas Comerciais”, e “Emissão”, respectivamente), que 
serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei 
nº 6.385, de 7.12.1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da 
CVM n° 476, de 16.01.2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais 
e regulamentares aplicáveis (“Oferta”); (II) a outorga por (a) Alphaville Litoral Norte 3 Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. (“Litoral Norte 3”); (b) Alphaville Uberlândia Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
(“Uberlândia”); e (c) se for o caso, pela Companhia e/ou por outra(s) controlada(s) da Companhia 
(“Outorgantes”), de Cessão Fiduciária (conforme defi nido abaixo) em garantia do fi el cumprimento das 
obrigações decorrentes das Notas Comerciais, devendo a Companhia manifestar-se de forma favorável 
na deliberação de sócios de referidas sociedades, conforme o caso, nos termos do artigo 11, alínea (q), 
do Estatuto Social da Companhia; (III) a autorização para a Diretoria da Companhia (a) celebrar todos 
os documentos e seus eventuais aditamentos ou substituições e praticar todos os atos necessários ou 
convenientes à realização da Emissão e da Oferta e à outorga da Cessão Fiduciária; (b) contratar instituição 
fi nanceira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para intermediar e coordenar a 
Oferta (“Coordenador Líder”) e os demais prestadores de serviço para a Emissão e a Oferta, incluindo 
instituição fi nanceira prestadora de serviços de banco mandatário das Notas Comerciais, instituição 
fi nanceira prestadora de serviços de custodiante de guarda física das Notas Comerciais, banco depositário, 
representante dos titulares das Notas Comerciais (“Titulares”) (“Agente Fiduciário”) e assessores legais, 
entre outros, podendo, para tanto, negociar, assinar os respectivos contratos e fi xar-lhes os respectivos 
honorários; e (IV) a ratifi cação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. 
Deliberações Aprovadas: I. A captação de recursos fi nanceiros pela Companhia, por meio da realização 
da Emissão e da Oferta, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas 
e reguladas por meio das cártulas das Notas Comerciais (“Cártulas”) (a) Destinação dos Recursos: 
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados para capital 
de giro e refi nanciamento de dívidas. (b) Colocação: As Notas Comerciais serão objeto de oferta 
pública de distribuição com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei do Mercado de Valores 
Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e deste 
Contrato, com a intermediação do Coordenador Líder, sob o regime de garantia fi rme de distribuição 
com relação à totalidade das Notas Comerciais. As Notas Comerciais serão ofertadas exclusivamente 
a, no máximo, 75 investidores profi ssionais, assim defi nidos nos termos do artigo 9º-A da Instrução 
CVM nº 539, de 13.11.2013, conforme alterada pela Instrução CVM nº 554, de 17.12.2014, conforme 
alterada (“Investidores Profi ssionais”), podendo ser subscritas e integralizadas por, no máximo, 50 
Investidores Profi ssionais. (c) Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização: 
As Notas Comerciais serão depositadas para distribuição no mercado primário, sendo subscritas e 
integralizadas exclusivamente por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), 
administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão Segmento CETIP UTVM (“B3”), 
sendo a distribuição liquidada fi nanceiramente por meio da B3. O preço de integralização das Nota 
Comerciais será correspondente ao Valor Nominal Unitário. As Notas Comerciais serão integralizadas 
à vista, no ato da subscrição, em uma única data (“Data de Integralização”), em moeda corrente nacional. 
Todas as Notas Comerciais serão subscritas e integralizadas na mesma data. Concomitantemente à 
liquidação fi nanceira, as Notas Comerciais serão depositadas em nome do Titular no Sistema de Custódia 
Eletrônica da B3. (d) Negociação. As Notas Comerciais serão depositadas para negociação no mercado 
secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e 
operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas fi nanceiramente e as Notas Comerciais 
custodiadas eletronicamente na B3. Enquanto objeto de depósito eletrônico na B3, a circulação das 
Notas Comerciais se opera pelos registros escriturais efetuados nas contas de depósito mantidas junto 
à B3, que endossará, sem garantia, a Cártula ao credor defi nitivo, por ocasião da extinção do depósito 
centralizado, ressalvada a data de vencimento, considerando que a liquidação fi nanceira seja realizada 
através da B3. As Notas Comerciais somente poderão ser negociadas em mercado de balcão organizado 
depois de decorridos 90 dias contados da data de subscrição ou aquisição pelo investidor, nos termos 
dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, observado o cumprimento, pela Companhia, das obrigações 
previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476. (e) Forma e Comprovação de Titularidade. As Notas 
Comerciais são emitidas sob a forma cartular, e fi carão depositadas no Itaú Unibanco S.A., instituição 
fi nanceira com sede em São Paulo/SP, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Itaúsa, 
CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, na qualidade de prestador de serviços de custodiante de guarda física 
das Notas Comerciais (“Custodiante”). Adicionalmente, o Itaú Unibanco S.A., acima qualifi cado, prestará 
os serviços de banco mandatário das Notas Comerciais (“Banco Mandatário”). Para todos os fi ns de 
direito, a titularidade das Notas Comerciais será comprovada pela posse da respectiva Cártula, sendo 
sua circulação por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade, e, 
adicionalmente, caso as Notas Comerciais estejam depositadas eletronicamente na B3, será comprovada 
pelo relatório expedido pela B3 em nome do Titular, observado o disposto no item “Negociação” acima. 
