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Capricórnio S/A.
CNPJ nº 60.745.411/0001-38 - NIRE 35 3 00014499

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Aprovação 
de Protocolo e Justi� cação de Incorporação de 31 de Março de 2016

Data, Hora e Local: 31/03/2016, às 10 horas, na sede, Avenida Angélica, nº 2578, 10º andar, São Paulo/SP. Convocação: 
Dispensada (§ 4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/76). Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: José Seabra Marino - 
Presidente, e Gustavo Manfredini - Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (a) Incorporação, pela 
Companhia, da CAV Comercial Importação e Exportação Ltda., sede em Itajaí/SC, com seu ato de Constituição 
registrado na JUCESC em 18.05.2010 sob nº 42.2.04497803 e última alteração contratual registrada em 06.06.2014 sob nº 
20141515546, não se fazendo necessária a alteração do objeto social no Estatuto Social da Capricórnio, haja vista que 
as atividades objeto da CAV coincidem com a incorporadora, bem como o estabelecimento em que, está localizada a sede 
da CAV, não será constituída como fi lial, mas sim, passará a ser integrante da Filial 13 da Capricórnio localizada em área 
vizinha ao da CAV, qual seja: Município de Itajaí/SC, na Rodovia Antônio Heil, km 01, nº 1.001, bairro Itaipava, CEP 88.316-
001 CNPJ nº 60.745.411/0013-71. (b) O “Protocolo e Justifi cação da Operação de Incorporação da CAV pela Capricórnio”, 
fi rmado em 31/03/2016. (c) Ratifi car a nomeação da BEXCELL - Bexcell Contadores Associados, sede em São Paulo/SP, 
CNPJ/MF nº 15.291.624/0001-82 e CRC/SP sob nº 2SP029957/O-1. (d) Aprovar, sem qualquer ressalva ou emenda, o Laudo 
de Avaliação e a Incorporação, reconhecendo a consequente extinção da CAV Comercial Importação e Exportação 
Ltda., sendo que a incorporação processa-se pelo valor líquido apurado em Balanço especialmente levantado em 
31/03/2016. (e) A Companhia é a única sócia da sociedade incorporada, CAV Comercial Importação e Exportação 
Ltda., não haverá emissão de novas ações nem aumento de capital, o investimento na sociedade incorporada será extinto. 
(f) Ficam os diretores, autorizados a proceder todos os atos necessários para a concretização da dissolução, liquidação e 
extinção. Todos os bens, direitos e obrigações correspondentes ao balanço geral encerrado em 31/03/2016 serão conferidos 
e incorporados ao patrimônio da Capricórnio S/A, a qual assume todo e qualquer direitos e obrigações da CAV Comercial 
Importação e Exportação Ltda., correspondente a todo seu ativo e passivo, fi cando, ainda, responsável pela guarda 
de todos os seus livros, documentos e papéis contábeis. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Acionistas: Júlio 
Manfredini, José Seabra Marino, Silvia Maria Manfredini Bordignon e Gilson Bordignon. José Seabra Marino - Presidente, 
Gustavo Manfredini - Secretário. JUCESP 197.358/16-0 em 09.05.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Capricórnio S/A.
CNPJ Nº 60.745.411/0001-38 - NIRE  35 300 014 499

