AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAÍ-TO,

Autos nº 0002360-65.2020.8.27.2721

VALOR
jurídica

ADMINISTRAÇÃO
especializada

JUDICIAL
em

–

processos

BRASIL,
de

pessoa

Falência

e

Recuperação Judicial, vem, respeitosamente, à presença
de

Vossa

Excelência,

manifestar

nos

termos

que

se

seguem.
A

Lei

n°

11.101/2005

impõe

ao

Administrador

Judicial deveres a serem cumpridos, dentre eles o de
fiscalização das atividades do devedor (art. 22, II,
“a”, da Lei n° 11.101/2005).
Paralelamente a análise da documentação contábil
e apresentação do Relatório Mensal de Atividades, esta
auxiliar do juízo deslocou equipe de campo a fim de
visitar

as

propriedades

rurais

dos

recuperandos

objetivando verificar as atividades desenvolvidas nos
locais.

Além das propriedades rurais, a equipe visitou a
loja e a fábrica do grupo recuperando.
À

oportunidade,

requer

a

juntada

do

Laudo,

instruído com tabelas, mapas e registros fotográficos,
elaborado pelo auxiliar desta Administração Judicial,
para conhecimento do Juízo e demais interessados no
processo de soerguimento dos recuperandos.

Anápolis, 28 de julho de 2020.

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – BRASIL
Dobson Vicentini Lemes
OAB/GO 28.944

Grupo Bureau Veritas

Monitoramento de Lavoura (Conferência de Matrícula)
Relatório AD-241
Contratante: VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Pinhais/PR, 22 de julho de 2020

VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO
ESCOPO
Este trabalho tem como objetivo localizar, identificar e avaliar as áreas agricultáveis e verificar a atividade produtiva, como
ferramenta auxiliar para o acompanhamento das atividades do grupo em recuperação.
I.

Mapeamento do município mais próximo até a propriedade monitorada;

II.

Confronto das coordenadas geográficas presentes no documento de matrícula registrado em cartório com as coordenadas
encontradas durante o monitoramento em campo;

III.

Estudos para avaliar possíveis ocorrências de sobreposição de coordenadas geográficas de matrículas distintas;

IV.

Mapeamento das áreas totais e agricultáveis das matrículas conferidas;

V.

Identificação da cultura e/ou manejo estabelecido e/ou sendo realizado na área no momento do monitoramento;

VI.

Estimativa do potencial produtivo (produção e produtividade) da cultura a ser desenvolvida na área monitorada;

VII.

Coleta de informações.

LOCALIZAÇÃO

Informações importantes da área monitorada
Contratante
Matrícula (s):
Propriedade:
Município/UF:
Área agricultável aferida (ha):
Área pecuária aferida (ha)
Veg. Nativa/Cerrado/Outro (ha):

Valor Administração Judicial
8.792 (Unidade Guaraí/TO); 2.632 (Unidade Goianorte/TO)
Unidades do Grupo Focoagro
Guaraí/TO; Goianorte /TO
0,0
139,44
85,41
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VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO
LOCALIZAÇÃO - FAZENDA SANTA IZABEL

DESCRITIVO DAS ÁREAS - GERAL DAS MATRÍCULAS
Matrícula

Denominação

Área documento

GEO*

Área medida

Área Agrícola

Área não ag.

8.792

Santa Izabel

57,70

SIM

70,52

32,06

38,46

*GEO = Caso a matrícula contenha coordenadas georreferenciadas averbadas.

DESCRITIVO DAS ÁREAS - TALHÃO A TALHÃO

Matrícula
8.792

Fazenda
Fazenda Canaã

Talhão
1

Área (ha)**
32,06

* = Talhões sobrepostos.
* * = Área cultivada dentro da área da matrícula.
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VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO
PARECER TÉCNICO


A área avaliada em campo é condizente com as coordenadas presentes na matrícula. Todavia, há uma
discrepância entre a área constante na matrícula (57,70 hectares) e a área medida após o mapeamento,
conforme as coordenadas averbadas no documento (área de 70,52 hectares). Ainda, a área mapeada se
sobrepõe, de forma parcial e simultânea, a dois imóveis cadastrados no SICAR (Sistema de Cadastro Ambiental
Rural), que se sobrepõe entre si em 1,28 hectares;



Como há apenas uma matrícula avaliada para o Grupo Focoagro na cidade de Guaraí/TO, não há sobreposição
entre matrículas distintas;



Em visita realizada entre os dias 16 e 17 de julho de 2020, à matrícula 8.792, que pertence ao Grupo Focoagro, o
Sr. Marcio Ferreira Takatsu (proprietário) confirmou que a área apresenta partes com mata nativa e outra com
pastagem utilizada para criação de gado de corte de forma extensiva;



As áreas são produtivas, com solo argiloso, possuem irrigação subterrânea por gravidade e índice pluviométrico
acumulado anual de 1.535,00 mm;



O Sr. Marcio informou que esta área lhe pertence, que é destinada à pecuária e até o momento a propriedade só
foi destinada à criação de gado de corte. O produtor informou que o imóvel rural tem capacidade para criação
de 100 a 150 cabeças de gado de corte de forma extensiva. A propriedade possui áreas com solo arenoso e com
muito cascalho;



Em relação aos tratos culturais, o proprietário informou que 1 vez por ano realiza a aplicação de:

200 kg de adubação superfosfato simples por hectare;

Herbicida de pastagem.



Em relação à parte estrutural e maquinário:
I.
2 casas
II.
Curral
III.
Barracão
IV.
Poço Artesiano
V.
Área 100% cercada
VI.
1 Trator (em nome do Sr. Márcio)



Em visita realizada no dia 16/07/2020, na loja da Focoagro, localizada no município de Guaraí/TO, constatou-se
que esta se encontrava em funcionamento, que havia 7 colaboradores trabalhando e que atende o setor
pecuarista com a comercialização dos seguintes produtos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Farelo de soja;
Ração para peixe, aves e animais de pequeno porte;
Sal mineral;
Defensivos agrícolas para pastagem;
Micro e macronutrientes para pastagem.
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VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO
PARECER TÉCNICO — CONTINUAÇÃO
Em relação à parte estrutural, constatou-se:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.


Escritório
3 Galpões
1 Casa
Estacionamento
Dois veículos
1 Caminhonete modelo Hilux
1 veículo Modelo Strada

Em visita realizada no dia 17/07/2020, na fábrica da NUTRIFOCO (pertence ao grupo Focoagro), no município de
Guaraí-TO, verificou-se que a empresa se encontra em funcionamento, que conta com 8 colaboradores
trabalhando e se destina à produção de farelo de soja e óleo vegetal.
Parte estrutural:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

1 Escritório;
1 Refeitório;
1 laboratório;
1 moega;
1 galpão (fábrica);
1 balança com capacidade de 120.000 kg.

Maquinário:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

2 extrusoras;
1 máquina para pré limpeza;
1 ensacadora;
2 moinhos;
2 tanques de óleo;
1 filtro de óleo;
1 quadro de comando;
1 gerador.

Equipamentos do laboratório:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

1 destilador de nitrogênio com caldeira embutida;
1 mini mesa agitadora com motor redutores;
1 bloco digestor;
1 scrubber;
1 galeria exaustora;
1 sistema de determinação de gordura;
1 estufa para secagem com temperatura digital;
1 centrífuga de balança;
1 balança semi analítica;
1 balança analítica;
1 capela em PVC para exaustão de gases;
8 tubos macro em vidro;
2 cabeçotes de vidro para aspiração com flange.
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VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO
PARECER TÉCNICO — CONTINUAÇÃO


Produção da Fábrica.
Farelo de soja
Ano

Volume Kg

Sacas de 40Kg

2019

1.037.860,00

25.946,50

2020

487.360,00

12.184,00

Compra de soja
Ano

Volume Kg

Sacas de 60 Kg

2019

1.470.940,00

24.515,66

2020

512.152,00

8.535,86

Óleo Vegetal
Ano

Volume Kg

2019

261.020,00

2020

68.940,00

ÍNDICE DE VIGOR VEGETATIVO (NDVI)
HISTÓRICO DO NDVI - CONCEITO


NDVI se trata de um indicador de vigor vegetativo das plantas. Em última instância, quanto mais fechado estiver
o cultivo, maior for a taxa fotossintética das plantas, mais biomassa existir no local, maior será o valor desse
índice, que oscila entre 0 e 1 (para superfícies terrestres). Para cultivos agrícolas, o que em via de regra ocorre é
que o índice parte de um valor de base (entre 0,2 e 0,4) na ocasião da implantação da cultura, acresce até
valores próximos de 1 durante o período de máximo desenvolvimento do cultivo e inicia uma queda acentuada
(queda essa que coincide com o período de senescência da cultura) atingindo valores próximos ao valor de base
na ocasião da maturidade plena (ponto de colheita). Em resumo, aclives e declives acentuados no início e fim,
respectivamente, do período de cultivo das culturas agrícolas.
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VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO
GRÁFICO DE PLUVIOSIDADE DOS ANOS SAFRA 19/20 E 20/20

Mapa de localização - Rota a partir de Guaraí/TO
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VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO
1. REGISTROS FOTOGRÁFICOS - FAZENDA SANTA IZABEL

Registro fotográfico nº 1
Área com gado (1)
Coordenadas: -8.85960547222; -48.3584512222
2020:07:16-17:49:36

Registro fotográfico nº 2
Área com gado (5)
Coordenadas: -8.85930686111; -48.3581780278
2020:07:16-17:50:33

Registro fotográfico nº 3
Área com gado (6)
Coordenadas: -8.85828694444; -48.3576921667
2020:07:16-17:50:52

Registro fotográfico nº 4
Área com gado (7)
Coordenadas: -8.85960647222; -48.3584510833
2020:07:16-17:49:38

Registro fotográfico nº 5
Área com gado (8)
Coordenadas: -8.85936236111; -48.3582006389
2020:07:16-17:50:04

Registro fotográfico nº 6
Barracão (2)
Coordenadas: -8.85663405556; -48.3571875
2020:07:16-17:59:20
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VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO

Registro fotográfico nº 7
Curral
Coordenadas: -8.85666138889; -48.3572396667
2020:07:16-17:59:10

Registro fotográfico nº 8
Mata nativa (1)
Coordenadas: -8.85086119444; -48.3586830833
2020:07:16-17:45:47

Registro fotográfico nº 9
Mata nativa (2)
Coordenadas: -8.85212072222; -48.3601903056
2020:07:16-17:34:50

Registro fotográfico nº 10
Mata nativa (3)
Coordenadas: -8.84820866667; -48.3576910278
2020:07:16-17:46:38

Registro fotográfico nº 11
Mata nativa
Coordenadas: -8.85259494444; -48.3607569722
2020:07:16-17:34:37

Registro fotográfico nº 12
Poço artesiano
Coordenadas: -8.85669366667; -48.3570893056
2020:07:16-18:03:39
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VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO

Registro fotográfico nº 13
Represa
Coordenadas: -8.85668777778; -48.3566573333
2020:07:16-17:54:42

Registro fotográfico nº 14
Residência (1)
Coordenadas: -8.85688008333; -48.3571373611
2020:07:16-17:58:41

Registro fotográfico nº 15
Residência (2)
Coordenadas: -8.85687986111; -48.3571371389
2020:07:16-17:58:39

Registro fotográfico nº 16
Residência (3)
Coordenadas: -8.85692986111; -48.3571396389
2020:07:16-18:00:09

Registro fotográfico nº 17
Residência (4)
Coordenadas: -8.85693447222; -48.3571649444
2020:07:16-18:00:23

Registro fotográfico nº 18
Sede da fazenda
Coordenadas: -8.85671658333; -48.3570808056
2020:07:16-18:03:41
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VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO

Registro fotográfico nº 19
Trator New Holland modelo 7630 (5)
Coordenadas: -8.85654463889; -48.3571139444
2020:07:16-18:02:43

Registro fotográfico nº 20
Trator New Holland modelo 7630 (6)
Coordenadas: -8.85649758333; -48.35708025
2020:07:16-18:02:58

Registro fotográfico nº 21
Visão aérea sede da fazenda
Coordenadas: -8.85711144444; -48.3564824722
2020:07:16-17:54:28

Registro fotográfico nº 22
Visão panorâmica da fazenda (1)
Coordenadas: -8.85768833333; -48.3577729167
2020:07:16-17:38:33

Registro fotográfico nº 23
Visão panorâmica da fazenda (2)
Coordenadas: -8.85917566667; -48.3593628333
2020:07:16-17:42:15

Registro fotográfico nº 24
Visão panorâmica da fazenda (3)
Coordenadas: -8.85874152778; -48.3579181389
2020:07:16-17:38:44
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VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO

Registro fotográfico nº 25
Visão panorâmica da fazenda (4)
Coordenadas: -8.86136427778; -48.3584628889
2020:07:16-17:39:13

Registro fotográfico nº 26
Visão panorâmica da fazenda (5)
Coordenadas: -8.86429552778; -48.35966475
2020:07:16-17:41:06

Registro fotográfico nº 27
Visão panorâmica da fazenda (6)
Coordenadas: -8.85662444444; -48.3571286389
2020:07:16-17:31:48

Registro fotográfico nº 28
Visão panorâmica da fazenda (7)
Coordenadas: -8.85276680556; -48.3548381111
2020:07:16-17:37:22

Registro fotográfico nº 29
Visão panorâmica da fazenda (8)
Coordenadas: -8.85555827778; -48.3553562222
2020:07:16-17:37:55

Registro fotográfico nº 30
Visão panorâmica da fazenda (9)
Coordenadas: -8.85636708333; -48.3570986111
2020:07:16-17:56:07
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VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO

Registro fotográfico nº 31
Visão panorâmica da fazenda
Coordenadas: -8.85637011111; -48.3570981111
2020:07:16-17:56:14

Registro fotográfico nº 32
Visão superior sede da fazenda (2)
Coordenadas: -8.85729997222; -48.3562001389
2020:07:16-17:54:16

Registro fotográfico nº 33
Visão superior sede da fazenda
Coordenadas: -8.85704863889; -48.3572888333
2020:07:16-17:53:40

Registro fotográfico nº 34
Loja FOCOAGRO
Coordenadas: -8.82896933333; -48.5154168056
2020:07:16-07:15:44

Registro fotográfico nº 35
Sala Comercial
Coordenadas: -8.82883322222; -48.5154626667
2020:07:16-16:22:59

Registro fotográfico nº 36
Visão panorâmica loja FOCOAGRO (1)
Coordenadas: -8.82922161111; -48.5151962778
2020:07:16-15:11:26
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VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO

Registro fotográfico nº 37
Visão panorâmica loja FOCO AGRO (2)
Coordenadas: -8.82919511111; -48.5148978611
2020:07:16-15:11:48

Registro fotográfico nº 38
Área interna fábrica (1)
Coordenadas: -8.94685369444; -48.50402375
2020:07:17-08:01:01

Registro fotográfico nº 39
Área interna fábrica (2)
Coordenadas: -8.94678569444; -48.5039818889
2020:07:17-07:58:43

Registro fotográfico nº 40
Área interna fábrica (3)
Coordenadas: -8.94678880556; -48.503953
2020:07:17-07:58:16

Registro fotográfico nº 41
Área interna fábrica
Coordenadas: -8.94679111111; -48.5039515278
2020:07:17-07:58:09

Registro fotográfico nº 42
Balança com capacidade para 120 mil kg
Coordenadas: -8.94651930556; -48.5035659167
2020:07:17-08:30:53
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Registro fotográfico nº 43
Ensacadora (2)
Coordenadas: -8.94676772222; -48.5042215278
2020:07:17-08:07:09

Registro fotográfico nº 44
Ensacadora
Coordenadas: -8.94676875; -48.5042227222
2020:07:17-08:06:51

Registro fotográfico nº 45
Escritório (1)
Coordenadas: -8.94647788889; -48.5032465556
2020:07:17-08:08:39

Registro fotográfico nº 46
Escritório (2)
Coordenadas: -8.94640344444; -48.5033231667
2020:07:17-08:09:08

Registro fotográfico nº 47
Escritório fábrica
Coordenadas: -8.94641230556; -48.5031756944
2020:07:17-07:51:11

Registro fotográfico nº 48
Estacionamento fábrica
Coordenadas: -8.94620852778; -48.5030993611
2020:07:17-07:52:16
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Registro fotográfico nº 49
Extrusora (1)
Coordenadas: -8.94696222222; -48.5043057222
2020:07:17-08:05:38

Registro fotográfico nº 50
Extrusora (2)
Coordenadas: -8.94694952778; -48.5043091667
2020:07:17-08:05:55

Registro fotográfico nº 51
Extrusora
Coordenadas: -8.94673366667; -48.5042333333
2020:07:17-08:06:33

Registro fotográfico nº 52
Filtro de óleo
Coordenadas: -8.94695811111; -48.5043091111
2020:07:17-08:05:45

Registro fotográfico nº 53
Gerador de energia
Coordenadas: -8.94657647222; -48.5042853889
2020:07:17-08:29:49

Registro fotográfico nº 54
Laboratório para análise farelo de soja e óleo vegetal
Coordenadas: -8.94643722222; -48.5033430833
2020:07:17-08:09:45
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Registro fotográfico nº 55
Laboratório para análise farelo de soja e óleo vegetal
Coordenadas: -8.94643730556; -48.5033431944
2020:07:17-08:09:50

Registro fotográfico nº 56
Laboratório para análise farelo de soja e óleo vegetal
Coordenadas: -8.94649216667; -48.5033631389
2020:07:17-08:10:19

Registro fotográfico nº 57
Moega (2)
Coordenadas: -8.94694422222; -48.5039153889
2020:07:17-07:47:45

Registro fotográfico nº 58
Moega (3)
Coordenadas: -8.94711997222; -48.5045173056
2020:07:17-08:03:02

Registro fotográfico nº 59
Moega (4)
Coordenadas: -8.94694602778; -48.5041495278
2020:07:17-08:02:37

Registro fotográfico nº 60
Moega com produto soja
Coordenadas: -8.94694902778; -48.5042700833
2020:07:17-08:02:51
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Registro fotográfico nº 61
Moega
Coordenadas: -8.94698344444; -48.5041041944
2020:07:17-07:47:56

Registro fotográfico nº 62
Placa de identificação fábrica
Coordenadas: -8.94655719444; -48.5033272778
2020:07:17-07:35:59

Registro fotográfico nº 63
Pré-limpeza
Coordenadas: -8.94672977778; -48.5042670833
2020:07:17-08:06:22

Registro fotográfico nº 64
Quadro de comando
Coordenadas: -8.94676841667; -48.5042220278
2020:07:17-08:06:57

Registro fotográfico nº 65
Refeitório (3)
Coordenadas: -8.94650475; -48.503255
2020:07:17-07:56:47

Registro fotográfico nº 66
Refeitório (4)
Coordenadas: -8.94652997222; -48.5033303889
2020:07:17-07:56:28

Pinhais/PR, 22 de julho de 2020

18

VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO

Registro fotográfico nº 67
Refeitório
Coordenadas: -8.94647538889; -48.5032163889
2020:07:17-07:56:36

Registro fotográfico nº 68
Sacas de 40 kg de farelo de soja (2)
Coordenadas: -8.94675211111; -48.5040831944
2020:07:17-07:59:35

Registro fotográfico nº 69
Sacas de 40 kg de farelo de soja
Coordenadas: -8.94675233333; -48.5040709722
2020:07:17-07:59:03

Registro fotográfico nº 70
Sala das embalagens
Coordenadas: -8.94685369444; -48.50402375
2020:07:17-08:00:51

Registro fotográfico nº 71
Sala de espera escritório fábrica
Coordenadas: -8.94647180556; -48.5032529444
2020:07:17-08:08:40

Registro fotográfico nº 72
Tanque com capacidade de 50 mil litros cada
Coordenadas: -8.94696477778; -48.5042965278
2020:07:17-08:05:29
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Registro fotográfico nº 73
Trator New Holland modelo 7630 (1)
Coordenadas: -8.94727294444; -48.5043104167
2020:07:17-08:03:47

Registro fotográfico nº 74
Trator New Holland modelo 7630 (2)
Coordenadas: -8.94723080556; -48.5044987778
2020:07:17-08:03:58

Registro fotográfico nº 75
Trator New Holland modelo 7630 (3)
Coordenadas: -8.94722494444; -48.5044473056
2020:07:17-08:04:06

Registro fotográfico nº 76
Trator New Holland modelo 7630 (4)
Coordenadas: -8.94718025; -48.504379
2020:07:17-08:04:22

Registro fotográfico nº 77
Veículo modelo Strada placa QKI 4901 (1)
Coordenadas: -8.94649880556; -48.5032948889
2020:07:17-07:56:55

Registro fotográfico nº 78
Veículo modelo Strada placa QKI 4901 (2)
Coordenadas: -8.94650333333; -48.5033068056
2020:07:17-07:56:59

Pinhais/PR, 22 de julho de 2020
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Registro fotográfico nº 79
Visão aérea escritório fábrica
Coordenadas: -8.94634075; -48.5030899444
2020:07:17-07:42:53

Registro fotográfico nº 80
Visão aérea fábrica
Coordenadas: -8.94663519444; -48.5034186389
2020:07:17-07:41:30

Registro fotográfico nº 81
Visão aérea galpão e moega
Coordenadas: -8.94711; -48.50386425
2020:07:17-07:47:20

Registro fotográfico nº 82
Visão aérea galpão
Coordenadas: -8.94652083333; -48.5038785556
2020:07:17-07:49:39

2. REGISTROS FOTOGRÁFICOS SEM COORDENADAS - LOJA FOCOAGRO

Registro fotográfico nº 83
2020:07:16-14:51:52
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Registro fotográfico nº 84
2020:07:16-14:52:00
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Registro fotográfico nº 85
2020:07:16-15:52:19

Registro fotográfico nº 86
2020:07:16-14:56:02

Registro fotográfico nº 87
2020:07:16-14:59:03

Registro fotográfico nº 88
2020:07:16-14:58:36

Registro fotográfico nº 89
2020:07:16-14:58:38

Registro fotográfico nº 90
2020:07:16-14:58:42
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Registro fotográfico nº 91
2020:07:16-14:58:45

Registro fotográfico nº 92
2020:07:16-14:58:49

Registro fotográfico nº 93
2020:07:16-15:54:21

Registro fotográfico nº 94
2020:07:16-14:59:30

Registro fotográfico nº 95
2020:07:16-14:59:37

Registro fotográfico nº 96
2020:07:16-14:59:43
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Registro fotográfico nº 97
2020:07:16-14:59:48

Registro fotográfico nº 98
2020:07:16-14:59:50

Registro fotográfico nº 99
2020:07:16-14:59:52

Registro fotográfico nº 100
2020:07:16-14:59:57

Registro fotográfico nº 101
2020:07:16-14:51:17

Registro fotográfico nº 102
2020:07:16-14:51:25
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Registro fotográfico nº 103
2020:07:16-14:51:39

Registro fotográfico nº 104
2020:07:16-14:51:43

Registro fotográfico nº 105
2020:07:16-14:51:07

Registro fotográfico nº 106
2020:07:16-14:51:14

Registro fotográfico nº 107
2020:07:16-14:53:10

Registro fotográfico nº 108
2020:07:16-14:53:17
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Registro fotográfico nº 109
2020:07:16-14:52:38

Registro fotográfico nº 110

Registro fotográfico nº 111
2020:07:16-14:51:01

Registro fotográfico nº 112
2020:07:16-14:50:54

Registro fotográfico nº 113
2020:07:16-14:52:16

Registro fotográfico nº 114
2020:07:16-14:52:22

Pinhais/PR, 22 de julho de 2020
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VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO
LOCALIZAÇÃO - FAZENDA PLANETA 2

DESCRITIVO DAS ÁREAS - GERAL DAS MATRÍCULAS
Matrícula

Denominação

Área documento

GEO*

Área medida

Área Agrícola

Área não ag.

2.632

Planeta 2

153,69

SIM

153,72

105,70

48,02

*GEO = Caso a matrícula contenha coordenadas georreferenciadas averbadas

DESCRITIVO DAS ÁREAS - TALHÃO A TALHÃO
Matrícula
2.632
2.632
2.632
2.632
2.632
2.632

Fazenda
Fazenda Canaã
Fazenda Canaã
Fazenda Canaã
Fazenda Canaã
Fazenda Canaã
Fazenda Canaã
Total

Talhão

Área (ha)**

1
2
3
4
5
6
6

7,60
18,70
20,26
30,03
10,16
18,95
105,70

* = Talhões sobrepostos.
* * = Área cultivada dentro da área da matrícula.

Pinhais/PR, 21 de julho de 2020
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PARECER TÉCNICO


A área avaliada em campo é condizente com as coordenadas presentes na matrícula. A área mapeada
corresponde a 17% de um imóvel cadastrado no SICAR (Sistema de Cadastro Ambiental Rural) de código TO1708304-5E844D62C3594A3784B5F52ECC0D6ED1 e não se sobrepõe a outro imóvel;



Como há apenas uma matrícula avaliada para o grupo Focoagro na cidade de Goianorte/TO, não há sobreposição
entre matrículas distintas;



No dia 16 de julho de 2020 empreendemos visita à matrícula 8.792, que pertence ao Sr. Marcio Ferreira Takatsu
e Sr. Augusto César Santos Ribeiro. O Sr. Augusto afirmou que a propriedade apresenta áreas com mata nativa e
com pastagem utilizada para criação de gado de corte de forma extensiva, informou que o imóvel foi adquirido
há 5 anos, que faz três anos que o local está sendo utilizado para a criação de gado de corte e que a propriedade
tem capacidade para criação de 300 cabeças de gado de corte de forma extensiva;



A propriedade possui áreas com solo arenoso, com muito cascalho. O co-proprietário informou que não tem a
pretensão de alterar a atividade atual na propriedade. Na data da visita a área estava sem gado, pois o último
rebanho foi comercializado e as pastagem estão em formação para em meados do mês de setembro de 2020
receber outro rebanho;



A propriedade analisada não possui estrutura física, tal como sede, barracão e máquinas. O proprietário nos
informou que quando é necessário o uso de máquinas agrícolas, estas são alugadas para a realização dos tratos
culturais;



O índice pluviométrico acumulado do último ano da região é de 1.535,00 mm.

Pinhais/PR, 21 de julho de 2020
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VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO
ÍNDICE DE VIGOR VEGETATIVO (NDVI)
HISTÓRICO DO NDVI - CONCEITO


NDVI se trata de um indicador de vigor vegetativo das plantas. Em última instância, quanto mais fechado estiver
o cultivo, maior for a taxa fotossintética das plantas, mais biomassa existir no local, maior será o valor desse
índice, que oscila entre 0 e 1 (para superfícies terrestres). Para cultivos agrícolas, o que em via de regra ocorre é
que o índice parte de um valor de base (entre 0,2 e 0,4) na ocasião da implantação da cultura, acresce até
valores próximos de 1 durante o período de máximo desenvolvimento do cultivo e inicia uma queda acentuada
(queda essa que coincide com o período de senescência da cultura) atingindo valores próximos ao valor de base
na ocasião da maturidade plena (ponto de colheita). Em resumo, aclives e declives acentuados no início e fim,
respectivamente, do período de cultivo das culturas agrícolas.

GRÁFICO DE PLUVIOSIDADE DOS ANOS SAFRA 19/20 E 20/20

Pinhais/PR, 21 de julho de 2020
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VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO
Mapa de localização - Rota a partir de Guaraí/TO
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VERIFICAÇÃO RETROATIVA DE CULTIVO
1. REGISTROS FOTOGRÁFICOS - FAZENDA PLANETA 2

Registro fotográfico nº 1
Área com pastagem em formação (1)
Coordenadas: -8.69190258333; -48.98860875
2020:07:16-11:49:42

Registro fotográfico nº 2
Área com pastagem em formação (2)
Coordenadas: -8.69190394444; -48.9886087222
2020:07:16-11:49:34

Registro fotográfico nº 3
Área de mata (1)
Coordenadas: -8.68893936111; -48.9856111111
2020:07:16-11:11:01

Registro fotográfico nº 4
Área de mata (2)
Coordenadas: -8.68864547222; -48.9853658611
2020:07:16-11:11:14

Registro fotográfico nº 5
Área de mata
Coordenadas: -8.6870195; -48.9916733611
2020:07:16-11:45:32

Registro fotográfico nº 6
Curral (1)
Coordenadas: -8.69283727778; -48.989706
2020:07:16-11:55:10
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Registro fotográfico nº 7
Curral (2)
Coordenadas: -8.69283530556; -48.9897450556
2020:07:16-11:36:15

Registro fotográfico nº 8
Pastagem em formação (1)
Coordenadas: -8.69080891667; -48.9856145556
2020:07:16-11:42:34

Registro fotográfico nº 9
Pastagem em formação (2)
Coordenadas: -8.69081033333; -48.9856140833
2020:07:16-11:42:36

Registro fotográfico nº 10
Pastagem em formação (3)
Coordenadas: -8.69203411111; -48.9888943056
2020:07:16-11:12:53

Registro fotográfico nº 11
Pastagem em formação
Coordenadas: -8.69081161111; -48.9856138889
2020:07:16-11:42:50

Registro fotográfico nº 12
Placa da propriedade
Coordenadas: -8.69680930556; -48.9946840556
2020:07:16-12:02:39
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Registro fotográfico nº 13
Visão aérea panorâmica (1)
Coordenadas: -8.69129713889; -48.9872823333
2020:07:16-11:40:59

Registro fotográfico nº 14
Visão aérea panorâmica (2)
Coordenadas: -8.69118002778; -48.9869927222
2020:07:16-11:41:18

Registro fotográfico nº 15
Visão aérea panorâmica (3)
Coordenadas: -8.69081338889; -48.9856149167
2020:07:16-11:42:43

Registro fotográfico nº 16
Visão aérea panorâmica (4)
Coordenadas: -8.690811; -48.9856155
2020:07:16-11:42:47

Registro fotográfico nº 17
Visão aérea panorâmica área agricultável (1)
Coordenadas: -8.69238413889; -48.9875813611
2020:07:16-11:48:50

Registro fotográfico nº 18
Visão aérea panorâmica área agricultável (2)
Coordenadas: -8.69238655556; -48.9875797778
2020:07:16-11:48:54
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Registro fotográfico nº 19
Visão aérea panorâmica área agricultável (3)
Coordenadas: -8.69242436111; -48.9878395
2020:07:16-11:49:04

Registro fotográfico nº 20
Visão aérea panorâmica área agricultável (4)
Coordenadas: -8.69280975; -48.9898094722
2020:07:16-11:52:08

Registro fotográfico nº 21
Visão aérea panorâmica área agricultável (5)
Coordenadas: -8.68727244444; -48.9895891944
2020:07:16-11:44:22

Registro fotográfico nº 22
Visão aérea panorâmica área agricultável (6)
Coordenadas: -8.68727405556; -48.9895881667
2020:07:16-11:44:27

Registro fotográfico nº 23
Visão aérea panorâmica área agricultável (7)
Coordenadas: -8.68701730556; -48.9916768333
2020:07:16-11:45:20

Registro fotográfico nº 24
Visão aérea panorâmica área agricultável (8)
Coordenadas: -8.68701683333; -48.9916770833
2020:07:16-11:45:23
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Registro fotográfico nº 25
Visão aérea panorâmica área agricultável
Coordenadas: -8.69281730556; -48.98980425
2020:07:16-11:08:20

Registro fotográfico nº 26
Visão panorâmica da área (1)
Coordenadas: -8.69161788889; -48.9898525
2020:07:16-11:09:29

Registro fotográfico nº 27
Visão panorâmica da área (2)
Coordenadas: -8.69066391667; -48.9878368889
2020:07:16-11:10:07

Registro fotográfico nº 28
Visão panorâmica da área (3)
Coordenadas: -8.69016808333; -48.9871153056
2020:07:16-11:10:21

Registro fotográfico nº 29
Visão panorâmica da área (4)
Coordenadas: -8.692562; -48.9898511944
2020:07:16-11:40:14

Registro fotográfico nº 30
Visão panorâmica da área (5)
Coordenadas: -8.69156752778; -48.9878190556
2020:07:16-11:40:51
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Registro fotográfico nº 31
Visão panorâmica da área (6)
Coordenadas: -8.68890491667; -48.9866203333
2020:07:16-11:43:33

Registro fotográfico nº 32
Visão panorâmica da área (7)
Coordenadas: -8.68764563889; -48.98781375
2020:07:16-11:43:59

Registro fotográfico nº 33
Visão panorâmica da área (8)
Coordenadas: -8.68702413889; -48.9916448333
2020:07:16-11:44:52

Registro fotográfico nº 34
Visão panorâmica da área (9)
Coordenadas: -8.69281733333; -48.9899487222
2020:07:16-11:53:40

Registro fotográfico nº 35
Visão panorâmica da área
Coordenadas: -8.69241266667; -48.9907265278
2020:07:16-11:08:35

Registro fotográfico nº 36
Visão panorâmica
Coordenadas: -8.68701125; -48.9916757222
2020:07:16-11:45:14
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Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Guaraí

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CIVIL DA COMARCA DE GUARAÍ
– TO

Autos nº.