(f) Garantias. Em garantia do integral e pontual pagamento Obrigações Garantidas (conforme defi nido 
nas Cártulas), deverá ser constituída, em favor dos titulares das Notas Comerciais (“Titulares”), cessão 
fi duciária da integralidade dos direitos creditórios decorrentes das vendas dos empreendimentos 
imobiliários desenvolvidos pelas Outorgantes, de titularidade das Outorgantes e, se for o caso, da 
Companhia e/ou de Controlada(s) (“Direitos Creditórios”), nos termos do artigo 66-B da Lei nº 4.728/1965, 
conforme alterada, e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406/2002, conforme 
alterada (“Código Civil”), conforme previsto no “Instrumento Particular de Constituição de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia”, a ser celebrado entre as Outorgantes, o Agente Fiduciário, 
o Itaú Unibanco S.A. e a Companhia, e seus eventuais aditamentos (“Contrato de Cessão Fiduciária” e 
“Cessão Fiduciária”, respectivamente), sendo certo que o valor dos Direitos Creditórios cedidos em 
garantia deverá sempre corresponder a totalidade do valor das Obrigações Garantidas. Para os fi ns da 
Emissão: (i) “Documentos das Obrigações Garantidas” signifi cam a Cártula, o Contrato de Cessão 
Fiduciária, os instrumentos nos quais são pactuados, dentre outros, a prestação de serviços do Agente 
Fiduciário, do Banco Liquidante e do Custodiante bem como todos os demais documentos e/ou 
aditamentos relacionados aos instrumentos referidos acima; e (ii) “Obrigações Garantidas” signifi cam 
(a) as obrigações relativas ao fi el, integral e pontual pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal 
Unitário das Notas Comerciais, da Remuneração, dos Encargos Moratórios e dos demais encargos, 
relativos às Notas Comerciais e aos demais Documentos das Obrigações Garantidas, quando devidos, 
seja nas respectivas datas de vencimento ou em decorrência de resgate antecipado das Notas Comerciais 
ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, conforme previsto nas 
Cártulas das Nota Comercial; (b) as obrigações relativas a quaisquer outras obrigações, principais e 
acessórias, pecuniárias ou não, presentes e futuras, assumidas pela Companhia e/ou por qualquer das 
Outorgantes nos termos desta Nota Comercial e dos demais Documentos das Obrigações Garantidas, 
incluindo obrigações de pagar honorários, despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos ou 
indenizações; e (c) as obrigações de ressarcimento de toda e qualquer importância que os titulares das 
Notas Comerciais e/ou o Agente Fiduciário venham a desembolsar nos termos da presente Nota 
Comercial e dos demais Documentos das Obrigações Garantidas e/ou em decorrência da constituição, 
manutenção, realização, consolidação e/ou excussão ou execução da Cessão Fiduciária. Em relação 
aos Direitos Creditórios cedidos fi duciariamente pela Litoral Norte 3, a constituição da referida cessão 
fi duciária se dará com efi cácia sujeita à condição suspensiva, nos termos dos artigos 125 e 126 do 
Código Civil e demais normas aplicáveis, tornando-se plenamente efi caz após a liberação dos referidos 
Direitos Creditórios em garantia constituída no âmbito da terceira emissão de notas promissórias 
comerciais da Companhia, realizada em 9.12.2015, nos termos do “Instrumento Particular de Constituição 
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia”, celebrado em 9.12.2015, entre a Litoral Norte 
3, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de representante dos 
titulares das referidas notas promissórias, o Itaú Unibanco S.A. e a Companhia. A Cessão Fiduciária 
será compartilhada de forma proporcional e pari passu entre todos os Titulares, nos termos do Contrato 
de Cessão Fiduciária. (g) Número da Emissão. As Notas Comerciais representam a 4ª emissão de 
notas promissórias comerciais da Companhia. (h) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão 

será de R$49.900.000,00, na Data de Emissão. (i) Séries. A Emissão será realizada em 34 séries. (j) 
Quantidade. Será emitida 1 Nota Comercial para cada uma das séries, totalizando 34 Notas Comerciais. 
