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1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000619-
11.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DAMIÃO DANTAS 
DA SILVA, CPF. 085.007.538-62, que NENÊ GRAGNANO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, lhe 
ajuizou uma ação de Procedimento Comum, objetivando a obrigação do réu na imediata 
transferência de propriedade do veículo FIAT - Fiorino IE, ano/modelo 2005/2005, chassi 
9BD25504558755073, placas CWQ-3989, sob pena de multa diária, comprovando o pagamento dos 
IPVA s de 2015, 2016 e 2017, bem como a condenação do réu ao pagamento de R$ 4.207,36 
consistentes no valor já adimplido pela autora, e ainda, ao pagamento de custas processuais, 
honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a 
ação. 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. 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 
1026021-19.2016.8.26.0007. O (A) MM. Juiz (a) de Direito da 2° Vara Cível, do Foro Regional VII 
Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. (a) Antonio Marcelo Cunzolo rimola, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a (o) COMERCIAL ARMENIA BESERRA LTDA, CNPJ 17.341.073/0001-40, Rua 
Capitão Mor Luiz Mafra, 102, Vila Carrao, CEP:08340-400, na cidade de São Paulo - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Café Pacaembu Ltda, 
constando da inicial que o débito oriundo de duplicatas não pagas que totalizam o valor de R$ 
94.199,47, atualizados em novembro de 2016. Ante o não pagamento das parcelas, encontrando-
se a réu em local incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital, observando o 
prazo de 03 (três) dias para pagamento, sob pena de penhora e de 15 (quinze) dias para oferta 
de embargos à execução, prazo este que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2018. 

2ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0604435-87.2008.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a: João Amadeu dos Santos, Neusa Aparecida dos Santos Silva, Armelindo Silva, 
Madalena dos Santos Polizele, Carlos Alberto Polizele e Marcia dos Santos Moreira, acerca 
da penhora da parte ideal do imóvel matriculado sob o número 41.749 junto ao 9º Cartório de 
Registro de Imóvel de propriedade de Octavio dos Santos, realizada nos autos da Ação de 
Despejo por Falta de Pagamento nº 0604435-87.2008.26.0001 ajuizada por Christini 
Aparecida Pernela Di Onofre. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, para 
que no prazo legal, a fluir após os 20 dias supra, seja formalizada a intimação dos coproprietários 
acerca da penhora da parte ideal do referido bem imóvel. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. São Paulo, 27/08/2018. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO. FORO 
REGIONAL I – SANTANA. 4ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1032328-
75.2014.8.26.0001. Classe: Assunto: Procedimento Comum - Contratos Bancários. Requerente: Itaú 
Unibanco S/A. Requerido: MAURÍCIO DEVECCHI DAL ACQUA. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 
20 DIAS. PROCESSO Nº 1032328-75.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma 
da Lei, FAZ SABER a(o) MAURÍCIO DEVECCHI DAL ACQUA, que neste juízo de direito da 4ª Vara 
Cível - Foro Regional I Santana, Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo e respectivo cartório 
foi proposta pelo ITAU UNIBANCO S/A, a AÇÃO DE COBRANÇA em face de MAURICIO DEVECCHI 
DAL ACQUA, para cobrança de dívida não adimplida no valor atualizado de R$ 59.652,87, referente 
empréstimo denominado Crediário Automat Pré CFORM3/5 – contrato nº 570177345, operação 
30731 - 000000570177345). Estando o requerido 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 resposta. 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 11 de Junho de 2018. Eu, Ricardo Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi. Fernanda 
de Carvalho Queiroz. Juíza de Direito.

22ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010045-81.2016. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CÉLIO ROBERTO CATALDI, 
CPF. 201.849.309-44 que COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO 
PIQUIRI ABCD SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP, ajuizou-lhe uma ação de Execução para 
o recebimento de R$725.306,19 (Janeiro/2016), oriundos da Cédula de Crédito Bancário nº 
B43830389-8, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado entre as partes em 30/04/2014. Estando 
o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague 
o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da lei.. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de maio de 2018. 

23ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006244-65.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIEGO TAMBELLINI GARCIA RUIZ, 
Brasileiro, CPF 300.002.378-09, Rua Dianopolis, 1029, Parque da Mooca, CEP 03126- 007, São Paulo - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, 
objetivando em síntese o recebimento de R$13.116,59 (Fev/2013) oriundos das mensalidades vencidas e 
não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se 
o requerido em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 
dias úteis, a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento do débito, devidamente atualizado, ficando 
isento de custas e honorários advocatícios em caso de pagamento, sob pena de converter-se o mandado 
inicial em mandado executivo (Art. 701 do CPC), sendo advertido de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de maio de 2018. 

41ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011980-30.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JORGE SILVEIRA 
NASCIMENTO, CPF 347.990.838-13, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma 
Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 8.932,64 (31/12/2013), oriundos de Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes, relativo a mensalidades não pagas. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, efetue o pagamento da quantia supra, devidamente atualizada e efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Fica advertido que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

5ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004845-44.2017. 
8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAYARA MATTOZO DE 
SOUZA ANDRADE, RG: 44.052.106-3, CPF: 433.193.718-60, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de 
R$18.956,07 (Abril/17), referente as mensalidades vencidas e não pagas, oriundas do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, relativo a mensalidades não pagas dos meses 04 a 12 do ano 
de 2012. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários 
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas ou 
embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de 2018. 
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Alphaville Urbanismo S.A.
NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de setembro de 2018
1. Data, Horário e Local: 11.09.2018, às 17h, na sede de Alphaville Urbanismo S.A. (“Com-
panhia”), na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar. 2. Convo-
cação: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no artigo 124, 
§4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em 
decorrência da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas cons-
tante do “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia. 3. Presença: acionistas represen-
tando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro 
de Presença de Acionistas. 4. Composição da Mesa: Olímpio Matarazzo Neto, Presidente, e 
Ricardo Leonel Scavazza, Secretário. 5. Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: 
5.1. a outorga, em favor dos titulares das debêntures da primeira emissão da Companhia, emi-
tidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebra-
do em 9.10.2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., conforme adi-
tada (“Escritura de Emissão”) (“Debêntures”), como garantia das Debêntures, da alienação fi -
duciária da totalidade de (i) quotas de emissão da Terras Alphaville Teresina Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 14.869.832/0001-53) (“Teresina”), representativas da totalidade do 
capital social votante e total da Teresina, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titu-
laridade da Companhia e da Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. (em conjunto, “Ou-
torgantes da Alienação Fiduciária”); (ii) quotas de emissão de Terras Alphaville Vitória da Con-
quista Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 15.315.407/0001-85) (“Vitória da Conquis-
ta”) representativas da totalidade do capital social votante e total da Vitória da Conquista, que 
sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciá-
ria; (iii) quotas de emissão da Alphaville Sergipe Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 
nº 08.051.343/0001-97) (“Sergipe”), representativas da totalidade do capital social votante e 
total da Sergipe, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes 
da Alienação Fiduciária; (iv) quotas de emissão da Alphaville Juiz de Fora Empreendimentos Imo-
biliários Ltda. (CNPJ nº 07.739.161/0001-40) (“Juiz de Fora”), representativas da totalidade do 
capital social votante e total da Juiz de Fora, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de 
titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (v) quotas de emissão da Alphaville Cam-
pos dos Goytacazes Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 17.796.766/0001-27) (“Cam-
pos dos Goytacazes”), representativas da totalidade do capital social votante e total da Cam-
pos dos Goytacazes, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outor-
gantes da Alienação Fiduciária; (vi) quotas de emissão da Alphaville Ceará Empreendimentos 
Imobiliários SPE 003 Ltda. (CNPJ nº 22.063.629/0001-13), (“Ceará 003”), representativas da to-
talidade do capital social votante e total da Ceará 003, que sejam ou venham a ser, a qualquer 
título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (vii) quotas de emissão da Alpha-
ville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 004 Ltda. (CNPJ sob o nº 22.063.552/0001-81) 
(“Ceará 004”), representativas da totalidade do capital social votante e total da Ceará 004, que 
sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciá-
ria; (viii) quotas de emissão da Terras Alpha Anápolis Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 
nº 14.869.774/0001-68) (“Terras Anápolis”), representativas da totalidade do capital social vo-
tante e total da Anápolis, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Ou-
torgantes da Alienação Fiduciária; (ix) quotas de emissão da Terras Alphaville SPE Rio Branco 
Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ nº 19.371.493/0001-02) (“Rio Branco”), representa-
tivas da totalidade do capital social votante e total da Rio Branco, que sejam ou venham a ser, 
a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (x) quotas de emis-
são da Alphaville Paraíba Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 16.874.459/0001-54) 
(“Paraíba”), representativas da totalidade do capital social votante e total da Paraíba, que se-
jam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciá-
ria; (xi) quotas de emissão da Alphaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 002 Ltda. 
(CNPJ nº 21.290.052/0001-10), (“Ceará 002”), representativas da totalidade do capital social 
votante e total da Ceará 002, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das 
Outorgantes da Alienação Fiduciária; (xii) quotas de emissão da Alphaville Ceará Empreendi-
mentos Imobiliários SPE 005 Ltda. (CNPJ nº 25.452.458/0001-02), (“Ceará 005” e, em conjun-
to Teresina, Vitória da Conquista, Sergipe, Juiz de Fora, Campos dos Goytacazes, Ceará 003, Cea-
rá 004, Terras Anápolis, Rio Branco, Paraíba e Ceará 002, “SPEs”), representativas da totalidade 
do capital social votante e total da Ceará 005, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de 
titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (xiii) as quotas decorrentes de desdobra-
mentos, grupamentos e/ou bonifi cações resultantes das quotas referidas nos incisos anteriores; 
(xiv) as quotas emitidas em substituição às quotas referidas nos incisos anteriores, incluindo as 
emitidas em decorrência de operação societária envolvendo qualquer das SPEs, observadas as 
disposições dos Documentos das Obrigações; (xv) com relação às quotas referidas nos incisos 
anteriores, o direito de subscrição de novas quotas representativas do capital social de qualquer 
das SPEs e de quaisquer outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em quotas; e 
(xvi) com relação às quotas ou valores mobiliários referidos nos incisos anteriores, todos os di-
reitos, incluindo o direito ao recebimento de rendimentos, lucros, dividendos, juros sobre o ca-
pital próprio e/ou qualquer outra distribuição de lucros, em dinheiro ou qualquer outra forma, 
pagas nos termos da legislação aplicável (“Alienação Fiduciária”); 5.2. A alteração da Cláusula 
6.16 da Escritura de Emissão (que passará a ser a Cláusula 6.17 após a celebração do aditamen-
to à Escritura de Emissão) para que passe a vigorar com a seguinte redação: “6.17. Remunera-
ção. A remuneração de cada uma das Debêntures será a seguinte: I. atualização monetária: o 
Valor Nominal de cada uma das Debêntures não será atualizado monetariamente. II. juros re-
muneratórios: sobre o saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures 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 percen-
tual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo 
diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de 
sobretaxa (“Sobretaxa”, e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”): (a) a partir da Primei-
ra Data de Integralização (inclusive) até 30.06.2017 (exclusive), de 2,29% ao ano, base 252 (du-
zentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis por dias úteis decorridos; (b) a partir de 30 de junho de 2017 (inclusive) até 28.09.2018 
(exclusive), de 3,05% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulati-
va pro rata temporis por dias úteis decorridos; e (c) a partir de 28.09.2018 (inclusive) até a Data 
de Vencimento (exclusive) de: (i) 3,05% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma expo-
nencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, caso a Alienação Fiduciária te-
nha sido constituída até 26.09.2018; ou (ii) 3,50% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, caso a Alienação Fi-
duciária não tenha sido constituída até 26.09.2018. 6.17.1. Caberá ao Agente Fiduciário verifi -
car, em 26.09.2018, se a Alienação Fiduciária foi constituída nos termos do Contrato de Aliena-
ção Fiduciária e comunicar os Debenturistas, nos termos da Cláusula 6.29 abaixo, e a Compa-
nhia, nos termos da Cláusula 6.30 abaixo, e a B3, a Remuneração aplicável durante o período 
que se inicia em 28.09.2018 (inclusive) e se encerra na Data de Vencimento (exclusive). 6.17.2. 
A comunicação do Agente Fiduciário a que se refere a Cláusula 6.17.1 acima é sufi ciente para 
a defi nição da Remuneração e independe de qualquer outra formalidade adicional ou de adita-
mento a esta Escritura de Emissão. 6.17.3. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de res-
gate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimen-
to antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura 
de Emissão, a Remuneração será paga em 9.06.2014, 9.12.2014, 9.06.2015, 9.12.2015, 9.06.2016, 
15.12.2016, 9.06.2017, 30.06.2017, 7.01.2018, 17.09.2018, 9.12.2018, 9.06.2019, 9.12.2019, 
9.06.2020, 9.12.2020, 9.06.2021, 9.12.2021, 9.06.2022, 9.12.2022, 9.06.2023 e na Data de Ven-
cimento. 6.17.4. A Remuneração será calculada de acordo com a seguinte fórmula:

J = VNe x (FatorJuros – 1)

Sendo que: J = valor unitário da Remuneração das Debêntures devida em cada data de paga-
mento de Remuneração, calculado com 8 casas decimais, sem arredondamento; VNe = saldo 
devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, informado/calculado com 8 casas de-
cimais, sem arredondamento; FatorJuros = fator de juros composto pelo parâmetro de fl utua-
ção acrescido de spread (Sobretaxa), calculado com 9 casas decimais, com arredondamento, 
apurado da seguinte forma:

FatorJuros = FatorDI x FatorSpread

Sendo que: Fator DI = produtório das Taxas DI-Over, desde a Primeira Data de Integralização ou 
a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até 
a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 casas decimais, com arredondamento, apurado da 
seguinte forma:

Sendo que: n = número total de Taxas DI-Over, consideradas na apuração do produtório, sendo 
“n” um número inteiro; k = número de ordem das Taxas DI Over, variando de “1” até “n”; TDIk 
= Taxa DI-Over, de ordem “k”, expressa ao dia, calculada com 8 casas decimais, com arredon-
damento, apurada da seguinte forma:

⎛⎛ ⎛⎛
Sendo que: DIk = Taxa DI-Over, de ordem “k”, válida por 1 dia útil (overnight), utilizada com 2 ca-
sas decimais; FatorSpread = Sobretaxa, calculada com 9 casas decimais, com arredondamento, 
apurado da seguinte forma:

⎛⎛ ⎛⎛

Sendo que: spread = 2,2900 ou 3,0500 ou 3,5000 (conforme aplicável); e n = número de dias 
úteis entre a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração ime-
diatamente anterior, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo “n” um número inteiro. Ob-
servações: A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais di-
vulgado pela B3. O fator resultante da expressão (1 + TDI

K
) é considerado com 16 casas deci-

mais, sem arredondamento. Efetua-se o produtório dos fatores (1 + TDIk), sendo que a cada fa-
tor acumulado, trunca-se o resultado com 16 casas decimais, aplicando-se o próximo fator diá-
rio, e assim por diante até o último considerado. Estando os fatores acumulados, considera-se 
o fator resultante “Fator DI” com 8 casas decimais, com arredondamento. O fator resultante da 
expressão (Fator DI x FatorSpread) deve ser considerado com 9 casas decimais, com arredon-
damento. 6.17.5. Observado o disposto na Cláusula 6.17.6, se, quando do cálculo de quaisquer 
obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão, a Taxa DI 
não estiver disponível, será utilizado, em sua substituição, o percentual correspondente à últi-
ma Taxa DI divulgada ofi cialmente até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer com-
pensações fi nanceiras, multas ou penalidades entre a Companhia e/ou os Debenturistas, quan-
do da divulgação posterior da Taxa DI. 6.17.6. Na hipótese de extinção, limitação e/ou não di-
vulgação da Taxa DI por mais de 10 dias consecutivos após a data esperada para sua apura-
ção e/ou divulgação, ou no caso de impossibilidade de aplicação da Taxa DI às Debêntures por 
proibição legal ou judicial, será utilizado, em sua substituição, o parâmetro legal que vier a ser 
determinado, se houver. Caso não haja um parâmetro legal substituto para a Taxa DI, será uti-
lizada, então, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, conforme divul-
gada pelo Banco Central do Brasil (“Taxa SELIC”). Na hipótese de extinção, limitação e/ou não 
divulgação da Taxa SELIC por mais de 10 dias consecutivos após a data esperada para sua apu-
ração e/ou divulgação, ou no caso de impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC às Debêntu-
res por proibição legal ou judicial, o Agente Fiduciário deverá, no prazo de até 5 dias contados 
da data de término do prazo de 10 dias consecutivos ou da data de extinção da Taxa SELIC ou 
da data da proibição legal ou judicial, conforme o caso, convocar assembleia geral de Deben-
turistas para deliberar, em comum acordo com a Companhia e observada a regulamentação 
aplicável, sobre o novo parâmetro de remuneração das Debêntures a ser aplicado, que deverá 
ser aquele que melhor refl ita as condições do mercado vigentes à época. Até a deliberação des-
se novo parâmetro de remuneração das Debêntures, quando do cálculo de quaisquer obriga-
ções pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão, será utilizado, 
para apuração da Taxa SELIC, o percentual correspondente à última Taxa SELIC divulgada ofi -