0002360-65.2020.8.27.2721

O MUNICÍPIO DE GUARAÍ, já qualificado nos autos, através de seus advogados, vem perante Vossa
Excelência, manifestar ciência dos eventos 176 e 223, e por oportuno, informar que não há divergências nos
créditos habilitados e não há novos créditos para se habilitar.
Por fim, requer seja homologado o crédito informado pelo Administrador Judicial no evento 78.
Nestes Termos.
Pede e espera Deferimento.
Guaraí, 28 de julho de 2020.
Pabllo Vinicius Félix de Araújo
Advogado - OAB/TO 3976
Thammille Lenanda S. Félix Godoy
Advogada – OAB/TO 8900

Antônio Frange Júnior
Brenda Scatolin
Eri Borges Regitano
Tallita Carvalho de Miranda

JoicyleneRufina Silva
Kellen Frange Corrêa Ramos
Rosane Santos da Silva

Viviane Martins Frange
TríciaThommen Maciel
Yelaila Araújo e Marcondes

EXCELENTISSMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA
COMARCA DE GUARAÍ - TO.

Processo n°: 0002360-65.2020.8.27.2721

FOCO

AGRONEGÓCIOS

S/A

e outros

–

“em

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL”, já devidamente qualificados no processo em epígrafe, por meio de seu procurar
signatário, vem perante Vossa Excelência informar e requerer o quanto segue:
É de conhecimento deste D. Juízo que os Recuperandos em prol da melhor reunião
de ativos para a concretização de seu soerguimento, confessando de forma regular suas dívidas
perante os fundos e instituições financeiras, requereram nos eventos de nº 113 e 141 o
levantamento dos valores com origem em títulos endossados, fossem depositados em juízo a
seu favor, para que possam pagar os credores nos termos do Plano de Recuperação Judicial.
Em Decisão acostada em evento de nº 176 este D. Juízo intimou os Recuperandos
para esclarecerem e melhor fundamentarem seus pedidos.
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Em obediência à determinação judicial, no evento de nº 211 os Recuperandos
atendendo à decisão deste D. Magistrado, prestaram maiores esclarecimentos sobre os contratos
firmados entre as partes, bem como juntaram os títulos endossados que deram origem aos
créditos confessados na recuperação judicial.
Assim, os Recuperandos vem a presença deste D. Juízo não somente reiterar a
integralidade do teor das petições acostadas nos eventos de nº 113, 141 e 211, como em
complemento às informações prestadas, informar que já existem ações de consignação em
pagamento movida pelos clientes dos Recuperandos para depositar em juízo valores
correspondentes aos créditos confessados e arrolados nesta recuperação judicial.
São elas:


0018704-97.2020.8.27.2729 – 2ª Vara Cível de Palmas/TO - HARLLEY
FABIANE CANGUSSU PIRES X FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA,
SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS,

FIDUSSIA FUNDO DE

INVESTIMENTO EM

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e NOVA S.R.M.
ADMINISTRACAO DE RECURSOS E FINANCAS S/A.
Valor: R$ 306.319,95 (trezentos e seis mil, trezentos e dezenove reais e
noventa e cinco centavos)


0017706-32.2020.8.27.2729 – 5ª Vara Cível de Palmas/TO - ADÃO
KREUSCHER NETO e CONCEICAO APARECIDA FREGOLAO
KREUSCHER X FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA, SIGMA CREDIT
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,
FIDUSSIA

FUNDO

DE

INVESTIMENTO

EM

DIREITOS

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e RED ASSET FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS REAL LP.
Valor: R$ 153.665,00 (cento e cinquenta e três mil reais, seiscentos e
sessenta e cinco reais)
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JoicyleneRufina Silva
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Rosane Santos da Silva

Viviane Martins Frange
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0801214-61.2020.8.10.0026 – 1ª Vara Cível de Balsas - MARTIM
KAHLMEIER X FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA.
Valor: R$ 246.600,29 (duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos reais e
vinte e nove centavos)

Desta forma, trata-se do montante total de R$ 706.585,24 (setecentos e seis mil,
quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), correspondente a dívida dos
Recuperandos, já confessadas nessa recuperação judicial para serem devidamente quitadas nos
termos do Plano de Recuperação Judicial apresentado.
Neste termos, sabendo-se que os fundos e instituições financeiras irão receber seus
créditos dentro da recuperação judicial, havendo pagamento a ser realizado pelos clientes dos
Recuperandos, estes devem ser feitos diretamente a eles, pois neste momento de crise
necessitam da maior reunião possível de recursos para alcançar o objetivo central do
procedimento recuperacional que é a manutenção da fonte produtora para a preservação da
atividade empresarial exercida.
Não há dúvidas que os valores depositados em juízo pertencem aos Recuperandos,
afinal trata-se de pagamentos por serviços e produtos por eles oferecidos, não sendo justo que
os montantes supracitados sejam direcionados aos seus credores.
Ora Excelência os fundos listados estão garantidos pela confissão de dívida feita
nestes autos, os Recuperandos porém, necessitam destes recurso para permanecer em atividade.
Não bastasse a crise econômico-financeira vivenciada pelos Recuperandos nos
últimos anos, o país vivencia no momento, forte crise econômica em razão da pandemia
mundial causada pelo COVID-19, a qual certamente tem abatido com mais força os pequenos
e médios empresários e empresas como os Recuperandas.
Neste cenário, não há dúvidas que medidas necessitam ser tomadas para que haja
um reequilíbrio econômico no país, evitando-se uma recessão econômica como não se vê há
muitos anos.
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Antônio Frange Júnior
Brenda Scatolin
Eri Borges Regitano
Tallita Carvalho de Miranda

JoicyleneRufina Silva
Kellen Frange Corrêa Ramos
Rosane Santos da Silva

Viviane Martins Frange
TríciaThommen Maciel
Yelaila Araújo e Marcondes

Neste sentido, para aqueles que se encontram sujeitos ao procedimento da
recuperação judicial, a melhor forma de realizar este equilíbrio é permitir que empresas e
instituições com situações financeiras mais sólidas, contribuam como maior quota de sacrifício,
para permitir o soerguimento dos devedores.
Assim, não há dúvidas que os pedidos reiterados pelos Recuperandos são o que
mais se coadunam com objetivo central da recuperação judicial, principalmente no momento
tão crítico que vive a economia do país.
Ademais, importa lembrar a universalidade do D. Juízo Recuperacional, único
competente para decidir questões que afetem o patrimônio daqueles que submetem à
recuperação judicial.
Portanto, pelos exposto, reitera-se a integralidade dos pedidos acostados aos
eventos de nº 113, 141 e 211, bem como, fundamentados na competência exclusiva deste D
Juízo para decidir questões que toquem o patrimônio dos Recuperandos, requer seja
determinado o levantamento dos valores depositados nos autos de nº 001870497.2020.8.27.2729, 0017706-32.2020.8.27.2729 e 0801214-61.2020.8.10.0026, por ser medida
que melhor atende aos princípios do instituto recuperacional.
Outrossim, requer que todas as intimações sejam feitas em nome do Dr. Antônio
Frange Júnior, OAB/MT 6.218, sob pena de nulidade.
Nestes termos, pede deferimento
Guaíra/TO, 28 de julho de 2020.

ANTÔNIO FRANGE JUNIOR

ROSANE SANTOS DA SILVA

OAB/MT 6.218

OAB/MT 17.087
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ADVOGADOS
Eduardo Antônio Kalache
Luiz Sérgio Chame
Manoel M. da Costa Braga Neto
__________________________________________________________________

Roberto de Gayoso e Almendra
Edna Dinis da Costa Braga
Ana Cláudia Ferreira França Correa
Rodrigo A. Kalache de Paiva
Rafaela Faroni Ganem
Yamba Souza Lanna
André Alves de Almeida Chame
Julieta Diniz Cuquejo
Juliana Dinis da Costa Braga
André Dinis Angelo
Rodrigo Barbosa Leite
André R. Salamonde Pinho
Fernando M. Kalache
Rafael Rodrigues Giraud
Marcelo Dinis da Costa Braga
André Vasconcelos Roque
Gustavo S. Almeida
Carlos Fernando Filgueiras M. da Silva
Fernanda Trindade S. Almeida
Julyana Iunes Pinho
Gustavo A. Di Lego
Lys Miranda Alves
Luciana Ferreira Cuquejo
João Luiz Baltasar Jardim

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guaraí - Tocantins
Processo: 0002360-65.2020.8.27.2721

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA
GOAL ONE, fundo de investimentos em direitos creditórios constituído sob a forma de
condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF, 12.610.459/0001-96, representado por
SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A, inscrita no CNPJ sob o nº
62.285.390/0001-40, instituição financeira autorizada pela CVM para o exercício
profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato
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ADVOGADOS

Declaratório nº 1.498, de 28 de agosto 1990, com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar, por seu procurador
abaixo assinado, nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, proposta pela FOCO
AGRONEGÓCIOS S/A E OUTRAS, em decorrência do edital previsto no artigo 7º, §2º
e artigo 53 da Lei 11.101/2005, vem, perante este MM. Juízo, com fulcro no artigo 8º da
referida legislação, apresentar sua IMPUGNAÇÃO nos termos que se seguem.

Conforme se verifica da análise do edital publicado, a Recuperanda
classificou o crédito do ora peticionária como quirografário, se sujeitando ao regimento
da Recuperação Judicial.

Ocorre que, conforme restará demonstrado a seguir, é evidente a não
sujeição do crédito da peticionário ao regime falimentar, eis que advindo de contrato de
alienação fiduciária!

Ab initio, cumpre destacar que a Recuperanda, em 31 de janeiro de 2020,
visando à obtenção de recursos para o financiamento das suas atividades, firmou junto
ao Impugnante Instrumento Particular de Confissão de Dívida. (DOC. 01)

Como garantia de proteção ao capital de seus cooperados, o Credor
condicionou à concessão do empréstimo em questão à constituição de alienação
fiduciária sobre bens móveis. Justamente por se tratar de uma garantia mais tangível e
segura, o banco Credor se socorreu na alienação fiduciária como uma forma de máxima
proteção ao capital emprestado.

Foi essa a garantia que permitiu à Recuperanda a tomada de crédito junto
ao banco ora peticionário, com condições significativamente mais vantajosas do que as
praticadas por outras instituições de crédito em atividade em nosso país.

Ocorre que, por conta de sucessivos insucessos em sua operação, a
empresa devedora buscou na Recuperação Judicial uma forma de evitar a sua iminente
quebra.
Av. Almirante Barroso nº 52 25º andar • Centro • Rio de Janeiro • RJ
Tel: 55 21 2217 1200 • Fax: 55 21 2533 7769
e-mail: kcbadvs@kcbadvogados.com.br • www.kcbadvogados.com.br
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

KALACHE, CHAME, COSTA BRAGA
_________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOGADOS

De maneira notadamente irresponsável, em atitude típica daqueles que
buscam toda uma sorte de subterfúgios para inadimplir suas obrigações, a Recuperanda
“jogou num mesmo saco” o Fundo ora peticionário e os demais credores com os quais
vem se relacionando.

Omitiu a Recuperanda, no entanto, que os aludidos créditos sequer se
sujeitam à Recuperação Judicial em tela.

Vejamos o que dispõe o artigo 49 da Lei n.º 11.101/2005 em seu parágrafo
3º a esse respeito:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
(...)
§ 3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário
de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário
ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos
contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive
em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de
venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos
efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de
propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a
legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de
suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a
retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital
essenciais a sua atividade empresarial.”

É inegável que o contrato firmado entre as partes dispõe de garantias
fiduciárias que o impede de ser submetido à Recuperação Judicial.
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A análise detida do dispositivo legal supratranscrito permite notar que o
legislador foi categórico ao prever que o proprietário fiduciário não se sujeitaria à
Recuperação Judicial.

Assim, o fato de o devedor se encontrar em recuperação judicial não retira
do ora peticionário, apesar de listado pela Recuperanda como credor quirografário, a
prerrogativa de executar de forma individual os créditos garantidos por alienação
fiduciária, vez que protegidos estes pelo Art. 49, § 3º da LRF.

Por mais que o espírito da lei seja o da busca pela recuperação e
preservação do fundo de empresa, não se pode admitir o atropelo do ato jurídico perfeito,
em especial quando tal atropelo se afigura conflitante com a letra da lei, conforme
demonstrado acima.

Trazidos os presentes esclarecimentos, pugna o Fundo ora peticionário pelo
ACOLHIMENTO DESTA IMPUGNAÇÃO, de maneira a reconhecer seu crédito como
extraconcursal, de modo a oportunizar a prerrogativa do Credor de reaver ou até mesmo
executar de forma individual os créditos havidos contra a Recuperanda, eis garantidos
por alienação fiduciária.

Sem prejuízo, requer o ora peticionário a inclusão na capa dos autos do
nome da Dra. Pollyanna Serrão Botelho Almeida, advogada inscrita na OAB/RJ sob n.º
175.157, a fim de que futuras publicações sejam realizadas em nome do referido patrono,
sob pena de nulidade.

Termos em que,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 29 de julho de 2020.

POLLYANNA SERRÃO
OAB/RJ n.º 175.157

JOÃO BALTASAR
OAB/RJ n.º 197.209
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REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
EMPÍRICA GOAL ONE
CNPJ/MF nº 12.610.459/0001-96.
O “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA GOAL ONE”,
disciplinado pela Resolução n° 2.907, de 29 de novembro de 2001, do Conselho
Monetário Nacional (“CMN”), pela Instrução nº 356, de 17 de dezembro de 2001, da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, e demais disposições
legais e regulamentares aplicáveis, será regido pelo presente regulamento
(“Regulamento”), conforme o disposto abaixo.
1.

OBJETO

1.1

O “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA

GOAL ONE”, doravante designado simplesmente “Fundo”, tem por objeto a captação de
recursos para aquisição de Direitos Creditórios, originários de operações de natureza
industrial, comercial e de prestação de serviços.
1.2

Os termos definidos e expressões adotadas neste Regulamento em letras

maiúsculas terão o significado a eles atribuído no Anexo I do presente Regulamento,
aplicável tanto no singular quanto no plural.
2.

FORMA DE CONSTITUIÇÃO

2.1

O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, de modo que

suas Cotas somente serão resgatadas ao término do prazo de duração de cada Série ou
Classe de Cotas ou em virtude de sua liquidação, sendo admitida a amortização das
Cotas, conforme disposto no presente Regulamento.
3.

PRAZO DE DURAÇÃO

3.1

O Fundo terá prazo de duração de 10 (dez) anos, podendo tal prazo ser

prorrogado por deliberação de Assembleia Geral de Cotistas, conforme estipulado no
item 19.1, xi abaixo.
3.2

O Fundo poderá também ser liquidado por deliberação da Assembleia

Geral, observado o disposto nas cláusulas 19 e 23 abaixo. Cada Série de Cotas Seniores
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ou Classe de Cotas Subordinadas Mezanino, se houver, terá a duração especificada no
respectivo Suplemento.
4.

PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO

4.1

O Fundo é administrado pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista

S.A., instituição financeira devidamente autorizada e habilitada pela CVM à
administração de carteira de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 1.498,
de 28 de agosto de 1990, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar, inscrita no CNPJ sob o
nº 62.285.390/0001-40.
4.1.1

A

Instituição

Administradora

poderá,

sem

prejuízo

de

sua

responsabilidade e da do diretor responsável, contratar serviços de:
i)

gestão da carteira do Fundo com terceiros autorizados pela CVM de acordo com
o disposto na regulamentação aplicável aos administradores de carteiras de
valores mobiliários;

ii)

consultoria especializada, que objetive dar suporte e subsidiar à Instituição
Administradora e a Gestora, em suas atividades de análise e seleção de direitos
creditórios para integrarem a carteira do Fundo;

iii)

custódia, prestada por instituição credenciada na CVM, para o desempenho
dessa atividade; e

iv)
4.2

agente de cobrança de créditos inadimplidos.
As funções de gestão da carteira do Fundo ficarão a cargo da Empírica

Investimentos Gestão de Recursos Ltda., sociedade com sede no Município de Barueri,
Estado de São Paulo, na Al. Rio Negro, 500, Torre B, conjunto 502, Alphaville, e inscrita
no CNPJ sob o nº 10.896.871/0001-99, devidamente credenciada na CVM como
administradora de carteira.
4.3

A Instituição Administradora contratou, nos termos do Contrato de

Prestação de Serviço de Consultoria de Análise, Seleção e de Cobrança de Direitos
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Creditórios, a Goal Fomento Mercantil Ltda., com sede Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida das Américas nº 7899, bloco 2, sala 601 e 606, Edifício Platinum
Advance Offices, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.495.156/0001-65, para
dar suporte e subsidiar a Instituição Administradora e/ou Gestora em suas atividades de
prospecção de Cedentes e Direitos Creditórios, o cadastro de Cedentes, análise e préseleção dos Cedentes e dos Direitos Creditórios, bem como atuar como agente de
cobrança dos Direitos Creditórios inadimplidos.
5.

OBRIGAÇÕES, VEDAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS PRESTADORES DE

SERVIÇO DO FUNDO
5.1

A Instituição Administradora, observadas as limitações estabelecidas no

presente item, neste Regulamento e nas demais disposições legais e regulamentares
pertinentes, tem amplos e gerais poderes para praticar todos os atos necessários à
administração do Fundo e para exercer os direitos inerentes aos Direitos Creditórios que
integrem a carteira do Fundo, assumindo a obrigação de aplicar em sua administração
os princípios técnicos recomendáveis e o cuidado e a diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na condução de seus próprios negócios, sempre no único e
exclusivo benefício dos Cotistas, observados os direitos, garantias e prerrogativas
especiais dos titulares das Cotas Seniores definidos nos Documentos do Fundo.
5.2
i)

Incluem-se entre as obrigações da Instituição Administradora:
celebrar os Documentos do Fundo por ordem e conta do Fundo e contratar,
também por conta e ordem do Fundo, Agência Classificadora de Risco e Auditor
Independente encarregado da revisão das demonstrações financeiras e das
contas do Fundo e da análise de sua situação e da atuação da Instituição
Administradora;

ii)

iniciar ou fazer com que se inicie, quando for o caso, quaisquer procedimentos,
judiciais ou extrajudiciais, necessários à salvaguarda dos direitos, interesses e
prerrogativas dos Cotistas;

iii)

praticar todos os atos de administração ordinária do Fundo, de modo a manter a
sua boa ordem legal, operacional e administrativa;
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iv)

monitorar o cumprimento integral pelo Fundo dos limites, índices e critérios
referidos neste Regulamento;

v)

monitorar, a qualquer tempo e sem qualquer custo adicional para o Fundo, o
cumprimento das funções atribuídas ao Cedente e ao Custodiante;

vi)

informar imediatamente à Agência Classificadora de Risco a ocorrência dos
seguintes eventos:
a)

substituição do Auditor Independente ou do Custodiante;

b)

ocorrência de qualquer Evento de Avaliação ou Evento de Liquidação
Antecipada; e

c)
vii)

celebração de aditamentos aos Documentos do Fundo.

entregar e/ou manter à disposição da Agência Classificadora de Risco cópia dos
relatórios preparados pela própria Instituição Administradora, pelo Custodiante,
pelo Cedente e/ou demais prestadores de serviços contratados pelo Fundo, nos
termos dos Documentos do Fundo;

viii)

notificar a Agência Classificadora de Risco a respeito da convocação de quaisquer
Assembleias Gerais, em até 5 (cinco) dias contados de sua convocação, bem como
notificar a Agência Classificadora de Risco a respeito das deliberações tomadas
em Assembleias Gerais em até 5 (cinco) dias contados de sua realização;

ix)

registrar o documento de constituição do Fundo e o presente Regulamento e
seu(s) anexo(s), bem como eventuais alterações e futuras versões do
Regulamento e de seu(s) anexo(s), em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos da cidade sede da Instituição Administradora;

x)

manter atualizados e em perfeita ordem:
a)

a documentação relativa às operações do Fundo;

b)

o registro dos Cotistas;
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c)

o livro de atas de Assembleias Gerais;

d)

o livro de presença de Cotistas;

e)

o prospecto de que trata o artigo 23 da Instrução CVM 356, se houver;

f)

os demonstrativos trimestrais de que trata o artigo 8°, §§3° e 4º, da
Instrução CVM 356;

g)

o registro de todos os fatos contábeis referentes ao Fundo;

h)

os relatórios do Auditor Independente; e

i)

o Regulamento, alterando-o em razão de deliberações da Assembleia
Geral, bem como independentemente destas, para fins exclusivos de
adequação à legislação em vigor e/ou cumprimento de determinações da
CVM, devendo, nestes dois últimos casos, providenciar a divulgação das
alterações aos Cotistas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de
sua ocorrência.

xi)

receber quaisquer rendimentos ou valores do Fundo diretamente ou por meio do
Custodiante;

xii)

entregar aos Cotistas, gratuitamente e mediante recibo, exemplar deste
Regulamento e do prospecto de que trata o artigo 23 da Instrução CVM 356, se
houver;

xiii)

cientificar os Cotistas do nome do periódico utilizado para divulgação de
informações e da taxa de administração praticada;

xiv)

providenciar que os Cotistas assinem o termo de adesão a este Regulamento na
mesma data de subscrição de Cotas e manter à disposição da CVM os termos
referidos no artigo 23, §1º, da Instrução CVM 356, devidamente assinados pelos
Cotistas por ocasião de seu ingresso no Fundo;
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xv)

divulgar todas as informações exigidas pela regulamentação pertinente ou por
este Regulamento, na forma prevista pelos mesmos;

xvi)

custear as despesas de propaganda do Fundo, se houver;

xvii)

fornecer, anualmente, aos Cotistas documento contendo informações sobre os
rendimentos auferidos no ano civil e, com base nos dados relativos ao último dia
do mês de dezembro, sobre o número de Cotas de sua propriedade e respectivo
valor;

xviii)

sem prejuízo da observância dos procedimentos relativos às demonstrações
financeiras previstas na Instrução CVM 356, manter, separadamente, registros
analíticos com informações completas sobre toda e qualquer modalidade de
negociação realizada entre a Instituição Administradora e o Fundo;

xix)

providenciar trimestralmente, no mínimo, a atualização da classificação de risco
do Fundo, ou dos Direitos Creditórios e demais ativos integrantes da carteira do
Fundo;

xx)

divulgar aos Cotistas eventual rebaixamento da classificação de risco do Fundo,
no prazo máximo de 3 (três) dias do recebimento de tal informação;

xxi)

convocar a Assembleia Geral, nos termos deste Regulamento;

xxii)

no caso de intervenção ou liquidação extrajudicial do Custodiante, requerer o
imediato direcionamento do fluxo de recursos provenientes dos Direitos
Creditórios para outra conta de depósito de titularidade do Fundo e convocar
Assembleia Geral para decidir pela contratação de novo custodiante, se for o
caso, ou pela liquidação do Fundo;

xxiii)

prestar todas as informações e dados relacionados ao Fundo solicitados pela
Agência Classificadora de Risco;

xxiv)

prestar à Gestora, sempre que solicitado e em prazo hábil, todas as informações
necessárias acerca do Fundo;
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xxv)

disponibilizar em sua página na rede mundial de computadores (a) quaisquer
informações relativas ao fundo divulgadas para cotistas ou terceiros, exceto (1)
em relação a informações divulgadas a prestadores de serviços do Fundo, desde
que tais informações sejam necessárias à execução de suas atividades; (2) em
relação a informações divulgadas a órgãos reguladores e autorreguladores,
quando tais informações visem atender solicitações legais, regulamentares ou
estatutárias; e (3) informações sigilosas e confidenciais relativas ao Cedente, nas
quais se incluem, mas não se limitam, a políticas de crédito; e (b) as regras e
procedimentos adequados, por escrito e passíveis de verificação, relativos à
verificação do efetivo cumprimento das obrigações atribuídas aos prestadores de
serviços eventualmente contratados pelo Fundo, conforme permitido nos termos
deste Regulamento;

xxvi)

fornecer informações relativas aos Direitos Creditórios adquiridos ao Sistema de
Informações de Créditos do Banco Central do Brasil (SCR), nos termos da norma
específica;

xxvii) executar (a) a escrituração das Cotas, incluindo a abertura e manutenção das
respectivas contas de depósito em nome dos Cotistas; (b) a manutenção de
registros analíticos completos de todas as movimentações de titularidade
ocorridas nas contas de depósito abertas em nome dos Cotistas; (c) a
manutenção dos documentos necessários à comprovação da condição de
Investidor Qualificado dos Cotistas, em perfeita ordem; e (d) o fornecimento aos
Cotistas, anualmente, de documento contendo informações sobre os
rendimentos auferidos no ano civil e, com base nos dados relativos ao último dia
do mês de dezembro, sobre o número de Cotas, sua propriedade e respectivo
valor.
5.3
i)

É vedado à Instituição Administradora:
prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma nas
operações praticadas pelo Fundo;

ii)

utilizar ativos de sua própria emissão ou coobrigação como garantia das
operações praticadas pelo Fundo; e
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iii)

efetuar aportes de recursos no Fundo, de forma direta ou indireta, a qualquer
título, ressalvada a hipótese de aquisição de Cotas.

5.3.1

As vedações de que tratam os itens 5.3 (i) a (iii) acima abrangem os

recursos próprios das pessoas físicas e das pessoas jurídicas controladoras da Instituição
Administradora, bem como os ativos integrantes das respectivas carteiras e os de
emissão ou coobrigação dessas.
5.3.2

Excetuam-se do disposto no item 5.3.1 acima os títulos de emissão do

Tesouro Nacional e os créditos securitizados pelo Tesouro Nacional integrantes da
carteira do Fundo.
5.4
i)

É vedado à Instituição Administradora, em nome do Fundo:
emitir quaisquer Classes ou Séries de Cotas não expressamente autorizadas neste
Regulamento;

ii)

prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma;

iii)

realizar operações e negociar com ativos financeiros ou modalidades de
investimento não previstos neste Regulamento;

iv)

aplicar recursos diretamente no exterior;

v)

adquirir Cotas do próprio Fundo;

vi)

pagar ou ressarcir-se de multas impostas em razão do descumprimento de
normas previstas neste Regulamento e nas demais disposições legais e
regulamentares pertinentes;

vii)

vender Cotas a prestação;

viii)

prometer rendimento predeterminado aos Cotistas;

ix)

fazer, em sua propaganda ou em outros documentos apresentados aos
investidores, promessas de retiradas ou de rendimentos, com base em seu
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próprio desempenho, no desempenho alheio ou no de ativos financeiros ou
modalidades de investimento disponíveis no âmbito do mercado financeiro;
x)

efetuar operações envolvendo derivativos, com exceção de operações com
caráter de proteção da carteira;

xi)

obter ou conceder empréstimos;

xii)

efetuar locação, empréstimo, penhor ou caução dos direitos e demais ativos
integrantes da carteira do Fundo;

xiii)

vender Direitos Creditórios a terceiros por preço inferior ao seu valor contábil
sem a prévia anuência da Assembleia Geral; e

5.5
i)

A Gestora desempenhará as seguintes funções:
realizar a gestão profissional dos Direitos Creditórios e demais Outros Ativos
integrantes da carteira do Fundo;

ii)

decidir pela aquisição e alienação de Direitos Creditórios e Outros Ativos,
baseando-se (a) na política de crédito da Consultora Especializada , (b) na prévia
análise e seleção dos Direitos Creditórios pela Consultora Especializada e (c) no
atendimento aos Critérios de Elegibilidade verificados pelo Custodiante;

iii)

controlar o enquadramento fiscal do Fundo de modo a que seja classificado como
fundo de longo prazo – LP;

iv)

monitorar e controlar os indicadores de desempenho da carteira do Fundo, tais
como, mas não limitado a, Índice de Liquidez, Índice de Inadimplência, taxa
média, prazo médio de vencimento dos Direitos Creditórios, os Limites de
Concentração por Cedente e Devedores, spread excedente e outros;

v)

monitorar as Razões de Garantia;

vi)

monitorar, controlar e gerir a Reserva de Caixa e Reserva de Amortização; e
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vii)

acompanhar as atividades desempenhadas pela Consultora Especializada.

5.6

A Consultora Especializada auxiliará a Gestora na análise, seleção e

monitoramento dos Direitos Creditórios, visando a mitigação de riscos, com
maximização da rentabilidade dos ativos do Fundo, sempre em estrita observância ao
presente Regulamento, desempenhando as seguintes funções:
i)

prospecção de Cedentes e Direitos Creditórios;

ii)

cadastro de Cedentes;

iii)

análise de crédito;

iv)

pré-seleção e formalização das cessões de Direitos Creditórios, observando a
política de investimento do Fundo;

v)

monitoramento e gestão de risco de crédito;

vi)

cobrança judicial e extrajudicial dos Direitos Creditórios inadimplidos.