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 01/04/2016
Data, Hora e Local: 01/04/2016, às 10 horas, na sede, Avenida Angélica, nº 2578, 10º andar, conjunto 102, São 
Paulo/SP. Convocação: Dispensada (§ 4º, artigo 124, Lei nº 6.404/76). Presença: Totalidade dos acionistas. 
Mesa: José Seabra Marino - Presidente,  e Gustavo Manfredini - Secretário. Deliberações Aprovadas por 
Unanimidade: (i) Aprovar a autorização de garantia a ser prestada na operação de crédito de FGPP 
(Financiamento de Garantia de Preços ao Produtor) por meio de constituição de ônus reais sobre bens móveis 
(penhor). Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Acionistas: Júlio Manfredini, José Seabra Marino, Silvia 
Maria Manfredini Bordignon e Gilson Bordignon. José Seabra Marino - Presidente, Gustavo Manfredini - 
Secretário. JUCESP 212.491/16-7 em 13.05.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1. Data, Hora e Local: 31 de Maio de 2016, às 10h00min horas, na sede social da Ápice 
Securitizadora S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 
12, Itaim Bibi, CEP: 04506-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação/
Presença: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, em conformidade com o 
disposto no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, por estar presente a totalidade dos 
acionistas da Companhia, conforme registro de presença lavrado em livro próprio. 3. Mesa: 
Sr. Fernando Cesar Brasileiro (Presidente); e Sr. Rodrigo Henrique Botani (Secretário). 4. 
Ordem do Dia: Aprovação da: (a) alteração de competências do Conselho de Administração 
e da Diretoria da Companhia; (b) alteração da forma de representação da Companhia e (c) 
consolidação do Estatuto Social para refl etir as deliberações aprovadas. 5. Deliberações: O 
Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia, e após examinarem e discutirem as 
matérias constantes de ordem do dia, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer 
restrições, resolveram: (a) Incluir a alínea (l), no artigo 14 do Estatuto Social, passando esta a 
ter a seguinte redação: Artigo 14. Compete ao Conselho de Administração deliberar acerca 
das seguintes matérias relativamente à Companhia, sem prejuízo de outras de� nidas por lei: 
(...) (l) aprovar, declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semestrais e/ou 
trimestrais e/ou mensais, a conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes, sob 
qualquer das modalidades facultadas pelo artigo 204 da Lei nº 6.404/76, bem como o 
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação aplicável; (b) 
Alterar o parágrafo único, do artigo 16 do Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação: 
Parágrafo Único. Competirá exclusivamente à Diretoria deliberar sobre as emissões e seus 
limites globais de Certi� cados de Recebíveis Imobiliários e de Certi� cados de Recebíveis do 
Agronegócio com a constituição de patrimônio separado. (c) Alterar o caput do artigo 19 e 
alterar o 2º (segundo) parágrafo do artigo 19, ambos do Estatuto Social, passando a vigorar 
com as seguintes redações: Artigo 19. Observadas as disposições contidas no presente 
Estatuto Social, a representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, 
perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, compete a 
qualquer Diretor, salvo as hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 deste Estatuto. (...) 
Parágrafo 2º. As procurações outorgadas em nome da Companhia serão sempre 
realizadas por 01 (um) Diretor, devendo especi� car os poderes conferidos e ter um prazo 
máximo de validade de 01 (um) ano, exceto para as procurações outorgadas a advogados 
para � ns judiciais e administrativos, as quais poderão ter prazo superior ou indeterminado 
e prever o seu substabelecimento, desde que com reserva de iguais poderes. (d) Consolidar 
o Estatuto Social da Companhia, para refl etir as alterações ora aprovadas, passando este a 
viger de acordo com a versão que se constitui no Anexo I da presente, que, rubricada pela 
mesa, integra esta ata para todos os fi ns de direito e foi por todos os presentes aprovada. 6. 
Encerramento, Lavratura e Aprovação: Nada mais havendo a tratar e nenhum dos 
presentes querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia, 
lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos os presentes, aprovada 
e assinada. Por fi m os presentes autorizaram a administração da Companhia a publicar, a 
presente ata, em forma sumária, com a omissão das assinaturas dos acionistas, e tomar 
todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas. 7. Totalidade 
dos Acionistas Presentes: Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda.: 
Fernando Cesar Brasileiro e Arley Custodio Fonseca e Fernando Cesar Brasileiro. Nada 
mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião para a lavratura da presente Ata, que vai 
assinada pelo Presidente da mesa e pelo Secretário, após o que, lida e achada conforme, foi 
por todos os presentes assinada. Mesa: Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da 
Mesa, Rodrigo Henrique Botani - Secretário. Totalidade dos Acionistas Presentes: 
Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda. Fernando Cesar Brasileiro - CPF/
MF nº 082.354.358-70, Arley Custódio Fonseca - CPF/MF nº 307.140.588-07. Fernando 
Cesar Brasileiro - CPF/MF nº 082.354.358-70. JUCESP nº 259.006/16-6 em 14.06.2016. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Ápice Securitizadora S.A. - CNPJ/MF 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957. Anexo 
I - Da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de Maio de 2016 
- “Estatuto Social da Ápice Securitizadora S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, 
Prazo de Duração e Objeto Social - Artigo 1º. A Ápice Securitizadora S.A. é uma 
sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto no presente 
Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterações posteriores (“Lei nº 6.404/76”). Artigo 2º. A 
Companhia tem sua sede e foro na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim 
Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.506-000, podendo por deliberação 
do Conselho de Administração, abrir, manter ou encerrar fi liais, escritórios ou representações 
em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por 
objeto social (i) securitização de créditos oriundos de operações imobiliárias e securitização de 
direitos creditórios do agronegócio, assim compreendida a compra, venda e prestação de 
garantias em créditos hipotecários e imobiliários, bem como em direitos creditórios do 
agronegócio; (ii) a aquisição de créditos imobiliários, direitos creditórios do agronegócio e de 
títulos e valores mobiliários; (iii) a emissão e colocação, no mercado fi nanceiro, de Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários (“CRI’s”) e de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA’s”), 
podendo realizar a emissão e colocação de outros títulos e/ou valores mobiliários; (iv) a 
prestação de serviços e realização de outros negócios relacionados ao mercado secundário de 
créditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio, especialmente à securitização de 
tais créditos imobiliários e direitos creditórios do agronegócio, nos termos da Lei nº 9.514, de 
20 de novembro de 1997, da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004 e outras disposições 
legais aplicáveis; (v) a realização de operações de hedge em mercados derivativos visando à 
cobertura de riscos na sua carteira de créditos imobiliários e de direitos creditórios do 
agronegócio. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 4º. O capital social da 
Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 
dividido em 400.000 (quatrocentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
Parágrafo Único. A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do 
acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Artigo 5º. Cada ação ordinária 
confere ao seu titular o direito de 01 (um) voto nas Assembleias Gerais de acionistas, cujas 
deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável, respeitado o disposto no artigo 
9º deste Estatuto Social. Capítulo III - Assembleia Geral de Acionistas - Artigo 6º. As 
Assembleias Gerais de acionistas realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano, nos 04 
(quatro) primeiros meses subsequentes ao encerramento de cada exercício social. Artigo 7º. 
As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, quando os 
interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou 
da legislação aplicável exigirem deliberação dos acionistas. Artigo 8º. As Assembleias Gerais 
de acionistas, Ordinárias ou Extraordinárias, serão convocadas, conforme previsto no artigo 
123 da Lei nº 6.404/76, pelo Presidente do Conselho de Administração ou, no seu impedimento, 
por outro membro do Conselho. As Assembleias Gerais de acionistas serão presididas pelo 
Presidente do Conselho de Administração que, por sua vez, deverá indicar, dentre os presentes, 
o Secretário, que poderá ou não ser acionista da Companhia. Artigo 9º. Sem prejuízo das 
matérias previstas em lei, a Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios 
relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa 
e desenvolvimento. Parágrafo Único. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas 
pelo voto afi rmativo da maioria dos acionistas presentes com direito a voto, exceto nos casos 
em que a lei, este Estatuto Social e/ou, caso existam, os acordos de acionistas registrados nos 
livros da Companhia prevejam quórum maior de aprovação. Capítulo IV - Administração 
da Companhia - Artigo 10. A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de 
Administração e pela Diretoria, órgãos que terão as atribuições conferidas por lei e pelo 
presente Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o 
exercício de suas funções. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho de Administração e da 
Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de 
posse lavrados no livro mantido pela Companhia para esse fi m e permanecerão em seus 
respectivos cargos até a posse de seus sucessores. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral de 
acionistas deverá estabelecer a remuneração dos administradores da Companhia. A 
remuneração pode ser fi xada de forma individual para cada administrador ou de forma global, 
sendo neste caso distribuída conforme deliberação do Conselho de Administração. Seção I - 
Conselho de Administração - Artigo 11. O Conselho de Administração será composto 
por, no mínimo 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral de 
acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 03 (três) anos, sendo 
permitida a reeleição. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral nomeará, dentre os Conselheiros 
eleitos, o Presidente e o Vice Presidente do Conselho de Administração. Parágrafo 2º. A 
