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Id: 1793133

MAXIMAINVEST SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

CNPJ/MF nº 07.097.020/0001-71 - NIRE nº 33300274685
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Data e Horário:
01/12/2014, às 17horas. Local: Na sede social da Máximainvest Se-
curitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“Companhia”), na cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica nº 1.130, 9º andar
(parte), Copacabana. Convocação: Dispensada nos termos do artigo
124, §4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença do acionista detentor da
totalidade das ações de emissão do capital social da Companhia, con-
forme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital
social, a saber: Banco Máxima S.A.; conforme se verificou das suas
assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Al-
berto Maurício Caló; Secretária: Elaine Masello de Araujo. Ordem do
Dia: Examinar, discutir e deliberar acerca da eleição de novo membro
da Diretoria com mandato e remuneração coincidente aos demais
membros da Diretoria. Deliberações: Preliminarmente, os acionistas
autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos
do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. Ato contínuo, os acionistas
presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue: 1. Aprovar a
eleição de novo membro da Diretoria, para o cargo de Diretor sem
designação específica, a saber: a Sra. Cláudia Angélica Martinez, bra-
sileira, divorciada, economista, portadora da carteira de identidade nº

BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 07.700.557/0001-84 - NIRE 33300277153

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de fevereiro 
de 2015. 1. Data, Hora e Local: Realizada aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro 
de 2015, às 12:00 horas, na sede social da controladora da Brookfi eld Incorpora-
ções S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Lauro Muller, nº 116, 21º andar, Bota-
fogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e 
Presença: A convocação foi realizada por mensagem eletrônica enviada aos se-
nhores Conselheiros, nos termos do art. 21, caput do Estatuto Social. Presentes a 
totalidade dos membros do Conselho de Administração, observada as participa-
ções dos Srs. Benjamin Michael Vaughan e George Myhal, por conferência telefô-
nica, na forma do art. 21, §4º do Estatuto Social da Companhia, e, na qualidade de 
convidada a Sra. Denise Goulart de Freitas, Diretora Jurídica. 3. Mesa: Verifi cado o 
quórum necessário para a instalação da Reunião do Conselho de Administração, o 
Sr. Luiz Ildefonso Simões Lopes, na qualidade de Presidente do Conselho de Ad-
ministração, assumiu a presidência dos trabalhos e indicou a Sra. Denise Goulart 
de Freitas para secretária da reunião. 4. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a reali-
zação da quinta emissão de 50.000 (cinquenta mil) debêntures simples, não con-
versíveis em ações, com garantia real e fi dejussória, em série única, todas nomina-
tivas e escriturais, de emissão da Companhia, com valor nominal unitário de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) (“Debêntures”), totalizando o montante de R$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) (“Emissão”), para distribuição pública 
com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) nº  476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada 
(“Instrução CVM 476” e “Oferta”, respectivamente); e (ii) Autorizar a Diretoria da 
Companhia a tomar todas as providências necessárias à emissão das referidas 
debêntures. 5. Deliberações: 5.1.  Examinada e debatida a matéria constante do 
item “(i)” da Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem quais-
quer restrições, a aprovação da Emissão e da Oferta, com as seguintes caracterís-
ticas e condições: (a) Data de Emissão: 24 de fevereiro de 2015 (“Data de Emis-
são”). (b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) na Data de Emissão. (c) Número de 
Séries: A Emissão será realizada em série única. (d) Quantidade de Debêntures: 
Serão emitidas 50.000 (cinquenta mil) Debêntures. (e) Valor Nominal Unitário: O 
valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (“Valor 
Nominal Unitário”) na Data de Emissão. (f) Conversibilidade, Tipo e Forma: As 
Debêntures serão simples, não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, 
sem emissão de cautelas ou certifi cados. (g) Espécie: As Debêntures serão da 
espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei nº 6.404, de 15 de dezem-
bro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). (h) Garantias: Para assegurar o 
cumprimento de todas as obrigações, principais ou acessórias, presentes ou futu-
ras, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Companhia no Instrumento 
Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para 
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Brookfi eld Incorpo-
rações S.A. (“Escritura de Emissão”), as Debêntures contarão com as seguintes 
garantias: (a) Alienação Fiduciária de Ações: alienação fi duciária em garantia de 
133.337.303 (cento e trinta e três milhões, trezentas e trinta e sete mil, trezentas e 
três) ações ordinárias de emissão da Bartira Agropecuária S.A., inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 20.090.981/0001-12 (“Bartira”) e detidas pela Bartira Agro-Industrial 
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.660.295/0001-80 (“Garantidora”), represen-
tativas de 50% (cinquenta por cento) do capital social total e votante da Bartira 
(“Ações”), incluindo todos os dividendos, lucros, rendimentos, bonifi cações, direitos, 
juros sobre capital próprio, distribuições e demais valores de remuneração do capi-
tal relacionados às Ações a serem pagos ou distribuídos pela Bartira à Garantidora, 
nos termos do contrato de alienação fi duciária de ações; e (b) Fiança: fi ança a ser 
outorgada pela Brookfi eld Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
34.268.326/0001-16, através da qual obrigar-se-á e declarará, em caráter irrevogá-
vel e irretratável, perante os titulares das Debêntures, como fi adora, principal paga-
dora e solidariamente responsável, na forma do artigo 275 e seguintes, bem como 
do artigo 818 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil Brasileiro”), 
pelo fi el, pontual e integral cumprimento de todas as obrigações, principais ou aces-
sórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Com-
panhia no âmbito da Escritura de Emissão, especialmente o pagamento integral e 
pontual das Debêntures, do valor total da Emissão acrescido da Remuneração das 
Debêntures, Encargos Moratórios, juros compensatórios e moratórios, e incluindo, 
mas não se limitando à comissões, multas, tributos, tarifas, outros encargos, judi-
ciais ou não, honorários advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciais nas ações 
judiciais e medidas extrajudiciais propostas pelo agente fi duciário e outras despe-
sas, bem como o ressarcimento de toda e qualquer importância desembolsada por 
conta da constituição, do aperfeiçoamento e do exercício de direitos e da execução 
de garantias prestadas e quaisquer outros acréscimos devidos aos titulares das 