6.

REMUNERAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA

6.1

Será devida à Instituição Administradora, a título de remuneração pelo

desempenho de suas atribuições de administração do Fundo, definidas neste
Regulamento e nos Documentos do Fundo, uma Taxa de Administração incidente sobre
o Patrimônio Líquido do Fundo, a ser paga mensalmente. Essa Taxa de Administração
remunerará os serviços de administração do Fundo, gestão da carteira e análise e seleção
de Direitos Creditórios para integrarem a carteira do Fundo e será calculada e
provisionada pelo Custodiante todo Dia Útil, à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta
e dois avos).
6.1.1

A Taxa de Administração será composta pela remuneração da Instituição

Administradora,

pela

remuneração

da

Gestora

ConsultoraEspecializada, conforme discriminadas abaixo:

17

e

pela

remuneração

da

i)

Instituição Administradora: pela prestação dos serviços de administração, será
devido à Instituição Administradora remuneração equivalente ao maior valor
entre (a) 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o
Patrimônio Líquido ou b) valor mínimo mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
atualizados anualmente pela variação positiva do IGPM;

ii)

Gestora: pela prestação dos serviços de gestão, será devido à Gestora
remuneração equivalente a 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano,
incidente sobre o Patrimônio Líquido. A taxa prevista neste item terá o valor
mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atualizados anualmente pela
variação positiva do IGPM;

iii)

Consultora Especializada: pela prestação dos serviços de consultoria
especializada, nos termos do Contrato de Consultoria, será devidoà Consultora
Especializada, remuneração equivalente a 9,11% (nove virgula onze por cento) ao
ano, incidente sobre os Direitos Creditórios que integrem a carteira do Fundo de
até R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais); e (b) 4% (quatro por cento) ao
ano, incidente sobre os Direitos Creditórios que integrem a carteira do Fundo que
exceder a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) A taxa prevista neste item
terá o valor mínimo mensal de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil
reais) atualizados anualmente pela variação positiva do IGPM;

6.1.2

A Taxa de Administração será paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil

do mês subsequente ao vencido.
6.1.2

A remuneração da Consultora Especializada disposto no item 6.1.1 (iii)

acima, deverá ser calculada com a carteira de Direitos Creditórios do Fundo do último
Dia Útil de cada mês calendário anterior ao pagamento.
6.2

Conforme facultado pelo artigo 56, §2º da Instrução CVM 356, a

Instituição Administradora pagará parcelas da Taxa de Administração diretamente pelo
Fundo aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas
não exceda o montante total da Taxa de Administração acima fixada.
6.3

Além da Taxa de Administração, será cobrada do Fundo uma remuneração

devida à Consultora Especializada baseada na rentabilidade das Cotas Subordinadas
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Júnior, denominada Taxa de Performance, correspondente a 25% (vinte e cinco por
cento) sobre o valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior que exceder a 200%
(duzentos por cento) da Taxa DI, em cada período de apuração, já deduzidas as
rentabilidades das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino, bem como todas
as demais despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração.
6.3.1

A Taxa de Performance será calculada e provisionada pelo Custodiante,

diariamente por Dia Útil, e paga diretamente pelo Fundo a cada trimestre civil, a partir
da data da primeira integralização de Cotas, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia
Útil subsequente ao encerramento de cada período de apuração, observando que o
primeiro período de apuração da Taxa de Performance terá início na data de cada
integralização de Cotas do Fundo e término no encerramento do trimestre civil
correspondente.
6.3.2

Entende-se como trimestre civil, para fins de aplicação do disposto no

item 6.3.1 acima, os períodos compreendidos entre:
i)

o 1º (primeiro) Dia Útil do mês de janeiro, inclusive, e o último Dia Útil do mês de
março, inclusive;

ii)

o 1º (primeiro) Dia Útil do mês de abril, inclusive, e o último Dia Útil do mês de
junho, inclusive;

iii)

o 1º (primeiro) Dia Útil do mês de julho, inclusive, e o último Dia Útil do mês de
setembro, inclusive; e

iv)

o 1º (primeiro) Dia Útil do mês de outubro, inclusive, e o último Dia Útil do mês
de dezembro, inclusive.

6.3.3

É vedada a cobrança da Taxa de Performance quando o valor da Cota

Subordinada Júnior for inferior ao seu valor da data da primeira integralização de Cotas
Subordinadas Júnior ou por ocasião da última cobrança efetuada.
6.4

Não poderão ser cobradas dos Cotistas quaisquer outras taxas, tais como

taxa de ingresso e/ou saída.
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7.

SUBSTITUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA E DOS DEMAIS

PRESTADORES DE SERVIÇO
7.1

A Instituição Administradora, mediante aviso divulgado no periódico

utilizado para a divulgação de informações do Fundo ou mensagem de correio eletrônico
ou, ainda, por meio de carta com aviso de recebimento endereçada a cada Cotista, pode
renunciar à administração do Fundo, desde que convoque, no mesmo ato, Assembleia
Geral, a se realizar em 15 (quinze) dias contados da convocação, para decidir sobre sua
substituição ou sobre a liquidação do Fundo, nos termos da Instrução CVM 356 e das
cláusulas 19 e 23 abaixo.
7.1.1

Na hipótese de deliberação pela liquidação do Fundo, a Instituição

Administradora se obriga a permanecer no exercício de sua função até a liquidação total
do Fundo.
7.2

Os Cotistas reunidos em Assembleia Geral também poderão (i) deliberar

pela substituição da Instituição Administradora, devendo encaminhar a esta documento
contendo as razões e os motivos da solicitação de substituição da Instituição
Administradora, e (ii) indicar o nome, a qualificação, experiência e remuneração de
instituições notoriamente capazes de assumir, com o mesmo grau de confiabilidade e
qualidade, todos os deveres e as obrigações da Instituição Administradora, nos termos
da legislação aplicável, do Regulamento e dos demais Documentos do Fundo.
7.3

Na hipótese de deliberação pela Assembleia Geral da substituição da

Instituição Administradora, esta deverá permanecer no exercício regular de suas funções
pelo prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data do pedido de renúncia.
Decorrido este prazo, caso a Assembleia Geral não tenha indicado instituição substituta,
a Instituição Administradora promoverá a liquidação do Fundo.
7.4

A Instituição Administradora deverá, sem qualquer custo adicional para o

Fundo, (i) colocar à disposição da instituição que vier a substituí-la, no prazo de até 15
(quinze) Dias Úteis contado da data de indicação da instituição substituta, todos os
registros, relatórios, extratos, bancos de dados e demais informações sobre o Fundo, de
forma que a instituição substituta possa cumprir, de modo contínuo, os deveres e
obrigações da Instituição Administradora, bem como (ii) prestar qualquer
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esclarecimento sobre a administração do Fundo que razoavelmente lhe venha a ser
solicitado pela instituição que vier a substituí-la.
7.5

As regras da presente seção se aplicam à substituição do Custodiante, da

Gestora e da Consultora Especializadas, no que couber.
8.

CUSTODIANTE

8.1

O exercício da atividade de custódia, escrituração e controladoria dos

ativos e passivos, nos termos do artigo 38 da Instrução CVM 356, bem como os serviços
de controladoria dos ativos do Fundo, caberá a SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista
S.A., instituição financeira devidamente autorizada e habilitada pela CVM à
administração de carteira de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar, inscrita no
CNPJ sob o nº 62.285.390/0001-40.
8.2
i)

O Custodiante é responsável pelas seguintes atividades:
quando da cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo, receber e verificar a
documentação que evidencie o lastro dos Direitos Creditórios;

ii)

quando de sua cessão ao Fundo, validar os Direitos Creditórios em relação aos
Critérios de Elegibilidade estabelecidos no presente Regulamento;

iii)

durante o funcionamento do Fundo, verificar trimestralmente a documentação
que evidencia o lastro dos Direitos Creditórios;

iv)

realizar a liquidação física e financeira dos Direitos Creditórios, evidenciados pelo
Contrato de Cessão e Documentos Comprobatórios da operação;

v)

fazer a custódia e guarda de documentação relativos aos Direitos Creditórios e
Outros Ativos integrantes da carteira do Fundo;

vi)

diligenciar para que seja mantida, às suas expensas, atualizada e em perfeita
ordem, a documentação comprobatória dos Direitos Creditórios, com
metodologia preestabelecida e de livre acesso para o Gestora, Instituição

21

Administradora, o Auditor Independente, Agência Classificadora de Risco e
órgãos reguladores;
vii)

cobrar e receber, em nome do Fundo, pagamentos, resgate de títulos ou qualquer
outra renda relativa aos títulos custodiados, diretamente na conta do Fundo; e

viii)

disponibilizar à Instituição Administradora e à Gestora as informações e dados
necessários ao cálculo, na forma prevista neste Regulamento, dos limites, índices
e parâmetros referidos neste Regulamento, dos Limites de Concentração, bem
como das Razões de Garantia, a Reserva de Amortização e a Reserva de Caixa.

8.2.1

A verificação da documentação que evidencie o lastro dos Direitos

Creditórios referida no item 8.2 (i) e (iii) acima será realizada pelo Custodiante ou por
empresa de auditoria por ela contratada, por meio de auditoria periódica, no mínimo,
sempre por amostragem, nos Direitos Creditórios adquiridos. As inconsistências
apontadas nesta auditoria serão informadas à Instituição Administradora. Não obstante
tal auditoria, o Custodiante não é responsável pela veracidade dos Documentos
Comprobatórios e pela existência dos Direitos Creditórios, sendo, no entanto,
responsável pela pronta informação caso venha a ter conhecimento de eventuais
inconsistências.
8.2.2

Os procedimentos para verificação do lastro dos Direitos Creditórios serão

realizados de acordo com a metodologia descrita no Anexo VI a este Regulamento com
base em amostras de registros operacionais e contábeis, podendo variar de acordo com
o tamanho da carteira e do nível de concentração.
8.2.3

Os Direitos Creditórios deverão ser amparados por Documentos

Comprobatórios, por ocasião da cessão ao Fundo, sendo admitidos documentos
originais, bem como documentos emitidos com suporte analógico, a partir de caracteres
criados em computador ou meio técnico equivalente a de que conste a assinatura do
emitente que utilize certificado admitido pelas partes como válido, ou digitalizada e
certificada nos termos constantes em lei e regulamentação específica.
8.2.4

O recebimento e a guarda dos Documentos Comprobatórios, relativos aos

Direitos Creditórios adquiridos pelo Fundo, serão realizados conforme procedimentos
descritos a seguir:
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i)

Duplicatas: no caso de Direitos Creditórios representados por duplicatas, as
duplicatas deverão ser eletrônicas e endossadas por meio de assinatura digital
pelos Cedentes ao Fundo. A verificação e a guarda das duplicatas eletrônicas
serão realizadas, de forma individualizada, pelo Custodiante, na data da cessão
dos Direitos Creditórios por elas representados. A Consultora Especializada , no
prazo de até 20 (vinte) dias após cada cessão, enviará à certificadora o arquivo
eletrônico com a chave da nota fiscal vinculada a cada duplicata e, na hipótese de
nota fiscal física, deverá ser feito upload da imagem da nota e encaminhada ao
Custodiante. O Custodiante, junto à certificadora, visualizará o arquivo eletrônico
com a chave da nota fiscal vinculada a cada duplicata ou, no caso de nota fiscal
física, o upload da imagem da nota e encaminhada pela Consultora Especializada
ao Custodiante;

ii)

Cheques: no caso de Direitos Creditórios representados por cheques, a
Consultora Especializada recomendará a aquisição dos Direitos Creditórios ao
Fundo, observado, ainda, o atendimento aos Critérios de Elegibilidade, conforme
descrito no presente Regulamento, as Cedentes enviarão os cheques para o
Banco Cobrador em até 3 (três) dias úteis contados a partir da data da cessão dos
Direitos Creditórios; a verificação e a guarda dos Documentos Comprobatórios
serão realizadas pelo Banco Cobrador; na hipótese de inadimplemento dos
Direitos de Crédito, os cheques serão retirados do Banco Cobrador pela
Consultora Especializada, que dará início aos procedimentos de cobrança judicial
e extrajudicial, nos termos deste Regulamento.; e

iii)

Outros: no caso de guarda física de Direitos Creditórios representados por
confissão de dívida com notas promissórias, entre outros, o Custodiante poderá
fazer ou contratar prestadores de serviços habilitados para a guarda dos
documentos, sem prejuízo de sua responsabilidade.

8.2.5

O Custodiante não poderá contratar o Cedente (ou partes a ele

relacionadas) ou instituições contratadas como a Consultora Especializada ou a Gestora
(ou partes a eles relacionadas) para prestar os serviços mencionados no item anterior.
Ademais, em caso de contratações, o Custodiante deverá estabelecer regras e
procedimentos adequados, por escrito e passíveis de verificação, que devem:
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i)

constar do prospecto do Fundo, conforme o caso;

ii)

constar do contrato de prestação de serviços;

iii)

ser disponibilizados e mantidos atualizados na página da Instituição
Administradora na rede mundial de computadores;

iv)

permitir o efetivo controle do Custodiante sobre a movimentação da
documentação relativa aos direitos creditórios integrantes da carteira do Fundo
sob guarda do prestador de serviço contratado; e

v)

permitir verificar o cumprimento, pelo prestador de serviço contratado, do
disposto nos subitens 8.2 (i) e (iii), no que se refere à verificação de lastro dos
Direitos Creditórios, nos subitens 8.2 (v) e (vi) no que se refere à guarda dos
Documentos Comprobatórios, bem como na regulamentação aplicável.

8.3

Desde que previamente aprovado pela Assembleia Geral, a Instituição

Administradora poderá contratar outro Custodiante.
8.3.1

A contratação de novo Custodiante estará sujeita à confirmação da

classificação de risco das Cotas Seniores pela Agência Classificadora de Risco.
8.3.2

Na hipótese dos Cotistas reunidos em Assembleia Geral não aprovarem a

substituição do Custodiante, os Cotistas poderão deliberar pela liquidação do Fundo, nos
termos da cláusula 23 abaixo.
8.3.3

Aplica-se aos procedimentos de substituição do Custodiante, no que

couber, o disposto na cláusula 7 acima.
8.4

O Custodiante poderá renunciar a qualquer tempo às funções a este

atribuídas nos termos deste Regulamento e dos demais Documentos do Fundo.
8.5

Agente Cobrador. A Instituição Administradora contratou a Consultora

Especializada como Agente Cobrador, para prestar ao Fundo os serviços de cobrança de
Direitos Creditórios inadimplidos, conforme os procedimentos previstos no Anexo III
deste Regulamento. Não caberá ao Agente Cobrador, em nenhuma hipótese, o
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recebimento de quaisquer valores relativos aos Direitos Creditórios inadimplidos de
titularidade do Fundo, que deverão ser pagos pelos Devedores respectivos diretamente
na Conta de Cobrança, sendo o Agente Cobrador tão somente responsável pelo contato
com os Cedentes e os Devedores de Direitos Creditórios inadimplidos.
8.5.1

Verificação das atividades do Agente Cobrador. A Consultora

Especializada deverá manter disponíveis para a Instituição Administradora a
documentação e as informações que comprovem a aderência de suas práticas de
cobrança às regras e procedimentos estabelecidos neste Regulamento.
8.5.2

A Instituição Administradora poderá, a qualquer tempo, solicitar à

Consultora Especializada a apresentação dos documentos e informações mencionados
no item anterior, sendo que a Consultora Especializada deverá disponibilizá-los em até 5
(cinco) Dias Úteis contados do recebimento de referida solicitação.
8.5.3.

Caso a Instituição Administradora verifique qualquer irregularidade na

condução, pela Consultora Especializada, de suas atividades, deverá solicitá-la a imediata
regularização de referidas atividades, de acordo com o disposto neste instrumento e no
Contrato de Cessão, sem prejuízo da adoção das demais medidas cabíveis pela Instituição
Administradora.
9.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

9.1

O Fundo é voltado à aplicação preponderantemente em Direitos

Creditórios originários de operações de natureza industrial, comercial e de prestação de
serviços.
9.1.1

Cumulativamente à característica descrita no item anterior, os Direitos

Creditórios deverão (a) ser performados e (b) representados por duplicatas ou cheques;
9.2

O Fundo deverá manter, após 90 (noventa) dias do início de suas

atividades, no mínimo 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio Líquido em Direitos
Creditórios.
9.3

O Fundo pode aplicar o remanescente do Patrimônio Líquido

exclusivamente nos seguintes Ativos Financeiros:
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i)

títulos de emissão do Tesouro Nacional;

ii)

títulos de emissão do Banco Central do Brasil;

iii)

créditos securitizados pelo Tesouro Nacional; e

iv)

cotas de fundos de investimento classificados como “Referenciado DI”, que
aplique seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais de emissão do
Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil, ou, ainda, em operações
compromissadas lastreadas nesses títulos, podendo realizar operações no
mercado de derivativos para proteção das posições detidas à vista, até o limite
dessas, os quais poderão ser administrados e/ou geridos pela Instituição
Administradora, Gestora, Custodiante ou quaisquer de suas partes relacionadas,
tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto.

9.3.1

É facultado ao Fundo, ainda, realizar operações compromissadas tendo

como lastro os ativos indicados no item 9.3.
9.3.2

Preferencialmente, o remanescente do Patrimônio Líquido deverá ser

constituído por ativos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, para que o Fundo seja caracterizado, nos termos da legislação tributária, como de
longo prazo.
9.4

Os Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo devem

necessariamente observar, nas respectivas Datas de Aquisição, os Critérios de
Elegibilidade, observado os Limites de Concentração por Cedente e Devedor
estabelecido no item 9.15 abaixo.
9.4.1

O Fundo somente poderá adquirir Direitos Creditórios que tenham sido

submetidos a prévia seleção e análise pela Consultora Especializada e aprovados pela
Gestora.
9.5

A Instituição Administradora, exclusivamente com os recursos do Fundo,

constituirá uma Reserva de Caixa, composta por Outros Ativos, cujo valor deverá ser
apurado pela Instituição Administradora e monitorado pela Gestora em todo último Dia
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Útil de cada mês calendário, definido pelo total de despesas e encargos de
responsabilidade do Fundo a serem incorridos no período de 90 (noventa) dias contados
da data de apuração ou, no mínimo, 1% (um por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo
na mesma data, dos dois, o maior.
9.5.1

Os valores da Reserva de Caixa somente poderão ser utilizados pelo Fundo

no pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo.
9.6

A Gestora deverá calcular, diariamente, o Índice de Liquidez da carteira a

ser apurado, de acordo com a seguinte fórmula:

Índice de Líquidez

DC
Outros Ativos  1,20 
VP

onde:
DC:

corresponde ao valor atribuído ao somatório dos Direitos Creditórios
integrantes da Carteira, devidamente atualizados, que tenham
vencimento nos próximos 30 (trinta) dias contados da data de cálculo do
Índice de Liquidez.

VP:

corresponde ao somatório do valor de resgate e total de despesas e
encargos de responsabilidade do Fundo a serem incorridos no período de
30 (trinta) dias contados da data de cálculo do Índice de Liquidez.

9.6.1

O Índice de Liquidez deverá ser maior ou igual a 01 (um), e caso

permaneça com valor menor a 01 (um) pelo período de 30 (trinta) dias, a Instituição
Administradora deverá tomar todas as providências relativas à ocorrência de um Evento
de Avaliação.
9.7

Os Outros Ativos devem ser custodiados, bem como registrados e/ou

mantidos em conta de depósito diretamente em nome do Fundo, em contas específicas
abertas no SELIC, em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados
pelo Banco Central do Brasil ou em instituições ou entidades autorizadas à prestação
desses serviços pela referida autarquia ou pela CVM.
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9.8

Com exceção da cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo, o Fundo não

poderá realizar qualquer outra modalidade de operação financeira, incluindo a compra
e venda de qualquer ativo financeiro ou aquelas compromissadas, em que os Cedentes
figurem, direta ou indiretamente, como contraparte.
9.9

Em relação aos Ativos Financeiros, o Fundo não poderá realizar:

i)

aquisição de ativos ou aplicação de recursos em modalidades de investimento de
renda variável ou atrelados à variação cambial;

ii)

operações de “day-trade”, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas no
mesmo dia, independentemente de o Fundo possuir estoque ou posição anterior
do mesmo ativo;

iii)

operações com derivativos, exceto quando destinadas à proteção dos riscos de
descasamento de taxas ou indexadores;

iv)

quaisquer das dos seguintes operações ou aquisições de ativos vedadas pela
Resolução CMN nº 3792, de 24 de setembro de 2009 (que dispõe sobre aplicações
de recursos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar) e/ou pela
Resolução CMN nº 3922, de 25 de novembro de 2010 (que dispõe sobre
aplicações de recursos de Regimes Próprios de Previdência Social) : (a) operações
de day-trade, (b) aplicações no exterior, (c) locar, emprestar, tomar emprestado,
empenhar ou caucionar títulos e valores mobiliários, (d) aplicar recursos na
aquisição de cotas de fundo de investimento cujas carteiras contenham títulos
que ente federativo figure como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou
coobrigação sob qualquer outra forma, (e) aplicar recursos na aquisição de cotas
de fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados, (f) aplicar em
cotas de fundos de índice.

9.10
(iv)

Em relação aos Direitos Creditórios, o Fundo não poderá realizar:
aquisição de Direitos Creditórios da Instituição Administradora e/ou de sua
obrigação/coobrigação ou do Custodiante;
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(v)

aquisição de Direitos Creditórios de Cedentes e Devedores que estejam em
processo de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial; e

(vi)

aquisição de Direitos Creditórios devidos por Devedores e cedidos por Cedentes
que sejam ambos do mesmo grupo econômico ou tenham controle comum, seja
direto ou indireto. Caberá à Consultora Especializada a responsabilidade por essa
verificação dos Cedentes e dos Devedores quando da análise e seleção dos Direitos
Creditórios.

9.11

A Instituição Administradora, respeitando o disposto no Regulamento,

poderá livremente contratar quaisquer operações para a composição da carteira do
Fundo onde figurem como contraparte fundos de investimento administrados e/ou
geridos pela Gestora ou pelas demais pessoas que prestam serviços para o Fundo. Todas
as informações relativas às operações ora referidas serão objeto de registros analíticos
segregados.
9.12

A Consultora Especializada deverá atentar aos Limites de Concentração, e

o Custodiante deverá validar os Direitos Creditórios em relação aos Critérios de
Elegibilidade.
9.13

As aplicações no Fundo não contam com garantia da Instituição

Administradora, da Gestora, do Custodiante ou do FGC. Além disso, o Fundo poderá
realizar aplicações que coloquem em risco parte ou a totalidade de seu patrimônio. Essas
aplicações poderão consistir, dentre outras, na aquisição de Direitos Creditórios que
poderão ter rentabilidade inferior à esperada pela Gestora. Tais riscos estão descritos
pormenorizadamente na cláusula 12 abaixo, que deve ser lida cuidadosamente pelo
investidor antes da aquisição de Cotas.
9.14

A Gestora envidará seus melhores esforços para adquirir Outros Ativos

cujos vencimentos possibilitem que a carteira de investimentos do Fundo seja classificada
como de “longo prazo”, para fins de tributação dos Cotistas.
9.15

A carteira do Fundo está sujeita aos seguintes Limites de Concentração:

Percentual em relação ao
Patrimônio Líquido do
Fundo

Mínimo
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Máximo**

Direitos Creditórios de um
mesmo Devedor*

0,00%

5,00%

Direitos Creditórios dos
cinco maiores Devedores*

0,00%

20,00%

Direitos Creditórios de um
mesmo Cedente*

0,00%

5,00%

Direitos Creditórios dos
cinco maiores Cedentes*

0,00%

20,00%

Soma
dos
Creditórios
coobrigação
Cedentes*

0,00%

10,00%

Direitos
sem
dos

Soma
dos
Direitos
0,00%
15,00%
Creditórios representados
por cheques
* Para fins de constatação dos Limites de Concentração, deve-se tomar o Devedor e/ou
Cedente considerando o inteiro grupo econômico do respectivo Devedor e/ou Cedente.
** Para fins de apuração do percentual máximo do Limite de Concentração, devem ser
consideradas 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento.

9.16.1

Os Limites de Concentração previstos não se aplicam à aquisição de títulos

públicos federais.
9.16.2

Enquanto não decorrido o período de 90 (noventa) dias contado a partir

do início das atividades do Fundo, não são aplicáveis os Limites de Concentração
previstos acima, podendo a Instituição Administradora, inclusive, manter a carteira do
Fundo concentrada em Direitos Creditórios oriundos de um único Cedente.
10.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

10.1

O Fundo somente poderá adquirir Direitos Creditórios que atendam, nas

respectivas Datas de Aquisição, individualmente, aos seguintes Critérios de Elegibilidade,
que deverão ser verificados pelo Custodiante previamente à cessão:
i)

os Cedentes devem ser pessoa jurídica regularmente constituída com filial ou
sede na República Federativa do Brasil;
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ii)

os Direitos Creditórios deverão atender aos Limites de Concentração;

iii)

os Direitos Creditórios deverão ser adquiridos a uma Taxa Mínima de Cessão
correspondente a 200% (duzentos por cento) da taxa CDI Over;

iv)

o prazo médio da carteira do Fundo não poderá exceder 50 (cinquenta) dias,
calculado pro forma antes de qualquer aquisição pretendida pelo Fundo;

v)

o prazo de vencimento dos Direitos Creditórios deve ser de, no máximo, 180
(cento e oitenta) dias, a contar da data de formalização da respectiva cessão;

vi)

os Direitos Creditórios deverão ter seu vencimento final em até 30 (trinta) dias
de antecedência em relação à última data de resgate de Cotas Seniores do
Fundo, sendo de responsabilidade do Administrador, comunicar o Custodiante
a última data de resgate das Cotas Seniores; e

vii)

os Direitos Creditórios devem ser individualmente representados por duplicatas
ou cheques e não poderão estar vencidos e inadimplidos quando da sua cessão
para o Fundo.

10.1.1

Para efeito de verificação das concentrações definidas acima, será

considerado o Patrimônio Líquido do Fundo do 1º (primeiro) Dia Útil anterior à data de
verificação.
10.2

Na hipótese dos Direitos Creditórios deixarem de observar quaisquer dos

Critérios de Elegibilidade acima descritos após sua aquisição pelo Fundo, não haverá, por
parte dos Cotistas, direito de regresso contra a Instituição Administradora, a Gestora,
aConsultora Especializada, o Cedente ou o Custodiante, salvo na existência de
comprovada má fé ou dolo das partes.
11.

DESCRIÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS

11.1

Nos termos do inciso X do artigo 24 da Instrução CVM 356, as

características inerentes aos Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo estão
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descritos no Anexo II deste Regulamento. Tais características não consubstanciam
Critérios de Elegibilidade, estando sujeitas a alterações a qualquer tempo.
11.2

A política de concessão de crédito adotada pelos Cedentes está descrita

no Anexo II ao presente Regulamento.
11.3

Os mecanismos e procedimentos adotados pela Consultora Especializada

para cobrança dos Direitos Creditórios inadimplidos estão descritos no Anexo III ao
presente Regulamento.
11.4

Os Cedentes são responsáveis pela originação, existência e correta

formalização dos Direitos Creditórios cedidos, bem como pela liquidez, certeza e
exigibilidade conforme previsto no Contrato de Cessão e em cada Termo de Cessão
celebrado entre os Cedentes e o Fundo.
12.