cialmente, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Companhia, e/ou os Debentu-
ristas quando da deliberação do novo parâmetro de remuneração para as Debêntures. Caso a 
Taxa SELIC volte a ser divulgada antes da realização da assembleia geral de Debenturistas pre-
vista acima, referida assembleia geral de Debenturistas não será realizada, e a Taxa SELIC, a 
partir da data de sua divulgação, passará a ser novamente utilizada para o cálculo de quais-
quer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão. Caso, 
na assembleia geral de Debenturistas prevista acima, não haja acordo sobre a nova remunera-
ção das Debêntures entre a Companhia e Debenturistas representando, no mínimo, 75% das 
Debêntures em circulação, a Companhia, se obriga, desde já, a resgatar a totalidade das De-
bêntures em circulação, com seu consequente cancelamento, no prazo de 30 dias contados da 
data da realização da assembleia geral de Debenturistas prevista acima ou na Data de Venci-
mento, o que ocorrer primeiro, pelo saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debên-
tures em circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira 
Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, con-
forme o caso, até a data do efetivo pagamento, caso em que, quando do cálculo de quaisquer 
obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão, será utili-
zado, para apuração da Taxa SELIC, o percentual correspondente à última Taxa SELIC divulga-
da ofi cialmente.” 5.3. Concessão de autorização à Companhia para que realize o pagamento 
da Remuneração devida em 17.09.2018, data em que deverão ser pagos os juros acumulados 
entre 7.01.2018, inclusive, e 9.06.2018, exclusive, correspondentes a R$26.259.619,98 e atua-
lizados pela Remuneração, conforme defi nido na Escritura de Emissão, calculada pro rata tem-
poris desde 9.06.2018, inclusive, até 17.09.2018, exclusive, sendo certo que a Remuneração 
devida em 9.12.2018 deverá ser calculada pro rata temporis desde 9.06.2018, inclusive, até 
9.12.2018, exclusive. 5.4. A alteração do Percentual Mínimo, conforme previsto no “Instrumen-
to Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia” (“Con-
trato de Cessão Fiduciária”), no “Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária 
de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários e Outros Direitos Creditórios em Garantia” (“Contra-
to de Cessão Fiduciária CRI”) e no contrato de formalização da Alienação Fiduciária, a ser ce-
lebrado nesta data (“Contratos de Garantia”), da seguinte forma: (i) o Percentual Mínimo de-
verá corresponder: a) 113% do Saldo Devedor das Debêntures exclusivamente com relação aos 
Trimestres correspondentes ao período que se iniciou em 1º.10.2016 e se encerrou em 30.06.2017; 
b) 120% do Saldo Devedor das Debêntures, exclusivamente com relação aos Trimestres corres-
pondentes ao período que se iniciou em 1º.07.2017 e se encerrou em 31.12.2017; c) 130% do 
Saldo Devedor das Debêntures, exclusivamente com relação aos Trimestres correspondentes ao 
período que se iniciou em 1º.01.2018 e se encerrou em 30.06.2018; d) 150% do Saldo Deve-
dor das Debêntures, exclusivamente com relação aos Trimestres correspondentes ao período 
que se iniciou em 1º.07.2018 e se encerrará em 31.12.2018; e e) 130% do Saldo Devedor das 
Debêntures, com relação a todos os demais Trimestres até a integral quitação das Debêntures. 
(ii) Para os fi ns deste item: “Percentual Mínimo” signifi ca: a) com relação aos Trimestres pre-
vistos no inciso (i), alínea (a) acima, o somatório (i) dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciaria-
mente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente mantidos nas Contas Vincula-
das; b) com relação aos Trimestres previstos no inciso (i), alíneas (b), (c) e (e) acima, o somató-
rio (i) dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários Cedi-
dos Fiduciariamente mantidos nas Contas Vinculadas; e/ou (iii) do Valor dos CRI Cedidos Fidu-
ciariamente; e/ou (iv) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente – CRI mantidos na Con-
ta Vinculada CRI; c) com relação aos Trimestres previstos no inciso (i), alínea (d) acima, o soma-
tório (i) dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários Cedi-
dos Fiduciariamente mantidos nas Contas Vinculadas; e/ou (iii) do Valor dos CRI Cedidos Fidu-
ciariamente; e/ou (iv) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente – CRI mantidos na Con-
ta Vinculada CRI; e/ou (v) do Valor do Estoque das SPEs; observado que o valor dos Direitos Cre-
ditórios Cedidos Fiduciariamente deverão corresponder a, no mínimo, 95% do Saldo Devedor 
das Debêntures; d) com relação aos Trimestres previstos no inciso (i), alínea (e) acima, o soma-
tório (i) dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários Cedi-
dos Fiduciariamente mantidos nas Contas Vinculadas; e/ou (iii) do Valor dos CRI Cedidos Fidu-
ciariamente; e/ou (iv) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente – CRI mantidos na Con-
ta Vinculada CRI. 5.5. A inclusão do seguinte Evento de Inadimplemento na Cláusula 6.27.2 da 
Escritura de Emissão (que passará a ser a Cláusula 6.28.2 da Escritura de Emissão após a im-
plementação das deliberações desta Assembleia): “XV. não constituição, até 16.11.2018, de 
alienação fi duciária sobre as ações ou quotas de emissão de sociedades de propósito específi -
co a serem constituídas para, exclusivamente, assumir a posição da Companhia ou de socieda-
des já constituídas e Controladas pela Companhia (i) nos acordos de sócios, acordos de acio-
nistas, contratos de parceria imobiliária, contratos de consórcio ou outros acordos, contratos 
ou instrumentos listados abaixo (“Acordos de Parceria”); e (ii) nos contratos de promessa de 
compra e venda de imóveis ou escrituras de compra e venda de imóveis com pagamento a pra-
zo celebrados no âmbito dos referidos Acordos de Parceria, com relação aos projetos listados 
abaixo: Projeto - Matrícula - Acordo de Parceria: Loteamento Alphaville Duas Unas: Ma-
trícula nº 54.462 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes, 
PE., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Ur-
banismo S.A. e Duas Unas Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 12.04.2006, conforme adi-
tado. Loteamento Fechado Habitacional Alphaville Uberlândia 2: Matrícula nº 185.599 do 1º Ser-
viço Registral de Imóveis de Uberlândia, MG., Instrumento Particular de Contrato de Parceria 
Imobiliária, celebrado entre Alphaville Uberlândia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Gran-
ja Marileusa Loteamentos Residenciais S.A., em 6.08.2013, conforme aditado. Loteamento Ur-
bano Alphaville Feira de Santana: Matrícula nº 55.080 do 1º Ofício do Registro de Imóveis e Hi-
potecas da Comarca de Feira de Santana, BA., Instrumento Particular de Contrato de Parceria 
Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Beira Rio Empreendimento Ltda., em 
31.12.2010, conforme aditado. Condomínio Alphaville Belém e Condomínio Alphaville Belém 
2: Matrículas nº 47.063 do 1º Serviço Registral Imobiliário de Imóveis de Belém, PA, e nº 47.062 
do 1º Serviço Registral Imobiliário de Imóveis de Belém, PA., Instrumento Particular de Contra-
to de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Belém Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
e MR2 SPE Empreendimentos Imobiliários S.A., em 16 de julho de 2009, conforme aditado., 
Condomínio Terras Alphaville Maricá 2 e Condomínio Comercial Terras Alphaville Maricá 2: Ma-
trículas nº 92.325 do Serviço Notarial e Registro Geral de Imóveis de Maricá, RJ – 2º Ofício, e 
nº 96.926 do Serviço Notarial e Registro Geral de Imóveis de Maricá, RJ – 2º Ofício (Comercial)., 
Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanis-
mo S.A. e São José Desenvolvimento Imobiliário 39 Ltda., em 18.12.2009, conforme aditado., 
Instrumento Particular de Constituição de Consórcio Designado “Consórcio Alphaville Maricá”, 
celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e São José Desenvolvimento 40 Ltda., em 4.07.2011, 
conforme aditado. Condomínio Alphaville Manaus 4: Matrícula nº 46.826 do Cartório do 3º Ofí-
cio de Registro de Imóveis de Manaus, AM., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imo-
biliária, celebrado entre Alphaville Manaus Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Revenda Re-
presentações e Vendas Comerciais S.A., em 14.05.2006, conforme aditado. Condomínio Alpha-
ville Anápolis: Matrícula nº 51.940, do Ofi cio de Registro de Imóveis de Anápolis- 1ª Circunscri-
ção, GO., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphavil-
le Urbanismo S.A. e Cayado Empreendimentos Imobiliários – SPE S/A, em 26.12.2012, confor-
me aditado. Loteamento Alphaville Ceará Residenciais 1 e 2 e Empresarial: Matrícula nº 8557 
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Eusébio, CE., Contrato de Associação para 
Desenvolvimento de Empreendimento Imobiliário, celebrado entre Alphaville Ceará Empreen-
dimentos Imobiliários SPE 001 Ltda. e Dias Branco Incorporadora SPE 001 Ltda., em 30.08.2012, 
conforme aditado. Contrato de Constituição de Consórcio para Desenvolvimento Imobiliário, 
celebrado entre Dias Branco Incorporadora SPE 001 Ltda., Alphaville Ceará Empreendimentos 
Imobiliários SPE 001 Ltda. (atual denominação de Dias Branco Empreendimentos Imobiliários 
SPE 001 S.A.), Alphaville Urbanismo S.A. e Dias Branco Administração e Participações Ltda, em 
22.11.2013, conforme aditado. Loteamento Alphaville Porto Velho: Matrícula nº 24.320 do 
2º Cartório de Registro de Imóveis de Porto Velho, RO., Instrumento Particular de Contrato de 
Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e WVL Empreendimentos Imo-
biliários Ltda., em 8.06.2010, conforme aditado. Condomínio Terras Alphaville Campina Gran-
de: Matrícula nº 96.370 do Cartório do 1º Ofício Serviço Notarial e Registral Ivandro Cunha Lima 
de Campina Grande, PB., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado 
entre Terras Alphaville SPE Campina Grande Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SRG Em-
preendimentos Imobiliários SPE Ltda. e CIPRESA Empreendimentos Ltda., em 18.12.2013, con-
forme aditado. Loteamento Terras Alphaville Camaçari Fase 02: Matrícula nº 18.927 do Cartó-
rio de Registro de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Camaçari, BA., Instrumento Particular de 
Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Limoeiro Empreen-
dimentos Imobiliários SPE Ltda., em 3.08.2011, conforme aditado. Loteamento Terras Alphavil-
le Camaçari: Matrícula nº 16.718 do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis da Comarca de Camaça-
ri, BA., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville 
Urbanismo S.A. e Limoeiro Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., em 3.08.2011, conforme 
aditado. Loteamento Terras Alphaville Ponta Grossa: Matrícula nº 10.368 do 3º Ofi cial de Re-
gistro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa, PR., Instrumento Particular de Contrato de Par-
ceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e C.B.C. Mello & Cia. Ltda., em 
4.11.2011, conforme aditado. Condomínio Terras Alpha Maricá: Matrícula nº 92.325 do Servi-
ço Notarial e Registro Geral de Imóveis de Maricá, RJ – 2º Ofício., Instrumento Particular de 
Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e São José Desen-
volvimento Imobiliário 39 Ltda., em 18.12.2009, conforme aditado. Instrumento Particular de 
Constituição de Consórcio Designado “Consórcio Alphaville Maricá”, celebrado entre Alphavil-
le Urbanismo S.A. e São José Desenvolvimento 40 Ltda., em 4.07.2011, conforme aditado. Lo-
teamento Alphaville Maringá (Fases 1 e 2): Matrícula nº 8.843 do 2º Registro de Imóveis da Co-