Debêntures, renunciando expressamente aos benefícios de ordem, novação, direi-
tos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, 
parágrafo único, 364, 366, 821, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil Bra-
sileiro, e nos artigos 77 e 595 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, sub-rogan-
do-se pelo pagamento integral das obrigações garantidas, nos termos da Escritura 
de Emissão. (i) Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de ven-
cimento de 36 (trinta e seis) meses, a contar da Data de Emissão, vencendo em 24 
de fevereiro de 2018 (“Data de Vencimento”). (j) Colocação e Procedimento de 
Distribuição: As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços 
restritos de distribuição sob regime de garantia fi rme de colocação para a integrali-
dade das Debêntures, com a intermediação de instituições fi nanceiras integrantes 
do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”), tendo como 
público alvo investidores qualifi cados, assim defi nidos nos termos do artigo 4º da 
Instrução CVM 476 (“Investidores Qualifi cados”). (k) Registro para Colocação e 
Negociação: As Debêntures serão registradas para (a) distribuição pública no mer-
cado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), admi-
nistrado e operacionalizado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”), 
sendo a distribuição liquidada fi nanceiramente por meio da CETIP; e (b) negocia-
ção no mercado secundário por meio do Cetip21 – Títulos e Valores Mobiliários, 
administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações liquidadas fi -
nanceiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP, sendo que 
a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis. As Debêntures somente poderão ser negociadas (i) entre 
Investidores Qualifi cados; e (ii) depois de decorridos 90 (noventa) dias, contados da 
data de cada subscrição ou aquisição pelo Investidor Qualifi cado, conforme dispos-
to nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, condicionado ainda ao cumprimento, 
pela Companhia, das obrigações descritas no artigo 17 da Instrução CVM 476 e 
respeitadas as demais disposições legais aplicáveis. (l) Local de Pagamento: Os 
pagamentos a que fi zerem jus as Debêntures serão efetuados utilizando-se os 
procedimentos adotados pela CETIP, para as Debêntures custodiadas eletronica-
mente na CETIP, ou por meio da instituição responsável pela escrituração das 
Debêntures, para as Debêntures  que não estejam depositadas em custódia eletrô-
nica vinculada à  CETIP.  (m) Atualização e Remuneração: As Debêntures não 
terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente. As Debêntures fa-
rão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, incidentes so-
bre seu Valor Nominal Unitário, desde a respectiva data de subscrição das Debên-
tures (“Data de Subscrição”) até a data do seu efetivo pagamento. As Debêntures 
renderão juros correspondentes a um percentual de 100% (cem por cento) da va-
riação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfi nanceiros de 
um dia, extra-grupo, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas 
e divulgadas diariamente pela CETIP, disponível em sua página na internet (http://
www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de um spread ou sobretaxa de 2,50% 
(dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cin-
quenta e dois) dias úteis (“Remuneração”). A Remuneração das Debêntures será 
calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decor-
ridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário não amortizado das Debêntures 
desde a Data de Subscrição, ou da data do último Período de Capitalização, con-
forme defi nido na Escritura de Emissão, conforme o caso, até a data do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a fórmula defi nida na Escritura de Emissão. (n) Preço 
e Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas no 
mercado primário por seu Valor Nominal Unitário. As Debêntures serão integralmen-
te subscritas na Data de Subscrição, sendo que sua integralização poderá ocorrer 
em data diversa e posterior à sua subscrição (“Data de Integralização”). Caso a Data 
de Integralização das Debêntures, parcial ou totalmente, ocorra em data diferente da 
Data de Subscrição, o preço de integralização será o Valor Nominal Unitário acres-
cido da Remuneração calculado pro rata temporis desde a Data de Subscrição até 
a referida Data de Integralização, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis 
à CETIP. (o)  Pagamento da Remuneração: O pagamento da Remuneração relati-
va às Debêntures será realizado semestralmente, a partir da Data de Emissão, nos 
meses de fevereiro e agosto, sendo que o primeiro pagamento da Remuneração 
será devido no dia 24 de agosto de 2015 e assim sucessivamente até o último paga-
mento da Remuneração que ocorrerá na Data de Vencimento. (p) Amortização do 
Valor Nominal Unitário: O pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures 
será realizado em três parcelas semestrais consecutivas, nos termos da Escritura de 
Emissão, ressalvadas as hipóteses de Vencimento Antecipado, conforme estabele-
cidas na Escritura de Emissão e Resgate Antecipado Facultativo, devidas em 24 de 
fevereiro de 2017, 24 de agosto de 2017 e na Data de Vencimento, nos termos da 
Escritura de Emissão. (q) Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extra-
ordinária: A Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, a partir da Data de 
Emissão, o resgate antecipado facultativo total das Debêntures (“Resgate Antecipa-
do Facultativo”), ou a amortização extraordinária parcial facultativa das Debêntures 
(“Amortização Extraordinária Parcial”), ambos com pagamento de prêmio. O valor a 