FATORES DE RISCO

12.1

Os Direitos Creditórios e os Outros Ativos integrantes da carteira do

Fundo, por sua própria natureza, estão sujeitos a flutuações de mercado, a riscos de
crédito, operacionais, das contrapartes das operações contratadas pelo Fundo, assim
como a riscos de outras naturezas, podendo, assim, gerar perdas até o montante das
operações contratadas e não liquidadas. Mesmo que a Instituição Administradora
mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação
da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas, não podendo os Cedentes, a
Instituição Administradora, a Gestora, a Consultora Especializada e o Custodiante, em
hipótese alguma, ser responsabilizados, entre outros eventos, por qualquer depreciação
ou perda de valor dos ativos integrantes da carteira do Fundo, pela inexistência de um
mercado secundário para os Direitos Creditórios e Outros Ativos integrantes da carteira
do Fundo ou por eventuais prejuízos incorridos pelos Cotistas quando da amortização ou
resgate de suas Cotas, nos termos deste Regulamento. O investidor, antes de adquirir
Cotas, deve ler cuidadosamente os fatores de risco abaixo descritos, responsabilizandose pelo seu investimento no Fundo.
12.2

Riscos de Mercado

12.2.1

Flutuação de Preços dos Ativos – Os preços e a rentabilidade dos ativos do

Fundo poderão flutuar em razão de diversos fatores de mercado, tais como variação da
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liquidez e alterações na política de crédito, econômica e fiscal, bem como em razão de
alterações na regulamentação sobre a precificação de ativos que componham a carteira
do Fundo. Essa oscilação dos preços poderá fazer com que parte ou a totalidade
daqueles ativos que integram a carteira do Fundo seja avaliada por valores inferiores ao
da emissão e/ou contabilização inicial, levando à redução do patrimônio do Fundo e,
consequentemente, a prejuízos por parte dos Cotistas.
12.2.2

Descasamento de Taxas – Os Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo

Fundo são contratados a taxas prefixadas. A distribuição dos rendimentos da carteira do
Fundo para as Cotas Seniores tem como parâmetro taxas pós-fixadas. Assim, nas
hipóteses de aumento substancial de referidas taxas pós-fixadas, os recursos do Fundo
podem ser insuficientes para pagar parte ou a totalidade dos rendimentos aos titulares
de Cotas Seniores, conforme definido abaixo, sendo que nem o Fundo e nem os
Cedentes, a Gestora ou a Instituição Administradora prometem ou asseguram
rentabilidade aos Cotistas.
12.2.3

Alteração da Política Econômica - O Fundo, os Direitos Creditórios, os

Outros Ativos, os Cedentes e os Devedores estão sujeitos aos efeitos da política
econômica praticada pelo Governo Federal. O Governo Federal intervém
frequentemente na política monetária, fiscal e cambial, e, consequentemente, também
na economia do País. As medidas que podem vir a ser adotadas pelo Governo Federal
para estabilizar a economia e controlar a inflação compreendem controle de salários e
preços, desvalorização cambial, controle de capitais e limitações no comércio exterior,
entre outras. A condição financeira dos Devedores, os Direitos Creditórios, os Outros
Ativos, bem como a originação e pagamento dos Direitos Creditórios podem ser
adversamente afetados por mudanças nas políticas governamentais, bem como por: (i)
flutuações das taxas de câmbio; (ii) alterações na inflação; (iii) alterações nas taxas de
juros; (iv) alterações na política fiscal; e (v) outros eventos políticos, diplomáticos, sociais
e econômicos que possam afetar o Brasil, ou os mercados internacionais. As medidas do
Governo Federal para manter a estabilidade econômica, bem como a especulação sobre
eventuais atos futuros do governo podem gerar incertezas sobre a economia brasileira e
uma maior volatilidade no mercado de capitais nacional, afetando adversamente a
condição financeira dos Devedores, bem como a liquidação dos Direitos Creditórios,
podendo impactar negativamente o Patrimônio Líquido do Fundo e a rentabilidade das
Cotas. Os Direitos Creditórios e Outros Ativos estão sujeitos a oscilações nos seus preços
em função da reação dos mercados frente a notícias econômicas e políticas, tanto no
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Brasil como no exterior, podendo ainda responder a notícias específicas a respeito dos
respectivos emissores. As variações de preços dos Direitos Creditórios e Outros Ativos
poderão ocorrer também em função de alterações nas expectativas dos participantes do
mercado, podendo inclusive ocorrer mudanças nos padrões de comportamento de
preços dos Direitos Creditórios e Outros Ativos sem que haja mudanças significativas no
contexto econômico e/ou político nacional e internacional. Dessa forma, as oscilações
acima referidas podem impactar negativamente o Patrimônio Líquido do Fundo e a
rentabilidade das Cotas.
12.3

Riscos de Crédito

12.3.1

Fatores Macroeconômicos – Como o Fundo aplicará seus recursos

preponderantemente em Direitos Creditórios, dependerá da solvência dos respectivos
Devedores para distribuição de rendimentos aos Cotistas. A solvência dos Devedores
pode ser afetada por fatores macroeconômicos relacionados à economia brasileira, tais
como elevação das taxas de juros, aumento da inflação, baixos índices de crescimento
econômico, etc. Assim, na hipótese de ocorrência de um ou mais desses eventos, poderá
haver o aumento da inadimplência dos Direitos Creditórios, afetando negativamente
seus resultados e/ou provocando perdas patrimoniais.
12.3.2

Cobrança Judicial e Extrajudicial – No caso de os Devedores inadimplirem

nas obrigações dos pagamentos dos Direitos Creditórios cedidos ao Fundo, poderá haver
cobrança judicial e/ou extrajudicial dos valores devidos. Nada garante, contudo, que
referidas cobranças atingirão os resultados almejados, recuperando para o Fundo o total
dos valores inadimplidos, o que poderá implicar perdas patrimoniais ao Fundo.
12.3.3

Insuficiência da Coobrigação em Relação aos Direitos Creditórios Cedidos

– Os Direitos Creditórios adquiridos pelo Fundo podem contar ou não com a coobrigação
dos respectivos Cedentes. Caso haja coobrigação dos respectivos Cedentes, estes são
solidariamente responsáveis pela solvência dos Devedores. Em caso de inadimplemento
dos Direitos Creditórios não há garantias de que, uma vez acionados, os Cedentes
tenham condições de honrar com a coobrigação. Caso a coobrigação dos Cedentes não
resulte no adimplemento dos Diretos Creditórios, a Instituição Administradora, a
Gestora, a Consultora Especializada e o Custodiante não serão responsáveis, subsidiária
ou solidariamente, pelo pagamento dos Direitos Creditórios e pela solvência dos
Cedentes e Devedores.
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12.4

Riscos de Liquidez

12.4.1

Fundo Fechado e Mercado Secundário – O Fundo será constituído sob a

forma de condomínio fechado, sendo que as Cotas só poderão ser resgatadas ao término
do prazo de duração de cada Série ou Classe, conforme o caso. Assim, caso o Cotista,
por qualquer motivo, decida alienar suas Cotas, antes de encerrado referido prazo, terá
que fazê-lo no mercado secundário. Atualmente, o mercado secundário de Cotas de
fundos de investimento apresenta baixa liquidez, o que pode dificultar a venda de Cotas
ou ocasionar a obtenção de um preço de venda que cause perda de patrimônio ao
Cotista.
12.4.2

Direitos

Creditórios

–

O

Fundo

deve

aplicar

seus

recursos

preponderantemente em Direitos Creditórios. No entanto, pela sua própria natureza, a
aplicação em Direitos Creditórios apresenta peculiaridades em relação às aplicações
usuais da maioria dos fundos de investimento de renda fixa. Não existe, no Brasil, por
exemplo, mercado ativo para compra e venda de Direitos Creditórios. Assim, caso seja
necessária a venda dos Direitos Creditórios da carteira do Fundo, como nas hipóteses de
liquidação previstas neste Regulamento, poderá não haver compradores ou o preço de
negociação poderá causar perda de patrimônio ao Fundo.
12.4.3

Insuficiência de Recursos no Momento da Liquidação do Fundo – O Fundo

poderá ser liquidado conforme o disposto na cláusula 23 do presente Regulamento.
Ocorrendo a liquidação, o Fundo pode não dispor de recursos para pagamento aos
Cotistas em hipótese de, por exemplo, o adimplemento dos Direitos Creditórios do
Fundo ainda não ser exigível dos Devedores. Neste caso, o pagamento aos Cotistas
ficaria condicionado: (i) ao vencimento e pagamento pelos Devedores dos Direitos
Creditórios do Fundo; (ii) à venda dos Direitos Creditórios a terceiros, com risco de
deságio capaz de comprometer a rentabilidade do Fundo; ou (iii) ao resgate de Cotas
Seniores em Direitos Creditórios, exclusivamente nas hipóteses de liquidação antecipada
do Fundo. Nas três situações, os Cotistas podem sofrer prejuízos patrimoniais.
12.5

Risco Proveniente do Uso de Derivativos

12.5.1

A Instituição Administradora poderá contratar operações de derivativos

para proteção. A realização de operações pelo Fundo no mercado de derivativos pode
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ocasionar variações no Patrimônio Líquido que levem a perdas patrimoniais ao Fundo e
consequentemente aos seus Cotistas.
12.6

Riscos Específicos

12.6.1

Riscos Operacionais

12.6.1.1

Falhas da Consultora Especializada– A cobrança dos Direitos Creditórios

inadimplentes depende da atuação diligente da Consultora Especializada.Cabe-lhe aferir
o correto recebimento dos recursos e verificar a inadimplência. Assim, qualquer falha de
procedimento da Consultora Especializada poderá acarretar menor recebimento dos
recursos devidos pelos Devedores. Isto levaria à queda da rentabilidade do Fundo, ou
até à perda patrimonial.
12.6.1.2

Guarda da Documentação – O Custodiante poderá contratar prestador de

serviços para realizar a guarda dos documentos comprobatórios, sem prejuízo de sua
responsabilidade. Embora o Custodiante tenha o direito contratual de acesso irrestrito
aos referidos Documentos Comprobatórios, a guarda de tais documentos por terceiros
pode representar uma limitação ao Fundo de verificar a devida originação e formalização
dos Direitos de Crédito e de realizar a cobrança, judicial ou extrajudicial, dos Direitos de
Crédito vencidos e não pagos.
12.6.1.3

Impossibilidade da prestação de serviços de cobrança - Caso ocorra a

rescisão do Contrato de Cessão ou do Contrato de Cobrança, os procedimentos relativos
ao recebimento, à conciliação e ao repasse de valores para o Fundo, bem como de
cobrança dos Direitos Creditórios inadimplidos, poderão ser negativamente afetados até
que a Instituição Administradora, por conta e ordem do Fundo, promova (i) a nomeação
de instituições substitutas capazes de executar os procedimentos que porventura
tenham sido descontinuados e/ou (ii) a instauração de procedimentos alternativos de
recebimento, conciliação e transferência de valores. A Instituição Administradora
encontra-se impossibilitada de determinar o intervalo de tempo necessário para a
escolha e contratação destes novos agentes e/ou a implementação dos referidos
procedimentos.
12.6.2

Riscos de Descontinuidade
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12.6.2.1

Risco de Liquidação Antecipada do Fundo – Nas hipóteses previstas nesta

cláusula e demais hipóteses previstas neste Regulamento, poderá ocorrer a liquidação
antecipada do Fundo. Nesse caso, os recursos do Fundo podem ser insuficientes e os
Cotistas poderão estar sujeitos aos riscos descritos no item 12.4.3 acima.
12.6.3

Riscos da Originadora e de Originação

12.6.3.1

Risco de Rescisão do Contrato de Cessão e Originação de Direitos

Creditórios – Os Cedentes, sem prejuízo das penalidades previstas no Contrato de
Cessão, podem, a qualquer momento, deixar de ceder Direitos Creditórios ao Fundo.
Assim, a existência do Fundo está condicionada à continuidade das operações dos
Cedentes com Direitos Creditórios elegíveis nos termos deste Regulamento, inclusive em
volume suficiente para alcançar a meta de rentabilidade das Cotas Seniores, bem como
à vontade unilateral dos Cedentes em ceder Direitos Creditórios ao Fundo.
12.6.4

Outros Riscos

12.6.4.1

Risco de Amortização Condicionada - As principais fontes de recursos do

Fundo para efetuar a amortização de suas Cotas decorrem da liquidação (i) dos Direitos
Creditórios, ou (ii) dos Outros Ativos integrantes da carteira do Fundo. Assim, ocorrendo
inadimplemento dos Direitos Creditórios e dos Outros Ativos, depois de esgotados todos
os meios cabíveis para a cobrança, judicial ou extrajudicial, dos referidos ativos, o Fundo
não disporá de quaisquer outros valores para efetuar a amortização e/ou o resgate, em
moeda corrente nacional, de suas Cotas.
12.6.4.2

Risco de Amortização de Cotas na Medida da Liquidação dos Ativos

Integrantes da Carteira do Fundo e da Inexistência de Mercado Secundário para os
Direitos Creditórios - O Fundo está exposto a determinados riscos inerentes aos Direitos
Creditórios e aos Outros Ativos integrantes de sua carteira e, conforme o caso, aos
mercados em que são negociados, incluindo a existência de vedações e/ou eventual
impossibilidade de a Instituição Administradora alienar os Direitos Creditórios de
titularidade do Fundo. Em decorrência do risco acima identificado e considerando-se que
o Fundo somente procederá à amortização ou ao resgate das Cotas, em moeda corrente
nacional, na medida em que os Direitos Creditórios de titularidade do Fundo sejam
devidamente pagos, e que as verbas recebidas sejam depositadas na conta do Fundo, a
Instituição Administradora encontra-se impossibilitada de determinar o intervalo de
tempo necessário para a amortização ou o resgate integral das Cotas. O valor de
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amortização das Cotas Seniores continuará a ser atualizado até a data de seu efetivo
pagamento, sempre até o limite do Patrimônio Líquido, não sendo devido pelo Fundo ou
por qualquer pessoa, inclusive os Cedentes, a Instituição Administradora, Gestora e o
Custodiante, todavia, qualquer multa ou penalidade caso o referido evento prolonguese por prazo indeterminado ou não possa, por qualquer motivo, ser realizado. Ademais,
o resgate das Cotas poderá ser realizado mediante a dação em pagamento de Direitos
Creditórios, observados os procedimentos definidos neste Regulamento. Nessa
hipótese, os Cotistas poderão encontrar dificuldades para alienar os Direitos Creditórios
recebidos em dação e/ou cobrar os valores devidos pelos Devedores.
12.6.4.3

Risco de Antecipação de Amortizações de Cotas - Observados os

procedimentos definidos no Regulamento, as Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas
Mezanino poderão ser amortizadas antecipadamente pelo Fundo. Nesta hipótese, os
titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino poderão vir a sofrer
perdas caso, por exemplo, não consigam reinvestir os recursos pagos pelo Fundo,
decorrentes da amortização antecipada de suas Cotas, nos mesmos termos e condições
das respectivas Cotas.
12.6.4.4

Riscos Associados aos Outros Ativos - O Fundo poderá, observada a

política de investimento prevista neste Regulamento, alocar parcela de seu Patrimônio
Líquido em Outros Ativos, os quais se encontram sujeitos a riscos que podem afetar
negativamente o desempenho do Fundo e o investimento realizado pelos Cotistas.
Dentre tais riscos destacam-se: (i) os Outros Ativos sujeitam-se à capacidade de seus
emissores em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal; (ii) na
hipótese de incapacidade financeira ou falta de disposição de pagamento de qualquer
dos emissores dos Outros Ativos (ou das contrapartes nas operações realizadas para
composição da carteira do Fundo), o Fundo poderá sofrer perdas, podendo, inclusive,
incorrer em custos para conseguir recuperar seus créditos; (iii) alterações nas condições
financeiras dos emissores dos Outros Ativos e/ou na percepção que os investidores têm
sobre tais condições podem acarretar impactos significativos de seus preços e liquidez
no mercado secundário; e (iv) os preços e a liquidez dos Outros Ativos no mercado
secundário também podem ser impactados por alterações do padrão de comportamento
dos participantes do mercado, independentemente de alterações significativas das
condições financeiras de seus emissores, em decorrência de mudanças, ou da
expectativa de mudanças, do contexto econômico e/ou político nacional e/ou
internacional, sendo que o Fundo, a Gestora, a Instituição Administradora e o
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Custodiante, em hipótese alguma, excetuadas as ocorrências resultantes de comprovado
dolo ou má-fé de sua parte, serão responsabilizados por qualquer depreciação do valor
dos Outros Ativos ou por eventuais prejuízos em caso de liquidação do Fundo ou resgate
de Cotas.
12.6.4.5

Risco de Não Afetação do Patrimônio Líquido do Fundo - Os ativos

integrantes da carteira do Fundo não se encontram vinculados ao pagamento de
qualquer Série de Cotas Seniores específica. Na hipótese de ocorrência de um Evento de
Amortização Antecipada, amortização e/ou de resgate de Cotas Seniores, não haverá
qualquer tipo de preferência, prioridade ou subordinação entre os titulares de Cotas
Seniores.
12.6.4.6

Risco de Intervenção ou Liquidação do Custodiante – O Fundo terá conta

corrente no Custodiante. Na hipótese de intervenção ou liquidação extrajudicial deste,
há possibilidade dos recursos ali depositados serem bloqueados e não serem
recuperados para o Fundo, o que afetaria sua rentabilidade e poderia levá-lo a perder
parte do seu patrimônio.
12.6.4.7

Risco de Redução da Subordinação – O Fundo terá Razão de Garantia de

Cotas Seniores admitida entre o seu Patrimônio Líquido e o valor das Cotas Seniores. Por
diversos motivos, tais como inadimplência dos Devedores e problemas de repasse de
recursos ao Fundo, as Cotas Subordinadas Mezanino e Subordinadas Júnior poderão ter
seu valor reduzido. Caso as Cotas Subordinadas Mezanino e Subordinadas Júnior tenham
seu valor reduzido a zero, as Cotas Seniores passarão a arcar com eventuais prejuízos do
Fundo, o que poderá causar perda de patrimônio aos seus detentores.
12.6.4.8

Risco de Concentração – O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação

com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou
grupos de Devedores; e (ii) em Outros Ativos, de responsabilidade de um mesmo
emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo
sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.
12.6.4.9

Risco de Alteração do Regulamento – O presente Regulamento, em

consequência de normas legais ou regulamentares ou de determinação da CVM, pode
ser alterado independentemente da realização de Assembleia Geral. Tais alterações
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poderão afetar o modo de operação do Fundo e acarretar perdas patrimoniais aos
Cotistas.
12.6.4.10

Risco de despesas com a Defesa dos Direitos dos Cotistas Seniores – Caso

o Fundo não possua recursos disponíveis suficientes para a adoção e manutenção dos
procedimentos judiciais e extrajudiciais necessários à cobrança dos Direitos Creditórios
e dos Outros Ativos de sua titularidade e à defesa dos seus direitos, interesses e
prerrogativas, a maioria dos titulares das Cotas Seniores, reunidos em Assembleia Geral,
poderão aprovar aporte de recursos ao Fundo para assegurar, se for o caso, a adoção e
manutenção dos procedimentos acima referidos. Nesses casos, nenhuma medida
judicial ou extrajudicial será iniciada ou mantida pela Instituição Administradora antes
do recebimento integral de tal adiantamento e da assunção pelos titulares das Cotas
Seniores do compromisso de prover os recursos necessários ao pagamento de verba de
sucumbência a que o Fundo venha a ser eventualmente condenado. Na hipótese de a
maioria dos Cotistas Seniores não aprovarem referido aporte de recursos, considerando
que a Instituição Administradora, o Custodiante, os Cedentes, seus administradores,
empregados e demais prepostos não se responsabilizarão por danos ou prejuízos
sofridos em decorrência da não propositura ou prosseguimento de medidas judiciais ou
extrajudiciais necessárias à salvaguarda de direitos, garantias e prerrogativas do Fundo
o patrimônio do Fundo poderá ser afetado negativamente.
12.6.4.11

Risco de Governança - O Fundo poderá, a qualquer tempo, observado o

disposto no Regulamento, emitir novas Cotas, sem a necessidade de consulta ou
aprovação prévia dos titulares de Cotas Seniores em circulação, mas mediante a
aprovação dos titulares das Cotas Subordinadas Júnior, conforme disposto na cláusula
13.2.1 abaixo. Na hipótese de emissão de novas Cotas, não será assegurado direito de
preferência para os atuais Cotistas do Fundo, podendo haver diluição dos direitos
políticos dos titulares das Cotas da mesma classe que já estejam em circulação na
ocasião.
12.6.4.12

Riscos Relacionados ao Pagamento Antecipado de Direitos Creditórios –

Os Devedores podem pagar antecipadamente, ainda que sem descontos, os Direitos
Creditórios. Tais pagamentos antecipados podem alterar o cronograma de recebimento
de recursos estruturado pelo Fundo, e, consequentemente, o fluxo de compra e venda
de Direitos Creditórios. O recebimento antecipado de recursos pelo Fundo pode, ainda,
resultar no acúmulo de recursos em um período no qual estes recursos não eram
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esperados, bem como na ausência de recebimento ou no recebimento em quantidade
inferior de recursos e/ou em datas posteriores às previstas inicialmente, o que poderá
resultar em perdas patrimoniais ao Fundo e aos Cotistas.
12.6.4.13

Risco de Ausência de Aquisição Constante de Direitos Creditórios - Os

Cedentes não se encontram obrigados a ceder Direitos Creditórios ao Fundo. A existência
do Fundo no tempo dependerá da manutenção do fluxo de cessão de Direitos Creditórios
pelos Cedentes ao Fundo.
12.6.4.14

Invalidade ou ineficácia da cessão de Direitos Creditórios – Com relação

aos Cedentes, a cessão de Direitos Creditórios ao Fundo poderia ser invalidada ou
tornada ineficaz, impactando negativamente o Patrimônio Líquido, caso fosse realizada
em:
i)

fraude contra credores, inclusive da massa, se no momento da cessão os
Cedentes estivessem insolventes ou se com ela passasse ao estado de
insolvência;

ii)

fraude à execução, caso (a) quando da cessão os Cedentes fossem sujeitos
passivos de demanda judicial capaz de reduzi-los à insolvência; ou (b) sobre os
Direitos Creditórios pendesse demanda judicial fundada em direito real; e

iii)

fraude à execução fiscal, se os Cedentes, quando da celebração da cessão de
créditos, sendo sujeitos passivos por débito para com a Fazenda Pública, por
crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, não dispusessem de
bens para total pagamento da dívida fiscal.
12.6.4.15

Risco pela ausência do registro em cartório dos Termos de Cessão –

Devido ao seu elevado custo, os Termos de Cessão poderão não ser levados a registro
em cartório de registro de títulos e documentos. Por isso, na eventualidade de os
Cedentes terem alienado a terceiros os mesmos créditos cedidos ao Fundo, a
propriedade dos títulos cedidos em duplicidade e a eficácia de sua transmissão
poderão ser objeto de disputa.
12.6.4.16

Ausência de Notificação aos Devedores - A ausência de notificação aos

Devedores fará com que a cessão dos Direitos Creditórios não seja considerada eficaz
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em relação aos Devedores e, como consequência, os Direitos Creditórios poderão,
eventualmente, ser pagos diretamente aos Cedentes e, consequentemente, não
serem recebidos, ou serem recebidos com atraso pelo Fundo, o que afetará
negativamente a rentabilidade das Cotas.
12.6.4.17

Critérios adotados pelos Cedentes para concessão de crédito aos

Devedores - Os Direitos Creditórios são provenientes de créditos concedidos pelos
Cedentes aos Devedores em suas relações dentro de operações de natureza
industrial, comercial e de prestação de serviços. Os Cedentes podem não possuir
experiência, conhecimento ou métodos adequados para realizar referidas
concessões de crédito de forma a mitigar ricos de mora ou inadimplemento dos
Devedores. Em caso de mora ou inadimplemento dos Direitos Creditórios em
decorrência da inadequada avaliação dos Devedores nas concessões de crédito, a
rentabilidade das Cotas e/ou a capacidade do Fundo de amortizá-las poderão ser
afetadas negativamente.
12.6.4.18

Obrigações do originador ou de terceiros - Os Direitos Creditórios podem

vir a ser alcançados por obrigações dos Cedentes ou de terceiros, inclusive em
decorrência de pedidos de recuperação judicial ou de falência, ou planos de
recuperação extrajudicial, ou em outro procedimento de natureza similar. Nessa
hipótese, o Fundo poderá tardar a ser restituído pelos Cedentes, ou não o sê-lo, em
contrapartida à perda de Direitos Creditórios. Consequentemente, a rentabilidade
das Cotas ou a capacidade do Fundo de amortizá-las poderão ser afetadas
negativamente.
12.6.4.18 Risco de execução de Direitos Creditórios emitidos em caracteres de
computador - o Fundo pode adquirir Direitos Creditórios formalizados através de
caracteres emitidos em computador, dentre eles a duplicata digital. Essa é uma
modalidade recente de título cambiário que se caracteriza pela emissão em meio
magnético, ou seja, não há a emissão da duplicata em papel. Não existe um
entendimento uniforme da doutrina como da jurisprudência brasileira quanto à
possibilidade do endosso virtual, isto porque a duplicata possui regras próprias
segundo a “Lei Uniforme de Genebra” que limitariam a possibilidade de tais títulos
serem endossados eletronicamente. Além disso, para promover ação de execução da
duplicata virtual, o Fundo deverá apresentar em juízo o instrumento do protesto por
indicação, nesse sentido será necessário provar a liquidez da dívida representada no
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título de crédito, já que não se apresenta a cártula, uma vez que a cobrança e o
pagamento pelo aceitante, no caso da duplicata digital, são feitos por boleto
bancário. Dessa forma, o Fundo poderá encontrar dificuldades para realizar a
execução judicial dos Direitos Creditórios representados por duplicatas digitais.
13.

COTAS DO FUNDO

13.1

As Cotas correspondem a frações ideais de seu patrimônio e não serão

resgatáveis, exceto por ocasião do término do prazo da Série ou Classe ou da liquidação
do Fundo. As Cotas serão divididas em Classes, conforme descrito na cláusula 15 abaixo.
13.1.1

As Cotas Seniores poderão ser divididas em Séries, a critério da Instituição

Administradora, cujas datas e valores de amortização, resgate e remuneração serão
definidos no Suplemento da respectiva Série, conforme modelo previsto no Anexo IV,
que uma vez assinado pela Instituição Administradora, passa a ser parte integrante e
regido pelas disposições do presente Regulamento.
13.1.2

As Cotas Subordinadas Mezanino poderão ser divididas em Classes, a

critério da Instituição Administradora, cujas datas e valores de amortização, resgate e
remuneração serão definidos no Suplemento da respectiva Classe, conforme modelo
previsto no Anexo V, que uma vez assinado pela Instituição Administradora, passa a ser
parte integrante e regido pelas disposições do presente Regulamento.
13.1.3

Será admitida a amortização das Cotas nos termos deste Regulamento ou

por decisão da Assembleia Geral.
13.2

Serão emitidas inicialmente Cotas no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco

mil reais) cada, independentemente da Classe. Ficam a critério da Instituição
Administradora, sem a necessidade de prévia aprovação pela Assembleia Geral, a
quantidade, as Classes e o número de Séries de Cotas a serem emitidas, desde que
observada a proporção mínima de 27,00% (vinte e sete por cento) de Cotas Subordinadas
Mezanino e Subordinadas Júnior, somadas, sobre o Patrimônio Líquido, e de 18,50%
(dezoito e meio por cento) de Cotas Subordinadas Júnior sobre o Patrimônio Líquido.
13.2.1

A emissão de novas Séries de Cotas Seniores ou de novas Classes de Cotas

Subordinadas Mezanino somente poderá ocorrer após aprovação pela maioria absoluta
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dos Cotistas detentores das Cotas Subordinadas Júnior, os quais deverão se manifestar
por escrito em até 10 (dez) Dias Úteis a partir da solicitação da Instituição
Administradora, e desde que não tenha ocorrido um Evento de Avaliação.
13.3

As seguintes Razões de Garantia deverão ser observadas no Fundo e

verificadas todo Dia Útil pela Instituição Administradora:
i)

a Razão de Garantia de Cotas Seniores admitida no Fundo é de 136,99% (cento e
trinta e seis inteiros e noventa e nove centésimos por cento), sendo que a
diferença entre o Patrimônio Líquido e as Cotas Seniores é representada por
Cotas Subordinadas Mezanino e Cotas Subordinadas Júnior, o que significa que,
no mínimo, 27,00% (vinte se sete por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo
deve ser representado pela soma do valor total das Cotas Subordinadas
Mezanino e Cotas Subordinadas Júnior em circulação (“Índice de Subordinação”);
e

ii)

a Razão de Garantia de Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino admitida
no Fundo é de 122,70% (cento e vinte e dois inteiros e setenta centésimos por
cento), sendo que a diferença entre o Patrimônio Líquido e as Cotas Seniores e
Cotas Subordinadas Mezanino é representada por Cotas Subordinadas Júnior, o
que significa que, no mínimo,18,50% (dezoito inteiros e cinquenta centésimos
por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado pela soma do
valor total das Cotas Subordinadas Mezanino e Cotas Subordinadas Júnior em
circulação (“Índice de Subordinação Júnior”).

13.3.1

Em caso de desenquadramento de qualquer das Razões de Garantia

deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
i)

a Instituição Administradora deverá notificar imediatamente tal ocorrência aos
Cotistas de Classe Subordinada Júnior para realizar o aporte adicional de recursos
para reenquadramento do Fundo à Razão de Garantia desenquadrada, mediante
a emissão e subscrição de novas Cotas Subordinadas Júnior;

ii)

os Cotistas da Classe Subordinada Júnior deverão subscrever, no prazo máximo
de 5 (cinco) Dias Uteis, contados a partir do recebimento da notificação prevista
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no item (i) acima, tantas Cotas Subordinadas Júnior quantas sejam necessárias
para restabelecer a Razão de Garantia em questão.
13.3.2

Caso os Cotistas da Classe Subordinada Júnior não realizarem o

aporte adicional de recursos conforme acima, a Instituição Administradora deverá adotar
os procedimentos da cláusula 23 abaixo.
13.3.3

Ao final de cada mês, a Instituição Administradora deverá verificar se o

Fundo apresenta excesso de cobertura, ou seja, se as Cotas Subordinadas Júnior
excedem a proporção mínima das Cotas Subordinadas Júnior em relação ao Patrimônio
Líquido do Fundo, com base nas Razões de Garantia.
13.3.4

O excesso de cobertura das Cotas Subordinadas Júnior poderá ser

amortizado pelos titulares das Cotas Subordinadas Júnior na forma do item 16.5 abaixo.
O montante do excesso de cobertura não utilizado para fins de amortização de Cotas
Subordinadas Júnior deverá integrar o Patrimônio Líquido do Fundo.
13.4

As Cotas representativas do patrimônio inicial ou de novas Séries do

Fundo serão subscritas e integralizadas a partir da Data de Subscrição Inicial. Na
subscrição de Cotas em data diversa da Data de Subscrição Inicial, será utilizado o valor
da Cota de mesma Classe ou Série em vigor no próprio dia da efetiva disponibilidade dos
recursos confiados pelo investidor ao Fundo, em conta corrente de sua titularidade a ser
aberta e mantida pela Instituição Administradora junto ao Custodiante.
13.5

As Cotas serão escriturais, mantidas em conta de depósitos em nome de

seus respectivos titulares.
13.5.1

A qualidade de Cotista caracteriza-se pela abertura de conta de depósitos

em nome do Cotista.
13.5.2

É indispensável, por ocasião da subscrição de Cotas, a adesão do Cotista

aos termos do presente Regulamento, por meio da assinatura do termo de adesão a este
Regulamento, fornecido pela Instituição Administradora.
13.5.3

Para o cálculo do número de Cotas a que tem direito o investidor, não será

deduzido do valor investido no Fundo quaisquer taxas ou despesas.
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13.6

O valor mínimo de aplicação no Fundo será de R$ 25.000,00 (vinte e cinco

mil reais).
13.7

Investidores Qualificados ou Investidores Profissionais poderão adquirir

as Cotas.
13.7.1

No momento da subscrição das Cotas, caberá à instituição responsável

pela colocação assegurar a adequação do subscritor das Cotas ao perfil do investidor,
independentemente da Classe a qual pertença.
13.8

A integralização, a amortização e o resgate de Cotas podem ser efetuados

por meio de depósito em conta corrente do Fundo, Transferência Eletrônica Disponível
– TED ou através de módulo de distribuição operacionalizado pela B3, observado que a
amortização e o resgate das Cotas Seniores poderão ser efetuados, ainda, por meio de
dação em pagamento de Direitos Creditórios e dos Outros Ativos de titularidade do
Fundo ou transferência de recursos entre contas mantidas na mesma instituição
financeira em que o Fundo mantiver conta corrente. No caso de dação em pagamento
de Direitos Creditórios, a amortização e resgate de Cotas deverão ser realizadas fora do
ambiente da B3.
13.8.1

Em se tratando de Cotas Seniores, poderá ocorrer resgate em Direitos

Creditórios, desde que exclusivamente nas hipóteses de Eventos de Liquidação
Antecipada. Nesse caso, tanto o Cotista como a Instituição Administradora deverão estar
de acordo com as condições do resgate.
13.8.2

Em se tratando de Cotas Subordinadas Mezanino e Subordinadas Júnior,

admite-se que a integralização, a amortização e o resgate sejam efetuados em Direitos
Creditórios, sendo que, no caso específico do resgate e amortização, apenas após o
resgate integral das cotas seniores em circulação, observadas as limitações previstas na
regulamentação, especialmente o §2º do artigo 39 da Instrução CVM nº 356/01.
13.8.3
i)

Para fins do disposto no item 13.8.2 acima:
é vedada a escolha, por parte do Cotista, dos ativos que lhe serão entregues na
hipótese de optar por amortização ou resgate em Direitos Creditórios; e
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ii)

deverão ser observados a política de investimentos do Fundo, os Limites de
Concentração e os Critérios de Elegibilidade descritos neste Regulamento para a
integralização de Cotas em Direitos Creditórios.