Assembleia Geral poderá eleger suplentes para os membros do Conselho de Administração. 
Parágrafo 3º. Em caso de vacância do cargo de Conselheiro, caberá ao Conselho de 
Administração escolher o substituto, que servirá até a próxima Assembleia Geral. Artigo 12. 
O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada ano, nos 04 (quatro) 
primeiros meses subsequentes ao encerramento de cada exercício social, e extraordinariamente, 
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COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de maio de 2016.
sempre que necessário e quando convocado por qualquer um dos membros do Conselho de 
Administração, com a presença de, no mínimo, a maioria de seus membros. Parágrafo 1º. As 
convocações serão realizadas mediante notifi cação escrita, por carta, correio eletrônico, 
telegrama ou fac-símile, que deverá conter, além do local, data e horário da respectiva reunião, 
a ordem do dia, bem como toda a documentação necessária para análise das matérias objeto 
de discussão, se for o caso. Parágrafo 2º. As reuniões do Conselho de Administração serão 
convocadas com no mínimo 07 (sete) dias de antecedência, salvo em caso de urgência, 
quando a convocação, devidamente justifi cada, será feita com 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência à reunião. Parágrafo 3º. Independentemente das formalidades de convocação 
previstas nos parágrafos anteriores, será considerada regular a reunião a que comparecerem 
todos os membros do Conselho de Administração. Parágrafo 4º. Os membros do Conselho 
de Administração poderão participar das reuniões por intermédio de conferência telefônica, 
vídeo-conferência ou por qualquer outro meio de comunicação eletrônico, sendo considerados 
presentes à reunião e devendo confi rmar seu voto através de declaração por escrito 
encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração por carta, fac-símile ou correio 
eletrônico logo após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente do 
Conselho de Administração fi cará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião 
em nome do conselheiro. Artigo 13. O Conselho de Administração se instalará, funcionará e 
deliberará validamente pelo voto favorável da maioria absoluta de seus membros presentes. 
Parágrafo Único. Em caso de empate, fi ca a deliberação prejudicada, cabendo à reunião 
seguinte do Conselho de Administração dirimir o impasse, persistindo o empate, caberá ao 
Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade ou, conforme o caso, ao 
membro do Conselho de Administração que o estiver substituindo. Artigo 14. Compete ao 
Conselho de Administração deliberar acerca das seguintes matérias relativamente à 
Companhia, sem prejuízo de outras defi nidas por lei: (a) fi xar a orientação geral dos negócios 
da Companhia; (b) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fi xar-lhes as atribuições e 
remunerações individuais, respeitados os limites globais fi xados pela Assembleia Geral; (c) 
fi scalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e documentos da 
Companhia, bem como solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de 
celebração ou sobre quaisquer outros atos; (d) convocar a Assembleia Geral, quando julgar 
conveniente; (e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; (f) 
escolher e destituir os auditores independentes; (g) aprovar a constituição de qualquer 
subsidiária ou afi liada da Companhia; (h) aprovar qualquer alteração das estruturas jurídicas 
e/ou tributárias da Companhia; (i) realizar o rateio da remuneração dos Administradores, 
observada a remuneração global, estabelecida pela Assembleia Geral e fi xar as gratifi cações 
de Conselheiros, Diretores e funcionários, quando entender de concedê-las; (j) aprovar a 
emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários e de Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio pela Companhia sem a constituição de patrimônio separado; (k) deliberar sobre 
os limites globais para as emissões de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários e de Certifi cados 
de Recebíveis do Agronegócio, ambos sem constituição de patrimônio separado; e (l) aprovar, 
declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semestrais e/ou trimestrais e/ou 
mensais, a conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes, sob qualquer das 
modalidades facultadas pelo artigo 204 da Lei nº 6.404/76, bem como o pagamento ou crédito 
de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação aplicável; Seção II - Diretoria - 
Artigo 15. A Diretoria será composta por, no mínimo 02 (dois) e, no máximo, 05 (cinco) 
membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, e por 
este destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição, 
sendo um deles designado Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específi ca. 
Parágrafo Único. Ocorrendo vacância do cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá 
ao Conselho de Administração eleger novo Diretor ou designar o substituto, que permanecerá 
no cargo pelo prazo de gestão remanescente do Diretor substituído. Artigo 16. Compete à 
Diretoria a representação da Companhia, ativa e passivamente, bem como a prática de todos 
os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os 
limites previstos em lei, no presente Estatuto Social ou instituídos pelo Conselho de 
Administração. Parágrafo Único. Competirá exclusivamente à Diretoria deliberar sobre as 
emissões e seus limites globais de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários e de Certifi cados de 
Recebíveis do Agronegócio com a constituição de patrimônio separado. Artigo 17. Compete 
ao Diretor Presidente da Companhia, entre outras atribuições: (a) dirigir, coordenar e 
supervisionar as atividades dos demais Diretores; (b) atribuir aos demais Diretores funções e 
atribuições não especifi cadas neste Estatuto Social; e (c) coordenar os trabalhos de preparação 
das demonstrações fi nanceiras e o relatório anual da administração da Companhia, bem como 
a sua apresentação ao Conselho de Administração e aos Acionistas; Artigo 18. O Conselho 
de Administração designará, dentre os Diretores da Companhia, aquele(s) que exercerá(ão) 
as  funções de Diretor de Relações com Investidores. São funções do Diretor de Relações com 
Investidores, entre outras atribuições previstas neste Estatuto ou em outros normativos 
editados pela Comissão de Valores Mobiliários: (a) prestar quaisquer informações ao público 
investidor e a Comissão de Valores Mobiliários; e (b) manter atualizado o registro de 
Companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários; Artigo 19. Observadas as 
disposições contidas no presente Estatuto Social, a representação da Companhia em juízo ou 
fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou 
municipais, compete a qualquer Diretor, salvo as hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 deste 
Estatuto. Parágrafo 1º. A qualquer Diretor é vedado fazer-se substituir no exercício de suas 
funções, sendo-lhes facultado, nos limites de seus poderes, constituírem mandatários da 
sociedade, especifi cados no instrumento os atos e operações que poderão praticar. Parágrafo 
2º. As procurações outorgadas em nome da Companhia serão sempre realizadas por 01 (um) 
Diretor, devendo especifi car os poderes conferidos e ter um prazo máximo de validade de 01 
(um) ano, exceto para as procurações outorgadas a advogados para fi ns judiciais e 
administrativos, as quais poderão ter prazo superior ou indeterminado e prever o seu 
substabelecimento, desde que com reserva de iguais poderes. Parágrafo 3º. Na ausência de 
determinação de período de validade nas procurações outorgadas pela Companhia, presumir-
se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 01 (um) ano. Artigo 20. São 
expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os atos de 
qualquer Diretor, procurador ou funcionário da Companhia que a envolverem em obrigações 
relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social, tais como fi anças, avais, 
endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente 
autorizados pela Assembleia Geral de acionistas ou pelo Conselho de Administração, conforme 
o caso. Artigo 21. As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Diretores, 
sempre que o interesse social assim exigir, sendo as deliberações tomadas por maioria de voto 
dos presentes, tendo o Diretor Presidente o voto qualifi cado em caso de empate. Capítulo V 
- Conselho Fiscal - Artigo 22. A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não 
permanente, que exercerá as atribuições impostas por lei e que somente será instalado 
mediante solicitação de acionistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das 
ações com direito a voto ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto. Artigo 23. O 
Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 
(cinco) membros, e por igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de acionistas, 
sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. 
Parágrafo Único. A Assembleia Geral de acionistas que deliberar sobre a instalação do 
Conselho Fiscal fi xará a remuneração de seus membros. Capítulo VI - Exercício Social e 
Demonstrações Financeiras - Artigo 24. O exercício social terá duração de 01 (um) ano, 
com início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o 
balanço e as demais demonstrações fi nanceiras deverão ser preparados. Parágrafo 1º. A 
Companhia distribuirá como dividendo obrigatório, em cada exercício social, 25% (vinte e 
cinco por cento) do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76. 
Parágrafo 2º. O saldo remanescente, depois de atendidas as disposições legais, terá a 
destinação determinada pela Assembleia Geral de acionistas, observada a legislação aplicável. 
Parágrafo 3º. A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento 
a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de 
dividendos intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao 
dividendo mínimo obrigatório, acima referido. Parágrafo 4º. Observadas as disposições 
legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus acionistas, por deliberação da Assembleia 
Geral, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados a título de dividendo 
obrigatório. Capítulo VII - Dissolução, Liquidação e Extinção - Artigo 25. A 
Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, ou em 
virtude de deliberação da Assembleia Geral, e se extinguirá pelo encerramento da liquidação. 
Parágrafo Único. O Conselho de Administração nomeará o liquidante, e as formas e 
diretrizes que deverão ser seguidas pelo mesmo, fi xando, se for o caso, seus honorários. 
Capítulo VIII - Foro - Artigo 26. Fica eleito o Foro Central da Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, 
como o único competente a conhecer e julgar qualquer questão ou causa que, direta ou 
indiretamente, derivem da celebração deste Estatuto Social ou da aplicação de seus preceitos.”