(k) Valor Nominal Unitário. Cada uma das 34 séries, terá o seu valor nominal unitário conforme 
tabela abaixo (“Valor Nominal Unitário”): Série -Valor Nominal Unitário da Nota Comercial (R$): 
1ª - 2.780.000,00; 2ª - 1.900.000,00; 3ª - 1.875.000,00; 4ª - 1.800.000,00; 5ª - 1.790.000,00; 6ª - 
1.770.000,00; 7ª - 1.745.000,00; 8ª - 1.700.000,00; 9ª - 1.680.000,00; 10ª - 1.650.000,00; 11ª - 1.570.000,00; 
12ª - 1.575.000,00; 13ª - 1.560.000,00; 14ª - 1.530.000,00; 15ª - 1.500.000,00; 16ª - 1.480.000,00; 17ª - 
1.450.000,00; 18ª - 1.400.000,00; 19ª - 1.380.000,00; 20ª - 1.370.000,00; 21ª - 1.335.000,00; 22ª - 
1.300.000,00; 23ª - 1.290.000,00; 24ª - 1.260.000,00; 25ª - 1.230.000,00; 26ª - 1.200.000,00; 27ª - 
1.185.000,00; 28ª - 1.150.000,00; 29ª - 1.130.000,00; 30ª - 1.115.000,00; 31ª - 1.080.000,00; 32ª - 
1.060.000,00; 33ª - 1.040.000,00; 34ª - 1.020.000,00. (l) Data de Emissão. Para todos os fi ns e efeitos 
legais, a data de emissão das Notas Comerciais será a data da sua efetiva subscrição e integralização, 
conforme previsto nas Cártulas das Notas Comerciais (“Data de Emissão”). (m) Prazo e Data de 
Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Notas Comerciais ou de vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, nos termos previstos nas Cártulas das 
Notas Comerciais, o prazo das Notas Comerciais será de (“Data de Vencimento”): (i) para a primeira 
série, 90 dias contados da Data de Emissão; (ii) para a segunda série, 120 dias contados da Data de 
Emissão; (iii) para a terceira série, 150 dias contados da Data de Emissão; (iv) para a quarta série, 180 
dias contados da Data de Emissão; (v) para a quinta série, 210 dias contados da Data de Emissão; (vi) 
para a sexta série, 240 dias contados da Data de Emissão;(vii) para a sétima série, 270 dias contados 
da Data de Emissão; (viii) para a oitava série, 300 dias contados da Data de Emissão; (ix) para a nona 
série, 330 dias contados da Data de Emissão; (x) para a décima série, 360 dias contados da Data de 
Emissão; (xi) para a décima primeira série, 390 dias contados da Data de Emissão; (xii) para a décima 
segunda série, 420 dias contados da Data de Emissão; (xiii) para a décima terceira série, 450 dias 
contados da Data de Emissão; (xiv) para a décima quarta série, 480 dias contados da Data de Emissão; 
(xv) para a décima quinta série, 510 dias contados da Data de Emissão; (xvi) para a décima sexta série, 
540 dias contados da Data de Emissão; (xvii) para a décima sétima série, 570 dias contados da Data de 
Emissão; (xviii) para a décima oitava série, 600 dias contados da Data de Emissão; (xix) para a décima 
nona série, 630 dias contados da Data de Emissão; (xx) para a vigésima série, 660 dias contados da 
Data de Emissão; (xxi) para a vigésima primeira série, 690 dias contados da Data de Emissão; (xxii) para 
a vigésima segunda série, 720 dias contados da Data de Emissão; (xxiii) para a vigésima terceira série, 
750 dias contados da Data de Emissão; (xxiv) para a vigésima quarta série, 780 dias contados da Data 
de Emissão; (xxv) para a vigésima quinta série, 810 dias contados da Data de Emissão; (xxvi) para a 
vigésima sexta série, 840 dias contados da Data de Emissão; (xxvii) para a vigésima sétima série, 870 
dias contados da Data de Emissão; (xxviii) para a vigésima oitava série, 900 dias contados da Data de 
Emissão; (xxix) para a vigésima nona série, 930 dias contados da Data de Emissão; (xxx) para a trigésima 
série, 960 dias contados da Data de Emissão; (xxxi) para a trigésima primeira série, 990 dias contados 
da Data de Emissão; (xxxii) para a trigésima segunda série, 1020 dias contados da Data de Emissão; 
(xxxiii) para a trigésima terceira série, 1050 dias contados da Data de Emissão; e (xxxiv) para a trigésima 
quarta série, 1080 dias contados da Data de Emissão. (n) Pagamento do Valor Nominal Unitário. 
Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Notas Comerciais ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, nos termos previstos nas 
Cártulas das Notas Comerciais, o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais será integralmente pago 
em 1 única parcela, na Data de Vencimento de cada uma das Notas Comerciais. (o) Remuneração. 
O Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais não será atualizado monetariamente. Sobre o Valor 
Nominal Unitário das Notas Comerciais incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da 
variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfi nanceiros de um dia, “over extra-
grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente 
pela B3, no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de computadores (http://www.
cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 3,45% ao ano, base 252 dias úteis (“Sobretaxa”, 
e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, sendo 
os valores calculados segundo critérios defi nidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais- 
CETIP21”, o qual está disponível para consulta na página da B3 na rede mundial de computadores 
(http://www.cetip.com.br) e reproduzido nas Cártulas. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência 
de resgate antecipado das Notas Comerciais ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes 
das Notas Comerciais, nos termos previstos nas Cártulas das Notas Comerciais, a Remuneração será 
integralmente paga na Data de Vencimento de cada uma das séries das Notas Comerciais. (p) Resgate 
Antecipado Facultativo. A Nota Comercial poderá ser resgatada antecipadamente a qualquer tempo 
por decisão da Companhia, de forma unilateral e total, sendo vedado o resgate antecipado parcial, ou 
ainda o resgate de uma única série, nos termos do § 3º do artigo 5º da Instrução CVM 566, mediante o 
pagamento do seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde 
a Data da Emissão até a data do efetivo resgate (“Saldo Devedor”), acrescido de prêmio de resgate 
abaixo defi nido (“Prêmio de Resgate” e “Resgate Antecipado Facultativo”, respectivamente), sendo 
que: (i) (a) os titulares das Notas Comerciais e o Agente Fiduciário deverão ser comunicados com, no 
mínimo, 5 Dias Úteis de antecedência ao resgate (1) por meio de correspondência enviada pela Companhia 
aos titulares das Notas Comerciais, com cópia ao Agente Fiduciário; ou (2) por meio de publicação de 
aviso aos titulares das Notas Comerciais nos Jornais de Publicação, sendo que tal comunicação deverá 
informar: a data do resgate antecipado, o local de realização, o procedimento de resgate antecipado e 
quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do resgate antecipado; e (b) a B3, o 
Agente Fiduciário e o Banco Mandatário devem ser comunicados com, no mínimo, 2 Dias Úteis de 
antecedência ao resgate; e (ii) a liquidação fi nanceira do Resgate Antecipado Facultativo seguirá os 
procedimentos operacionais disponibilizados pela B3, para as Notas Comerciais que estiverem 
depositadas eletronicamente na B3. O Prêmio de Resgate será calculado de acordo com a fórmula 
prevista nas Cártulas. (q) Local de Pagamento. Os pagamentos referentes às Notas Comerciais e a 
quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia e/ou por qualquer das Outorgantes, 
nos termos das Notas Comerciais e/ou de qualquer dos demais Documentos das Obrigações Garantidas, 
serão realizados (i) pela Companhia, no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário, 
à Remuneração e aos Encargos Moratórios, e caso as Notas Comerciais estejam depositadas 
eletronicamente na B3, por meio da B3; (ii) pela Companhia, nos demais casos, por meio do Banco 
Mandatário ou na sede da Companhia, conforme o caso; ou (iii) pelas Outorgantes, em qualquer caso, 
em sua sede. (r) Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos 
referentes ao pagamento de qualquer obrigação previstas nas Notas Comerciais, até o primeiro Dia 
Útil subsequente, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos 
pagamentos devam ser realizados através da B3, hipótese em que referida prorrogação de prazo somente 
ocorrerá caso a data de pagamento coincida com feriado declarado nacional, sábado ou domingo. Para 
fi ns da Emissão, “Dia Útil” signifi cará qualquer dia com exceção de sábado, domingo e feriado declarado 
nacional. (s) Vencimento Antecipado: As Notas Comerciais estarão sujeitas a hipóteses de vencimento 
antecipado, as quais serão defi nidas nas respectivas Cártulas. II. Aprovar outorga pelas Outorgantes, 
da Cessão Fiduciária, devendo a Companhia manifestar-se de forma favorável na deliberação de sócios 
de referidas sociedades, conforme o caso, nos termos do artigo 11, alínea (q), do Estatuto Social da 
Companhia. III. Aprovar a autorização para a Companhia (a) celebrar todos os documentos e seus 
eventuais aditamentos ou substituições e praticar todos os atos necessários ou convenientes à realização 