13.8.4

Deverão ser observados os parâmetros estabelecidos na cláusula 15

abaixo, conforme o caso, na apuração do valor dos Direitos Creditórios a serem
empregados na integralização, na amortização e no resgate das Cotas.
13.9
As Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino poderão ser
depositadas para distribuição no mercado primário e para negociação no mercado
secundário em ambiente de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão
organizado.
13.10

Será admitida a subscrição por um mesmo investidor de todas as Cotas

emitidas. Não haverá, portanto, requisitos de dispersão das Cotas.
13.11

O resgate das Cotas Seniores somente poderá ocorrer ao término do prazo

de duração de sua respectiva Série ou em caso de liquidação antecipada do Fundo. Se o
resgate, por qualquer motivo, ocorrer em data coincidente com feriado nacional ou
feriado na Cidade de São Paulo ou em outra praça onde estiver sediada a Instituição
Administradora e o Custodiante, os valores correspondentes, se houver, serão pagos
ao(s) Cotista(s) no primeiro Dia Útil seguinte, não havendo direito, por parte do(s)
Cotista(s), a qualquer acréscimo.
14.

CLASSES DE COTAS

14.1

As Cotas terão direito a voto, taxas e despesas iguais.

14.2

As Cotas Seniores são aquelas que não se subordinam às demais ou entre

si para efeito de amortização, resgate e distribuição dos rendimentos da carteira do
Fundo. Os critérios para distribuição dos rendimentos e a amortização das Cotas
Seniores estão previstos, respectivamente, nas cláusulas 15 e 16 abaixo. A Instituição
Administradora pode emitir diferentes Séries de Cotas Seniores, nos termos do
Suplemento que integra este Regulamento como seu Anexo IV.
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14.3

As Cotas Subordinadas Mezanino são aquelas que se subordinam às Cotas

Seniores para efeito de amortização, resgate e distribuição dos rendimentos da carteira
do Fundo. Somente ocorrerá a amortização e o resgate das Cotas Subordinadas
Mezanino após a amortização e o resgate das Cotas Seniores. A distribuição dos
rendimentos e a possibilidade de amortização para as Cotas Subordinadas Mezanino
estão previstas, respectivamente, nas cláusulas 15 e 16 abaixo.
14.4

A Instituição Administradora pode emitir diferentes Classes de Cotas

Subordinadas Mezanino, nos termos do Suplemento que integra este Regulamento
como seu Anexo V.
14.5

As Cotas Subordinadas Júnior são aquelas que se subordinam às Cotas

Seniores e às Cotas Subordinadas Mezanino para efeito de amortização, resgate e
distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo. Somente ocorrerá a amortização
e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior após a amortização e/ou resgate das Cotas
Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino. A distribuição dos rendimentos e a
possibilidade de amortização para as Cotas Subordinadas Júnior estão previstas,
respectivamente, nas cláusulas 15 e 16 abaixo.
14.6.1

As Cotas Subordinadas Júnior deverão ser emitidas mediante a aprovação

da maioria absoluta dos Cotistas detentores das Cotas Subordinadas Júnior, os quais
deverão se manifestar por escrito perante a Instituição Administradora, devendo ser
subscritas pela Consultora Especializada , pela Gestora, pelos fundos de investimento
geridos pela Gestora e/ou partes a eles relacionadas, de forma privada, somente
podendo tais Cotas Subordinadas Júnior serem negociadas no mercado secundário entre
eles.
14.6.1.1

A vedação da negociação das Cotas Subordinadas Júnior no mercado

secundário não impede a constituição de ônus sobre as Cotas Subordinadas Júnior por
seu titular. Neste sentido, as Cotas Subordinadas Júnior poderão ser gravadas com ônus
reais ou pessoais, caso estas venham a ser utilizadas como garantia de obrigações
daConsultora Especializada, na condição de titulares das respectivas cotas.
15.

DISTRIBUIÇÃO DOS RENDIMENTOS DA CARTEIRA DO FUNDO
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15.1

As Cotas, independentemente da Classe ou Série, serão valorizadas todo

Dia Útil, conforme a distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo abaixo descrita.
A primeira valorização ocorrerá no Dia Útil seguinte à respectiva Data de Subscrição
Inicial, e a última na data de resgate da respectiva Série ou Classe ou na data de
liquidação do Fundo, conforme o caso.
15.2

Desde que o patrimônio do Fundo assim permita, a distribuição dos

rendimentos da carteira do Fundo ocorrerá diariamente, conforme o seguinte
procedimento:
i)

após o pagamento e o provisionamento das despesas e encargos do Fundo será
incorporado ao valor de cada Cota Sênior, de forma proporcional e simultânea
para cada Série, a título de distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo
relativos ao Dia Útil imediatamente anterior, o valor equivalente à remuneração
da respectiva Série, na forma do Suplemento respectivo;

ii)

após a distribuição dos rendimentos acima para as Cotas Seniores, o eventual
excedente decorrente da valorização da carteira do Fundo no período será
incorporado proporcionalmente às Cotas Subordinadas Mezanino;

iii)

após a distribuição dos rendimentos acima para as Cotas Subordinadas
Mezanino, o eventual excedente decorrente da valorização da carteira do Fundo
no período será incorporado às Cotas Subordinadas Júnior.

15.3

O método de cálculo do valor a ser distribuído para as Cotas Seniores de

cada Série, desde que o patrimônio do Fundo assim permita, será aquele descrito no
Suplemento da Série respectiva.
15.3.1

O método de cálculo do valor a ser distribuído para as Cotas Subordinadas

Mezanino de cada Classe, desde que o patrimônio do Fundo assim permita, será aquele
descrito no Suplemento da Classe respectiva.
15.4

A presente cláusula não constitui promessa de rendimentos,

estabelecendo meramente critérios e preferências para distribuição de rendimentos
entre as Cotas das diferentes Classes existentes. Portanto, as Cotas auferirão
rendimentos somente se os resultados da carteira do Fundo assim permitirem.
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16.

AMORTIZAÇÃO DAS COTAS E RESGATE

16.1

As Cotas Seniores de cada Série serão amortizadas de acordo com as

condições previstas no respectivo Suplemento, observado o disposto abaixo.
16.2

As Cotas Seniores de cada Série deverão ser resgatadas na última Data de

Amortização da respectiva Série pelo seu respectivo valor contábil, calculado conforme
disposto na cláusula 17 abaixo.
16.3

As Cotas Subordinadas Mezanino de cada Classe serão amortizadas de

acordo com as condições previstas no respectivo Suplemento, observado o disposto
abaixo.
16.3.1

As amortizações programadas previstas nos Suplementos poderão ser

aceleradas, pelo regime de caixa, a critério da Gestora, conforme definidos neste
Regulamento, desde que as Razões de Garantia sejam mantidas.
16.4

As Cotas Subordinadas Mezanino deverão ser resgatadas na última Data

de Amortização pelo seu respectivo valor contábil, calculado conforme disposto na
cláusula 17 abaixo.
16.5

Se o Patrimônio Líquido do Fundo assim permitir, as Cotas Subordinadas

Júnior poderão ser amortizadas, desde que: (i) seja verificado o excesso de cobertura
previsto no item 13.3.3 acima; (ii) a amortização seja realizada após a amortização da
totalidade das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino prevista para aquele
mês; e (iii) considerada pro forma a amortização das Cotas Subordinadas Mezanino e das
Cotas Subordinadas Júnior, as Razões de Garantia, a Reserva de Amortização, a Reserva
de Caixa e os Limites de Concentração não fiquem desenquadrados.
16.6

A amortização das Cotas Subordinadas Júnior, quando ocorrer, será

efetuada até (i) 10 (dez) Dias Úteis após a data em que ocorrer a amortização das Cotas
Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino, quando houver; ou (ii) se não houver
amortização de Cotas Seniores ou Cotas Subordinadas Mezanino no mês, até o 15º
(décimo quinto) Dia Útil daquele mês.
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16.7

Não será realizada a amortização das Cotas Subordinadas Júnior caso

tenha ocorrido e esteja em curso qualquer Evento de Avaliação ou Evento de Liquidação
Antecipada, e/ou caso esteja em curso a liquidação antecipada do Fundo.
16.8

A Instituição Administradora deverá manter Reserva de Amortização, por

conta e ordem do Fundo, desde a Data de Subscrição Inicial da primeira Série de Cotas
Seniores até a última Data de Amortização da Série de Cotas Seniores com o vencimento
mais longo. A Reserva de Amortização destinar-se-á exclusivamente ao pagamento dos
montantes referentes às parcelas de amortizações de cada Série de Cota Sênior e de cada
Classe de Cotas Subordinadas Mezanino, se houver.
16.9

A Instituição Administradora, por conta e ordem do Fundo, deverá

segregar Outros Ativos na Reserva de Amortização, observando que, até o 30º
(trigésimo) dia anterior a cada Data de Amortização de qualquer Série de Cotas Seniores
ou Classe de Cotas Subordinadas Mezanino, se houver, o valor de resgate e/ou alienação
dos Outros Ativos segregados na Reserva de Amortização, projetado até tal Data de
Amortização, deverá ser equivalente a 40% (quarenta por cento) do somatório de todas
as parcelas de amortização devidas na Data de Amortização em referência, e que, até o
15º (décimo quinto) dia anterior a cada Data de Amortização de cada Série de Cotas
Seniores ou Classe de Cotas Subordinadas Mezanino, se houver, o valor de resgate e/ou
alienação dos Outros Ativos segregados na Reserva de Amortização, projetado até tal
Data de Amortização, deverá ser equivalente a 100% (cem por cento) do somatório de
todas as parcelas de amortização devidas na Data de Amortização em referência.
16.9.1

Na hipótese de a Reserva de Amortização deixar de atender ao limite de

enquadramento descrito no item 16.9 acima, a Instituição Administradora, por conta e
ordem do Fundo, deverá interromper imediatamente a aquisição de novos Direitos
Creditórios e destinar todos os recursos do Fundo, em moeda corrente nacional, para a
recomposição da Reserva de Amortização. A Instituição Administradora somente
interromperá tal procedimento quando houver a recomposição da Reserva de
Amortização.
16.10

A presente cláusula não constitui promessa de rendimentos ou garantia

de pagamento das parcelas de amortização, estabelecendo meramente uma previsão de
amortização e procedimento de constituição de reserva para tanto, bem como a
preferência entre as diferentes Classes de Cotas existentes. Portanto, as Cotas serão
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amortizadas somente se os resultados e a liquidez da carteira do Fundo assim
permitirem.
16.10.1

Na integralização de Cotas Seniores, de Cotas Subordinadas Mezanino e

de Cotas Subordinadas Júnior do Fundo deve ser utilizado o valor da Cota em vigor na
abertura do mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos depositados pelo
investidor diretamente na conta do Fundo. Para fins de amortização e resgate das Cotas
Seniores e Cotas Subordinadas do Fundo deve ser utilizado o valor da Cota em vigor na
abertura do dia útil imediatamente anterior ao dia do pagamento da amortização e/ou
resgate (“Cota de Abertura”).
17.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO E DAS COTAS DE

CADA CLASSE
17.1

Os ativos do Fundo terão seu valor calculado todo dia útil, mediante a

utilização de metodologia de apuração do seu valor de mercado, em conformidade com
o manual de marcação a mercado pela Instituição Administradora.

17.2

Na hipótese de se verificar a existência de mercado ativo dos Direitos

Creditórios cujas características sejam semelhantes às dos Direitos Creditórios
integrantes da carteira do Fundo, esses passarão a ser avaliados conforme os preços
praticados em mercados organizados nas operações realizadas com os mesmos tipos de
ativos, levando em consideração volume, coobrigação e prazo. A forma de avaliação dos
Direitos Creditórios deverá ser informada pela Instituição Administradora.
17.3

Enquanto não houver mercado ativo de direitos creditórios cujas

características sejam semelhantes às dos Direitos Creditórios adquiridos pelo Fundo,
estes terão seu valor calculado, todo dia útil, pelos respectivos custos de aquisição
acrescidos dos rendimentos auferidos, apurados conforme as respectivas taxas de
aquisição, computando-se a valorização em contrapartida à adequada conta de receita
ou despesa, no resultado do período.
17.4

A classificação das operações com Direitos Creditórios, para efeitos

contábeis, bem como cálculo de provisão para perdas, seguirá o disposto na Instrução
CVM n° 489, de 14 de janeiro de 2011.
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17.5

A metodologia de avaliação dos Direitos Creditórios acima especificada é

justificada pela inexistência de mercado organizado e ativo para os Direitos Creditórios
da carteira do Fundo, nos termos do artigo 14 da Instrução CVM n° 356/01;
17.5.1

São elementos que denotam a existência de um mercado ativo de

Direitos Creditórios:
i)

a criação de segmento específico de negociação para tais ativos em bolsa ou em
mercado de balcão organizado; e

ii)

a existência de negociações com Direitos Creditórios que apresentem
características semelhantes às das operações realizadas pelo Fundo, levando em
consideração coobrigação e prazo, em volume financeiro relevante, com
frequência e regularidade, de modo a conferir efetiva liquidez para os Direitos
Creditórios.

17.6

As Cotas de cada Série e Classe do Fundo terão seu valor calculado todo

Dia Útil.
17.6.1

O valor unitário das Cotas Seniores será apurado conforme aplicação dos

critérios de distribuição de rendimentos previstos na cláusula 16 acima e no Suplemento
da Série respectiva.
17.6.2

O valor unitário das Cotas Subordinadas Mezanino será apurado conforme

aplicação dos critérios de distribuição de rendimentos previstos na cláusula 16 acima e
no Suplemento da Classe respectiva.
17.6.3

O valor unitário das Cotas Subordinadas Júnior será o resultado da divisão

do eventual saldo remanescente do Patrimônio Líquido, após a subtração do valor de
todas as Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino, apurado conforme os itens 17.6.1 e
17.6.2 acima, pelo número total de Cotas Subordinadas Júnior.
17.6.4

Caso os rendimentos do Fundo não sejam suficientes para serem

distribuídos às Cotas Seniores e às Cotas Subordinadas Mezanino, conforme previsto na
cláusula 16 acima e nos Suplementos da Série e Classe respectiva, os resultados do Fundo
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e valor patrimonial das Cotas Subordinadas Junior deverão ser distribuídos para as Cotas
Seniores e Cotas Subordinada Mezanino até a efetiva recomposição dos eventuais
rendimentos não distribuídos a tais Cotas.
18.

DESPESAS E ENCARGOS DO FUNDO

18.1

Constituem encargos do Fundo, além da Taxa de Administração:

i)

taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas,
que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo;

ii)

despesas com impressão, expedição e publicação de relatórios, formulários e
informações

periódicas,

previstas

no

presente

Regulamento

ou

na

regulamentação pertinente;
iii)

despesas com correspondências de interesse do Fundo, inclusive comunicações
aos Cotistas;

iv)

honorários e despesas do auditor encarregado da revisão das demonstrações
financeiras e das contas do Fundo e da análise de sua situação e da atuação da
Instituição Administradora;

v)

emolumentos e comissões pagas sobre as operações do Fundo;

vi)

honorários de advogados, custas e despesas correlatas feitas em defesa dos
interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação, caso
o mesmo venha a ser vencido;

vii)

quaisquer despesas inerentes à constituição ou à liquidação do Fundo ou à
realização de Assembleia Geral;

viii)

taxas de custódia de ativos do Fundo;

ix)

a contribuição anual devida às bolsas de valores ou à entidade do mercado de
balcão organizado em que o Fundo tenha suas Cotas admitidas à negociação, na
hipótese de vir a ser admitida a negociação das Cotas nesses mercados;
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x)

despesas com a contratação de Agência Classificadora de Risco;

xi)

despesas com profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses
dos Cotistas; e

xii)

despesas com a contratação de agente de cobrança de Direitos Creditórios
inadimplidos.

18.2

Quaisquer despesas não previstas no item 18.1 acima como encargos do

Fundo devem correr por conta da Instituição Administradora.
18.3

O Fundo deverá sempre constituir e manter Reserva de Caixa composta

de disponibilidades (líquidas de quaisquer impostos, taxas, contribuições, encargos ou
despesas de qualquer natureza) em soma equivalente a, no mínimo, (i) o total de
despesas e encargos de responsabilidade do Fundo a serem incorridos no período de 90
(noventa) dias corridos contados da data de apuração, ou (ii) 1% (um por cento) de seu
Patrimônio Líquido na mesma data, dos dois critérios o maior. Tal soma não será
considerada para fins de apuração da Reserva de Amortização.
18.3.1

Na hipótese de a Reserva de Caixa deixar de atender ao limite de

enquadramento descrito no item 18.3 acima, a Instituição Administradora, por conta e
ordem do Fundo, deverá interromper imediatamente a aquisição de novos Direitos
Creditórios e destinar todos os recursos do Fundo, em moeda corrente nacional, para a
recomposição da Reserva de Caixa.
19.

ASSEMBLEIA GERAL

19.1

É da competência privativa da Assembleia Geral:

i)

tomar anualmente, no prazo máximo de quatro meses após o encerramento do
exercício social, as contas do Fundo e deliberar sobre as demonstrações
financeiras deste;

ii)

alterar o Regulamento;
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iii)

alterar os quóruns de deliberação da Assembleia Geral;

iv)

alterar os Critérios de Elegibilidade;

v)

alterar as Razões de Garantia;

vi)

deliberar sobre a substituição da Instituição Administradora;

vii)

deliberar sobre a elevação da Taxa de Administração praticada pela Instituição
Administradora, inclusive na hipótese de restabelecimento de taxa que tenha
sido objeto de redução;

viii)

deliberar sobre incorporação, fusão, cisão ou liquidação do Fundo;

ix)

deliberar sobre a substituição da Gestora, do Custodiante e da Agência
Classificadora de Risco;

x)

deliberar sobre a substituição da Consultora Especializada;

xi)

deliberar sobre a alteração dos Suplementos das Cotas Seniores e/ou das Cotas
Subordinadas Mezanino;

xii)

deliberar se um Evento de Avaliação constitui um Evento de Liquidação
Antecipada;

xiii)

eleger e destituir o(s) representante(s) dos Cotistas, nos termos do
Regulamento; e

xiv)

deliberar sobre prazo de duração do Fundo, bem como convocar os cotistas para
tal deliberação.

19.2

O Regulamento, em consequência de normas legais ou regulamentares ou

de determinação da CVM, pode ser alterado independentemente de realização de
Assembleia Geral, hipótese em que deve ser providenciada, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a divulgação do fato aos Cotistas.
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19.3

A Taxa de Administração, a ser percebida pela Instituição Administradora

a título de prestação de serviços, que incluir o pagamento de todos os demais
prestadores de serviço do Fundo, inclusive da Gestora e da Consultora Especializada, nos
termos da cláusula 6 acima, não poderá ser reduzida por determinação da Assembleia
Geral sem o expresso consentimento da Instituição Administradora.
19.4

A Assembleia Geral pode, a qualquer momento, nomear um ou mais

representantes para exercerem as funções de fiscalização e de controle gerencial das
aplicações do Fundo, em defesa dos direitos e dos interesses dos Cotistas.
19.5

Somente pode exercer as funções de representante de Cotistas, pessoa

física ou jurídica que atenda aos seguintes requisitos:
i)

ser Cotista ou profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses
dos Cotistas;

ii)

não exercer cargo ou função na Instituição Administradora, em seu controlador,
em sociedades por ele direta ou indiretamente controladas e em coligadas ou
outras sociedades sob controle comum; e

iii)

não exercer cargo em empresa cedente de Direitos Creditórios integrantes da
carteira do Fundo.

19.6

Além da reunião anual de prestação de contas, a Assembleia Geral pode

reunir-se por convocação da Instituição Administradora ou de Cotistas possuidores de
Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas.
19.7

A convocação da Assembleia Geral deve ser feita mediante anúncio

publicado no periódico utilizado para a divulgação de informações do Fundo ou por meio
de carta com aviso de recebimento, ou por meio de correio eletrônico, endereçada a
cada Cotista, na qual devem constar dia, hora e local de realização da Assembleia Geral
e os assuntos a serem tratados.
19.8

A convocação da Assembleia Geral deve ser feita com 10 (dez) dias de

antecedência, no mínimo, contado o prazo da data de publicação do primeiro anúncio
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ou do envio de carta com aviso de recebimento ou mensagem de correio eletrônico aos
Cotistas.
19.8.1

Não se realizando a Assembleia Geral, deve ser publicado novo anúncio

de segunda convocação ou novamente providenciado o envio de carta com aviso de
recebimento ou mensagem de correio eletrônico aos Cotistas, com antecedência mínima
de 5 (cinco) dias, salvo se a convocação original previa a realização da segunda
convocação em seguida à primeira.
19.8.2

Para efeito do disposto no item anterior, admite-se que a segunda

convocação da Assembleia Geral seja providenciada juntamente com o anúncio ou
mensagem de correio eletrônico ou, ainda, carta com aviso de recebimento de primeira
convocação.
19.8.3

Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral realizar-se-á na sede da

Instituição Administradora; quando se efetuar em outro local, os anúncios ou mensagens
de correio eletrônico ou, ainda, as cartas endereçadas aos Cotistas devem indicar, com
clareza, o lugar da reunião, que em nenhum caso pode realizar-se fora da localidade da
sede da Instituição Administradora.
19.8.4

Independentemente das formalidades previstas acima, deve ser

considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os Cotistas.
19.9

Na Assembleia Geral, a ser instalada com a presença de pelo menos um

Cotista, as deliberações devem ser tomadas pelo critério da maioria de Cotas dos Cotistas
presentes, observado o disposto nos itens abaixo.
19.9.1

A cada Cota corresponde um voto, independentemente da respectiva

Classe.
19.9.2

As deliberações relativas às matérias previstas nos itens (v) a (viii) da

cláusula 19.1 acima serão tomadas em primeira convocação pela maioria das Cotas
emitidas e, em segunda convocação, pela maioria das Cotas dos presentes.
19.9.3

As deliberações relativas às matérias previstas nos itens (iii), (iv), (v), (ix),

(x) e (xi) da cláusula 19.1 acima será tomada em primeira convocação por, no mínimo,
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90% (noventa por cento) das Cotas em circulação e, em segunda convocação, por, no
mínimo, 90% (noventa por cento) das Cotas dos presentes.
19.9.4

A deliberação relativa à matéria prevista no item (xii) da cláusula 19.1

acima será tomada em primeira convocação por, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) das Cotas em circulação e, em segunda convocação, por, no mínimo, 75% (setenta
e cinco por cento) das Cotas dos presentes.
19.9.5

Somente podem votar na Assembleia Geral os Cotistas, seus

representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano.
19.10

As decisões da Assembleia Geral devem ser divulgadas aos Cotistas no

prazo máximo de 30 (trinta) dias de sua realização.
19.10.1

A divulgação referida no item acima deve ser providenciada mediante

anúncio publicado no periódico utilizado para a divulgação de informações do Fundo ou
por meio de carta com aviso de recebimento ou, ainda, por mensagem de correio
eletrônico endereçada a cada Cotista.
19.11

As modificações aprovadas pela Assembleia Geral passam a vigorar a

partir da data do protocolo na CVM dos seguintes documentos:
i)

lista de Cotistas presentes na Assembleia Geral;

ii)

cópia da ata da Assembleia Geral;

iii)

exemplar do Regulamento, consolidando as alterações efetuadas, devidamente
registrado em cartório de títulos e documentos; e

iv)

modificações procedidas no prospecto de que trata o artigo 23 da Instrução CVM
356, se houver.

20.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

20.1

As demonstrações financeiras anuais do Fundo serão elaboradas de

acordo com as disposições da Instrução CVM 489 e demais normas aplicáveis, sendo
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auditadas pelo Auditor Independente registrado na CVM de acordo com as normas de
auditoria aplicáveis no Brasil.
20.2

O Fundo terá escrituração contábil própria.

20.3

O exercício social do Fundo tem duração de um ano, encerrando-se em 31

de julho de cada ano.
21.

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS E PERIÓDICAS

21.1

A Instituição Administradora deverá prestar, na forma e dentro dos prazos

estabelecidos, todas as informações obrigatórias e periódicas constantes do presente
item, sem prejuízo de outras previstas neste Regulamento ou na regulamentação
pertinente.
21.2

A Instituição Administradora irá divulgar, ampla e imediatamente,

qualquer ato ou fato relevante relativo ao Fundo, tal como a eventual alteração da
classificação de risco do Fundo ou dos Direitos Creditórios e demais ativos integrantes
da respectiva carteira, de modo a garantir, a todos os cotistas, acesso às informações
que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões quanto à respectiva
permanência no mesmo, se for o caso.
21.2.1 A divulgação das informações previstas neste artigo deve ser feita por meio de
publicação no Periódico utilizado para a divulgação de informações do Fundo e através
de correio eletrônico e mantida disponível para os cotistas na sede e agências da
Instituição Administradora e nas instituições que coloquem cotas do FUNDO.
21.2.2. Em caso de substituição do periódico indicado pela Instituição Administradora do
Fundo, os cotistas serão avisados sobre a referida substituição mediante publicação no
periódico anteriormente utilizado, por correio eletrônico ou carta com aviso de
recebimento endereçado a cada cotista.
21.3

A Instituição Administradora deve, no prazo máximo de 10 (dez) dias após

o encerramento de cada mês, colocar à disposição dos cotistas, em sua sede e
dependências, informações sobre:
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i)

o número de cotas de propriedade de cada um e o respectivo valor;

ii)

a rentabilidade do Fundo, com base nos dados relativos ao último dia do mês; e

iii)

o comportamento da carteira de Direitos Creditórios e demais ativos do Fundo,

abrangendo, inclusive, dados sobre o desempenho esperado e o realizado.
21.4 A Instituição Administradora deverá enviar à CVM, através do Sistema de Envio
de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, em até
90 (noventa) dias após o encerramento do exercício social ao qual se refiram, as
demonstrações financeiras anuais do Fundo.
21.5

Não obstante as obrigações acima, a Instituição Administradora deve

divulgar, anualmente, no periódico referido na cláusula 22 abaixo, além de manter
disponíveis em sua sede e agência(s) e nas instituições que coloquem Cotas: (i) o valor
do Patrimônio Líquido; (ii) o valor das Cotas de cada Classe; (iii) as Razões de Garantia;
(iv) as rentabilidades acumuladas no mês e no ano civil a que se referirem; e, se houver,
(v) o relatório da Agência Classificadora de Risco contratada pelo Fundo.
21.5.1

A divulgação das informações previstas acima pode ser providenciada por

meio de entidades de classe de instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que
realizada em periódicos de ampla veiculação, observada a responsabilidade do
administrador designado nos termos do artigo 8° da Instrução CVM 356, pela
regularidade na prestação dessas informações.
21.6

No prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência, devem ser

protocolados na CVM, pela Instituição Administradora, os documentos correspondentes
aos seguintes atos relativos ao Fundo:
i)

alteração deste Regulamento;

ii)

substituição da Instituição Administradora;

iii)

incorporação;

iv)

fusão;
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v)

cisão; e

vi)

liquidação.

21.7

A Instituição Administradora deverá enviar simultaneamente à CVM

exemplares de quaisquer comunicações relativas ao Fundo divulgadas para Cotistas ou
terceiros.
22.

PUBLICAÇÕES

22.1

Todas as publicações mencionadas neste Regulamento serão feitas no

jornal “Monitor Mercantil”, edição São Paulo, indicando, também, as páginas na rede
mundial de computadores onde os investidores poderão obter as informações
detalhadas e completas, na hipótese do item 22.3 abaixo.
22.2

A Instituição Administradora deve fazer as publicações previstas neste

Regulamento sempre no mesmo periódico e qualquer mudança deve ser precedida de
aviso aos Cotistas.
22.3

Ainda, sempre que uma oferta pública realizada de acordo com o

procedimento descrito na Instrução CVM nº 400/03 estiver em curso, todas as
divulgações relativas à oferta pública serão realizadas, com destaque, na página da rede
mundial de computadores: (i) da Instituição Administradora; (ii) da B3; e (iii) da CVM.
23.

EVENTOS DE AVALIAÇÃO E EVENTOS DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO

FUNDO
23.1

O Fundo será liquidado nas hipóteses previstas neste Regulamento, ou em

virtude do término de seu prazo de duração, ou, ainda, sempre que os Cotistas assim
deliberarem em Assembleia Geral especialmente convocada para tal fim, nos termos da
cláusula 19 acima.
23.1.1

Será convocada Assembleia Geral para deliberar sobre (i) a declaração de

um Evento de Liquidação Antecipada; (ii) a alteração do presente Regulamento ou dos
Documentos do Fundo; ou (iii) a adoção de outras medidas cabíveis para evitar a
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liquidação antecipada do Fundo, a critério da Assembleia Geral de Cotistas, na ocorrência
de qualquer um dos Eventos de Avaliação abaixo indicados:
i)

rebaixamento da classificação de risco de qualquer Série de Cotas Seniores em
circulação em 1 (um) nível abaixo da última classificação de risco atribuída;

ii)

desenquadramento das Razões de Garantia por 510 (cincodez) Dias Úteis
consecutivos;

iii)

apuração do Índice de Inadimplência superior a 5% (cinco por cento) do
Patrimônio Líquido do Fundo;

iv)

desenquadramento da Reserva de Amortização por 5 (cinco) Dias Úteis
consecutivos;

v)

desenquadramento da Reserva de Caixa por um prazo superior a 15 (quinze) Dias
Úteis consecutivos;

vi)

impossibilidade, por qualquer motivo, de aquisição de Direitos Creditórios que
preencham os Critérios de Elegibilidade por um prazo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos;

vii)

descumprimento, pela Instituição Administradora, pela Gestora, pela Consultora
Especializada e/ou pelo Custodiante, de seus deveres e obrigações estabelecidos
neste Regulamento e nos demais Documentos do Fundo, desde que, notificado
por qualquer um deles para sanar ou justificar o descumprimento, não o faça no
prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contado do recebimento da notificação;

viii)

renúncia de qualquer prestador de serviços contratado para prestar serviços para
o Fundo, com exceção da Consultora Especializada;

ix)

manutenção do Patrimônio Líquido médio do Fundo inferior a R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) por período de 3 (três) meses consecutivos;

x)

opinião com ressalvas do Auditor Independente acerca das demonstrações
financeiras anuais do Fundo.