marca de Astorga, Iguaraçu, PR., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, ce-
lebrado entre Alphaville Maringá Ltda. e Portal Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 
15.01.2001, conforme aditado. Loteamento Terras Alpha Petrolina (Fases 1 e 2): Matrícula 
nº 44.666 do Cartório de Registro Geral de imóveis de Petrolina, PE; e Matrícula nº 58.883 do 
Cartório de Registro Geral de imóveis de Petrolina, PE., Instrumento Particular de Contrato de 
Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Bella Vista Empreendimen-
tos Ltda., em 20.05.2010, conforme aditado. Loteamento Terras Alphaville Resende 2: Matrícu-
la nº 34.965 do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Resende, RJ., Instru-
mento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. 
e Villa Azul Real Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 29.06.2010, conforme aditado.” 5.6. 
A alteração da Escritura de Emissão, ao Contrato de Cessão Fiduciária e ao Contrato de Cessão 
Fiduciária CRI para incluir ajustes relacionados às deliberações acima, bem como ajustes rela-
cionados a eventos já ocorridos, e outros ajustes, conforme redação prevista, respectivamente, 
no Anexo I, Anexo II e Anexo III a esta ata. 5.7. A autorização para a Diretoria da Companhia 
adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo, 
mas não se limitando, a assinatura dos instrumentos e documentos indicados abaixo, bem como 
a contratação de todos os demais prestadores de serviço necessários à efetivação da delibera-
ção acima: (i) aditamento e consolidação à Escritura de Emissão, conforme minuta rubricada 
pelas partes e constante do Anexo I a esta ata, cujo arquivamento e publicação neste ato são 
expressamente dispensados; (ii) aditamento e consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária, 
conforme minuta rubricada pelas partes e constante do Anexo II a esta ata, cujo arquivamen-
to e publicação neste ato são expressamente dispensados; (iii) aditamento e consolidação ao 
Contrato de Cessão Fiduciária CRI, conforme minuta rubricada pelas partes e constante do Ane-
xo III a esta ata, cujo arquivamento e publicação neste ato são expressamente dispensados; (iv) 
celebração do contrato de formalização da Alienação Fiduciária, conforme minuta rubricada 
pelas partes e constante do Anexo IV a esta ata, cujo arquivamento e publicação neste ato são 
expressamente dispensados; e (v) demais documentos e/ou aditamentos relacionados aos ins-
trumentos referidos acima. 6. Deliberações: após a prestação dos devidos esclarecimentos 
referentes às matérias da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a totali-
dade das matérias da Ordem do Dia. 7. Esclarecimentos: foi aprovada a lavratura desta ata 
sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no artigo 130, § 1º, da Lei das 
Sociedades por Ações. 8. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata 
lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto, Pre-
sidente, e Ricardo Leonel Scavazza, Secretário. Acionistas: Gafi sa S.A. e Private Equity AE Inves-
timentos e Participações S.A. Certifi co que a presente é cópia fi el da ata original lavrada no li-
vro próprio. Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. JUCESP nº 474.132/18-3 em 03.10.2018. Flá-
via Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A.
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Extrato da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão realizada em 11.09.2018
1. Data, Horário e Local: 11.09.2018, às 16h, na sede, Avenida das Nações Unidas 8501, 
3º andar, São Paulo/SP. 2. Convocação: Dispensada. 3. Presença: (i) totalidade dos Deben-
turistas; (ii) o Agente Fiduciário; e (iii) a Companhia. 4. Mesa: Maurício Dias Cavalheiro, Pre-
sidente, e Manuela Costa Carmona, Secretária. 5. Ordem do Dia: examinar, discutir e deli-
berar sobre: 5.1. A outorga, em favor dos Debenturistas de alienação fi duciária da totalida-
de de: (i) quotas de emissão da Terras Alphaville Teresina Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
(CNPJ nº 14.869.832/0001-53) (“Teresina”), representativas da totalidade do capital social 
votante e total da Teresina, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade da 
Companhia e da Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. (em conjunto, “Outorgantes 
da Alienação Fiduciária”); (ii) quotas de emissão de Terras Alphaville Vitória da Conquista 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 15.315.407/0001-85) (“Vitória da Conquista”) 
representativas da totalidade do capital social votante e total da Vitória da Conquista, que 
sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fidu-
ciária; (iii) quotas de emissão da Alphaville Sergipe Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
(CNPJ nº 08.051.343/0001-97) (“Sergipe”), representativas da totalidade do capital social 
votante e total da Sergipe, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das 
Outorgantes da Alienação Fiduciária; (iv) quotas de emissão da Alphaville Juiz de Fora Em-
preendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 07.739.161/0001-40) (“Juiz de Fora”), represen-
tativas da totalidade do capital social votante e total da Juiz de Fora, que sejam ou venham 
a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (v) quotas de 
emissão da Alphaville Campos dos Goytacazes Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 
nº 17.796.766/0001-27) (“Campos dos Goytacazes”), representativas da totalidade do capi-
tal social votante e total da Campos dos Goytacazes, que sejam ou venham a ser, a qualquer 
título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (vi) quotas de emissão da Al-
phaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 003 Ltda. (CNPJ nº 22.063.629/0001-13), 
(“Ceará 003”), representativas da totalidade do capital social votante e total da Ceará 003, 
que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação 
Fiduciária; (vii) quotas de emissão da Alphaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 
004 Ltda. (CNPJ nº 22.063.552/0001-81) (“Ceará 004”), representativas da totalidade do ca-
pital social votante e total da Ceará 004, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de ti-
tularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (viii) quotas de emissão da Terras Alpha 
Anápolis Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 14.869.774/0001-68) (“Terras Aná-
polis”), representativas da totalidade do capital social votante e total da Anápolis, que sejam 
ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; 
(ix) quotas de emissão da Terras Alphaville SPE Rio Branco Empreendimentos Imobiliá-
rios Ltda (CNPJ nº 19.371.493/0001-02) (“Rio Branco”), representativas da totalidade do ca-
pital social votante e total da Rio Branco, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de ti-
tularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (x) quotas de emissão da Alphaville Pa-
raíba Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 16.874.459/0001-54) (“Paraíba”), repre-
sentativas da totalidade do capital social votante e total da Paraíba, que sejam ou venham a 
ser, a qualquer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (xi) quotas de 
emissão da Alphaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 002 Ltda. (CNPJ 
nº 21.290.052/0001-10), (“Ceará 002”), representativas da totalidade do capital social vo-
tante e total da Ceará 002, que sejam ou venham a ser, a qualquer título, de titularidade das 
Outorgantes da Alienação Fiduciária; (xii) quotas de emissão da Alphaville Ceará Empreendi-
mentos Imobiliários SPE 005 Ltda. (CNPJ nº 25.452.458/0001-02), (“Ceará 005” e, em con-
junto Teresina, Vitória da Conquista, Sergipe, Juiz de Fora, Campos dos Goytacazes, Ceará 
003, Ceará 004, Terras Anápolis, Rio Branco, Paraíba e Ceará 002, “SPEs”), representativas da 
totalidade do capital social votante e total da Ceará 005, que sejam ou venham a ser, a qual-
quer título, de titularidade das Outorgantes da Alienação Fiduciária; (xiii) as quotas decorren-
tes de desdobramentos, grupamentos e/ou bonifi cações resultantes das quotas referidas nos 
incisos anteriores; (xiv) as quotas emitidas em substituição às quotas referidas nos incisos 
anteriores, incluindo as emitidas em decorrência de operação societária envolvendo qualquer 
das SPEs, observadas as disposições dos Documentos das Obrigações; (xv) com relação às 
quotas referidas nos incisos anteriores, o direito de subscrição de novas quotas representati-
vas do capital social de qualquer das SPEs e de quaisquer outros valores mobiliários conver-
síveis ou permutáveis em quotas; e (xvi) com relação às quotas ou valores mobiliários referi-
dos nos incisos anteriores, todos os direitos, incluindo o direito ao recebimento de rendimen-
tos, lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio e/ou qualquer outra distribuição de lu-
cros, em dinheiro ou qualquer outra forma, pagas nos termos da legislação aplicável (“Alie-
nação Fiduciária”). 5.2. A alteração da Cláusula 6.16 da Escritura de Emissão (que passará a 
ser a Cláusula 6.17 após a celebração do aditamento à Escritura de Emissão) para que pas-
se a vigorar com a seguinte redação: “6.17. Remuneração. A remuneração de cada uma das 
Debêntures será a seguinte: I. atualização monetária: o Valor Nominal de cada uma das De-
bêntures não será atualizado monetariamente. II. juros remuneratórios: sobre o saldo deve-
dor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspon-
dentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – De-
pósitos 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 Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de so-
bretaxa (“Sobretaxa”, e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”): (a) a partir da Primei-
ra Data de Integralização (inclusive) até 30.06.2017 (exclusive), de 2,29% ao ano, base 
252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis 
decorridos; (b) a partir de 30.06.2017 (inclusive) até 28.09.2018 (exclusive), de 3,05% ao 
ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por 
dias úteis decorridos; e (c) a partir de 28.09.2018 (inclusive) até a Data de Vencimento (ex-
clusive) de: (i) 3,05% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumu-
lativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, caso a Alienação Fiduciária tenha sido cons-
tituída até 26.09.2018; ou (ii) 3,50% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma expo-
nencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, caso a Alienação Fiduciária 
não tenha sido constituída até 26.09.2018. 6.17.1. Caberá ao Agente Fiduciário verifi car, em 
26.09.2018, se a Alienação Fiduciária foi constituída nos termos do Contrato de Alienação Fi-
duciária e comunicar os Debenturistas, nos termos da Cláusula 6.29 abaixo, e a Companhia, 
nos termos da Cláusula 6.30 abaixo, e a B3, a Remuneração aplicável durante o período que 
se inicia em 28.09.2018 (inclusive) e se encerra na Data de Vencimento (exclusive). 6.17.2. A 
comunicação do Agente Fiduciário a que se refere a Cláusula 6.17.1 acima é sufi ciente para 
a defi nição da Remuneração e independe de qualquer outra formalidade adicional ou de adi-
tamento a esta Escritura de Emissão. 6.17.3. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência 
de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos 
nesta Escritura de Emissão, a Remuneração será paga em 9.06.2014, 9.12.2014, 9.06.2015, 
9.12.2015, 9.06.2016, 15.12.2016, 9.06.2017, 30.06.2017, 7.01.2018, 17.09.2018, 
9.12.2018, 9.06.2019, 9.12.2019, 9.06.2020, 9.12.2020, 9.06.2021, 9.12.2021, 9.06.2022, 
9.12.2022, 9.06.2023 e na Data de Vencimento. 6.17.4. A Remuneração será calculada de 
acordo com a seguinte fórmula:

J = VNe x (FatorJuros – 1)

Sendo que: J = valor unitário da Remuneração das Debêntures devida em cada data de pa-
gamento de Remuneração, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; VNe 
= saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, informado/calculado com 
8 casas decimais, sem arredondamento; FatorJuros = fator de juros composto pelo parâme-
tro de fl utuação acrescido de spread (Sobretaxa), calculado com 9 casas decimais, com arre-
dondamento, apurado da seguinte forma:

FatorJuros = FatorDI x FatorSpread

Sendo que: Fator DI = produtório das Taxas DI-Over, desde a Primeira Data de Integralização 
ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, inclusi-
ve, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 casas decimais, com arredondamento, 
apurado da seguinte forma:

Sendo que: n = número total de Taxas DI-Over, consideradas na apuração do produtório, sen-
do “n” um número inteiro; k = número de ordem das Taxas DI Over, variando de “1” até “n”; 
TDIk = Taxa DI-Over, de ordem “k”, expressa ao dia, calculada com 8 casas decimais, com ar-
redondamento, apurada da seguinte forma:

⎛⎛ ⎛⎛
Sendo que: DIk = Taxa DI-Over, de ordem “k”, válida por 1 dia útil (overnight), utilizada com 
2 casas decimais; FatorSpread = Sobretaxa, calculada com 9 casas decimais, com arredonda-
mento, apurado da seguinte forma:

⎛⎛ ⎛⎛

Sendo que: spread = 2,2900 ou 3,0500 ou 3,5000 (conforme aplicável); e n = número de dias 
úteis entre a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração ime-
diatamente anterior, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo “n” um número inteiro. Ob-
servações: A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais di-
vulgado pela B3. O fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 casas de-
cimais, sem arredondamento. Efetua-se o produtório dos fatores (1 + TDIk), sendo que a cada 
fator acumulado, trunca-se o resultado com 16 casas decimais, aplicando-se o próximo fator 
diário, e assim por diante até o último considerado. Estando os fatores acumulados, conside-
ra-se o fator resultante “Fator DI” com 8 casas decimais, com arredondamento. O fator resul-
tante da expressão (Fator DI x FatorSpread) deve ser considerado com 9 casas decimais, com 
arredondamento. 6.17.5. Observado o disposto na Cláusula 6.17.6, se, quando do cálculo de 
quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emis-
são, a Taxa DI não estiver disponível, será utilizado, em sua substituição, o percentual corres-
pondente à última Taxa DI divulgada ofi cialmente até a data do cálculo, não sendo devidas 
quaisquer compensações fi nanceiras, multas ou penalidades entre a Companhia e/ou os De-
benturistas, quando da divulgação posterior da Taxa DI. 6.17.6. Na hipótese de extinção, li-
mitação e/ou não divulgação da Taxa DI por mais de 10 dias consecutivos após a data espe-
rada para sua apuração e/ou divulgação, ou no caso de impossibilidade de aplicação da 
Taxa DI às Debêntures por proibição legal ou judicial, será utilizado, em sua substituição, o 
parâmetro legal que vier a ser determinado, se houver. Caso não haja um parâmetro legal 
substituto para a Taxa DI, será utilizada, então, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia – SELIC, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil (“Taxa SELIC”). Na hipó-
tese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa SELIC por mais de 10 dias consecu-
tivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou no caso de impossibilida-
de de aplicação da Taxa SELIC às Debêntures por proibição legal ou judicial, o Agente Fidu-
ciário deverá, no prazo de até 5 dias contados da data de término do prazo de 10 dias con-
secutivos ou da data de extinção da Taxa SELIC ou da data da proibição legal ou judicial, con-
forme o caso, convocar assembleia geral de Debenturistas para deliberar, em comum acordo 
com a Companhia e observada a regulamentação aplicável, sobre o novo parâmetro de re-
muneração das Debêntures a ser aplicado, que deverá ser aquele que melhor refl ita as con-
dições do mercado vigentes à época. Até a deliberação desse novo parâmetro de remunera-
ção das Debêntures, quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às De-
bêntures previstas nesta Escritura de Emissão, será utilizado, para apuração da Taxa SELIC, o 
percentual correspondente à última Taxa SELIC divulgada ofi cialmente, não sendo devidas 
quaisquer compensações entre a Companhia, e/ou os Debenturistas quando da deliberação 
do novo parâmetro de remuneração para as Debêntures. Caso a Taxa SELIC volte a ser divul-
gada antes da realização da assembleia geral de Debenturistas prevista acima, referida as-
sembleia geral de Debenturistas não será realizada, e a Taxa SELIC, a partir da data de sua 
divulgação, passará a ser novamente utilizada para o cálculo de quaisquer obrigações pecu-
niárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão. Caso, na assembleia ge-
ral de Debenturistas prevista acima, não haja acordo sobre a nova remuneração das Debên-
tures entre a Companhia e Debenturistas representando, no mínimo, 75% das Debêntures 
em circulação, a Companhia, se obriga, desde já, a resgatar a totalidade das Debêntures em 
circulação, com seu consequente cancelamento, no prazo de 30 dias contados da data da 
realização da assembleia geral de Debenturistas prevista acima ou na Data de Vencimento, o 
que ocorrer primeiro, pelo saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures em 
circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de 
Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme 
o caso, até a data do efetivo pagamento, caso em que, quando do cálculo de quaisquer obri-
gações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão, será utiliza-
do, para apuração da Taxa SELIC, o percentual correspondente à última Taxa SELIC divulga-
da ofi cialmente.” 5.3. Concessão de autorização à Companhia para que realize o pagamen-
to da Remuneração devida em 17.09.2018, data em que deverão ser pagos os juros acumu-
lados entre 7.01.2018, inclusive, e 9.06.2018, exclusive, correspondentes a R$26.259.619,98 
e atualizados pela Remuneração, conforme defi nido na Escritura de Emissão, calculada pro 
rata temporis desde 9.06.2018, inclusive, até 17.09.2018, exclusive, sendo certo que a Remu-
neração devida em 9.12.2018 deverá ser calculada pro rata temporis desde 9.06.2018, inclu-
sive, até 9.12.2018, exclusive. 5.4. A alteração do Percentual Mínimo, conforme previsto no 
Contrato de Cessão Fiduciária, no Contrato de Cessão Fiduciária CRI e no contrato de forma-
lização Alienação Fiduciária (“Contratos de Garantia”), da seguinte forma: (i) o Percentual 
Mínimo deverá corresponder: a) 113% do Saldo Devedor das Debêntures exclusivamente 
com relação aos Trimestres correspondentes ao período que se inicia em 1º.10.2016 e se en-
cerra em 30.06.2017; b) 120% do Saldo Devedor das Debêntures, exclusivamente com rela-
ção aos Trimestres correspondentes ao período que se iniciou em 1º.07.2017 e se encerrou 
em 31.12.2017; c) 130% do Saldo Devedor das Debêntures, exclusivamente com relação aos 
Trimestres correspondentes ao período que se iniciou em 1º.01.2018 e se encerrou em 
30.06.2018; d) 150% do Saldo Devedor das Debêntures, exclusivamente com relação aos Tri-
mestres correspondentes ao período que se iniciou em 1º.07.2018 e se encerrará em 
31.12.2018; e e) 130% do Saldo Devedor das Debêntures, com relação a todos os demais Tri-
mestres até a integral quitação das Debêntures. (ii) Para os fi ns deste item: “Percentual Mí-
nimo” signifi ca: a) com relação aos Trimestres previstos no inciso (i), alínea (a) acima, o so-
matório (i) dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários 
Cedidos Fiduciariamente mantidos nas Contas Vinculadas; b) com relação aos Trimestres pre-
vistos no inciso (i), alíneas (b), (c) e (e) acima, o somatório (i) dos Direitos Creditórios Cedidos 
Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente mantidos nas Con-