ser pago aos titulares das Debêntures em razão do Resgate Antecipado Facultativo 
ou da Amortização Extraordinária deverá ser equivalente ao Valor Nominal Unitário 
a ser resgatado, acrescido (i) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a
Data de Subscrição ou a data do último pagamento efetivo da Remuneração; (ii) dos 
Encargos Moratórios, caso aplicável, e demais encargos devidos e não pagos até a 
data do efetivo resgate; e (iii) de prêmio, calculado sobre o valor total do Resgate 
Antecipado ou da Amortização Extraordinária (já incluídos os acréscimos indicados 
nos itens “(i)” e “(ii)”, equivalente a (“Prêmio”):

Período
(a contar da Data de Emissão) Prêmio (fl at)

Até 180 (cento e oitenta) dias
1,50% (um inteiro e cinquenta 

centésimos por cento)
De 181 (cento e oitenta e um) 

a 360 (trezentos e sessenta) dias
1,25% (um inteiro e vinte e cinco 

centésimos por cento)
De 361 (trezentos e sessenta e um) 
a 540 (quinhentos e quarenta) dias 1,00% (um inteiro por cento)

De 541 (quinhentos e quarenta e um)
 a 720 (setecentos e vinte) dias

0,75% (setenta e cinco
centésimos por cento)

De 721 (setecentos e vinte e um) 
a 900 (novecentos) dias

0,50% (cinquenta centésimos
 por cento)

De 901 (novecentos e um) 
a 1080 (um mil e oitenta) dias

0,25% (vinte e cinco centésimos
por cento)