da Emissão, da Oferta e da Cessão Fiduciária; e (b) contratar o Coordenador Líder e os demais prestadores 
de serviços para a Emissão e a Oferta, incluindo o Banco Mandatário, o Custodiante, o Banco Depositário, 
o Agente Fiduciário e assessores legais, entre outros, podendo, para tanto, negociar, assinar os respectivos 
contratos e fi xar-lhes os respectivos honorários. IV. Aprovar a ratifi cação de todos os atos já praticados 
relacionados às deliberações acima. 1. Registrar, em caráter irrevogável e irretratável, a dispensa, pela 
totalidade dos acionistas da Companhia, dos procedimentos e formalidades de convocação, deliberação 
prévia e realização de reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos no acordo de acionistas 
da Companhia, celebrado em 9.12.2013, conforme aditado (“Acordo de Acionistas”). Encerramento: 
Nada mais. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto, Presidente; Guilherme de Puppi e Silva, Secretário. 
Conselheiros: Odair Garcia Senra, Sandro Rogério da Silva Gamba, Olimpio Matarazzo Neto, Ricardo 
Leonel Scavazza, David Adam Roth e Marcelo Fedak. JUCESP nº 508.111/17-1 em 14.11.2017. Flávia 
Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A. - CNPJ/MF N° 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 7 de Novembro de 2017

Alphaville Urbanismo S.A. - CNPJ/MF nº: 00.446.918/0001-69 - NIRE nº 35.300.141.270
Extrato - Ata da Reunião do Conselho de Administração de 30.10.2017

Data, Horário, Local: 30.10.2017, às 09h, na sede, Avenida das Nações Unidas, 8.501 - 3º andar, São Paulo/SP. Convocação: 
Dispensada. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto, Presidente, Ricardo Leonel Scavazza, Secretá-
rio. Ordem do Dia: Deliberar acerca (i) da aprovação da proposta, a ser submetida para aprovação também da AGE de Acionistas, 
pertinente à 4ª emissão de debêntures pela Companhia, para distribuição privada (“Emissão”); (ii) da autorização para outorga, pela 
Companhia, de cessão fi duciária de recebíveis em garantia, de sua titularidade e/ou de titularidade das suas sociedades controla-
das, bem como de alienação fi duciária da totalidade das quotas de sua titularidade, representativas do capital social de suas so-
ciedades controladas, inclusive, mas, não se limitando, as seguintes sociedades (“Sociedades Desenvolvedoras”), em garantia das 
Emissões (“Alienação Fiduciária de Quotas”): (a) Alphaville Pernambuco 02 Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/MF 
07.862.812/0001-95; (b) Terras Alphaville Dourados Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/MF 17.796.842/0001-02; (c) Alpha-
ville Volta Redonda Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/MF 16.874.472/0001-03; (d) Terras Alphaville Vitória da Conquista 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/MF 15.315.407/0001-85; (e) Alphaville Sergipe Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
CNPJ/MF 08.051.343/0001-97; (f) Alphaville Bauru SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/MF 14.363.728/0001-92; e (g) 
Alphaville São José dos Campos Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/MF 07.530.085/0001-69; e (iii) da autorização da Dire-
toria da Companhia para celebrar todos os atos necessários para outorga das garantias, bem como os instrumentos necessários 
para efetivação das deliberações acima, incluindo seus eventuais aditamentos. Deliberações Aprovadas: (i) A Emissão, bem 
como a celebração do instrumento que constituirá a Alienação Fiduciária de Quotas e de quaisquer outros instrumentos correlatos, 
públicos ou particulares, que venham a ser necessários para o cumprimento das fi nalidades descritas nos itens da Ordem do Dia 
acima descrita. (ii) Aprovar a autorização para a Companhia: (a) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos rela-
cionados às deliberações acima, e praticar todos os atos necessários ou convenientes às deliberações acima; e (b) contratar os 
prestadores de serviços relacionados às deliberações acima, incluindo Securitizadora, instituição custodiante, agente fi duciário e 
assessores legais, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos. 5.1. Registrar, em caráter irrevogável e irretra-
tável, a dispensa, pela totalidade dos acionistas da Companhia, dos procedimentos e formalidades de convocação, deliberação pré-
via e realização de reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos no acordo de acionistas da Companhia, celebrado em 
9.12.2013, conforme aditado (“Acordo de Acionistas”). 6. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.10.2017. Mesa: Ricardo Leo-
nel Scavazza - Secretário. JUCESP 508.722/17-2 em 10.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1. Data, Hora e Local: 01/11/2017, às 10 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, nº 
8.501, 3º andar, São Paulo/SP. 2. Convocação: Dispensada. 3. Presenças: Totalidade do capital 