Itaúsa Empreendimentos S.A.
CNPJ 51.713.907/0001-39                                                                                                           NIRE 35300004540

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2016
DATA, HORA E LOCAL: em 28 de abril de 2016, às 9:15 horas, na Avenida Paulista, 1938, 19º 
andar, em São Paulo (SP). MESA: Alfredo Egydio Setubal (Presidente) e Rodolfo Villela Marino 
(Secretário). QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social. PRESENÇA 
LEGAL: administradores da sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores 
Independentes. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: dispensada a publicação, face ao disposto no Artigo 
124, § 4º, da Lei 6.404/76. AVISO AOS ACIONISTAS: dispensada a publicação, nos termos do § 
5º do Artigo 133 da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS: a acionista deliberou: 1. aprovar 
as Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Contábeis, 
Notas Explicativas e o Relatório da Administração, acompanhados do Relatório dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015, publicados em 31.03.2016 
no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” (páginas 105 a 107) e no “DCI - Diário Comércio, Indústria 
& Serviços” (páginas 23 e 24); 2. aprovar a absorção do prejuízo do exercício por Reserva de Lucros 
- subconta de lucros apurados em 2006, bem como a destinação da realização do resultado 
abrangente de exercícios anteriores levado a Lucros Acumulados, no montante de R$ 1.557.518,40, 
conforme segue: a) R$ 1.547.806,40 para a Reserva Especial; e, b) R$ 9.712,00 para pagamento 
de dividendos até 30.06.2016; 3. compor o Conselho de Administração para o mandato anual 
que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2017, 
reelegendo: ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/
SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Santo Amaro, 48, 
9º andar; CARLOS DA CAMARA PESTANA, português, viúvo, advogado, RG-SSP/SP 26.772.200-X, 
CPF 401.016.577-49, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 19º andar; MARIA 
DE LOURDES EGYDIO VILLELA, brasileira, divorciada, psicóloga, RG-SSP/SP 2.497.608-8, CPF 
007.446.978-91, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 149, 9º andar; OLAVO EGYDIO 
SETUBAL JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 4.523.271-4, CPF 006.447.048-29, 
domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 
10º andar; e, PAULO SETUBAL NETO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.112.751-1,  
CPF 638.097.888-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Hungria, 888, 12º andar. Registrar que 
os eleitos atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 
6.404/76, conforme declarações arquivadas na sede da sociedade. 4. fixar a verba global e anual 
destinada à remuneração dos administradores em até R$ 20 milhões,  que compreende também 
as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, 
reajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade e que será rateada 
na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração. CONSELHO FISCAL: não 
houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. DOCUMENTOS 
ARQUIVADOS NA SEDE: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as 
Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31.12.2015. ENCERRAMENTO: nada mais 
havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-
se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo (SP), 28 de abril de 2016.  
(aa) Alfredo Egydio Setubal - Presidente; Rodolfo Villela Marino - Secretário; Acionista: Itaúsa - 
Investimentos Itaú S.A. (aa) Alfredo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino, Diretor Presidente e 
Diretor Vice-Presidente, respectivamente. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada 
em livro próprio. São Paulo (SP), 28 de abril de 2016. (aa) Alfredo Egydio Setubal - Presidente da 
Assembleia; Rodolfo Villela Marino - Secretário da Assembleia. JUCESP sob nº 250.283/16-5, em 
09.06.2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: em 28 de abril de 2016, às 17:30 horas, na Avenida Paulista, 1938, 19º andar, 
em São Paulo (SP). PRESIDÊNCIA: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, por aclamação. QUORUM: 
a maioria dos membros eleitos. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: os Conselheiros 
deliberaram assim compor os órgãos de administração da Sociedade, para o mandato anual que 
vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração 
que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2017: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: designar 
Presidente ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO. DIRETORIA: (i) fixar em 9 (nove) o número 
de cargos a serem providos, sendo Diretor Presidente, 2 (dois) Diretores Vice-Presidentes, 1 (um) 
Diretor Executivo, 4 (quatro) Diretores Gerentes e Consultor Jurídico; (ii) eleger as pessoas a seguir 
qualificadas: Diretor Presidente ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07; Diretores Vice-Presidentes RICARDO 
EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 10.359.999-X,  
CPF 033.033.518-99; RODOLFO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
RG-SSP/SP 15.111.116-9, CPF 271.943.018-81; Diretor Executivo HENRI PENCHAS, brasileiro, 
casado, engenheiro, RG-SSP/SP 2.957.281-2, CPF 061.738.378-20, todos domiciliados em São 
Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; Diretores Gerentes CARLOS ROBERTO ZANELATO, 
brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 5.143.150-6, CPF 638.101.908-53; IRINEU GOVÊA, 
brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 4.120.107, CPF 371.823.668-00; PRISCILA GRECCO DE 
OLIVEIRA NEVES, brasileira, solteira, contadora, RG-SSP/SP 25.948.718-1, CPF 266.268.838-60; 
RODOLFO LATINI NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 4.395.413, CPF 
694.259.908-59, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 19º andar; e, 
Consultor Jurídico LUCIANO DA SILVA AMARO, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 3.413.990, 
CPF 105.883.708-78, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 
100, Torre Conceição, 12º andar. (iii) registrar que os eleitos atendem às condições prévias de 
elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, conforme declarações arquivadas 
na sede da sociedade. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando 
manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos 
assinada. São Paulo (SP), 28 de abril de 2016. (aa) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho - Presidente, 
Maria de Lourdes Egydio Villela, Olavo Egydio Setubal Júnior e Paulo Setubal Neto - Conselheiros. 
Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 28 de 
abril de 2016. (aa) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho - Presidente do Conselho de Administração; 
Rodolfo Villela Marino - Diretor Vice-Presidente. JUCESP sob nº 250.284/16-9, em 09.06.2016.  
(a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Viver Incorporadora e Construtora S.A.
(Companhia Aberta) - CNPJ n.º 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Debenturistas
Nos termos da Lei 6.404/76, ficam os Senhores Debenturistas, titulares das debêntures em circulação objeto do “Instrumento 
Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Segunda Emissão da Viver 
Incorporadora e Construtora S.A.”, celebrado em 31/05/11, entre a Companhia e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), posteriormente aditada (“Emissão”, “Debêntures” e “Escritura de Emissão”), 
convocados para reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 
6/07/16, às 10:30 hs, na sede da Viver Incorporadora e Construtora S.A, na Rua Olimpíadas, n.º 205, 2º andar, sala 2, 
Vila Olímpia, em SP/SP, a fim de discutir e deliberar sobre: (i) A utilização, pela Companhia, dos recursos depositados na 
conta corrente de titularidade da Inpar Projeto 112 SPE Ltda. (“Conta SPE 112”), aberta nos termos da Assembleia Geral 
de Debenturistas, realizada em 03/06/15, seja para amortização extraordinária do saldo devedor das Debêntures e/ou para 
pagamento de despesas relacionadas às Debêntures, conforme vier a ser aprovado pelos Debenturistas. (ii) A obtenção 
da dispensa do cumprimento do disposto na Cláusula 6.25, item VII, da Escritura de Emissão para o 2º trimestre de 2016; 
(iii) A prorrogação da liquidação dos eventos previstos para 24/07/16, nos termos das Cláusulas 6.14 e 6.15 da Escritura 
de Emissão; e (iv) A alteração das Cláusulas 6.13, 6.14 e 6.15 da Escritura de Emissão, para alterar o Prazo e Data de 
Vencimento da Emissão, bem como refletir os ajustes decorrentes da aprovação do item (iii) acima. Os Debenturistas deverão 
se apresentar no endereço acima indicado portando os documentos que comprovem sua condição de titular das Debêntures, 
os que se fizerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específicos para 
representação na Assembleia Geral de Debenturistas, com, pelo menos, 24 hs de antecedência da referida assembleia 
ou no momento da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Debenturistas deverão encaminhar os 
documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br SP, 18/06/16. Viver 
Incorporadora e Construtora S.A  (18, 21 e 22/06/2016)