63

23.1.2

Na ocorrência de quaisquer dos Eventos de Avaliação acima, o Fundo não

estará sujeito à liquidação automática, devendo a Instituição Administradora,
independentemente de qualquer procedimento adicional, suspender imediatamente o
pagamento de quaisquer parcelas de amortização de Cotas Subordinadas Júnior em
andamento, a qual decidirá se tal Evento de Avaliação deve ser considerado ou não
como um Evento de Liquidação Antecipada.
23.2

No caso de a Assembleia Geral deliberar que qualquer dos Eventos de

Avaliação constitui um Evento de Liquidação Antecipada, a Instituição Administradora
deverá implementar os procedimentos definidos no item 23.7 abaixo, incluindo a
convocação de nova Assembleia Geral para deliberar sobre a liquidação antecipada do
Fundo, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data da Assembleia Geral que
deliberou a constituição do Evento de Liquidação Antecipada.
23.3

Caso a Assembleia Geral delibere que o Evento de Avaliação não constitui

um Evento de Liquidação Antecipada, a Instituição Administradora deverá adotar as
medidas aprovadas pelos Cotistas na referida Assembleia Geral para manutenção das
atividades regulares do Fundo , bem como para o saneamento do Evento de Avaliação.
23.4

Na hipótese de deliberação de que o Evento de Avaliação não constitui

um Evento de Liquidação Antecipada, os Cotistas que votarem contra tal deliberação não
terão direito à solicitação de resgate de suas Cotas
23.5

O direito dos Cotistas titulares das Cotas Subordinadas Júnior ao

recebimento de qualquer pagamento de amortização das Cotas Subordinadas Júnior
ficará suspenso durante o período compreendido entre a data de ocorrência de
quaisquer Eventos de Avaliação até (i) a data da deliberação, pela Assembleia Geral
referida no item 23.3 acima, de que o referido Evento de Avaliação não dá causa à
liquidação antecipada do Fundo, independentemente da implementação de eventuais
ajustes aprovados pelos Cotistas na referida Assembleia Geral ou (ii) a data em que todos
os valores devidos aos Cotistas titulares de Cotas Seniores tiverem sido integralmente
pagos pelo Fundo, caso se decida na referida Assembleia Geral pela liquidação
antecipada do Fundo.
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23.6

Sem prejuízo do disposto neste Regulamento, são considerados Eventos

de Liquidação Antecipada:
i)

deliberação da Assembleia Geral de Cotistas pela liquidação do Fundo;

ii)

deliberação da Assembleia Geral de Cotistas de que um Evento de Avaliação
constitui em Evento de Liquidação Antecipada;

iii)

cessação ou renúncia pela Gestora e/ou pela Consultora Especializada, a
qualquer tempo e por qualquer motivo, da prestação dos serviços de Contrato de
Gestão e Contrato de Consultoria, respectivamente;

iv)

não convocação de Assembleia Geral deliberar se um Evento de Avaliação
constitui um Evento de Liquidação Antecipada no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis
contados da data do conhecimento da ocorrência do Evento de Avaliação pela
Administradora.

23.7

Na ocorrência de qualquer dos Eventos de Liquidação Antecipada,

independentemente de qualquer procedimento adicional, a Instituição Administradora
deverá (i) notificar os Cotistas, (ii) suspender imediatamente o pagamento de qualquer
parcela de amortização de Cotas Subordinadas Mezanino e Cotas Subordinadas Júnior
em andamento, se houver, e os procedimentos de aquisição de Direitos Creditórios; e
(iii) convocar imediatamente Assembleia Geral para os Cotistas deliberarem sobre a
liquidação do Fundo e para os titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas
Mezanino deliberarem sobre as medidas que serão adotadas visando preservar seus
direitos, suas garantias e prerrogativas.
23.7.1

É assegurado, no caso de decisão da Assembleia Geral pela não liquidação

do Fundo, o resgate das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino, pelo valor
das mesmas, aos Cotistas dissidentes que o solicitarem. Neste caso, deverá ser
deliberado na própria Assembleia Geral as condições do pagamento do valor das Cotas
resgatadas pelos Cotistas dissidentes.
23.8

Após o pagamento das despesas e encargos do Fundo, será pago aos

titulares de Cotas Seniores, se o patrimônio do Fundo assim permitir, o valor das Cotas
Seniores apurado conforme previsto no Suplemento da respectiva Série. O total do
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eventual excedente, após o pagamento aos titulares das Cotas Seniores, será pago aos
titulares de Cotas Subordinadas Mezanino e, após o pagamento integral dos Cotistas
Subordinados Mezanino, será pago aos titulares das Cotas Subordinadas Júnior,
conforme a respectiva quantidade de Cotas de cada titular.
23.8.1

Os Cotistas poderão receber tal pagamento em Direitos Creditórios, nos

termos da cláusula 26 abaixo, desde que assim deliberado em Assembleia Geral
convocada para este fim.
23.8.2

Na hipótese de a Assembleia Geral decidir pela liquidação antecipada do

Fundo, a Instituição Administradora poderá ainda alienar parte ou a totalidade dos
Direitos Creditórios de titularidade do Fundo, pelo respectivo valor apurado nos termos
da cláusula 17 acima, acrescido de todos os custos e despesas necessárias para a
liquidação e extinção do Fundo, devendo utilizar os recursos da eventual alienação no
resgate das Cotas, nos termos do item 23.7 acima.
23.9

A cada Cota de determinada Classe será conferido tratamento igual ao

conferido às demais Cotas de mesma Classe.
23.10

A liquidação do Fundo será gerida pela Instituição Administradora,

observando as disposições deste Regulamento ou o que for deliberado na Assembleia
Geral.
24.

ORDEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

24.1

A partir da primeira Data de Subscrição Inicial e até a liquidação do Fundo,

sempre preservada a manutenção de sua boa ordem legal, administrativa e operacional,
a Instituição Administradora obriga-se, por meio dos competentes débitos e créditos
realizados nas contas correntes de titularidade do Fundo, a alocar os recursos
decorrentes da integralização das Cotas e do recebimento dos ativos integrantes da
carteira do Fundo, na seguinte ordem:
i)

no pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes;

ii)

no pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos
nos termos deste Regulamento e da legislação aplicável;
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iii)

na constituição e manutenção da Reserva de Caixa;

iv)

na constituição e manutenção da Reserva de Amortização;

v)

na amortização das Cotas Seniores em circulação, observados os termos e as
condições do Regulamento;

vi)

na amortização das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação, observados os
termos e as condições do Regulamento;

vii)

na amortização de Cotas Subordinadas Júnior, observados os limites, os termos e
as condições deste Regulamento; e

viii)
24.2

na aquisição de novos Direitos Creditórios elegíveis.
Exclusivamente na hipótese de liquidação antecipada, os recursos

decorrentes da integralização das Cotas e do recebimento dos ativos integrantes da
carteira do Fundo serão alocados na seguinte ordem:
i)

no pagamento do preço de aquisição aos Cedentes dos Direitos Creditórios cuja
cessão já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação
antecipada;

ii)

no pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos
nos termos deste Regulamento e da legislação aplicável;

iii)

na amortização e resgate das Cotas Seniores, observados os termos e as
condições deste Regulamento e dos Suplementos de cada Série, até o seu
resgate;

iv)

na amortização e resgate das Cotas Subordinadas Mezanino, após resgate
integral das Cotas Seniores, observados os termos e as condições deste
Regulamento; e
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v)

na amortização e resgate de Cotas Subordinadas Júnior, após o resgate integral
das Cotas Subordinadas Mezanino, observados os limites, os termos e as
condições deste Regulamento.

25.

CUSTOS REFERENTES À DEFESA DOS COTISTAS SENIORES

25.1

Caso o Fundo não possua recursos disponíveis, em moeda corrente

nacional, suficientes para a adoção e manutenção, direta ou indireta, dos procedimentos
judiciais e extrajudiciais necessários à cobrança dos Direitos Creditórios e dos Outros
Ativos de sua titularidade e à defesa dos seus direitos, interesses e prerrogativas, a
maioria dos titulares das Cotas Seniores, reunidos em Assembleia Geral, poderá aprovar
o aporte de recursos ao Fundo, por meio da integralização de Série de Cotas Seniores
específica, a ser subscrita e integralizada por todos os titulares das Cotas Seniores, para
assegurar, se for o caso, a adoção e manutenção dos procedimentos acima referidos.
25.2

Todos os custos e despesas referidos nesta cláusula serão de inteira

responsabilidade do Fundo e dos titulares das Cotas Seniores em circulação, não estando
a Instituição Administradora, os Cedentes, o Custodiante e quaisquer de suas respectivas
afiliadas, em conjunto ou isoladamente, obrigados pelo adiantamento ou pagamento de
valores relacionados aos procedimentos referidos nesta cláusula.
25.3

A realização de despesas ou a assunção de obrigações, por conta e ordem

do Fundo, nos termos desta cláusula, deverá ser previamente aprovada pelos titulares
da maioria das Cotas Seniores reunidos na Assembleia Geral prevista acima. Caso a
realização das referidas despesas ou a assunção de obrigações seja aprovada na forma
desta cláusula, os Cotistas deverão definir na referida Assembleia Geral o cronograma de
integralização e as características da respectiva Série de Cotas Seniores, as quais deverão
ser integralizadas pelos titulares das Cotas Seniores na proporção de seus créditos, em
moeda corrente nacional, na medida em que os recursos se façam necessários à
realização dos procedimentos deliberados na referida Assembleia Geral, sendo vedada
qualquer forma de compensação.
25.4

Nenhuma medida judicial ou extrajudicial será iniciada ou mantida pela

Instituição Administradora antes do recebimento integral do adiantamento a que se
refere esta cláusula e da assunção pelos titulares das Cotas Seniores do compromisso de
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prover os recursos necessários ao pagamento de verba de sucumbência a que o Fundo
venha a ser eventualmente condenado.
25.5

A Instituição Administradora, o Custodiante, a Gestora, os Cedentes, a

Consultora Especializada, seus administradores, empregados e demais prepostos não
são responsáveis por eventuais danos ou prejuízos, de qualquer natureza, sofridos pelo
Fundo e pelos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas em decorrência da
não propositura ou prosseguimento de medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à
salvaguarda de seus direitos, garantias e prerrogativas, caso os referidos Cotistas não
aportem os recursos suficientes para tanto na forma desta cláusula.
25.6

Todos os pagamentos devidos pelos Cotistas ao Fundo, nos termos desta

cláusula, deverão ser realizados em moeda corrente nacional, livres e desembaraçados
de quaisquer taxas, impostos, contribuições ou encargos, presentes ou futuros, que
incidam ou venham a incidir sobre tais pagamentos, incluindo as despesas decorrentes
de tributos ou de contribuições incidentes sobre os pagamentos intermediários,
independentemente de quem seja o contribuinte, de forma que o Fundo receba as
verbas devidas pelos seus valores integrais, acrescidos dos montantes necessários para
que o mesmo possa honrar integralmente suas obrigações, nas respectivas datas de
pagamento, sem qualquer desconto ou dedução, sendo expressamente vedada qualquer
forma de compensação.

26.

PROCEDIMENTOS DE DAÇÃO EM PAGAMENTO

26.1

Para efeito do disposto no item 23.8.1 acima, a dação em pagamento de

Direitos Creditórios para resgate das Cotas deverá seguir os procedimentos previstos na
presente cláusula. Após a conclusão do resgate das Cotas Seniores e das Cotas
Subordinadas Mezanino, por meio dos mecanismos de dação em pagamento ora
previstos, o Fundo promoverá o resgate das Cotas Subordinadas Júnior, por meio da
dação em pagamento do eventual saldo de ativos remanescente em sua carteira, se
houver.
26.2

Para fins do disposto nesta cláusula, os Direitos Creditórios conferidos aos

titulares de Cotas Seniores e de Cotas Subordinadas Mezanino em dação em pagamento
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e, conforme o caso, conferidos aos titulares das Cotas Subordinadas Júnior, serão
compulsoriamente mantidos em condomínio, nos termos do artigo 1.314 e seguintes do
Código Civil, a ser necessariamente constituído no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias contado da realização da Assembleia Geral referida na cláusula 19. O quinhão
de cada Cotista será equivalente ao valor dos créditos a este efetivamente atribuído. Os
termos e as condições da convenção de condomínio conterão avença assegurando aos
Cotistas, originalmente titulares das Cotas Seniores, o direito de preferência no
recebimento de quaisquer verbas decorrentes da cobrança dos créditos mantidos em
condomínio sobre os Cotistas Subordinados Mezanino e os Cotistas Subordinados Júnior,
e aos Cotistas Subordinados Mezanino o direito de preferência no recebimento de
quaisquer verbas decorrentes da cobrança dos créditos mantidos em condomínio sobre
os Cotistas Subordinados Júnior.
26.3

Antes da dação em pagamento dos Direitos Creditórios pelo Fundo, a

Instituição Administradora deverá convocar uma Assembleia Geral com a finalidade de
proceder à eleição, pelos Cotistas, de um administrador para o condomínio civil referido
no item anterior. Caso os titulares das Cotas não procedam à eleição do administrador
do condomínio civil, essa função será atribuída ao condômino que detenha, direta ou
indiretamente, o maior quinhão.
26.4

Caso os Cotistas, por qualquer motivo, não venham a constituir o

condomínio civil no prazo referido do item 25.2 acima, a Instituição Administradora e o
Custodiante poderão promover o pagamento em consignação dos Direitos Creditórios
de titularidade do Fundo aos Cotistas, na forma do artigo 334 do Código Civil.
27.

FORO

27.1

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para

dirimir quaisquer questões oriundas do presente Regulamento.
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ANEXO I
Este Anexo é parte integrante do Regulamento do “Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Empírica Goal One”
GLOSSÁRIO
Agência Classificadora de

A agência de classificação de risco contratada para atribuir o

Risco

risco das Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino,
quando emitidas.

Assembleia Geral

Assembleia geral de Cotistas.

Ativos Financeiros

São os ativos em que o Fundo poderá aplicar o remanescente
do Patrimônio Líquido não aplicado em Direitos Creditórios,
listados no item 9.3 do Regulamento.

Auditor Independente

É a empresa de auditoria independente contratada pela
Instituição Administradora, nos termos deste Regulamento, ou
sua sucessora a qualquer título, encarregada da revisão das
demonstrações financeiras, das contas do Fundo e da análise
de sua situação e da atuação da Instituição Administradora.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão

Banco Cobrador

Banco Bradesco S/A, com sede na Cidade de Osasco, Estado
de São Paulo, na Cidade de Deus s/nº, Vila Yara, 06029-900,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12

Cedente(s)

Toda e qualquer pessoa jurídica que ceda Direitos Creditórios
para o Fundo, nos termos do Contrato de Cessão e respectivos
Termos de Cessão.

Classes

Qualquer das classes de Cotas, que incluem as Cotas Seniores,
Cotas Subordinadas Júnior e as diferentes classes de Cotas
Subordinadas Mezanino.

CMN

Conselho Monetário Nacional.
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CNPJ/MF

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda.

Código Civil

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.

Consultora Especializada

Goal Fomento Mercantil Ltda., com sede na Av. das Américas
nº7899, bloco 2, sala 606; Edifício Platinum Advance Offices,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22793-081, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 09.495.156/0001-65.

Conta de Cobrança

Conta corrente específica, em nome do Fundo, na qual serão
depositados

quaisquer

valores

relativos

aos

Direitos

Creditórios inadimplidos de titularidade do Fundo.
Contrato de Cessão

Cada um dos contratos de regulam as cessões de Direitos
Creditórios a ser celebrado entre o Fundo e qualquer Cedente.

Contrato de Gestão

Contrato a ser celebrado entre a Instituição Administradora,
por conta e ordem do Fundo, e a Gestora.

Contrato de Prestação de

Contrato firmado pelo Fundo com a Consultora Especializada

Serviços de Consultoria de

para a prestação de serviços de prospecção de Cedentes e

Análise, Seleção e de Cobrança Direitos Creditórios, cadastro de Cedentes, análise de crédito,
de Direitos Creditórios

pré-seleção e formalização das cessões de Direitos Creditórios,
monitoramento e gestão de risco de crédito e cobrança dos
Direitos Creditórios inadimplidos.

Cotas

Todas as Cotas, independentemente da Classe ou Série.

Cotas Seniores

Cotas que não se subordinam às demais para efeito de
amortização, resgate e distribuição dos rendimentos da
carteira do Fundo.

Cotas Subordinadas

São as Cotas Subordinadas Mezanino e as Cotas Subordinadas
Júnior.

72

Cotas Subordinadas Mezanino Todas as Classes de Cotas que se subordinam às Cotas Seniores
e que têm prioridade em relação às Cotas Subordinadas Júnior
para efeito de amortização, resgate e distribuição dos
rendimentos da carteira do Fundo.
Cotas Subordinadas Júnior

Cotas que se subordinam às Cotas Subordinadas Mezanino e
às Cotas Seniores para efeito de amortização, resgate e
distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo.

Cotistas

Titulares de Cotas Seniores, titulares de Cotas Subordinadas
Mezanino e os titulares de Cotas Subordinadas Júnior, em
conjunto.

Critérios de Elegibilidade

São os critérios que devem ser atendidos pelos Direitos
Creditórios para integrarem a carteira do Fundo, cuja
verificação é feita pelo Custodiante.

Custodiante

SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A., instituição
financeira devidamente autorizada e habilitada pela CVM à
administração de carteira de valores mobiliários, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar, inscrita no CNPJ sob
o nº 62.285.390/0001-40, ou quem vier a lhe suceder.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Data de Amortização

Data de amortização prevista no respectivo Suplemento de
cada Série.

Data

de

Pagamento

Aquisição

e Data da celebração do Termo de Cessão, ocasião em que o
Custodiante

verificar

o

atendimento,

pelos

Direitos

Creditórios, aos Critérios de Elegibilidade e mediante o
atendimento cumulativo do disposto no Contrato de Cessão.
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Data de Subscrição Inicial

Data a partir de que as Cotas representativas do patrimônio
inicial do Fundo ou das Cotas das demais Séries emitidas serão
subscritas e integralizadas.

Devedores

Pessoa física ou jurídica cliente do Cedente, responsável pelo
pagamento do Direito Creditório ao FUNDO.

Dia(s) Útil(eis)

Todo e qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado
nacional ou, ainda, dias em que, por qualquer motivo, não haja
expediente bancário ou não dias em que funcionar o mercado
financeiro em âmbito nacional ou na cidade da sede da
Instituição Administrada ou do Custodiante.

Direitos Creditórios

São todos os direitos de crédito adquiridos ou a serem
adquiridos pelo Fundo, de acordo com as condições previstas
no Regulamento.

Documentos Comprobatórios Todos os documentos comprobatórios da venda das
mercadorias ou dos serviços ou relativos a quaisquer outras
operações que deram origem legítima e válida aos Direitos
Creditórios cedidos ao Fundo.
Documentos do Fundo

Em conjunto ou isoladamente, o Regulamento e respectivos
aditamentos, o Contrato de Cessão e os Termos de Cessão.

Eventos de Avaliação

Eventos que, caso ocorrerem, ensejarão convocação de
Assembleia Geral para deliberar sobre (i) a declaração de um
Evento de Liquidação Antecipada; ou (ii) a alteração dos
Documentos do Fundo.

Eventos de Liquidação

Eventos definidos no item 23.6 do Regulamento.

Antecipada
FGC

Fundo Garantidor de Crédito.
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Fundo

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Goal
One

Gestora

Empírica Investimentos Gestão de Recursos Ltda., sociedade
devidamente

autorizada

e

habilitada

pela

CVM

a

administração de carteira de valores mobiliários por meio do
ato Declaratório nº 10.662, de 27 de outubro de 2009, com
sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Al. Rio
Negro, 500, Torre B, conjunto 502, Alphaville, e inscrita no
CNPJ sob o nº 10.896.871/0001-99, ou quem lhe vier a
suceder.
IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas.

Índice de Inadimplência

Significa a maior média móvel dos 03 (três) meses do índice de
perda efetiva, considerando o período antecedente de 12
(doze) meses. O índice de perda efetiva será obtido mediante
uma análise estática da carteira do Fundo com base no mês de
originação dos Direitos Creditórios, considerando a soma da
posição dos Direitos Creditórios vencidos acima de 60
(sessenta) dias corridos com os Direitos Creditórios pagos em
atraso acima de 60 (sessenta) dias corridos, divididos pelo total
dos Direitos Creditórios do período correspondente. Este
índice será calculado mensalmente pela Gestora, no último Dia
Útil de cada mês, e informado à Instituição Administradora em
até 05 (cinco) Dias Úteis.

Índice de Liquidez

Significa o previsto no item 9.6 deste Regulamento.

Índice de Subordinação

Significa o percentual do Patrimônio Líquido do Fundo
representado por Cotas Subordinadas Mezanino e Cotas
Subordinadas Júnior, conforme previsto no item 13.3, (i) deste
Regulamento.
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Índice de Subordinação Júnior Significa o percentual do Patrimônio Líquido do Fundo
representado por Cotas Subordinadas Júnior, conforme
previsto no item 13.3, (ii) deste Regulamento.
Instrução CVM 356

Instrução nº CVM 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme
alterada.

Instrução CVM 539

Instrução nº CVM 539, de 13 de novembro de 2013, conforme
alterada.

Instrução CVM 489

Instrução nº CVM 489, de 14 de janeiro de 2011.

Instituição Administradora

SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A., instituição
financeira devidamente autorizada e habilitada pela CVM à
administração de carteira de valores mobiliários por meio do
Ato Declaratório nº 1.498, de 28 de agosto de 1990, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar, inscrita no CNPJ sob
o nº 62.285.390/0001-40, ou quem lhe vier a suceder.

Investidor Qualificado e

Investidores qualificados e profissionais, conforme definidos

Investidor Profissional

na Instrução CVM 533 ou instrução que a substitua, ou fundos
de investimentos habilitados nos termos da regulamentação
vigente a adquirir cotas de fundos de investimento em direitos
creditórios.

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Limites de Concentração

São os limites de concentração da carteira do Fundo previstos
neste Regulamento.

Outros Ativos

Ativos integrantes da carteira do Fundo que não constituam
Direitos Creditórios, incluindo recursos em moeda corrente
nacional.
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Política de Investimento

A política de investimento do Fundo, prevista na cláusula 9
acima.

Patrimônio Líquido

Valor do patrimônio líquido do Fundo apurado na forma da
cláusula 17 do Regulamento.

Razões de Garantia

A Razão de Garantia de Cotas Seniores e a Razão de Garantia
de Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino
conjuntamente.

Razão de Garantia de Cotas

Razão de Garantiaadmitida entre o Patrimônio Líquido do

Seniores

Fundo e o valor das Cotas Seniores, equivalente a 136,99%
(cento e trinta e seis inteiros e noventa e nove centésimos por
cento).

Razão de Garantia de Cotas

Razão de Garantiaradmitida entre o Patrimônio Líquido do

Seniores e Cotas Subordinadas Fundo e o valor das Cotas Seniores e Cotas Subordinadas
Mezanino

Mezanino, equivalente a 122,70% (cento e vinte e dois inteiros
e setenta centésimos por cento).

Reserva de Amortização

Reserva de pagamento, onde deverão ser segregados Outros
Ativos, destinada exclusivamente ao pagamento dos
montantes referentes às parcelas de amortizações das Cotas
Sênior de cada Série e das Cotas Subordinadas Mezanino de
cada Classe, se houver.

Reserva de Caixa

Reserva para pagamento de despesas e encargos do Fundo.

SELIC

Sistema Especial de Liquidação e Custódia.

Série

Qualquer série de Cotas Seniores emitida nos termos deste
Regulamento.

Suplemento

Suplemento de cada Série de Cotas Seniores ou de cada Classe
de Cotas Subordinadas Mezanino, se houver.
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Taxa de Administração

Remuneração devida à Instituição Administradora do Fundo
na forma do Regulamento.

Taxa Mínima de Cessão

Taxa mínima de cessão, definida nos termos do item 10.1 (iii)
do Regulamento, correspondente a 200% da taxa CDI Over.

TED

Transferência Eletrônica Disponível.

Termo de Cessão

Instrumento mediante o qual é formalizada a cessão de
Direitos Creditórios pelos Cedentes ao Fundo e que deve ser
elaborado de acordo com o modelo estabelecido no Contrato
de Cessão.

Valor de Amortização

Somatório de todas as parcelas de amortização devidas na
Data de Amortização.
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ANEXO II
Este Anexo é parte integrante do Regulamento do “Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Empírica Goal One”.
DESCRIÇÃO DA NATUREZA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS, DO PROCESSO DE
ORIGINAÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS E DA POLÍTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
PELO CEDENTE
I.

Natureza

1.1

Os Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo são originários de

operações de natureza industrial, comercial e de prestação de serviços.
II

Processo de Originação e Política de Concessão de Crédito

2.1

A originação dos Direitos Creditórios se dá por meio de operações

realizadas pelos Cedentes nos segmentos industrial, comercial e de prestação de
serviços.
2.2

A política de concessão dos créditos ficará a cargo da Consultora

Especializada, única responsável pela análise e pré-seleção dos Direitos Creditórios a
serem adquiridos pelo Fundo e tecnicamente capacitada para realizar a avaliação da
capacidade econômica dos Cedentes, bem como dos respectivos Devedores dos Direitos
Creditórios.
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ANEXO III
Este Anexo é parte integrante do Regulamento do “Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Empírica Goal One”.
MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E COBRANÇA DOS DIREITOS
CREDITÓRIOS

I.

Recebimento Ordinário dos Direitos Creditórios

A forma de liquidação dos Direitos Creditórios será realizada por intermédio de
duplicatas ou cheques, tendo o Fundo por favorecido, emitidos pelo Banco Cobrador.
O recebimento dos Direitos Creditórios resultante da liquidação das duplicatas ou
cheques será efetuado diretamente em uma conta corrente do Fundo junto ao
Custodiante.
II.

Cobrança dos Direitos Creditórios Inadimplidos

A Consultora Especializada deverá observar o seguinte procedimento de cobrança
administrativa dos Direitos Creditórios em atraso:
i)

vencido o Direito Creditório e não efetuado o pagamento, a Consultora
Especializada, em até 5 (cinco) dias contados do vencimento, deverá entrar em
contato com o Devedor do respectivo Direito Creditório inadimplido, instruindoo a efetuar o pagamento no prazo de até 10 (dez) dias;

ii)

caso o Devedor inadimplente não efetue o pagamento no prazo estabelecido
pela Consultora Especializada, esta entrará em contato o Cedente do respectivo
Direito Creditório instruindo-o a efetuar a recompra do Direito Creditório
inadimplido;

iii)

caso o Cedente não efetue a recompra do Direito Creditório inadimplente em
até 10 (dez) dias contados da comunicação da Consultora Especializada, esta
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efetuará o protesto do Direito Creditório inadimplido junto ao cartório
competente;
iv)

decorrido o prazo de 12 (doze) a 20 (vinte) dias do protesto do Direito Creditório
inadimplido e não efetuado o pagamento do Direito Creditório inadimplido pelo
Devedor ou recompra do Direito Creditório inadimplido pelo Cedente, a
Consultora Especializada efetuará a inclusão do Devedor e do Cedente no PEFIN
– Pendências Financeiras, serviço de localização e informação de pessoas físicas
e jurídicas sobre dívidas não pagas operacionalizado pela Serasa S.A., inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 62.173.620/0001-80.

v)

após as etapas acima, caso o Devedor ou o Cedente não efetue o pagamento do
Direito Creditório inadimplido, a Consultora Especializada contratará escritório
de advocacia para cobrança judicial do respectivo Direito Creditório inadimplido,
às expensas do Fundo, permanecendo à Consultora Especializada, supervisionar
os serviços do escritório de advocacia contratado.

vi)

os Direitos Creditórios inadimplidos de titularidade do Fundo serão pagos pelos
Devedores respectivos diretamente na Conta de Cobrança. Não caberá ao
Agente Cobrador, em nenhuma hipótese, o recebimento de quaisquer valores
relativos aos Direitos Creditórios inadimplidos de titularidade do Fundo, sendo o
Agente Cobrador tão somente responsável pelo contato com os Cedentes e os
Devedores de Direitos Creditórios inadimplidos.
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ANEXO IV
Este Anexo é parte integrante do Regulamento do “Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Empírica Goal One”.
MODELO DE SUPLEMENTO DA SÉRIE DE COTAS SENIORES
“SUPLEMENTO DA [ORDINAL POR EXTENSO] SÉRIE DE COTAS SENIORES
1.

O presente documento constitui o suplemento nº [●] (“Suplemento”)

referente à [●]ª Série de Cotas Seniores (“Cotas Seniores da [●]ª Série”) emitida nos
termos do regulamento do “Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Goal
One”, administrado pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A., instituição
financeira devidamente autorizada e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários à
administração de carteira de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 1.498,
de 28 de agosto de 1990, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar, inscrita no CNPJ sob o
nº 62.285.390/0001-40(“Instituição Administradora”).
2.

Da Emissão das Cotas: Serão emitidas nos termos deste Suplemento e do

Regulamento [●] ([●]) Cotas Seniores da [●]ª Série no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco
mil reais) cada na data da primeira subscrição de Cotas da presente Série (“Data de
Subscrição Inicial”), totalizando R$[●] ([●]), com prazo de duração de [●] ([●]) meses e
prazo de carência do pagamento de amortização e juros de [●] ([●]) meses meses
contados da data da 1ª. (primeira) integralização das Cotas Seniores da [●]ª Série
(“Período de Carência”).
3.

Da Subscrição e Integralização das Cotas: Na subscrição de Cotas Seniores

da [●]ª Série em data diversa da Data de Subscrição Inicial será utilizado o valor da cota
de mesma Série em vigor no próprio dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados
pelo investidor ao Fundo, calculado conforme o disposto no Regulamento e no item 4 do
presente Suplemento.
4.

Do Valor da Cota: O valor de integralização, amortização ou, nas

hipóteses definidas no Regulamento, de resgate de cada Cota Sênior da [●]ª Série será
calculado de acordo com a fórmula definida abaixo: [●]
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O disposto nesta cláusula não constitui promessa de rendimentos,
estabelecendo meramente critérios e preferências para distribuição de rendimentos
entre as Cotas das diferentes Classes existentes. Portanto, as Cotas auferirão
rendimentos somente se os resultados da carteira do Fundo assim permitirem.
5.

Da Amortização Programada das Cotas: Desde que o Patrimônio Líquido

assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional,
será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º Dia Útil do mês
subsequente ao [●]vencido (“Data de Amortização”), a amortização de parcela do valor
de cada Cota Sênior da [●]ª Série (“Amortização Programada”), a qual será equivalente
ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no item anterior e as condições
previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º Dia Útil do mês subsequente
ao [●]vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no ocorrer no prazo de
[●] meses a contar da data da 1ª (primeira) integralização das Cotas Sênior da [●]ª Série
, quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva Cota, observado o
cronograma abaixo:
Parcela

Mês da Amortização

Saldo de Amortização
(Saldo bruto do último dia do mês anterior
ao mês da amortização)

5.1

A Amortização Programada prevista acima poderá ser acelerada, pelo

regime de caixa, a critério do Gestor, para reenquadramento dos Limites de
Concentração, conforme definidos no Regulamento.
6.