social. 4. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; e Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. 5. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a aprovação da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis 
em ações pela Companhia, para distribuição privada (“Emissão”). (ii) a autorização para a outorga, 
pela Companhia, de constituição de garantia real representada pela alienação fi duciária da totalidade 
das quotas de sua titularidade, representativas do capital social das seguintes sociedades (“Sociedades 
Desenvolvedoras”), em garantia das obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da sua Emissão 
(“Alienação Fiduciária de Quotas”): (a) Alphaville Pernambuco 02 Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
inscrita no CNPJ/MF nº 07.862.812/0001-95; (b) Terras Alphaville Dourados Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 17.796.842/0001-02; (c) Alphaville Volta Redonda 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 16.874.472/0001-03; (d) Terras Alphaville 
Vitória da Conquista Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 15.315.407/0001-
85; (e) Alphaville Sergipe Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 08.051.343/0001-
97; (f) Alphaville Bauru SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 
14.363.728/0001-92; e (g) Alphaville São José dos Campos Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
inscrita no CNPJ/MF nº 07.530.085/0001-69; e (h) M.M.V Incorporadora Ltda., inscrita no CNPJ/MF 
nº 10.144.948/0001-68. (iii) a autorização da Diretoria da Companhia para celebrar todos os atos 
necessários para outorga das garantias, bem como os instrumentos necessários para efetivação das 
deliberações acima, incluindo seus eventuais aditamentos. 6. Deliberações: Os acionistas aprovaram, 
por unanimidade dos votos: 6.1. Nos termos do Capítulo V da Lei das S.A., conforme alterada, a 
realização da 4ª emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária, a ser convolada em garantia real, em 2 séries, para colocação privada, em montante 
equivalente a até R$ 104.000.000,00 (doravante denominadas “Debêntures”), com as seguintes 
características e condições: I. Data de Emissão: para todos os efeitos legais, a data de emissão das 
Debêntures será 10/11/2017 (“Data de Emissão”). II. Número de Séries: a Emissão será realizada 
em até 2 séries. A existência e a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da Emissão 
serão defi nidas conforme a demanda dos investidores por qualquer uma das séries das Debêntures, 
apurada em procedimento de coleta de intenções a ser realizado no âmbito da Oferta Restrita dos 
CRI, conforme defi nidos abaixo (“Procedimento de Bookbuilding”). III. Número de Debêntures 
Emitidas: a existência e a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da Emissão serão 
defi nidas conforme a demanda dos investidores, apurada no Procedimento de Bookbuilding, sendo 
atribuído aos seus titulares os mesmos direitos e obrigações. IV. Conversibilidade e Forma: simples, 
não conversíveis em ações da Companhia; nominativas e escriturais, sem emissão de cártulas ou 
certifi cados. V. Valor Nominal Unitário das Debêntures: R$ 1.000,00 cada Debênture (“Valor 
Nominal Unitário”). VI. Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, a ser convolada em 
garantia real. VII. Modo de Subscrição ou Colocação e o Tipo das Debêntures: as Debêntures 
serão objeto de colocação privada, subscritas privadamente, sem a intermediação de instituição 
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários. VIII. Destinação dos Recursos: Os 
recursos líquidos captados serão destinados, diretamente pela Companhia ou por meio de sociedades 
de propósito específi co controladas pela Companhia, para empreendimentos imobiliários desenvolvidos 
pela Companhia ou por sociedades de propósito específi co por ela controladas. IX. Vinculação à 
Emissão de CRI: As Debêntures serão vinculadas à emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
(“CRI”), sendo certo que os CRI serão objeto de emissão e oferta pública de distribuição, sob o regime 
de melhores esforços, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada 
(“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”), e serão destinados exclusivamente a investidores 
profi ssionais, conforme defi nidos artigo 9ºA da Instrução CVM nº 539, de 13/11/2013. X. Prazo de 
Integralização: as Debêntures serão integralizadas em moeda corrente nacional, parcial ou 
totalmente, na medida em que os CRI forem integralizados. XI. Preço de Integralização: o preço 
de subscrição das Debêntures será o seu Valor Nominal Unitário. XII. Remuneração das Debêntures 
Taxa DI: As Debêntures da 1ª série (“Debêntures Taxa DI”) farão jus às remuneração equivalente às 
variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfi nanceiros DI de um dia, over extra 
grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculada e divulgada pela B3 S.A. 
- Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), acrescida exponencialmente de spread a ser defi nido no Procedimento 
de Bookbuilding a ser conduzido pela instituição intermediária líder da Oferta Restrita, abaixo defi nida, 
e a ser ratifi cada pelo Conselho de Administração da Emissora (“Acréscimo sobre a Taxa DI”, sendo 
a Taxa DI e o Acréscimo sobre a Taxa DI referidos em conjunto como “Remuneração Taxa DI”), 
observado que o Acréscimo sobre a Taxa DI não poderá ser superior a 3,90% ao ano, base 252 dias 
úteis. XIII. Remuneração das Debêntures IPCA: A partir da Data de Integralização (inclusive), 
sobre o valor nominal unitário das Debêntures da 2ª série (“Debêntures IPCA”), atualizado 
monetariamente conforme a Escritura de Emissão de Debêntures, incidirão juros remuneratórios 
correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 dias úteis, a ser defi nido de acordo 

com o Procedimento de Bookbuilding, e em qualquer caso limitado a 3,90% ao ano, acrescidos 
exponencialmente à média das taxas internas de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais 
(nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B - NTN-N), com vencimento em 2022, 
divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) (“Remuneração Debêntures 
IPCA”), apuradas nos 3 dias úteis imediatamente anteriores à data de realização do Procedimento de 
Bookbuilding. XIV. Forma e Prazo de Pagamento da Remuneração: As Debêntures Taxa DI terão 
prazo de vencimento de 2.586 dias corridos contados da Data de Emissão, vencendo em 09/12/2024 
(“Data de Vencimento das Debêntures Taxa DI”), e as Debêntures IPCA terão prazo de vencimento de 
2.586 dias corridos contados da Data de Emissão, vencendo em 09/12/2024 (“Data de Vencimento 
das Debêntures IPCA” e, em conjunto com a Data de Vencimento das Debêntures Taxa DI, “Data de 
Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de resgate ou vencimento antecipado. XIV. Garantias: em 
garantia das Debêntures será constituída a Alienação Fiduciária de Quotas, e a cessão fi duciária de 
créditos de titularidade das Sociedades Desenvolvedoras, oriundos da comercialização das unidades 
dos seguintes empreendimentos imobiliários (“Cessão Fiduciária de Recebíveis”): (a) “Alphaville 
Pernambuco II”, situado no município de Jaboatão dos Guararapes/PE, registrado na Matrícula nº 
57.235, do 1º Registro de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes/PE; (b) “Terras Alphaville Dourados”, 
situado no município de Dourados/MS, registrado na Matrícula nº 98.712, do 1º Ofi cial de Registro 
de Imóveis da Comarca de Dourados/MS; (c) “Alphaville Volta Redonda”, situado no município de 
Volta Redonda/RJ, registrado na Matrícula nº 35.947, do 1º Ofi cial do Registro de Imóveis de Volta 
Redonda/RJ; (d) “Terras Alphaville Vitória da Conquista 1”, situado no município de Vitória da Conquista/
BA, registrado na Matrícula nº 64.029, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Vitória da 
Conquista/BA; (e) “Terras Alphaville Vitória da Conquista 2” situado no município de Vitória da 
Conquista/Bahia, registrado na Matrícula nº 66.630, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 
de Vitória da Conquista/BA; (f) “Alphaville Sergipe”, situado no município de Aracaju/SE, registrado 
na Matrícula nº 3798, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra dos Coqueiros/SE; (g) 
“Alphaville Bauru”, situado no município de Bauru/SP, registrado na Matrícula nº 105.777, do 1º Ofício 
de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Bauru/SP; e (h) “Alphaville São José dos Campos”, 
situado no município de São José dos Campos/SP, registrado na Matrícula nº 18.460, no 2º Registro 
de Imóveis da Comarca de São José dos Campos/SP, em instrumentos particulares formalizados para 
cada uma das respectivas emissões. XV. Amortização Extraordinária Facultativa, Compulsória 
e Resgate Antecipado: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar a amortização 
antecipada parcial das Debêntures, limitada a 98% do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures 