RB Capital Companhia de Securitização
Companhia Aberta - CNPJ/MF 02.773.542/0001-22 - NIRE 35.300.157.648

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certi� cados de Recebíveis Imobiliários
da 83ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização

RB Capital Companhia de Securitização (“Emissora”) e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente 
Fiduciário”), na qualidade, respectivamente, de emissora e agente fi duciário dos representantes dos titulares dos Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários da 83ª Série da 1ª Emissão da Emissora (“CRI”), pelo presente edital de convocação, em 
atendimento às disposições da Cláusula Décima Segunda do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários, fi rmado em 27 
de fevereiro de 2013, conforme alterado (“Termo de Securitização”), convocam todos os titulares dos CRI (“Titulares de CRI”) 
a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares de CRI, que será realizada, em primeira convocação, no dia 12 de julho 
de 2016, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Rua Amauri, 255, 5º andar, parte, na Cidade e Estado de São 
Paulo, para atualização dos Titulares de CRI sobre os andamentos, bem como eventuais providências, relacionadas ao ativo 
objeto de execução extrajudicial de alienação fi duciária. Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à 
ordem do dia e que venham a ser obtidos pela Emissora serão oportunamente disponibilizados aos Titulares de CRI, para 
suporte às discussões e deliberações acima descritas. Poderão tomar parte na Assembleia: a) os Titulares de CRI, mediante 
exibição de documento hábil de sua identidade e comprovação de que são titulares dos CRI; e b) os procuradores dos Titulares 
de CRI, com poderes específi cos para representação na Assembleia, e demais representantes legais, mediante comprovação 
da legitimidade da representação exercida. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não defi nidos terão os 
signifi cados a eles atribuídos no Termo de Securitização. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, 
deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares 
dos CRI, nas instalações do Agente Fiduciário, situadas na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, ala B, Salas 302, 303 e 
304, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da 
referida assembleia e também por meio do endereço eletrônico assembleias@pentagonotrustee.com.br. 

São Paulo, 17 de junho de 2016.
RB Capital Companhia de Securitização

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A. 
CNPJ/MF nº 17.261.661/0001-73 - NIRE 35.300.463.412

Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação
São convocados os acionistas da Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A. (“Companhia”), na forma prevista no Arti-
go 124 da lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de junho de 2016, 
às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.901, 
Torre Oeste, Bloco C, 4º andar, Conjunto 401, Dep 12 e 13 Tipo G 4SS G4, Brooklin, CEP 04578-000, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação do aumento do capital social no valor de R$ 252.000,00, mediante a emissão de novas 
ações preferenciais nominativas; (ii) aprovação da criação de novas classes de ações preferenciais de acordo com o plano de 
expansão da Companhia; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refl etir as deliberações aprovadas pelos 
acionistas. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas encontram-se à disposição dos acionistas, a partir 
desta data, na sede da Companhia. O acionista que desejar ser representado por procurador, constituído na forma do Artigo 
126, §1º, da Lei nº 6.404/76, deverá depositar o respectivo mandato na sede da Companhia até 24 horas antes da realização 
da Assembleia. São Paulo, 17 de junho de 2016. Silvio José Bandini - Diretor.                (17-18-21)
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1. Data, Hora e Local: 31 de Maio de 2016, às 10h00min horas, na sede social da Ápice Securitizadora S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP: 04506-000, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação/Presença: Dispensada a publicação do Edital de 
Convocação, em conformidade com o disposto no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, por estar pre-
sente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme registro de presença lavrado em livro próprio. 3. 
Mesa: Sr. Fernando Cesar Brasileiro (Presidente); e Sr. Rodrigo Henrique Botani (Secretário). 4. Ordem do Dia: 
Aprovação da: (a) alteração de competências do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia; (b) 
alteração da forma de representação da Companhia e (c) consolidação do Estatuto Social para refl etir as delibe-
rações aprovadas. 5. Deliberações: O Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia, e após examinarem 
e discutirem as matérias constantes de ordem do dia, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer 
restrições, resolveram: (a) Incluir a alínea (l), no artigo 14 do Estatuto Social, passando esta a ter a seguinte 
redação: Artigo 14. Compete ao Conselho de Administração deliberar acerca das seguintes matérias relativa-
mente à Companhia, sem prejuízo de outras defi nidas por lei: (...) (l) aprovar, declarar e pagar dividendos inter-
mediários, especialmente semestrais e/ou trimestrais e/ou mensais, a conta de lucros acumulados ou de reserva 
de lucros existentes, sob qualquer das modalidades facultadas pelo artigo 204 da Lei nº 6.404/76, bem como o 
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação aplicável; (b) Alterar o parágrafo 
único, do artigo 16 do Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação: Parágrafo Único. Competirá exclusi-
vamente à Diretoria deliberar sobre as emissões e seus limites globais de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
e de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio com a constituição de patrimônio separado. (c) Alterar o caput 
do artigo 19 e alterar o 2º (segundo) parágrafo do artigo 19, ambos do Estatuto Social, passando a vigorar com 
as seguintes redações: Artigo 19. Observadas as disposições contidas no presente Estatuto Social, a represen-
tação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições públicas fede-
rais, estaduais ou municipais, compete a qualquer Diretor, salvo as hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 
deste Estatuto. (...) Parágrafo 2º. As procurações outorgadas em nome da Companhia serão sempre realizadas 
por 01 (um) Diretor, devendo especifi car os poderes conferidos e ter um prazo máximo de validade de 01 (um) 
ano, exceto para as procurações outorgadas a advogados para fi ns judiciais e administrativos, as quais poderão 
ter prazo superior ou indeterminado e prever o seu substabelecimento, desde que com reserva de iguais pode-
res. (d) Consolidar o Estatuto Social da Companhia, para refl etir as alterações ora aprovadas, passando este a 
viger de acordo com a versão que se constitui no Anexo I da presente, que, rubricada pela mesa, integra esta ata 
para todos os fi ns de direito e foi por todos os presentes aprovada. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação: 
Nada mais havendo a tratar e nenhum dos presentes querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente declarou 
encerrada a Assembleia, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos os presentes, aprova-
da e assinada. Por fi m os presentes autorizaram a administração da Companhia a publicar, a presente ata, em 
forma sumária, com a omissão das assinaturas dos acionistas, e tomar todas as medidas necessárias à efetivação 
das deliberações ora aprovadas. 7. Totalidade dos Acionistas Presentes: Ápice Consultoria Financeira e Par-
ticipações Ltda.: Fernando Cesar Brasileiro e Arley Custodio Fonseca e Fernando Cesar Brasileiro. Nada mais 
havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião para a lavratura da presente Ata, que vai assinada pelo Presidente 
da mesa e pelo Secretário, após o que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Fer-
nando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa, Rodrigo Henrique Botani - Secretário. Totalidade dos Acionis-
tas Presentes: Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda. Fernando Cesar Brasileiro - CPF/MF nº 
082.354.358-70, Arley Custódio Fonseca - CPF/MF nº 307.140.588-07. Fernando Cesar Brasileiro - CPF/MF nº 
082.354.358-70. JUCESP nº 259.006/16-6 em 14.06.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Ápice Securitizadora S.A. - CNPJ/MF 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957. Anexo I - Da Ata da Assem-
bleia Geral Extraordinária realizada em 31 de Maio de 2016 - “Estatuto Social da Ápice Securitizadora S.A. 
- Capítulo I - Denominação, Sede, Prazo de Duração e Objeto Social - Artigo 1º. A Ápice Securitizadora S.A. 
é uma sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto no presente Estatuto 
Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterações posteriores (“Lei nº 6.404/76”). Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Avenida Santo Amaro, 
nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.506-000, poden-
do por deliberação do Conselho de Administração, abrir, manter ou encerrar fi liais, escritórios ou representações 
em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social (i) securiti-
zação de créditos oriundos de operações imobiliárias e securitização de direitos creditórios do agronegócio, as-
sim compreendida a compra, venda e prestação de garantias em créditos hipotecários e imobiliários, bem como 
em direitos creditórios do agronegócio; (ii) a aquisição de créditos imobiliários, direitos creditórios do agronegócio 
e de títulos e valores mobiliários; (iii) a emissão e colocação, no mercado fi nanceiro, de Certifi cados de Recebí-
veis Imobiliários (“CRI’s”) e de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA’s”), podendo realizar a emissão 
e colocação de outros títulos e/ou valores mobiliários; (iv) a prestação de serviços e realização de outros negó-
cios relacionados ao mercado secundário de créditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio, espe-
cialmente à securitização de tais créditos imobiliários e direitos creditórios do agronegócio, nos termos da Lei nº 
9.514, de 20 de novembro de 1997, da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004 e outras disposições legais 
aplicáveis; (v) a realização de operações de hedge em mercados derivativos visando à cobertura de riscos na sua 
carteira de créditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio. Capítulo II - Capital Social e Ações - 
Artigo 4º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 400.000,00 (quatrocentos 
mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 
Único. A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de 
Ações Nominativas”. Artigo 5º. Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito de 01 (um) voto nas Assem-
bleias Gerais de acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável, respeitado o 
disposto no artigo 9º deste Estatuto Social. Capítulo III - Assembleia Geral de Acionistas - Artigo 6º. As As-
sembleias Gerais de acionistas realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano, nos 04 (quatro) primeiros meses 
subsequentes ao encerramento de cada exercício social. Artigo 7º. As Assembleias Gerais Extraordinárias serão 
realizadas sempre que necessário, quando os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do 
presente Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos acionistas. Artigo 8º. As Assem-
bleias Gerais de acionistas, Ordinárias ou Extraordinárias, serão convocadas, conforme previsto no artigo 123 da 
Lei nº 6.404/76, pelo Presidente do Conselho de Administração ou, no seu impedimento, por outro membro do 
Conselho. As Assembleias Gerais de acionistas serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração 
que, por sua vez, deverá indicar, dentre os presentes, o Secretário, que poderá ou não ser acionista da Compa-
nhia. Artigo 9º. Sem prejuízo das matérias previstas em lei, a Assembleia Geral tem poderes para decidir todos 
os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e 
desenvolvimento. Parágrafo Único. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pelo voto afi rmativo da 
maioria dos acionistas presentes com direito a voto, exceto nos casos em que a lei, este Estatuto Social e/ou, 
caso existam, os acordos de acionistas registrados nos livros da Companhia prevejam quórum maior de aprova-
ção. Capítulo IV - Administração da Companhia - Artigo 10. A administração da Companhia será exercida pelo 
Conselho de Administração e pela Diretoria, órgãos que terão as atribuições conferidas por lei e pelo presente 
Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. Pará-
grafo 1º. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos 
mediante a assinatura dos termos de posse lavrados no livro mantido pela Companhia para esse fi m e permane-
cerão em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral de acio-
nistas deverá estabelecer a remuneração dos administradores da Companhia. A remuneração pode ser fi xada de 
forma individual para cada administrador ou de forma global, sendo neste caso distribuída conforme deliberação 
do Conselho de Administração. Seção I - Conselho de Administração - Artigo 11. O Conselho de Administra-
ção será composto por, no mínimo 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral de 
acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 03 (três) anos, sendo permitida a ree-
leição. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral nomeará, dentre os Conselheiros eleitos, o Presidente e o Vice Presi-
dente do Conselho de Administração. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral poderá eleger suplentes para os mem-
bros do Conselho de Administração. Parágrafo 3º. Em caso de vacância do cargo de Conselheiro, caberá ao 
Conselho de Administração escolher o substituto, que servirá até a próxima Assembleia Geral. Artigo 12. O 
Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada ano, nos 04 (quatro) primeiros meses 
subsequentes ao encerramento de cada exercício social, e extraordinariamente, sempre que necessário e quan-