Do Resgate das Cotas: As Cotas Seniores da [●]ª Série serão resgatadas

ao término do prazo estabelecido no item 2 acima, ou em virtude da liquidação
antecipada do Fundo.
7.
Da Oferta das Cotas: As Cotas Seniores da [●]ª Série serão objeto de
[distribuição pública, realizada nos termos da Instrução CVM 400, [em lote único e
indivisível,] ou de distribuição pública com esforços restritos, realizada nos termos da
Instrução CVM 476,].
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8.

Os termos definidos utilizados neste Suplemento terão o mesmo

significado atribuído no Regulamento.
9.

O

presente

Suplemento,

uma

vez

assinado

pela

Instituição

Administradora, constituirá parte integrante do Regulamento e por ele será regido,
devendo prevalecer as disposições do Regulamento em caso de qualquer conflito ou
controvérsia em relação às disposições deste Suplemento. As Cotas Seniores da [●]ª
Série terão as mesmas características, poderes, direitos, prerrogativas, privilégios,
deveres e obrigações atribuídas às demais Cotas Seniores, exceto com relação aos prazos
e valores de amortização e resgate, bem como de remuneração, especificados e
expressamente previstos neste Suplemento.
10.

O presente Suplemento deverá ser averbado nos registros do

Regulamento no 4º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
São Paulo, [DATA]
SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A.
Instituição Administradora”
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ANEXO V
Este Anexo é parte integrante do Regulamento do “Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Empírica Goal One”.

MODELO DE SUPLEMENTO DA CLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO
CLASSE [●]
“SUPLEMENTO DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO CLASSE [●]
1.

O presente documento constitui o suplemento nº [●] (“Suplemento”)

referente às Cotas Subordinadas Mezanino Classe [●] emitida nos termos do regulamento
do “Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Goal One”, administrado
pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A., instituição financeira devidamente
autorizada e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários à administração de carteira
de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 1.498, de 28 de agosto de 1990,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº 1.355, 3º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 62.285.390/0001-40 (“Instituição
Administradora”).
2.

Da Emissão das Cotas: Serão emitidas nos termos deste Suplemento e do

Regulamento [●] ([●]) Cotas Subordinadas Mezanino Classe [●] no valor de R$25.000,00
(vinte e cinco mil reais) cada na data da primeira subscrição de Cotas da presente Classe
(“Data de Subscrição Inicial”), totalizando R$[●] ([●]), com prazo de duração de [●] ([●])
meses e prazo de carência do pagamento de amortização e juros de [●] ([●]) meses
contados da data da 1ª. (primeira) integralização das Cotas Subordinadas Mezanino
Classe [●] (“Período de Carência”).
3.

Da Subscrição e Integralização das Cotas: Na subscrição de Cotas

Subordinadas Mezanino Classe [●] em data diversa da Data de Subscrição Inicial será
utilizado o valor da cota de mesma Classe em vigor no próprio dia da efetiva
disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Fundo, calculado conforme o
disposto no Regulamento e no item 4 do presente Suplemento.

85

4.

Do Valor da Cota: O valor de integralização, amortização ou, nas

hipóteses definidas no Regulamento, resgate de cada Cota Subordinada Mezanino Classe
[●] será calculado de acordo com a fórmula definida abaixo: [●]
O disposto nesta cláusula não constitui promessa de rendimentos,
estabelecendo meramente critérios e preferências para distribuição de rendimentos
entre as Cotas das diferentes Classes existentes. Portanto, as Cotas auferirão
rendimentos somente se os resultados da carteira do Fundo assim permitirem.
5.

Da Amortização Programada das Cotas: Desde que o Patrimônio Líquido

assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional,
será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês
subsequente ao [●]vencido (“Data de Amortização”), a amortização de parcela do valor
de cada Cota Subordinada Mezanino Classe [●] (“Amortização Programada”), a qual será
equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no item anterior e as
condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês
subsequente ao [●]vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no prazo
de [●] meses a contar da data da 1ª (primeira) integralização das Cotas Subordinadas
Mezanino Classe [●] , quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva
Cota, observado o cronograma abaixo:
Parcela

Mês da Amortização

Saldo de Amortização
(Saldo bruto do último dia do mês anterior
ao mês da amortização)

5.1

A Amortização Programada prevista acima poderá ser acelerada, pelo

regime de caixa, a critério do Gestor, conforme definidos no Regulamento.
6.

Do Resgate das Cotas: As Cotas Subordinadas Mezanino Classe [●] serão

resgatadas ao término do prazo estabelecido no item 2 acima, ou em virtude da
liquidação antecipada do Fundo.
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7.
Da Oferta das Cotas: As Cotas Subordinadas Mezanino Classe [●] serão
objeto de [distribuição pública, realizada nos termos da Instrução CVM 400, [em lote
único e indivisível,] ou de distribuição pública com esforços restritos, realizada nos
termos da Instrução CVM 476,].
8.

Os termos definidos utilizados neste Suplemento terão o mesmo

significado atribuído no Regulamento.
9.

O

presente

Suplemento,

uma

vez

assinado

pela

Instituição

Administradora, constituirá parte integrante do Regulamento e por ele será regido,
devendo prevalecer as disposições do Regulamento em caso de qualquer conflito ou
controvérsia em relação às disposições deste Suplemento. As Cotas Subordinadas
Mezanino Classe [●] terão as mesmas características, poderes, direitos, prerrogativas,
privilégios, deveres e obrigações atribuídas às demais Classes de Cotas Subordinadas
Mezanino, exceto com relação aos prazos e valores de amortização e resgate, bem como
de remuneração, especificados e expressamente previstos neste Suplemento.
10.

O presente Suplemento deverá ser averbado nos registros do Regulamento

no 4º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.
São Paulo, [DATA]
SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A.
Instituição Administradora”
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ANEXO VI
Este Anexo é parte integrante do Regulamento do “Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Empírica Goal One”.

CRITÉRIOS PARA VERIFICAÇÃO DE LASTRO POR AMOSTRAGEM

Conforme dispõe o Regulamento do Fundo: a obrigação de verificação de lastro dos
Direitos Creditórios será realizada por amostragem nos termos do § 1º do Artigo 38 da
Instrução CVM 356, podendo o Custodiante realizá-la mediante a contratação de
Empresa de Auditoria.
Para a verificação do lastro dos Direitos Creditórios, o Custodiante contratará uma
empresa de auditoria que deverá utilizar os seguintes procedimentos e parâmetros em
relação à quantidade de créditos cedidos:

Procedimentos realizados
Procedimento A
Obtenção de base de dados analítica por recebível junto ao Custodiante, para seleção
de uma amostra de itens para fins de verificação da documentação comprobatória dos
recebíveis.
Procedimento B
Seleção de uma amostra aleatória de itens a serem verificados. A seleção dos direitos
creditórios será obtida de forma aleatória: (i) dividindo-se o tamanho da população (N)
pelo tamanho da amostra (n), obtendo um intervalo de retirada (K); (ii) sorteia-se o
ponto de partida; e (iii) a cada K elementos, será retirada uma amostra. Fundos com até
três cotistas terão uma mostra de 50(cinquenta) itens. Fundo com mais de três cotistas
terão uma amostra de 100(cem) itens.
Procedimento C
Verificação dos documentos representativos dos direitos creditórios.
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Procedimento D
Verificação da documentação acessória que evidencia a identificação e análise de
crédito dos cedentes.

Fórmula:

n = _____N * z² * p * (1 – p)________
ME² * (N – 1) + z² * p * (1-p)

Onde:
Fundos com apenas 1(um) Cotista SUB, 0(zero) Outros e 0(zero) resgate e/ou
amortização
n = tamanho da amostra
N = totalidade de direitos creditórios adquiridos
z = Cristal Score = 1,96
p = produção a ser estimada = 50%
ME = erro médio = 5,6%

Fundos com mais de 1(um) Cotista SUB e/ou Outros ou com apenas 1(um) Cotistas SUB,
0(zero) Outros e 1(um ou mais) resgate e/ou amortização
n = tamanho da amostra
N = totalidade de direitos creditórios adquiridos
z = Cristal Score = 1,96
p = produção a ser estimada = 50%
ME = erro médio = 9,8%
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Base de Seleção e Critério de Seleção
A população base para a seleção da amostra compreenderá os direitos creditórios em
aberto (vencidos e a vencer) e direitos creditórios recomprados no trimestre de
referência.
A seleção dos Direitos Creditórios será obtida da seguinte forma: (i) para os 5 (cinco)
Cedentes mais representativos em aberto na carteira e para os 5 (cinco) Cedentes mais
representativos que tiverem títulos recomprados serão selecionados os 3 (três) direitos
creditórios de maior valor; (ii) adicionalmente serão selecionados os demais itens para
completar a quantidade total de itens da amostra.
A seleção dos itens indicados no item (ii) se dará dividindo-se o tamanho da população
(N) pelo tamanho da amostra (n), obtendo um intervalo de retirada (k); sorteia-se o
ponto de partida; e a cada k elementos, será retirado um para a amostra.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

CREDOR: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS EMPÍRICA GOAL ONE,
fundo de investimento em direitos creditórios constituído sob a forma de condomínio
fechado, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 12.610.459/0001-96, neste ato representado na
forma do seu Regulamento pela CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho nº 1195, 4º andar, Bairro Vila Olimpia,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.671.743/0001-19, representada, neste ato, na forma
do seu Estatuto Social.

DEVEDORA: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A, inscrita no CNPJ sob nº 17.166.865/0001-25,
com sede na Rua Pará, 1544, Centro, Guaraí/TO, CEP: 77700-000, neste ato representado
na forma de seus atos constitutivos.
INTERVENIENTES GARANTIDORES:
1: AUGUSTO CESAR SANTOS RIBEIRO, brasileiro, portador da
cédula de identidade RG nº 1070801990 - SEJSP, inscrito no CPF/MF sob nº
940.029.403- 49 domiciliado na RUA DO SILENCIO, LOTE 18, QUADRA 01 S/N – CENTRO
– GUARAÍ, com e-mail: marcio.takatsu@focoagro.com.br.
2: MARCIO FERREIRA TAKATSU, brasileiro, portador da cédula
de identidade RG nº 11606742 - SEJSP, inscrito no CPF/MF sob nº 056.751.926-03
domiciliado na AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº 1.872, SETOR PRIMAVERA - CENTRO –
GUARAÍ, com e-mail: marcio.takatsu@focoagro.com.br.
3: EDMÁRIA MICAL DA SILVA RIBEIRO, brasileira, portadora
da cédula de identidade RG nº MG- 6.560.730 - SEJSP, inscrito no CPF/MF sob nº
940.029.403-49 domiciliada na RUA DO SILENCIO, LOTE 18, QUADRA 01 S/N – CENTRO
– GUARAÍ, com e-mail: marcio.takatsu@focoagro.com.br.
I.

PREÂMBULO

CONSIDERANDO que as partes celebraram Termo de adesão ao contrato de cessão,
datado de 24 de junho de 2019, onde o CREDOR figurava como CESSIONÁRIO, a
DEVEDORA figurava como CEDENTE e os INTERVENIENTES GARANTIDORES figuravam
como DEVEDORES SOLIDÁRIOS;
CONSIDERANDO que, no curso da vigência do referido Contrato, as Partes realizaram
diversas operações de compra e venda de direitos creditórios representados por títulos
de crédito;
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CONSIDERANDO que, entre essas operações de compra e venda de direitos creditórios,
foram negociados pela DEVEDORA títulos que deixaram de ser pagos pelos respectivos
sacados em razão de ter havido desacordo comercial e/ou vício na transação que os
originou, elencados no Anexo I do presente instrumento;
CONSIDERANDO que, por conta dos desacordos comerciais e/ou vícios na transação que
originaram os referidos créditos, retirou-se a possibilidade do CREDOR de cobrá-los dos
sacados, gerando uma dívida da DEVEDORA para com o CREDOR;
CONSIDERANDO que a DEVEDORA assumiu a responsabilidade pela validade,
legitimidade e exigibilidade dos Títulos negociados, conforme cláusula 3º do contrato
firmado entre elas, obrigando-se, em tais hipóteses, a recomprar esses direitos
creditórios acrescidos de multa, juros e correção monetária, conforme o previsto na
cláusula 4ª. do terceiro aditamento ao contrato de cessão e aquisição de direitos de
crédito e outras avenças;
RESOLVEM AS PARTES FIRMAR O PRESENTE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA,
QUE SE REGERÁ PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

II.

DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

1.
A DEVEDORA reconhece, confessa dever e se obriga a pagar para o
CREDOR a importância de R$ 1.035.070,79 (Um milhão, trinta e cinco mil, setenta reais e
setenta e nove centavos), abrangendo nesse montante o valor correspondente ao
somatório dos títulos constantes da relação em anexo (anexo 1).
2.
A DEVEDORA se compromete a efetuar o pagamento do Valor da Dívida
em 1 parcela única em seu respectivo vencimento, conforme o esquema abaixo:
Parcela
1

Vencimento

Valor

29/05/2020

1.035.070,79

3.
O pagamento deverá ser feito através de Transferência Eletrônica de
Disponível (TED), em favor do CREDOR, na conta bancária nº 54050-1, agência 2722-7 no
Banco Bradesco (código 237), de titularidade deste último.
4.
O atraso ou falta de pagamento de qualquer parcela acarretará as
seguintes penalidades contra a DEVEDORA
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a) vencimento antecipado da parcela;
b) acréscimo de multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor devido;
c) incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo
IGP-DI/FGV, computados até a data do efetivo pagamento.
5.
Qualquer recebimento fora dos prazos aqui estipulados, sem a cobrança
de multa, será considerado como ato de mera liberalidade do CREDOR e não acarretará
novação ou modificação de qualquer condição aqui pactuada.
6.
A Dívida será considerada quitada após a efetivação da compensação
bancária da parcela descrita na cláusula 2ª deste instrumento.
7.
Os INTERVENIENTES GARANTIDORES firmam o presente Instrumento na
condição de responsáveis solidários pelo cumprimento das obrigações e encargos
assumidos pela DEVEDORA, sem qualquer benefício de ordem.
8.
Existindo necessidade de executar judicialmente o débito, incidirão ainda
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o total devido.
9.
Para garantir o pontual e integral cumprimento das obrigações principais,
acessórias e moratórias assumidas neste instrumento, a DEVEDORA aliena
fiduciariamente ao CREDOR, nos termos do Artigo 66, da Lei 4.728, de 14 de julho de
1965, com a nova redação que lhe deu o Decreto Lei nº 911, de 03 de outubro de
1969, em caráter irrevogável e irretratável, neste ato e na melhor forma de direito, os
seguintes bens móveis, dos quais é proprietária:
(FERTILIZANTES:
Dimi Form Plus - Nº. 000.003.761 – Série 004
DIMI LOM 20L BB
Natureza=SUSP HETEROGENEA Rel.Soluto/Solvente=SOL.
AGUA N=11% K=1% Carb.Org.=10% Densidade=1.15
Registro MAPA=GO-86198 10097-1 No. Lote: 20230719
pRedBC=30,00%

Yaravita Phosambio - Nº. 000.087.083 – Série 001
FERTILIZANTE YARAVITA MANTRAC 10L Densidade:
1,827 3,8%N p/p (69g N/l) 27,4%Mn p/p (500g Mg/l)
+27,4%Mn MARCA Mantrac Na
Sujeito a ICMS conforme Resolucao 13/2012 Senado Federal.
IPI NAO TRIBUTADO CONFORME ARTIGO 2o. PARAG.
UNICO, DEC. 7212/10 TIPI CAP.31, DECRETO 8950/2016
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LEI 10.925/04, ARTIGO 1o, I LEI 10.925/04, ARTIGO 1o, I
Dimi Stimullus Rice- Nº. 000.031.370 – Série 001
DIMI K-400 CEREAIS 20L BD
Natureza=SUSP HETEROGENEA Rel.Soluto/Solvente=1/20
ML AGUA K=30% Densidade=1.33 Registro MAPA=MT
7922010020-3 No. Lote: 07260819 pRedBC=30,00%
Dimi Tônico Full – Dimi Fix - Nº. 000.028.786 – Série 001
DIMI FIX 1L FR
Natureza=SUSP HETEROGENEA Rel.Soluto/Solvente=1/20
ML AGUA N=10% P=3% K=2% Densidade=1.15 Registro
MAPA=RS10268101296 Resolucao Senado Federal nr. 13/12.
Numero FCI = 17BECE7E-2ECF-4924-9B80-177CBEF2158F
C.I. = 3.33% No. Lote: 09260819 pRedBC=30,00%
Dimi Imune Nº. 000.003.761 – Série 004
DIMI IMUNE 20L BB
Natureza=SUSP HETEROGENEA Rel.Soluto/Solvente=SOL.
EM AGUA K=20% Densidade=1.3 Registro MAPA=GO-86198
10109-8 No. Lote: 21080519 pRedBC=30,00%
Notas fiscais:
Nº. 000.087.083 – Série 001
Nº. 000.028.786 – Série 001
Nº. 000.031.370 – Série 001
Nº. 000.003.761 – Série 004

10.
Fica constituída a partir da assinatura deste instrumento a propriedade
fiduciária em nome do CREDOR, que passará a deter a posse direta dos bens objeto da
garantia fiduciária, independentemente de registro em cartório de títulos e documentos.
11.
A DEVEDORA se obriga a manter os bens dados em alienação fiduciária
livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus, gravames, limitações ou restrições,
judiciais ou extrajudiciais, penhor, usufruto ou caução, encargos, disputas, litígios ou
outras pretensões de qualquer natureza, salvo o ônus em favor do CREDOR decorrente
deste instrumento, bem como se obriga a honrar em dia o pagamento de todos os
impostos, taxas e encargos que recaiam sobre o bem, a fim de manter a garantia.

12.
Fica a DEVEDORA advertida de que não lhe é permitido retomar a posse,
vender, permutar, emprestar, doar, dar em pagamento, em locação, em garantia para
terceiros ou de qualquer modo transferir ou alienar o(s) bem (ns) objeto da garantia,
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ficando ainda ajustado que os bens dados em garantia fiduciária ficarão guardados de
escolha exclusiva do credor.
13.
A DEVEDORA nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. João
Marcelo Igayara, brasileiro, portador da carteira de identificação nº 0202811683 DICRJ,
inscrito no CPF/MF sob nº 098.980.947-10, residente na Avenida das Américas nº 7899
sala 606 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – CEP. 22793-081, conferindo-lhe poderes
irrevogáveis e irretratáveis para:
(i) representar o credor em qualquer órgão, público ou privado, assinado e retirando
documentos e guias de pagamento assinar a fim de dar efetivada à alienação fiduciária
aqui estabelecida;
(ii) em caso de inadimplência do DEVEDOR, praticar qualquer ato que se faça necessário
para consolidar a propriedade dos bens fiduciários em nome do CREDOR, além de
receber em nome dela, devedora, avisos e notificações para este fim, assinando
documentos e certidões, inclusive públicas, tomando ciência da designação de leilões e
recebendo intimações para estes fins, passando recibos e dando quitação, transigindo,
concordando e/ou desistindo de procedimentos ou ações e praticando no mais todos os
atos necessários ao bom cumprimento do presente mandato, ficando, neste caso, o
mandato condicionado a que a consolidação da propriedade implique em quitação da
dívida.
14.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, ficará
automaticamente constituída em mora a DEVEDORA, e consolidar-se-á a propriedade do
bem em nome do CREDOR.
15.
Ocorrendo tal hipótese, o CREDOR fica desde já autorizado a vender
o bem dado em garantia para terceiros, independentemente de leilão, hasta pública,
avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, aplicando o
preço de venda para quitação de seu crédito, das despesas de cobrança, custas
judiciais, honorários advocatícios e eventuais débitos de taxas ou impostos pendentes,
quando for o caso, entregando à DEVEDORA o saldo credor eventualmente apurado.
16.
Ocorrendo a venda prevista na cláusula anterior, e não sendo o
respectivo preço suficiente para pagar o débito e demais despesas do CREDOR, a
DEVEDORA e os DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S) continuarão, pessoal e solidariamente,
obrigados a pagar o saldo devedor apurado.
17.
O presente instrumento importa na novação das obrigações assumidas
pelas partes no contrato que os originou, incluindo seus aditamentos e termos aditivos
firmados até a data de hoje.
18.
Este Instrumento é celebrado pelas Partes em caráter irrevogável e
irretratável, vinculando as partes e seus sucessores.
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19.

As partes ratificam as disposições contidas no preâmbulo.

20.
O presente instrumento constitui título executivo para cobrança das
obrigações aqui ajustadas, nos termos do artigo 784, III da Lei 13.105/2015 (“Código de
Processo Civil Brasileiro”).
21.
As Partes elegem o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para a solução de
qualquer dúvida e/ou controvérsia decorrente do presente Instrumento, renunciando
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
22.
E, por se encontrarem justas e acordadas as Partes, firmam o presente
Instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)
testemunhas.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020
______________________________________________________________
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS EMPÍRICA GOAL ONE
____________________________________________
FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
INTERVENIENTE GARANTIDOR:
_________________________
MARCIO FERREIRA TAKATSU

Testemunhas:

Nome:

Nome:

RG:

RG:
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ANEXO I
VENCIMENTO TÍTULO
30/12/2019
25998/001
30/12/2019
1386/001
30/12/2019
1387/001
30/12/2019
1378/001
30/12/2019
1379/001
30/12/2019
25973/001
30/12/2019
25974/001
30/12/2019
25996/001
30/12/2019
25997/001
30/12/2019
26001/001
30/12/2019
25977/001
30/12/2019
25979/001
30/12/2019
25981/001
30/12/2019
1382/001
30/12/2019
25991/001
30/04/2020
26743/001
30/04/2020
26746/001
30/04/2020
2778/001
30/04/2020
2773/001
30/04/2020
2772/001
30/04/2020
26740/001
30/04/2020
2706/001
VALOR TOTAL

VALOR
R$ 30,621.88
R$ 39,076.10
R$ 39,076.10
R$ 40,487.36
R$ 40,487.36
R$ 42,161.05
R$ 42,161.05
R$ 43,303.13
R$ 43,303.13
R$ 43,303.13
R$ 43,486.42
R$ 43,486.42
R$ 43,486.42
R$ 43,689.34
R$ 49,406.25
R$ 39,619.10
R$ 40,800.21
R$ 48,386.88
R$ 64,604.00
R$ 68,408.00
R$ 71,809.62
R$ 73,907.84
R$ 1,035,070.79
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Documento assinado por:
INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Nome do Documento: confissão de dívida com alienaçã
Código do Documento: 84420117

Documento

Validador

Tipo do Documento: confissão de divida com alienação (CDA)
Nome do P7S: QCECT00084420117.pdf.p7s
Tamanho: 50.85 Kb
Data do Recebimento: 31/01/2020 17:40:00
Hash (SHA1): 0D2B0EA584ECC564702D49CB3AD6DF2C24A7361F
Assinante: TATIANA GOMES CERQUEIRA:10130629731
Data da Assinatura: 31/01/2020 17:42:35
Motivo da Assinatura: testemunhas

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Válido

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: TATIANA GOMES CERQUEIRA:10
E-mail: SUPORTE@GOALFOMENTO.COM.BR

Emitido por: AC SERASA RFB v5
Número de Série: 1099584571082686848
Válido de: 15/12/2017 17:00:00 até: 14/12/2020 16:00:00

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo
Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50143
Número de Serial: 7032318
Data e Hora (local): 31/01/2020 17:42:46

Data e Hora (UTC): 31/01/2020 20:42:46

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: E084

Emissor: AC SERASA RFB V5

Data de efetivação: 31/01/2020 16:40:10

Data da próxima atualização: 31/01/2020 22:40:10

Assinante: SUZANA OLIVEIRA PEREIRA:11898217700
Data da Assinatura: 31/01/2020 17:46:59
Motivo da Assinatura: testemunhas

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Válido

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: SUZANA OLIVEIRA PEREIRA:118
E-mail: SUPORTE@GOALFOMENTO.COM.BR

Emitido por: AC SERASA RFB v5
Número de Série: 7950161971503451531
Válido de: 15/12/2017 10:26:00 até: 14/12/2020 09:26:00

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo
Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50143
Número de Serial: 7032451
Data e Hora (local): 31/01/2020 17:47:14

Data e Hora (UTC): 31/01/2020 20:47:14

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: E084

Emissor: AC SERASA RFB V5

Data de efetivação: 31/01/2020 16:40:10

Data da próxima atualização: 31/01/2020 22:40:10

Assinante: MARCIO FERREIRA TAKATSU:05675192603
Data da Assinatura: 31/01/2020 17:55:11
Motivo da Assinatura: Garantidores
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Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Válido

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: MARCIO FERREIRA TAKATSU:05
E-mail: marcio.takatsu@focoagro.com.br

Emitido por: AC SOLUTI Multipla
Número de Série: 1165331709919839857
Válido de: 18/04/2017 09:29:09 até: 18/04/2020 09:09:00

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo
Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50143
Número de Serial: 7032479
Data e Hora (local): 31/01/2020 17:55:20

Data e Hora (UTC): 31/01/2020 20:55:20

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: 1E8AF

Emissor: AC SOLUTI MULTIPLA

Data de efetivação: 31/01/2020 12:35:28

Data da próxima atualização: 31/01/2020 18:35:28

Assinante: MARCIO FERREIRA TAKATSU:05675192603
Data da Assinatura: 03/02/2020 09:48:33
Motivo da Assinatura: representante da empresa

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Válido

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: MARCIO FERREIRA TAKATSU:05
E-mail: marcio.takatsu@focoagro.com.br

Emitido por: AC SOLUTI Multipla
Número de Série: 1165331709919839857
Válido de: 18/04/2017 09:29:09 até: 18/04/2020 09:09:00

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo
Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50143
Número de Serial: 7035239
Data e Hora (local): 03/02/2020 09:48:38

Data e Hora (UTC): 03/02/2020 12:48:38

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: 1E931

Emissor: AC SOLUTI MULTIPLA

Data de efetivação: 03/02/2020 05:35:26

Data da próxima atualização: 03/02/2020 11:35:26

Assinante: JOAO MARCELO IGAYARA:09898094710
Data da Assinatura: 03/02/2020 10:08:34
Motivo da Assinatura: Representante

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Válido

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: JOAO MARCELO IGAYARA:0989
E-mail: SUPORTE@GOALFOMENTO.COM.BR

Emitido por: AC SERASA RFB v5
Número de Série: 8279240619885897015
Válido de: 13/12/2017 17:00:00 até: 12/12/2020 16:00:00

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo
Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50144
Número de Serial: 6229093
Data e Hora (local): 03/02/2020 10:08:38

Data e Hora (UTC): 03/02/2020 13:08:38

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: E0FD

Emissor: AC SERASA RFB V5

Data de efetivação: 03/02/2020 05:10:04

Data da próxima atualização: 03/02/2020 11:10:04
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Antônio Frange Júnior
Brenda Scatolin
Eri Borges Regitano
Yelaila Araújo e Marcondes

Joicylene Rufina Silva
Kellen Frange Corrêa Ramos
Rosane Santos da Silva

Viviane Martins Frange
Trícia Thommen Maciel
Tallita Carvalho de Miranda

_____________________________________________________________________________________________________

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE GUARAÍ – TO

PROCESSO Nº 0002360-65.2020.8.27.2721
FOCO AGRONEGÓCIOS S.A e outros, todos “EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL”, devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, por seus
procuradores que a presente subscrevem, vêm respeitosamente perante Vossa Excelência,
expor e requerer o que se segue.
•

BREVE RELATO DOS FATOS

As recuperandas ajuizaram a presente ação no dia 11 de fevereiro de 2020,
tendo em vista a crise econômico-financeira em que se encontram.
Com o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei 11.101/05, este juízo
deferiu o processamento da recuperação judicial em favor das recuperandas, em decisão
proferida no dia 17 de fevereiro de 2020. Uma vez deferido o processamento, passou a
vigorar o período de blindagem previsto no art. 6ª, §4º da Lei 11.101/05, que assim
dispõe:
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive
aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese
nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do

____________________________________________________________________
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deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo,
o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de
pronunciamento judicial.