tas Vinculadas; e/ou (iii) do Valor dos CRI Cedidos Fiduciariamente; e/ou (iv) dos Créditos Ban-
cários Cedidos Fiduciariamente – CRI mantidos na Conta Vinculada CRI; c) com relação aos 
Trimestres previstos no inciso (i), alínea (d) acima, o somatório (i) dos Direitos Creditórios Ce-
didos Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente mantidos 
nas Contas Vinculadas; e/ou (iii) do Valor dos CRI Cedidos Fiduciariamente; e/ou (iv) dos Cré-
ditos Bancários Cedidos Fiduciariamente – CRI; e/ou (v) do Valor do Estoque das SPEs; obser-
vado que o valor dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente deverão corresponder a, 
no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do Saldo Devedor das Debêntures; d) com rela-
ção aos Trimestres previstos no inciso (i), alínea (e) acima, o somatório (i) dos Direitos Credi-
tórios Cedidos Fiduciariamente; e/ou (ii) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente 
mantidos nas Contas Vinculadas; e/ou (iii) do Valor dos CRI Cedidos Fiduciariamente; e/ou 
(iv) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente – CRI. 5.5. Observada a Condição Reso-
lutiva I (conforme defi nida abaixo), a aprovação da liberação parcial da cessão fi duciária 
constituída em favor dos Debenturistas nos termos do “Instrumento Particular de Constitui-
ção de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia”, celebrado em 2.12.2013, con-
forme aditado, entre as Outorgantes da Cessão Fiduciária (conforme defi nido na Escritura de 
Emissão) e o Agente Fiduciário, e seus aditamentos (“Contrato de Cessão Fiduciária”), exclu-
sivamente com relação aos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente indicados no Ane-
xo I.A a esta ata (que incluem os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente decorrentes 
dos Acordos de Parceria listados no Anexo I.B a esta ata e os Créditos Bancários Cedidos Fi-
duciariamente decorrentes das contas listadas no Anexo I.C a esta ata), para que sejam uti-
lizados única e exclusivamente, por meio de cessão fi duciária de tais Direitos Creditórios Ce-
didos Fiduciariamente, como garantia da cédula de crédito bancário a ser emitida pela Com-
panhia em favor do Banco BOCOM BBM S.A. no valor de até R$20.000.000,00 (“CCB BBM”) 
sem que ocorra o Evento de Inadimplemento previsto na Cláusula 6.27.1, inciso V, e na Cláu-
sula 6.27.2, inciso XII, da Escritura de Emissão. 5.5.1. Caso as condições precedentes abaixo 
não sejam plena e cumulativamente implementadas a deliberação prevista no item 5.5 aci-
ma extinguir-se-á para todos os efeitos, podendo os Debenturistas declarar as obrigações de-
correntes das Debêntures vencidas antecipadamente nos termos da Escritura de Emissão 
(“Condição Resolutiva I”): (i) o desembolso de recursos no âmbito da CCB BBM ocorra até 
12.09.2018; (ii) os recursos desembolsados no âmbito da CCB BBM sejam depositados em 
conta vinculada de titularidade da Companhia mantida no Banco Bradesco S.A., nº 33.327-1 
e agência nº 2372-8; (iii) os recursos obtidos com a emissão da CCB BBM sejam totalmente 
utilizados para pagamento da Remuneração das Debêntures a vencer em 17.09.2018; e (iv) 
outorga de mandato para o Banco Bradesco S.A. para autorizá-lo a tomar todas as medidas 
que se façam necessárias realizar um depósito dos recursos em favor dos Debenturistas, rea-
lizar transferência (ou fazer pagamento) em conta da B3 e/ou praticar qualquer outro ato 
para pagamento, ainda que parcial, da Remuneração das Debêntures a vencer em 
17.09.2018. 5.6. Observada a Condição Resolutiva II (conforme defi nida abaixo), a aprova-
ção da liberação parcial da cessão fi duciária constituída em favor dos Debenturistas nos ter-
mos do Contrato de Cessão Fiduciária, exclusivamente com relação aos Direitos Creditórios 
Cedidos Fiduciariamente indicados no Anexo II.A a esta ata (que incluem os Direitos Creditó-
rios Cedidos Fiduciariamente decorrentes dos Acordos de Parceria listados no Anexo II.B a 
esta ata e os Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente decorrentes das contas listadas no 
Anexo II.C a esta ata), para que sejam utilizados única e exclusivamente, por meio de cessão 
fi duciária de tais Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, como garantia da cédula de 
crédito bancário a ser emitida pela Companhia em favor do Banco Daycoval S.A. no valor de 
até R$20.000.000,00 (“CCB Daycoval” e, em conjunto com a CCB BBM, “CCBs”), sem que 
ocorra o Evento de Inadimplemento previsto na Cláusula 6.27.1, inciso V, e na Cláusula 
6.27.2, inciso XII, da Escritura de Emissão. 5.6.1. Caso as condições precedentes abaixo não 
sejam plena e cumulativamente implementadas a deliberação prevista no item 5.6 acima ex-
tinguir-se-á para todos os efeitos, podendo os Debenturistas declarar as obrigações decor-
rentes das Debêntures vencidas antecipadamente nos termos da Escritura de Emissão (“Con-
dição Resolutiva II”): (i) R$26.929.408,80 sejam depositados em conta vinculada de titulari-
dade da Companhia mantida no Banco Bradesco S.A., nº 33.327-1 e agência nº 2372-8 até 
17.09.2018 e tais recursos sejam totalmente utilizados para pagamento da Remuneração 
das Debêntures a vencer em 17.09.2018; e (ii) outorga de mandato para o Banco Bradesco 
S.A. para autorizá-lo a tomar todas as medidas que se façam necessárias realizar um depósi-
to dos recursos em favor dos Debenturistas, realizar transferência (ou fazer pagamento) em 
conta da B3 e/ou praticar qualquer outro ato para pagamento, ainda que parcial, da Remu-
neração das Debêntures a vencer em 17.09.2018. 5.7. Em adição à Alienação Fiduciária pre-
vista no item 5.1 acima, a outorga, em favor dos Debenturistas de alienação fi duciária de 
quotas ou ações de emissão de sociedades de propósito específi co a serem constituídas para, 
exclusivamente, assumir a posição da Companhia ou de sociedades já constituídas e Contro-
ladas pela Companhia (i) nos acordos de sócios, acordos de acionistas, contratos de parceria 
imobiliária, contratos de consórcio ou outros acordos, contratos ou instrumentos listados no 
Anexo III a esta ata (“Acordos de Parceria”); e (ii) nos contratos de promessa de compra e 
venda de imóveis ou escrituras de compra e venda de imóveis com pagamento a prazo cele-
brados no âmbito dos referidos Acordos de Parceria, com relação aos respectivos projetos in-
dicados no Anexo III a esta ata, sendo que a somatória dos estoques dos referidos projetos 
perfaz, de acordo com declaração da Companhia, R$115.470.000,00 (“Alienação Fiduciária 
Adicional”). 5.8. A inclusão do seguinte Evento de Inadimplemento na Cláusula 6.27.2 da 
Escritura de Emissão (que passará a ser a Cláusula 6.28.2 da Escritura de Emissão após a im-
plementação das deliberações desta Assembleia): “XV. não constituição, até 16.11.2018, de 
alienação fi duciária sobre as ações ou quotas de emissão de sociedades de propósito espe-
cífi co a serem constituídas para, exclusivamente, assumir a posição da Companhia ou de so-
ciedades já constituídas e Controladas pela Companhia (i) nos acordos de sócios, acordos de 
acionistas, contratos de parceria imobiliária, contratos de consórcio ou outros acordos, con-
tratos ou instrumentos listados abaixo (“Acordos de Parceria”); e (ii) nos contratos de pro-
messa de compra e venda de imóveis ou escrituras de compra e venda de imóveis com pa-
gamento a prazo celebrados no âmbito dos referidos Acordos de Parceria, com relação aos 
projetos listados abaixo: Projeto - Matrícula - Acordo de Parceria: Loteamento Alpha-
ville Duas Unas: Matrícula nº 54.462 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Ja-
boatão dos Guararapes, PE., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, cele-
brado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Duas Unas Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 
12.04.2006, conforme aditado. Loteamento Fechado Habitacional Alphaville Uberlândia 2: 
Matrícula nº 185.599 do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia, MG., Instrumento 
Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Uberlândia Em-
preendimentos Imobiliários Ltda. e Granja Marileusa Loteamentos Residenciais S.A., em 
6.08.2013, conforme aditado. Loteamento Urbano Alphaville Feira de Santana: Matrícula 
nº 55.080 do 1º Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Feira de Santana, 
BA., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Ur-
banismo S.A. e Beira Rio Empreendimento Ltda., em 31.12.2010, conforme aditado. Condo-
mínio Alphaville Belém e Condomínio Alphaville Belém 2: Matrículas nº 47.063 do 1º Serviço 
Registral Imobiliário de Imóveis de Belém, PA, e nº 47.062 do 1º Serviço Registral Imobiliário 
de Imóveis de Belém, PA., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebra-
do entre Alphaville Belém Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MR2 SPE Empreendimentos 
Imobiliários S.A., em 16.07.2009, conforme aditado. Condomínio Terras Alphaville Maricá 2 e 
Condomínio Comercial Terras Alphaville Maricá 2: Matrículas nº 92.325 do Serviço Notarial e 
Registro Geral de Imóveis de Maricá, RJ – 2º Ofício, e nº 96.926 do Serviço Notarial e Regis-
tro Geral de Imóveis de Maricá, RJ – 2º Ofício (Comercial)., Instrumento Particular de Contra-