do convocado por qualquer um dos membros do Conselho de Administração, com a presença de, no mínimo, a
maioria de seus membros. Parágrafo 1º. As convocações serão realizadas mediante notifi cação escrita, por
carta, correio eletrônico, telegrama ou fac-símile, que deverá conter, além do local, data e horário da respectiva
reunião, a ordem do dia, bem como toda a documentação necessária para análise das matérias objeto de discus-
são, se for o caso. Parágrafo 2º. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas com no mínimo
07 (sete) dias de antecedência, salvo em caso de urgência, quando a convocação, devidamente justifi cada, será
feita com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à reunião. Parágrafo 3º. Independentemente das formalida-
des de convocação previstas nos parágrafos anteriores, será considerada regular a reunião a que comparecerem
todos os membros do Conselho de Administração. Parágrafo 4º. Os membros do Conselho de Administração
poderão participar das reuniões por intermédio de conferência telefônica, vídeo-conferência ou por qualquer
outro meio de comunicação eletrônico, sendo considerados presentes à reunião e devendo confi rmar seu voto
através de declaração por escrito encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração por carta, fac-sími-
le ou correio eletrônico logo após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente do Conse-
lho de Administração fi cará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do conselheiro.
Artigo 13. O Conselho de Administração se instalará, funcionará e deliberará validamente pelo voto favorável da
maioria absoluta de seus membros presentes. Parágrafo Único. Em caso de empate, fi ca a deliberação prejudi-
cada, cabendo à reunião seguinte do Conselho de Administração dirimir o impasse, persistindo o empate, cabe-
rá ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade ou, conforme o caso, ao membro do Conse-
lho de Administração que o estiver substituindo. Artigo 14. Compete ao Conselho de Administração deliberar
acerca das seguintes matérias relativamente à Companhia, sem prejuízo de outras defi nidas por lei: (a) fi xar a
orientação geral dos negócios da Companhia; (b) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fi xar-lhes as
atribuições e remunerações individuais, respeitados os limites globais fi xados pela Assembleia Geral; (c) fi scali-
zar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e documentos da Companhia, bem como solici-
tar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração ou sobre quaisquer outros atos; (d) convocar
a Assembleia Geral, quando julgar conveniente; (e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas
da Diretoria; (f) escolher e destituir os auditores independentes; (g) aprovar a constituição de qualquer subsidiária
ou afi liada da Companhia; (h) aprovar qualquer alteração das estruturas jurídicas e/ou tributárias da Companhia;
(i) realizar o rateio da remuneração dos Administradores, observada a remuneração global, estabelecida pela
Assembleia Geral e fi xar as gratifi cações de Conselheiros, Diretores e funcionários, quando entender de conce-
dê-las; (j) aprovar a emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários e de Certifi cados de Recebíveis do
Agronegócio pela Companhia sem a constituição de patrimônio separado; (k) deliberar sobre os limites globais
para as emissões de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários e de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio,
ambos sem constituição de patrimônio separado; e (l) aprovar, declarar e pagar dividendos intermediários, espe-
cialmente semestrais e/ou trimestrais e/ou mensais, a conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros exis-
tentes, sob qualquer das modalidades facultadas pelo artigo 204 da Lei nº 6.404/76, bem como o pagamento ou
crédito de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação aplicável; Seção II - Diretoria - Artigo 15. A 
Diretoria será composta por, no mínimo 02 (dois) e, no máximo, 05 (cinco) membros, acionistas ou não, residen-
tes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, e por este destituíveis a qualquer tempo, para um mandato
de 03 (três) anos, permitida a reeleição, sendo um deles designado Diretor Presidente e os demais Diretores sem
designação específi ca. Parágrafo Único. Ocorrendo vacância do cargo de Diretor, ou impedimento do titular, 
caberá ao Conselho de Administração eleger novo Diretor ou designar o substituto, que permanecerá no cargo
pelo prazo de gestão remanescente do Diretor substituído. Artigo 16. Compete à Diretoria a representação da
Companhia, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à adminis-
tração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei, no presente Estatuto Social ou instituídos
pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único. Competirá exclusivamente à Diretoria deliberar sobre as
emissões e seus limites globais de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários e de Certifi cados de Recebíveis do
Agronegócio com a constituição de patrimônio separado. Artigo 17. Compete ao Diretor Presidente da Compa-
nhia, entre outras atribuições: (a) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais Diretores; (b) atribuir
aos demais Diretores funções e atribuições não especifi cadas neste Estatuto Social; e (c) coordenar os trabalhos
de preparação das demonstrações fi nanceiras e o relatório anual da administração da Companhia, bem como a
sua apresentação ao Conselho de Administração e aos Acionistas; Artigo 18. O Conselho de Administração 
designará, dentre os Diretores da Companhia, aquele(s) que exercerá(ão) as  funções de Diretor de Relações
com Investidores. São funções do Diretor de Relações com Investidores, entre outras atribuições previstas neste
Estatuto ou em outros normativos editados pela Comissão de Valores Mobiliários: (a) prestar quaisquer informa-
ções ao público investidor e a Comissão de Valores Mobiliários; e (b) manter atualizado o registro de Companhia
aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários; Artigo 19. Observadas as disposições contidas no presente
Estatuto Social, a representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros
e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, compete a qualquer Diretor, salvo as hipóteses previstas
nos artigos 17 e 18 deste Estatuto. Parágrafo 1º. A qualquer Diretor é vedado fazer-se substituir no exercício de
suas funções, sendo-lhes facultado, nos limites de seus poderes, constituírem mandatários da sociedade, espe-
cifi cados no instrumento os atos e operações que poderão praticar. Parágrafo 2º. As procurações outorgadas em
nome da Companhia serão sempre realizadas por 01 (um) Diretor, devendo especifi car os poderes conferidos e
ter um prazo máximo de validade de 01 (um) ano, exceto para as procurações outorgadas a advogados para fi ns
judiciais e administrativos, as quais poderão ter prazo superior ou indeterminado e prever o seu substabelecimen-
to, desde que com reserva de iguais poderes. Parágrafo 3º. Na ausência de determinação de período de valida-
de nas procurações outorgadas pela Companhia, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de
01 (um) ano. Artigo 20. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os
atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário da Companhia que a envolverem em obrigações relativas a
negócios ou operações estranhos ao objeto social, tais como fi anças, avais, endossos ou quaisquer outras ga-
rantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de acionistas ou
pelo Conselho de Administração, conforme o caso. Artigo 21. As reuniões da Diretoria serão convocadas por
qualquer dos Diretores, sempre que o interesse social assim exigir, sendo as deliberações tomadas por maioria
de voto dos presentes, tendo o Diretor Presidente o voto qualifi cado em caso de empate. Capítulo V - Conselho
Fiscal - Artigo 22. A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, que exercerá as
atribuições impostas por lei e que somente será instalado mediante solicitação de acionistas que representem,
no mínimo, 10% (dez por cento) das ações com direito a voto ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a
voto. Artigo 23. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05
(cinco) membros, e por igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de acionistas, sendo permitida
a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. Parágrafo Único. A Assembleia Geral de
acionistas que deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal fi xará a remuneração de seus membros. Capítulo
VI - Exercício Social e Demonstrações Financeiras - Artigo 24. O exercício social terá duração de 01 (um) ano,
com início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o balanço e as demais
demonstrações fi nanceiras deverão ser preparados. Parágrafo 1º. A Companhia distribuirá como dividendo obri-
gatório, em cada exercício social, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo
202 da Lei 6.404/76. Parágrafo 2º. O saldo remanescente, depois de atendidas as disposições legais, terá a
destinação determinada pela Assembleia Geral de acionistas, observada a legislação aplicável. Parágrafo 3º. A
Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender a
interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos intermediários ou antecipados, que, caso distri-
buídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido. Parágrafo 4º. Observadas as
disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus acionistas, por deliberação da Assembleia
Geral, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados a título de dividendo obrigatório. Capítulo
VII - Dissolução, Liquidação e Extinção - Artigo 25. A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção
nos casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral, e se extinguirá pelo encerramento
da liquidação. Parágrafo Único. O Conselho de Administração nomeará o liquidante, e as formas e diretrizes que
deverão ser seguidas pelo mesmo, fi xando, se for o caso, seus honorários. Capítulo VIII - Foro - Artigo 26. Fica 
eleito o Foro Central da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais
especial ou privilegiado que seja, como o único competente a conhecer e julgar qualquer questão ou causa que,
direta ou indiretamente, derivem da celebração deste Estatuto Social ou da aplicação de seus preceitos.”
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de maio de 2016.