(r) Repactuação Programada: não haverá repactuação programada das Debên-
tures.  (s) Aquisição Facultativa: a Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir
Debêntures em Circulação, de acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 
55 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas pela Companhia 
poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer na tesouraria da 
Companhia, ou ser novamente colocadas no mercado, observados os termos da 
Instrução CVM 476 e demais regulamentações aplicáveis. As Debêntures adquiri-
das pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos desta alínea “(s)”, 
se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração das demais 
Debêntures em Circulação. Considera-se “Debêntures em Circulação” todas as De-
bêntures subscritas, excluídas aquelas mantidas em tesouraria pela Companhia e 
as de titularidade de empresas controladas ou coligadas pela Companhia (diretas 
ou indiretas), controladoras (ou grupo de controle), sociedades sob controle comum 
ou administradores da Companhia, incluindo, mas não se limitando, pessoas direta 
ou indiretamente relacionadas a qualquer das pessoas anteriormente menciona-
das. (t) Vencimento Antecipado: As obrigações da Companhia constantes dos
instrumentos relacionados à Emissão deverão ou poderão, conforme o caso, ser 
declaradas antecipadamente vencidas, e imediatamente exigíveis, independente 
de aviso, notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial, pelo agente fi duciário, 
na ocorrência dos eventos estabelecidos na Escritura de Emissão. (u) Encargos 
Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, ocorrendo impontu-
alidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Debêntures, os 
débitos em atraso fi carão sujeitos a multa moratória de natureza não compensatória 
de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e juros de mora calculados desde a 
data de inadimplemento, até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por 
cento) ao mês, sobre o montante assim devido, independentemente de aviso, noti-
fi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das despesas incorridas para 
cobrança. (v)  Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia por 
meio da Emissão das Debêntures serão destinados ao reperfi lamento de dívidas 
da Companhia, bem como reforço do seu capital de giro. (w) Demais Caracterís-
ticas: as demais características e condições da Emissão e das Debêntures serão
aquelas especifi cadas na Escritura de Emissão. Passando ao item “(ii)” da Ordem 
do Dia, os Conselheiros autorizaram a Diretoria da Companhia a (i) contratar uma 
ou mais instituições fi nanceiras autorizadas a operar no mercado de capitais para 
a distribuição pública das Debêntures, (ii) contratar os prestadores de serviços da 
Emissão, tais como agente fi duciário, banco liquidante, escriturador mandatário e 
assessores legais, entre outros, (ii) discutir, negociar e defi nir os termos e condi-
ções das Debêntures, em especial, as hipóteses de vencimento antecipado, e (iv) 
celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à efetivação da 
Emissão. Ficam, desde já, ratifi cados todos os atos praticados pelos Diretores da 
Companhia relacionados à Emissão aprovada nos termos do item 5.1 acima. 6. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual 
se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselhei-
ros presentes, pelo Presidente e pela Secretária. Mesa: Luiz Ildefonso Simões Lo-
pes – Presidente; Denise Goulart de Freitas – Secretária. Conselheiros presentes: 
Antônio Fernando de Oliveira Maia, Benjamin Michael Vaughan, George Myhal, 
Joel Korn, Luiz Ildefonso Simões Lopes, Marcílio Marques Moreira, Mario Cezar 
de Andrade, Nicholas Vincent Reade e Omar Carneiro da Cunha. R   io de Janeiro, 
06 de fevereiro de 2015. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Denise 
Goulart de Freitas - Secretária. Id: 1793325

26.523.452-9 SSP/SP, CPF/MF nº 153.298.268-29, residente e domi-
ciliada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Peixoto Gomide, nº
1.896, 6º andar, apto. 6, Jardins, CEP 01.409-002. A Diretora ora elei-
ta declara que: (a) não está impedida por lei especial, ou condenada
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade,
ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
funções, empregos ou cargos públicos, como previsto no §1º do
art.147 da Lei nº 6.404/76; (b) atende ao requisito de reputação ili-
bada estabelecido pelo §3º do art.147 da Lei nº 6.404/76; e (c) não
ocupa cargo em Companhia que possa ser considerada concorrente
da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante
com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art.147
da Lei nº 6.404/76. A Diretora ora eleita exercerá o mandato e re-
muneração coincidente aos demais membros da Diretoria, ou seja,
com o mandato até a AGO de 2015. Encerramento: Nada mais ha-
vendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a
presente ata em livro próprio, que, lida e achada conforme, foi as-
sinada por todos os presentes. Assinaturas: Acionista: Banco Máxima
S.A. (representado por Alberto Maurício Caló e Elaine Masello de
Araujo). Certifico que a presente é cópia extraída do livro próprio. Rio
de Janeiro, 01/12/2014. Presidente: Alberto Maurício Caló; Secretária:
Elaine Masello de Araujo. Jucerja nº 2722472, em 28/01/2015. Ber-
nardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. ATA DA ASSEMBLEIA GE-

RAL EXTRAORDINÁRIA. Data e Horário: 15/12/2014, às 17horas.
Local: Na sede social da Máximainvest Securitizadora de Créditos Fi-
nanceiros S.A. (“Companhia”), na cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida Atlântica nº 1.130, 9º andar (parte), Copacabana. Convo-
cação: Dispensada nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76,
face à presença do acionista detentor da totalidade das ações de
emissão do capital social da Companhia, conforme registros e assi-
naturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presença:
Acionistas representando a totalidade do capital social, a saber: Banco
Máxima S.A.; conforme se verificou das suas assinaturas no Livro de
Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Alberto Maurício Caló; Se-
cretária: Elaine Masello de Araujo. Ordem do Dia: Examinar, discutir
e deliberar acerca da mudança do endereço da sede da Companhia
situada na cidade e Estado do Rio de Janeiro. Deliberações: Pre-
liminarmente, os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na
forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. Ato
contínuo, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, o
quanto segue: 1. Aprovar a mudança de endereço da sede da Com-
panhia situada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, de: Avenida
Atlântica nº 1.130, 9º andar (parte), Copacabana, CEP 22.021-000;
para: Avenida Atlântica nº 1.130, 12º andar (parte), Copacabana, CEP
22.021-000. 2. Em razão das deliberações acima aprovam a alteração
do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, passando o mesmo a
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º. A Sociedade tem sede e
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