to de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e São José Desenvolvi-
mento Imobiliário 39 Ltda., em 18.12.2009, conforme aditado.Instrumento Particular de 
Constituição de Consórcio Designado “Consórcio Alphaville Maricá”, celebrado entre Alpha-
ville Urbanismo S.A. e São José Desenvolvimento 40 Ltda., em 4.07.2011, conforme aditado. 
Condomínio Alphaville Manaus 4: Matrícula nº 46.826 do Cartório do 3º Ofício de Registro 
de Imóveis de Manaus, AM., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, cele-
brado entre Alphaville Manaus Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Revenda Representa-
ções e Vendas Comerciais S.A., em 14.05.2006, conforme aditado. Condomínio Alphaville 
Anápolis: Matrícula nº 51.940, do Ofi cio de Registro de Imóveis de Anápolis - 1ª Circunscri-
ção, GO., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alpha-
ville Urbanismo S.A. e Cayado Empreendimentos Imobiliários – SPE S/A, em 26.12.2012, con-
forme aditado. Loteamento Alphaville Ceará Residenciais 1 e 2 e Empresarial: Matrícula 
nº 8557 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Eusébio, CE., Contrato de Asso-
ciação para Desenvolvimento de Empreendimento Imobiliário, celebrado entre Alphaville 
Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 001 Ltda. e Dias Branco Incorporadora SPE 
001 Ltda., em 30.08.2012, conforme aditado. Contrato de Constituição de Consórcio para 
Desenvolvimento Imobiliário, celebrado entre Dias Branco Incorporadora SPE 001 Ltda., Al-
phaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 001 Ltda. (atual denominação de Dias 
Branco Empreendimentos Imobiliários SPE 001 S.A.), Alphaville Urbanismo S.A. e Dias Bran-
co Administração e Participações Ltda, em 22.11.2013, conforme aditado. Loteamento Al-
phaville Porto Velho: Matrícula nº 24.320 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Porto Ve-
lho, RO., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphavil-
le Urbanismo S.A. e WVL Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 8.06.2010, conforme adi-
tado. Condomínio Terras Alphaville Campina Grande: Matrícula nº 96.370 do Cartório do 1º 
Ofício Serviço Notarial e Registral Ivandro Cunha Lima de Campina Grande, PB. Instrumento 
Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Terras Alphaville SPE Campina 
Grande Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SRG Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. 
e CIPRESA Empreendimentos Ltda., em 18.12.2013, conforme aditado. Loteamento Terras Al-
phaville Camaçari Fase 02: Matrícula nº 18.927 do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofí-
cio da Comarca de Camaçari, BA., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, 
celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Limoeiro Empreendimentos Imobiliários 
SPE Ltda., em 3.08.2011, conforme aditado. Loteamento Terras Alphaville Camaçari: Matrícu-
la nº 16.718 do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari, BA., Instrumento 
Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Li-
moeiro Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., em 3.08.2011, conforme aditado. Lotea-
mento Terras Alphaville Ponta Grossa: Matrícula nº 10.368 do 3º Ofi cial de Registro de Imó-
veis da Comarca de Ponta Grossa, PR., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobi-
liária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e C.B.C. Mello & Cia. Ltda., em 4.11.2011, 
conforme aditado. Condomínio Terras Alpha Maricá: Matrícula nº 92.325 do Serviço Notarial 
e Registro Geral de Imóveis de Maricá, RJ – 2º Ofício., Instrumento Particular de Contrato de 
Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e São José Desenvolvimento 
Imobiliário 39 Ltda., em 18.12.2009, conforme aditado. Instrumento Particular de Constitui-
ção de Consórcio Designado “Consórcio Alphaville Maricá”, celebrado entre Alphaville Urba-
nismo S.A. e São José Desenvolvimento 40 Ltda., em 4.07.2011, conforme aditado. Lotea-
mento Alphaville Maringá (Fases 1 e 2): Matrícula nº 8.843 do 2º Registro de Imóveis da Co-
marca de Astorga, Iguaraçu, PR., Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, 
celebrado entre Alphaville Maringá Ltda. e Portal Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 
15.01.2001, conforme aditado. Loteamento Terras Alpha Petrolina (Fases 1 e 2): Matrícula 
nº 44.666 do Cartório de Registro Geral de imóveis de Petrolina, PE; e Matrícula nº 58.883 do 
Cartório de Registro Geral de imóveis de Petrolina, PE., Instrumento Particular de Contrato de 
Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanismo S.A. e Bella Vista Empreendimen-
tos Ltda., em 20.05.2010, conforme aditado. Loteamento Terras Alphaville Resende 2: Matrí-
cula nº 34.965 do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Resende, RJ., Ins-
trumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária, celebrado entre Alphaville Urbanis-
mo S.A. e Villa Azul Real Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 29.06.2010, conforme adi-
tado.” 5.9. Observada a Condição Resolutiva III (conforme defi nida abaixo), a aprovação da 
não declaração do vencimento antecipado das Debêntures em razão do não atendimento do 
Percentual Mínimo estabelecido na deliberação 5.4 acima, item (i), alínea “d” relativo ao Tri-
mestre que se iniciou em 1º.07.2018 e se encerrará em 30.09.2018. 5.9.1. Caso não ocorra, 
até 17.09.2018, a inclusão na Cessão Fiduciária de direitos creditórios que atendam aos Cri-
térios de Elegibilidade previstos no Contrato de Cessão Fiduciária de forma a atender o Per-
centual Mínimo estabelecido na deliberação 5.4 acima, item (i), alínea “d” relativo ao Trimes-
tre que se iniciou em 1º.07.2018 e se encerrará em 30.09.2018, a deliberação prevista no 
item 5.9 acima extinguir-se-á para todos os efeitos, podendo o Debenturista declarar as De-
bêntures vencidas antecipadamente nos termos da Escritura de Emissão após o decurso de 
tal período, sem a necessidade de convocação de nova assembleia geral de Debenturistas 
para esta fi nalidade (“Condição Resolutiva III”). 5.10. A autorização para a celebração de: 
(i) aditamento e consolidação à Escritura de Emissão, conforme minuta rubricada pelas par-
tes e constante do Anexo IV a esta ata, cujo arquivamento e publicação neste ato são expres-
samente dispensados; (ii) aditamento e consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária, con-
forme minuta rubricada pelas partes e constante do Anexo V a esta ata, cujo arquivamento e 
publicação neste ato são expressamente dispensados; (iii) aditamento ou distrato, conforme 
aplicável, ao(s) contrato(s) de banco depositário relativo às contas vinculadas relacionadas 
ao Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente descritos no Anexo I.A e no Anexo II.A; (iv) 
aditamento e consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária CRI, conforme minuta rubrica-
da pelas partes e constante do Anexo VI a esta ata, cujo arquivamento e publicação neste ato 
são expressamente dispensados; (v) contrato de formalização da Alienação Fiduciária, con-
forme minuta rubricada pelas partes e constante do Anexo VII a esta ata, cujo arquivamento 
e publicação neste ato são expressamente dispensados; e (vi) demais documentos e/ou adi-
tamentos relacionados aos instrumentos referidos acima. 5.11. Caso aprovadas as matérias 
previstas nos itens acima, aprovação de autorização para que o Agente Fiduciário realize to-
dos os atos estritamente necessários, para a formalização, no que for aplicável, das delibera-
ções desta assembleia. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia 
Geral de Debenturistas e que não estiverem aqui defi nidos ou com indicação de defi nição em 
documento específi co têm o signifi cado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão, no 
Contrato de Cessão Fiduciária, no Contrato de Cessão Fiduciária CRI e/ou no contrato de for-
malização da Alienação Fiduciária. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Deben-
turistas são pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos 
Debenturistas e não são consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer 
outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da 
Emissão. A Companhia comparece neste ato para todos os fi ns e efeitos de direito e faz cons-
tar nesta ata que concorda com todos os termos aqui deliberados, reconhecendo que o des-
cumprimento de quaisquer das obrigações ora deliberadas poderá ensejar, nos termos da Es-
critura de Emissão, o vencimento antecipado das Debêntures. Encerramento: Nada mais, 
lavrou-se a ata. Mesa: Maurício Dias Cavalheiro - Presidente, Manuela Costa Carmona - Se-
cretária. Debenturistas: Banco Bradesco S.A. Manuela Carmona - Gerente Corporate, 
Maurício Dias Cavalheiro - Gerente Comercial. Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valo-
res e Câmbio Ltda. André Yugo Higashino - Gerente, Simone Aparecida Gonçalves Veloso 
- Diretora. Alphaville Urbanismo S.A. Guilherme Puppi - Diretor - Alphaville Urbanismo 
S.A., Ricardo Leonel Scavazza - Diretor. JUCESP nº 474.130/18-6 em 03.10.2018. Flávia Regi-
na Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br T : 3043-4171/3106-4171
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