J II Agronegócios S/A.
CNPJ/MF nº 07.181.619/0001-99

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Valores expressos em Reais)
Demonstração do Fluxo de Caixa

Atividades Operacionais     2011    2010
Das operações 67.303,57 1.040.873,93
Lucro/Prejuizo Liquido (43.872,09) 994.526,60
Depreciação 111.175,66 46.347,33
Ajuste no Capital de Giro variação no ano (420.346,29) (29.519,56)
Ativo Circulante 547.465,36 797.265,48
Estoque de imóveis (51.215,38) 1.184.074,23
Duplicatas a receber 598.680,74 (386.808,75)
Passivo Circulante (967.811,65) (826.785,04)
Obrigações Fiscais (104.837,64) 139.388,03
Obrigações Sociais e Trabalhistas 8.482,99 2.995,21
Contas a pagar (871.457,00) (969.168,28)
Fuxo de Caixa Atividades Operacionais (353.042,72) 1.011.354,37
Atividades de Investimentos
Alienação de bens do imobilizado 177.000,00 1.009.500,00
Aquisição Imobilizado (177.694,88) (952.259,61)
Investimentos societário (260.000,00) –
Valor residual baixa bens do imobilizado 42.568,85 150.753,17
Fuxo de Caixa das Atividades de
 Investimentos (218.126,03) 207.993,56
Atividades de Financiamentos
Empréstimo bancários (324.930,06) 492.423,92
Adiantamentos – AFAC (2.046.735,66) (747.259,32)
Fluxo de Caixa das Atividades de
 Financiamentos (2.371.665,72) (254.835,40)
Saldo de Caixa Inicial 3.311.129,10 2.346.616,57
Saldo de Caixa Final 368.294,63 3.311.129,10

Balanço Patrimonial
Ativo      2011    2010
Circulante 11.805.167,69 15.295.467,52
Caixa 16.314,83 7.097,50
Bancos 4.636,89 740.115,79
Aplicações 347.342,91 2.563.915,81
Estoque de Imóveis 11.435.553,80 11.384.338,42
Duplicatas Receber – 600.000,00
Adiantamentos 1.319,26 –
Não Circulante 907.120,42 800.170,05
Investimentos 260.000,00 –
Participações Societárias 260.000,00 –
Imobilizado 647.120,42 800.170,05
Imóveis 768.312,99 837.953,63
Depreciação (121.192,57) (37.783,58)
Total 12.712.288,11 16.095.637,57
Passivo      2011    2010
Circulante 1.010.084,18 1.702.825,89
Obrigações Fiscais 80.951,64 185.789,28
Obrigações Trabalhistas/Sociais 18.599,43 10.116,44
Contas a Pagar 743.039,25 1.014.496,25
Empréstimos 167.493,86 492.423,92
Não Circulante 8.369.408,85 10.416.144,51
Adiantamentos – AFAC 8.369.408,85 10.416.144,51
Resultado Exercícios Futuros – 600.000,00
Receitas futuras – 600.000,00
Patrimônio líquido 3.332.795,08 3.376.667,17
Capital Social 4.918.688,00 4.918.688,00
(-) Capital Social à Integralizar (2.761.116,00) (2.761.116,00)
Reservas de Lucros 1.175.223,08 1.219.095,17
Total 12.712.288,11 16.095.637,57

Demonstração dos Resultados
        2011     2010
Receita operacional bruta 1.526.524,55 3.852.000,00
Receitas de Aluguéis 6.524,55 52.000,00
Vendas Unidades Imobiliárias 1.520.000,00 3.800.000,00
Deduções das vendas (55.718,15) (143.539,04)
Impostos sobre receitas (55.718,15) (143.539,04)
Receita operacional líquida 1.470.806,40 3.708.460,96
Custo (372.800,00) (2.185.458,00)
Custo Vendas Unidades Imobiliárias (372.800,00) (2.185.458,00)
Despesas Operacionais (1.039.416,38) (401.030,60)
Despesas Administrativas (1.039.416,38) (401.030,60)
Resultado Financeiro (7.797,07) 136.655,39
Receitas Financeiras 35.018,59 147.947,97
Despesas Financeiras (42.815,66) (5.869,11)
Despesas Tributárias – (5.423,47)
Resultado Atividade não continuada (42.568,85) (110.312,23)
Ganho/Perda Ativo Imobilizado (42.568,85) (110.312,23)
Lucro antes da Provisão CSLL e IRPJ 8.224,10 1.148.315,52
(-) Provisão CSLL e IRPJ (52.096,19) (153.788,92)
Lucro Líquido do Exercício (43.872,09) 994.526,60

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Lucros
      Realizado    Acumulados    Total
Saldo em 31/12/2009 2.157.572,00 78.504,63 2.236.076,63
Ajuste exercicio anterior – 146.063,94 146.063,94
Lucro do exercício – 994.526,60 994.526,60
Saldo em 31/12/2010 2.157.572,00 1.219.095,17 3.376.667,17
Prejuizo do exercício – (43.872,09) (43.872,09)
Saldo em 31/12/2011 2.157.572,00 1.175.223,08 3.332.795,08

José Alberto Liso – Diretor
José Alcides Gimenez – TC CRC 1SP 133.346/O-7
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