(“Amortização Antecipada Facultativa”). A Emissora realizará, trimestralmente, nas datas de pagamento 
da respectiva Amortização Programada, indicadas na Escritura de Emissão de Debêntures, a amortização 
extraordinária parcial das Debêntures, conforme apuração dos valores arrecadados correspondentes 
aos recebíveis depositados em determinadas contas correntes, de acordo com os procedimentos de 
apuração constantes dos Contratos de Cessão Fiduciária de Recebíveis (“Amortização Extraordinária 
Compulsória”). A partir da Data de Integralização e até o Dia Útil anterior à Data de Vencimento, a 
Companhia poderá realizar o resgate antecipado total das Debêntures(“Resgate Antecipado”). O valor 
a ser pago em razão de eventual Amortização Antecipada Facultativa ou do Resgate Antecipado 
deverá ser acrescido de prêmio, calculado na forma a ser prevista na Escritura de Emissão de 
Debêntures. XVI. Vencimento Antecipado: serão consideradas hipóteses de vencimento antecipado 
das Debêntures, além das hipóteses legais, aquelas previstas nos respectivos Instrumentos Particulares 
de Escritura de Emissão de Debêntures. XVII. Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no 
pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Debêntures, inclusive na hipótese de 
vencimento antecipado das Debêntures, independente de notifi cação judicial ou extrajudicial, os 
débitos em atraso fi carão sujeitos à (i) juros moratórios à taxa efetiva de 1,00% ao mês, calculados 
dia a dia, e (ii) multa moratória não compensatória de 2,00%, calculada sobre as quantias em atraso 
reajustadas. XVIII. Emissão das Debêntures: Fica, desde já, aprovada a emissão das Debêntures, 
nas condições acima estipuladas, bem como a contratação de assessores legais e demais prestadores 
de serviço. No mais, fi cam os Diretores e Procuradores da Companhia expressamente autorizados 
para praticar todo e qualquer ato relacionado à Emissão das Debêntures, notadamente para a assinatura 
da respectiva Escritura de Emissão de Debêntures, nas condições acima estipuladas. 6.2. A outorga, 
pela Companhia, da Alienação Fiduciária de Quotas. 6.3. Registrar, em caráter irrevogável e irretratável, 
a dispensa, pela totalidade dos acionistas da Companhia, dos procedimentos e formalidades de 
convocação, deliberação prévia e realização de reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos 
no acordo de acionistas da Companhia, celebrado em 09/12/2013, conforme aditado (“Acordo de 
Acionistas”). 6.4. Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os atos necessários para outorga 
das garantias, bem como os instrumentos necessários para efetivação das deliberações acima, incluindo 
seus eventuais aditamentos. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Acionistas: Private Equity 
AE Investimentos e Participações S.A. e Gafi sa S.A. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Secretário.  
JUCESP nº 508.723/17-6 em 10/11/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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36ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1073559-
08.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Stefânia Costa Amorim Requena, na forma da lei, etc. FAZ SABER a J.N.E. 
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ. 06.927.754/0002-59, na pessoa de seu(s) 
representante(s) legal(is), que UNICOBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ajuizou-lhe uma ação de 
Monitória, que foi julgada procedente, estando em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-a ao pagamento de R$88.108,12 (atualizado até Nov/2016 – fls.48/49 dos autos). 
Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência 
de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá a executada, independentemente 
de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação.  Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial (Art. 
257, IV do NCPC).  Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. São Paulo, 28 de setembro de 2017. 
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