É sabido que as recuperandas atuam no agronegócio visando facilitar a vida
do trabalhador do campo, e que já existem diversas ações distribuídas pelos credores na
tentativa de apreender suas mercadorias para satisfação dos créditos. O stay period está
prestes a se encerrar, deixando a empresa exposta às ações expropriatórias já distribuídas
e às que ainda podem surgir.
Nesse sentido, considerando que o período de blindagem das recuperandas
está próximo do fim, que o processo recuperacional não teve todo o desenvolvimento
necessário, e ainda, que as recuperandas não contribuíram para a mora, necessário se faz
a preservação das atividades e de seus bens essenciais, razão pela qual se postulam pela
prorrogação do stay period previsto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/05, pelos fundamentos
abaixo demonstrados.
•

DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM

Conforme acima exposto, com o deferimento da recuperação judicial entra
em vigor o período de blindagem, também chamado de “stay period” ou “conditional
stay”, que nada mais é do que a suspensão de todas as ações e execuções em face da
empresa em recuperação judicial, a fim de evitar medidas constritivas determinadas por
juízos diversos do recuperacional.
Referido período tem previsão legal expressa no art. 6º, §4º da Lei 11.101/05,
e encontra fundamento no princípio da preservação da empresa disposto no art. 47 da
mesma Lei, pois visa suspender os atos de constrição em face da recuperanda pelo prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de permitir com que realize e reestruture suas
atividades, tenha o devido processamento de sua recuperação judicial e faça as
negociações necessárias com seus credores.
Na doutrina, o “stay period” é conceituado da seguinte forma:
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“A suspensão das ações e execuções contra a empresa em recuperação também encontra
fundamento no princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da LRF. Enquanto
se está na fase de processamento da recuperação, que envolve a apresentação e negociação
do plano de recuperação da empresa devedora com os seus credores, deve-se evitar que os
bens integrantes do ativo da empresa devedora sejam objeto de constrição. Isso porque, de
um lado, a negociação do plano pode modificar completamente por novação o perfil de
endividamento da empresa devedora e, de outro lado, quer-se preservar a empresa enquanto
a negociação acerca do plano não acontece. Por essa razão o “destino do patrimônio da
empresa ré em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas
por juízo diverso daquele da Recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento do
estabelecimento, comprometendo o sucesso de seu plano de recuperação.(...) a suspensão das
ações e execuções prevista no art. 6º da LRF apanha não apenas atos de constrição e
expropriação judicial de bens, como a penhora online, determinada em cumprimento de
sentença ou em execução de título executivo extrajudicial, mas também de qualquer ato
judicial que envolva alguma forma de constrição ou retirada de ativos da empresa devedora,
ordenada em sede de ação de conhecimento ou cautelar.” (AYOUB, Luiz Roberto;
CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas /
Cássio Cavalli; Luiz Roberto Ayoub. – 3. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense,
2017. Pág. 134/135

O período de blindagem disposto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/05 é
extremamente importante para as empresas no processo de recuperação, pois proíbe que
elas sofram constrições patrimoniais de forma que o exercício de suas atividades seja
inviabilizado.
O prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em tese, seria tempo suficiente para
apresentação das habilitações de créditos, impugnações, plano de recuperação e objeções,
no entanto, com a enorme demanda de processos, o Poder Judiciário e sua baixa
quantidade de servidores públicos, não consegue cumprir as recuperações judiciais com
a celeridade que o procedimento exige.
Como exemplo, podemos citar o prazo de habilitações de crédito (15 dias
contados da publicação do edital de processamento), de apresentação do plano de
recuperação (sessenta dias contados da publicação da decisão que defere o
processamento), de apresentação da lista do administrador (45 dias contados do fim da
fase de verificação de créditos), de objeções ao plano (30 dias contados do edital que
informa o recebimento do plano), e de realização da assembleia geral de credores (150
dias contados do deferimento da recuperação), dentre outros.
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A Lei 11.101/05 possui prazos relativamente curtos, no entanto, além dos
poucos servidores, ainda existe a problemática da falta de varas especializadas no tema,
o que pode dificultar a celeridade no cumprimento e decisões.
O processo de recuperação judicial um tanto quanto burocrático e complexo,
com grande número de interessados, o que demanda maior estudo sobre.
A fim de preservar a empresa, e permitir com que as recuperandas continuem
exercendo suas atividades, bem como buscando a reestruturação, necessário se faz com
que o prazo do stay period seja prorrogado por Vossa Excelência por mais 180 (cento e
oitenta) dias.
Conforme entendimento jurisprudencial, o período de blindagem pode ser
prorrogado nos casos em que a mora não tenha se dado por culpa da empresa em
recuperação, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE
SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA O
DEVEDOR. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1- Pedido de
recuperação judicial formulado em 14/11/2013. Recurso especial interposto em 9/11/2015 e
atribuído à Relatora em 1/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se a suspensão das
ações e execuções individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode
extrapolar o limite legal previsto no § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, ficando seu termo
final condicionado à realização da Assembleia Geral de Credores. 3- Ausentes os vícios do
art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4- O mero decurso do prazo de 180
dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada
das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra
fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação
da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da
recuperanda. Precedentes. 5- O processo de recuperação é sensivelmente complexo e
burocrático. Mesmo que a recuperanda cumpra rigorosamente o cronograma
demarcado pela legislação, é aceitável supor que a aprovação do plano pela Assembleia
Geral de Credores ocorra depois de escoado o prazo de 180 dias. 6- Hipótese em que o
Tribunal de origem assentou que a prorrogação é necessária e que a recorrida não está
contribuindo, direta ou indiretamente, para a demora na realização da assembleia de
credores, não se justificando, portanto, o risco de se frustrar a recuperação judicial pela
não prorrogação do prazo. 7- A análise da insurgência do recorrente, no que se refere à
existência ou não de especificidades que autorizam a dilação do prazo de suspensão das ações
e execuções em trâmite contra a recorrida, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pelo enunciado n. 7 da Súmula/STJ. 8- Recurso especial não
provido. (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)
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AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. A jurisprudência da Segunda
Seção desta Corte é iterativa no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata
o artigo 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e
Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas
as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias,
consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade,
a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado. Precedentes. 2. Em relação
à tese de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, incide o enunciado das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento,
porquanto a matéria contida em tal dispositivo não teve o competente juízo de valor aferido,
nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 39 DA LEI DE
FALÊNCIAS. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRAZO DE
SUSPENSÃO. ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 568/STJ. AÇÕES CONTRA AVALISTAS. SUSPENSÃO. DUPLO GRAU
DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº
283/STF. 1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 282/STF. 2. O
acórdão recorrido está em perfeita sintonia com o entendimento deste Tribunal
Superior, firme no sentido de que o prazo previsto no parágrafo 4º do art. 6º da Lei nº
11.101/2005 pode ser prorrogado quando comprovada a sua necessidade para o sucesso
da recuperação, bem como não evidenciada a negligência da parte requerente.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. 3. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia,
não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 854.437/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO § 4º DO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005.
1. É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4º do art. 6º da Lei
nº 11.101/2005 pode ser prorrogado quando comprovada a sua necessidade para o
sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente. 2. Agravo
interno não provido. (AgInt no REsp 1443029/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

Logo, está devidamente comprovado que o entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça é de que é possível a prorrogação do período de blindagem
disposto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/05, quando não houver negligência da parte
recuperanda.
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•

DOS PEDIDOS

Neste sentido, visando a preservação da atividade das empresas, requerem a
prorrogação da blindagem até o fim dos atos assembleares, ou, caso Vossa Excelência
não entenda desta forma, que prorrogue até a assembleia de credores, a fim de que as
recuperandas possam continuar exercendo suas atividades no curso do processo de
recuperação judicial, sem que sofram medidas constritivas.
Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do
advogado ANTONIO FRANGE JUNIOR – OAB/MT 6.218, sob pena de nulidade,
bem como seja juntado o devido substabelecimento anexo, para que se proceda as devidas
anotações.
Nestes termos, pede-se o deferimento.
Cuiabá – MT, 30 de julho de 2020.

ROSANE SANTOS DA SILVA
OAB/MT 17.087

ANTONIO FRANGE JUNIOR
OAB/MT 6.218

______________________________________________________________________
_______
São Paulo – SP

Av Magalhães de Castro, 4.800, 14º andar, Ed Park Tower Cidade Jardim Corporate Center, 05502-001

T (11) 3199 0234

Cuiabá – MT

Av Dr Hélio Ribeiro, 525, 8º andar, Ed Helbor Dual Business Office & Corporate Alvorada, 78048-250

T (65) 2136 3070

Contato

atendimento@nsaadvocacia.com.br – www.nsaadvocacia.com.br – WhatsApp (65) 9 8407-7309

.

.

.

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAÍ - TO.

Processo nº. 0002360-65.2020.8.27.2721
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DOS
ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIÃO MS/TO, já
qualificado(a) nos autos da ação em epigrafe que move em face de FLAVIO FERREIRA TAKATSU
,FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA ,FOCO AGRONEGOCIOS LTDA ,FOCO AGRONEGÓCIOS S/A ,FOCO
AGRONEGÓCIOS S/A ,FOCO AGRONEGÓCIOS S/A ,FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 02 ,FOCO
AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 03 ,FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 04 , FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
- FILIAL 05 ,MARCIO FERREIRA TAKATSU, vem respeitosamente perante V. Exa., através de seus
procuradores devidamente constituídos, expor e requerer.
Inicialmente, vem requerer que a serventia do juízo cadastre a
Cooperativa, assim como foi realizado com os demais credores.
Conforme se depreende dos autos, o patrono da Cooperativa
manifestou no evento de n. 175 em 13/05/2020, requerendo habilitação, juntando procuração e
outros documentos, entretanto, não houve intimação em nome do referido patrono por meio do Eproc, motivo pelo qual todas intimações posteriores ao pedido estão eivadas de nulidade

Outrossim, devido a supervivência da liquidação da Cédula n.
B81830135-5, vem requerer a exclusão do referido crédito da presente Recuperação Judicial, bem
como a intimação do Recuperando para anuência quanto ao pedido formulado pela Cooperativa.

1

Requer todas as intimações/publicações doravante sejam realizadas
exclusivamente em nome do procurador ANDRÉ DE ASSIS ROSA – OAB/MS 12.809, de seu respectivo
Estado sob pena de NULIDADE.
Nestes termos,
Pede deferimento.
GUARAÍ-TO, 7 de agosto de 2020.

ANDRÉ DE ASSIS ROSA
OAB/MS 12.809

RAISSA GABRIELA DOS SANTOS SIQUEIRA
OAB/MS 19421

2

AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAÍ-TO,

Autos n° 0002360-65.2020.8.27.2721

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - BRASIL, pessoa
jurídica

especializada

em

processos

de

Falência

e

Recuperação Judicial, vem, respeitosamente, à presença
de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal de
Atividades referente ao mês de maio de 2020.

Esta Administração Judicial informa que desde a
sua

nomeação

advogados
Judicial

e

tem

prestado

interessados

através

de

informações
no

equipe

processo

aos
de

credores,

Recuperação

multidisciplinar,

já

que

somos constantemente contatados através de nossos canais
de atendimento.

Paralelamente, esta Administração Judicial tem
cumprido

as

intimações

para

manifestar

e

continua

à

disposição

deste

Juízo

para

executar

com

responsabilidade a função que nos foi atribuída.

Constata-se

que

no

Relatório

Mensal

de

Atividades dos recuperandos existem questões que merecem
esclarecimentos. À oportunidade, esta auxiliar do juízo
transcreve trecho das considerações finais constante no
RMA:

Por fim, para que seja realizada a validação
dos dados, necessário se faz que as empresas
apresentem os esclarecimentos das operações
realizadas e a documentação listada a seguir:
1. Cópia dos comprovantes de integralização
do

capital

social

das

empresas

Foco

Agronegócios S/A e empresa individual Márcio
Ferreira Takatsu;
2. Registro de inventário e movimentação dos
estoques;
3. Demonstrativos contábeis do produtor rural
(pessoa física) Márcio Ferreira Takatsu;
4. Relatórios de ECF/ECD de todas as empresas
do grupo;
5.

Relatório

Financeiro

que

comprove

a

existência de saldos físicos na conta caixa
(moeda corrente, cheques, vales e outros);
6.

Relatório

individual
saldos
planilha

em

que

por

fornecedor

aberto
de

comprove
no

final

conciliação

a

movimentação

detalhando
do

período

dos

os
e

saldos

financeiros com os apresentados no balancete
de verificação;
7. Composição analítica de todas as contas de
adiantamento

(fornecedores,

funcionários

e

clientes,

outros)

contendo

a

identificação dos beneficiários, bem como as
datas de pagamento dos valores adiantados,
quando aplicável;
8. Composição analítica das contas, ativo e
passivo,

relacionadas

devidamente
contratos

acompanhada
e/ou

mútuos

a

empréstimos,

dos

correspondentes

firmados

entre

as

período

de

partes;
9.

Composição

competência

analítica

e

datas

por

de

vencimento

das

Obrigações Trabalhistas e Sociais em aberto
no último fechamento contábil;
10.

Todas

pagamento

as
de

guias

e

obrigações

comprovantes
tributárias

de
das

empresas do grupo;
11. Cópia do arquivo de remessa bancária dos
pagamentos de salários e rescisões;
12. Declarações representativas de obrigações
acessórias

da

última

competência,

encaminhadas

aos

diversos

órgãos

de

fiscalização (DCTF, SPED e outros) de todas
as empresas do grupo.

Dessa

forma,

requer

a

juntada

do

Relatório

Mensal de Atividades, referente ao mês de maio de 2020,

para conhecimento dos recuperandos, credores e demais
interessados.

Por fim, requer a intimação dos recuperandos
para esclarecer as divergências apontadas e apresentar a
esta

Administração

Judicial

a

documentação

indicada.

Anápolis, 07 de agosto de 2020.

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - BRASIL
Dobson Vicentini Lemes
OAB/GO 28.944

acima

RMA

Relatório Mensal de Atividades

Maio/2020

Recuperação Judicial

FOCOAGRO

RECU PER AÇÃ O J UD IC IAL

|

FO C O AG RO

Maio /20 20

1

Como ler o presente
Relatório Mensal de Atividades

RMA
Com o intuito de democratizar a
informação
equipe

confeccionada

desta

Judicial,

o

pela

Administração

presente

RMA

é

subdividido em duas partes: i)
Sumário executivo e ii) Revisão
analítica.
A

parte

sintética

proporcionar,

de

visa

pronto,

uma

visão das análises econômica e
financeira,
análises

resultado
dos

Liquidez,

das

indicadores:

Lucratividade

e

Endividamento.
A
Período de apuração:
Maio/2020

parte

analítica

permite

às

equipes

multidisciplinares,

formada

por

advogados,

contadores ou economistas, uma
visão

detalhada

patrimoniais

e

das

posições

financeiras

no

contexto operacional.

RECU P ER AÇÃ O J UD IC IAL

|

FO C O AG RO

Maio /20 20

2

Relatório Executivo

SINTÉTICO

ANALÍTICO

Sumário Executivo

04

Informações Gerenciais
Contexto Operacional

06

Análise Demonstrações Financeiras

08

Relatório Contábil Completo
Recursos Humanos

24

Quadro de pessoal

Considerações Finais

RECU P ER AÇÃ O J UD IC IAL

|

FO C O AG RO

25

Maio /20 20

3

Sumário Executivo
Descrição

ABR/20

Receita líquida de vendas
EBITDA
Lucro/Prejuízo líquido
% Lucro líquido S/Rec. Líq.
Fluxo de Caixa Operacional
Fluxo de Caixa de Investimento
Fluxo de Caixa de Financiamento
Necessidade de Capital de Giro
Endividamento
Quadro de Pessoal

MAI/20
122.414

190.733

-130.953

-105.462

-173.440

-133.188

-141,7%

-69,8%

269.289

-401.610

-

-

-262.415

445.439

-84.269.596

-84.505.006

-

-

13

10

No período, o grupo Recuperando apresentou receita líquida de vendas no
R$ 190.733 (cento e noventa mil e setecentos e trinta e três Reais). O
foi insuficiente para superar o Break-Even-Point, que é o ponto em que as
são suficientes para cobrir as despesas, e gerou prejuízo de R$ 133.188
trinta e três mil e cento e oitenta e oito Reais).

valor de
montante
receitas
(cento e

As movimentações nas contas caixa e equivalentes, nas empresas, acarretaram
aumento do saldo em R$ 43.830 (quarenta e três mil e oitocentos e trinta Reais).
Destas movimentações, as atividades operacionais consumiram a quantia de R$
401.610 (quatrocentos e um mil e seiscentos e dez Reais). As atividades de
financiamento geraram R$ 445.439 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e
quatrocentos e trinta e nove Reais). No mês não houve fluxo de caixa de
investimentos.
No final do período, a NCG, que representa o investimento em atividades
operacionais, apresentava saldo negativo de R$ 84.505.006 (oitenta e quatro
milhões e quinhentos e cinco mil e seis Reais), o que sugere o financiamento de
atividades de longo prazo com recursos operacionais.
No mês, o endividamento, que representa o passivo exigível, não apresentava
saldo.
O grupo recuperando apresentou no final do período 10 (dez) colaboradores no
quadro de pessoal.
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Relatório
Analítico

Mensal de Atividades -

EMPRESAS QUE COMPÕEM A FOCO AGRO:

Razão Social

CNPJ/CPF

FOCO AGRONEGÓCIOS S/A

17.166.865/0001-25

MÁRCIO FERREIRA TAKATSU

36.203.824/0001-06

PRODUTOR RURAL
MÁRCIO FERREIRA TAKATSU

056.751.926-03

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio de 2020.

PREÂMBULO
Em face da determinação contida no art. 22, inciso II, alínea
c, da Lei 11.101/2005, o Administrador Judicial deverá apresentar
ao Juízo da Recuperação Judicial o Relatório Mensal de Atividades
(RMA) da Recuperanda.
Este relatório foi confeccionado por meio de procedimentos
analíticos, normas técnicas e discussões com a Administração dos
Recuperandos.
O

RMA

objetiva

discorrer

sobre

informações

contábeis

elaboradas pelo Grupo Recuperando, dividindo-se em duas etapas:
i)

Contexto operacional;

ii)

Análise das demonstrações financeiras.
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A primeira visa contextualizar as atividades operacionais da
empresa

Recuperanda

Judicial

–

em

atenção

manutenção

trabalhadores

e

dos

da

aos

fonte

interesses

objetivos

produtora

dos

da

Recuperação

de

credores

e

emprego
o

dos

estímulo

a

atividade econômica.
A segunda visa analisar o desempenho econômico-financeiro da
empresa por meio das análises das demonstrações financeiras e dos
indicadores

de

desempenho:

liquidez,

lucratividade

e

endividamento.
CONTEXTO OPERACIONAL
Para

as

análises

disponibilizados

nos

deste

RMA

foram

Balancetes

considerados

Acumulados,

os

nos

dados

Balanços

Patrimoniais e nas Demonstrações dos Resultados dos Exercícios de
maio

de

2020.

Os

dados

das

demonstrações

financeiras

foram

apresentados por mês e por empresa devidamente assinados pelos
representantes e pelo contador.
As demonstrações apresentadas e consolidadas referem-se as
empresas:
 FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
 MÁRCIO FERREIRA TAKATSU
Até

o

fechamento

do

relatório

o

Produtor

Rural

MÁRCIO

FERREIRA TAKATSU (pessoa física) não havia enviado Livro Caixa ou
qualquer

outro

demonstrativo

contábil

a

esta

Administração

Judicial.
Os arquivos foram enviados por meio eletrônico, no site da
Valor Judicial, nos dias 15 e 16 de junho de 2020.
R ECU PER AÇ Ã O J UD IC IAL
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Para as análises vertical e horizontal do grupo empresarial,
os

dados

serão apresentados

no

formato

combinado,

ou

seja, o

somatório dos dados das 2 (duas) empresas.
No período, o Grupo Recuperando apresentou receita líquida de
R$ 190.733 (cento e noventa mil e setecentos e trinta e três
Reais).
O custo dos produtos e serviços vendidos foi de R$ 24.117
(vinte e quatro mil e cento e dezessete Reais), o que resultou no
lucro

bruto

de

R$

166.616

(cento

e

sessenta

e

seis

mil

e

seiscentos e dezesseis Reais), equivalente a 87,4% da receita
líquida.
No

período,

as

despesas

operacionais

desembolsáveis

totalizaram R$ 272.078 (duzentos e setenta e dois mil e setenta e
oito Reais), o que corresponde a 142,6% da receita líquida.
O resultado financeiro líquido no período totalizou gastos de
R$

28.746

(vinte

e

oito

mil

e

setecentos

e

quarenta

e

seis

Reais).
No mês, o prejuízo apurado foi de R$ 133.188 (cento e trinta
e três mil e cento e oitenta e oito Reais), correspondendo a
69,8% da receita líquida de vendas.
O

quadro

de

pessoal

finalizou

o

mês

com

10

(dez)

colaboradores, 3 (três) a menos que o período anterior.

Limitações:

A análise combinada das demonstrações financeiras do grupo
recuperando
limitadas

e
em

a

evidenciação

função

da

dos

ausência

pagamentos
dos

efetuados

relatórios

ficaram

financeiros

(contas a pagar e a receber) do grupo.
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DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Este

RMA

traz

aos

usuários

que

se

encontram

insertos

no

âmbito da Recuperação Judicial – magistrado, credores e demais
interessados a análise do resultado da mensuração e avaliação das
demonstrações contábeis dos Recuperandos.
Tal atividade técnica se desenvolve em estrita obediência às
Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). As análises basearamse nos documentos fornecidos e produzidos pela contabilidade do
grupo (demonstrações contábeis e documentos complementares, tais
como:

extratos,

conciliações,

relatórios,

dentre

outros),

recaindo, portanto, sobre ela, responsabilidade civil e criminal
pela veracidade das informações prestadas.
A fim de obter as evidências para a análise foram realizados
procedimentos analíticos.
1.

Procedimentos de Revisão:
1. Análise

estrutural

ou

análise

vertical:

verifica

a

composição e o comportamento de contas contábeis e seus
grupos e calcula a oscilação de suas proporções frente
ao patrimônio total em dado período;
2. Análise temporal ou horizontal: verifica a evolução de
contas contábeis e seus grupos e calcula sua variação
percentual ao longo de dado período.
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2.

Análise de índices financeiros em séries temporais
1. Análise

de

indicadores

de

desempenho

em

séries

temporais, a fim de comparar o desempenho da empresa ao
longo do tempo.
As

informações

mensais

são

apresentadas

em

Reais,

moeda

funcional e de apresentação, exceto quando descrito.
Com base nas demonstrações financeiras de 31 de maio de 2020,
apresentamos a seguir as análises.

Balanço Patrimonial
No

balanço

apontados

por

patrimonial

empresa

patrimônio

líquido,

reflete

somatória

a

analítico,

foram

e

o

a

foram
posição

saldo

dos

as

consolidada

sintético

saldos

mantidas

considerados
do

individuais

distintas

os
do

grupo
por

contas

valores

grupo.

No

empresarial
empresa.

contábeis

No
por

empresa.

1.

Testes de revisão analítica

Ativo
No

período,

o

ativo

era

composto

por

70,5%

de

ativo

circulante e 29,5% de ativo não circulante. As participações dos
grupos

de

curto

e

longo

prazo

mantiveram-se

inalteradas

em

relação ao período anterior.
Segue demonstração da estrutura patrimonial - ativo e sua
evolução:
R ECU PER AÇ Ã O J UD IC IAL
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No ativo circulante, as principais variações foram a redução
dos saldos de “clientes”, no valor de R$ 415.372 (quatrocentos e
quinze mil e trezentos e setenta e dois Reais), o aumento dos
“adiantamentos”, na quantia de R$ 215.226 (duzentos e quinze mil
e duzentos e vinte e seis Reais), e a redução dos “estoques”, no
montante de R$ 214.033 (duzentos e quatorze mil e trinta e três
Reais).
No ativo não circulante não houve movimentações.
Esta Administradora Judicial solicita esclarecimentos sobre a
falta de lançamentos de depreciação do mês.
Segue

a

representação

gráfica

das

análises

vertical

e

horizontal do ativo combinado das empresas do grupo:

ANÁLISE VERTICAL

BALANÇO PATRIMONIAL - FOCO AGRONEGÓCIOS
S.A COMBINADO

R$
mai/20

ATIVO
Ativo Circulante
Disponibilidades
Clientes
Adiantamentos
Tributos e Contribuições a Compensar
Estoques
Despesas Pagas Antecipadamente
Ativo Não Circulante
Investimentos
Imobilizado

RECU P ER AÇÃ O J UD IC IAL

-

0

ATIVO

|

AV %

ANÁLISE HORIZONTAL

R$

AV %

R$

AH %

Var.p.p.

abr/20

AV

mai/20

x

abr/20

41.725.061
696.104
23.351.775
12.727.933
4.969.979
152.396
131.666

70,5%
41.667.344
1,2%
652.275
39,5%
23.767.146
21,5%
12.512.707
8,4%
4.969.979
-0,3% 366.429
0,2%
131.666

70,5%
1,1%
40,2%
21,2%
8,4%
-0,6%
0,2%

17.429.268
4.524.200
12.905.068

29,5%
7,6%
21,8%
0,0%

17.429.268
4.524.200
12.905.068

29,5%
7,7%
21,8%
0,0%

59.154.329

100,0%

59.096.613

100,0%

FO C O AG RO

-

57.717
43.830
415.372
215.226
214.033
57.717

0,14%
6,72%
-1,75%
1,72%
0,00%
-58,41%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%

0,0
0,1
-0,7
0,3
0,0
0,4
0,0

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

0,0 p.p.
0,0 p.p.
0,0 p.p.
p.p.
0,0
0,0 p.p.
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No ativo circulante, as contas de maior representatividade
eram “clientes”, no valor de R$ 23.351.775 (vinte e três milhões
e trezentos e cinquenta e um mil e setecentos e setenta e cinco
Reais),

“adiantamentos”,

na

quantia

de

R$

12.727.933

(doze

milhões e setecentos e vinte e sete mil e novecentos e trinta e
três Reais) e “tributos e contribuições a compensar”, na quantia
de R$ 4.969.979 (quatro milhões e novecentos e sessenta e nove
mil e novecentos e setenta e nove Reais).

O grupo de contas “disponibilidades” totalizava R$ 696.104
(seiscentos e noventa e seis mil e cento e quatro Reais). Segue a
composição

do

saldo

de

disponibilidades,

classificado

por

empresa, em maio de 2020:
Contas

COMBINADO
696.104

Disponibilidades

FOCO
AGRONEGÓCIOS

MARCIO FERREIRA
TAKATSU

686.104

10.000

O grupo de contas do “estoque”, classificado na empresa Foco
Agronegócios S/A, apresentou saldo negativo no final do mês de
maio, no valor de R$ 152.396 (cento e cinquenta e dois mil e
trezentos e noventa e seis Reais), como a seguir demonstrado:

Código Descrição da conta

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo final

115 ESTOQUES
MERCADORIAS,
1151 PRODUTOS E INSUMOS

-366.428,89

391.443,32

177.410,46

-152.396,03

-366.428,89

391.443,32

177.410,46

-152.396,03

-677.273,75

239.365,94

155.327,57

-593.235,38

77.058,20

0

22.082,89

54.975,31

233.686,66

152.077,38

0

385.764,04

100

0

0

100

115101 MERCADORIAS
115102 PRODUTOS
115103 INSUMOS
CUSTOS IND A
115105 APROPRIAR - GERAIS
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Neste contexto, esta especializada solicita esclarecimentos
e, também, a apresentação do registro de inventário.
Na composição do ativo não circulante, os saldos de maior
representatividade
“imobilizado”,

no

estavam
valor

de

classificados

nas

R$

(doze

12.905.068

contas

de

milhões

e

novecentos e cinco mil e sessenta e oito Reais), o que equivale a
21,8% do ativo total.
A seguir a estrutura patrimonial combinado por empresa:
BALANÇO PATRIMONIAL FOCO AGRONEGÓCIOS S.A.

COMBINADO

FOCO
AGRONEGÓCIOS

MARCIO FERREIRA
TAKATSU

ATIVO
Ativo Circulante

41.725.061

41.715.061

10.000

696.104

686.104

10.000

Clientes

23.351.775

23.351.775

-

Adiantamentos

12.727.933

12.727.933

-

4.969.979

4.969.979

-

152.396

-

131.666

131.666

-

17.429.268

17.429.268

-

4.524.200

4.524.200

-

12.905.068

12.905.068

-

59.154.329

59.144.329

Disponibilidades

Tributos e Contribuições a Compensar
-

Estoques
Despesas Pagas Antecipadamente
Ativo Não Circulante
Investimentos
Imobilizado
ATIVO

152.396

-

10.000

Passivo e Patrimônio Líquido

No período, o passivo e o patrimônio líquido eram compostos
por 212,2% de passivo circulante e -112,2% de patrimônio líquido,
caracterizando, assim, passivo a descoberto. Os percentuais de
participação apresentaram variações de -0,2 p.p. e 0,2 p.p. entre
os meses de abril e maio de 2020.
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Segue

demonstração

da

estrutura

patrimonial

–

passivo

e

patrimônio líquido:

No passivo circulante, a movimentação de maior relevância foi
o

aumento

de

“empréstimos

e

financiamentos”,

no

valor

de

R$

474.185 (quatrocentos e setenta e quatro mil e cento e oitenta e
cinco

Reais),

a

redução

nas

“outras

contas

a

pagar”,

na

importância de R$ 213.781 (duzentos e treze mil e setecentos e
oitenta

e

um

Reais),

e

a

baixa

nas

contas

“obrigações

trabalhistas e previdenciárias”, na quantia de R$ 125.824 (cento
e vinte e cinco mil e oitocentos e vinte e quatro Reais).
As alterações no patrimônio líquido totalizaram R$ 191.580
(cento e noventa e um mil e quinhentos e oitenta Reais) que foram
provenientes do prejuízo líquido auferido no mês, no valor de R$
133.188 (cento e trinta e três mil e cento e oitenta e oito
Reais), e o valor remanescente refere-se a redução das contas
“movimentos transitórios”.
Segue

a

representação

gráfica

das

análises

vertical

e

horizontal do passivo e patrimônio líquido:
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BALANÇO PATRIMONIAL - FOCO AGRONEGÓCIOS
S.A COMBINADO

R$
mai/20

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Circulante
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Obrigações tributárias
Outras Contas a Pagar
Adiantamentos
Provisões
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos

-

0

Patrimônio Líquido
Capital Social
Resultado do Período/Acumulado
Resultado do Exercício
Compensações
Transitórias

-

0

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No

- 125.533.962
66.797.014
47.296.874
5.335.456
3.288.073
353.492
1.455.401
1.007.652

-

passivo

ANÁLISE VERTICAL
AV %
R$
abr/20
0,0%
212,2% - 125.284.666
112,9% - 66.694.753
80,0% - 46.822.689
9,0% - 5.461.279
5,6% - 3.277.243
0,6% 567.273
2,5% - 1.455.401
1,7% - 1.006.028
0,0%
0,0%

-

AV %
0,0%
212,0%
112,9%
79,2%
9,2%
5,5%
1,0%
2,5%
1,7%

-112,2%
66.188.053
6,2% - 3.694.639
-118,5%
63.877.148
0,0%
6.030.270
0,0%
0,0% 24.726

-112,0%
6,3%
-108,1%
-10,2%
0,0%
0,0%

59.154.329

100,0% - 59.096.613

100,0%

os

saldos

-

-

0,0%
0,0%

66.379.633
3.694.639
70.074.272
-

circulante,

-

ANÁLISE HORIZONTAL
R$
AH %
Var.p.p.
mai/20
x
abr/20
0,00%
0,0 p.p.
249.296
0,20%
0,2 p.p.
102.261
0,15%
0,1 p.p.
474.185
1,01%
0,7 p.p.
125.824
-2,30% -0,2 p.p.
10.831
0,33%
0,0 p.p.
213.781
-37,69% -0,4 p.p.
0,00%
0,0 p.p.
1.624
0,16%
0,0 p.p.
-

-

0,00%
0,00%

191.580
6.197.124
6.030.270
24.726

-

0,29% -0,2 p.p.
0,00%
0,0 p.p.
9,70% -10,4 p.p.
-100,00% 10,2 p.p.
0,00%
0,0 p.p.
-100,00%
0,0 p.p.

57.717

estavam

0,0 p.p.
0,0 p.p.

0,10%

0,0 p.p.

integralmente

contabilizados na empresa FOCO AGRONEGÓCIOS S/A. As contas de
maior relevância eram “fornecedores”, no valor de R$ 66.797.014
(sessenta e seis milhões e setecentos e noventa e sete mil e
quatorze Reais), e ”empréstimos e financiamentos” na quantia de
R$ 47.296.874 (quarenta e sete milhões e duzentos e noventa e
seis mil e oitocentos e setenta e quatro Reais).
Como

observado

nos

meses

de

abril

e

maio

de

2020

no

patrimônio líquido da empresa Foco Agronegócios S/A, o capital
social integralizado e contabilizado, no valor de R$ 3.684.639
(três milhões e seiscentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e
trinta e nove Reais), diverge das informações dos atos arquivados
na Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS onde consta
capital

social

integralizado

de

R$

6.040.391

(seis

milhões

e

quarenta mil e trezentos e noventa e um Reais).

Assim, esta especializada solicita esclarecimentos quanto as
divergências apontadas e solicita a comprovação da integralização
do capital social registrado.
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Segue

a

estrutura

patrimonial

analítica

(passivo)

por

empresa:

BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO
MOTOGARÇAS

COMBINADO

FOCO
AGRONEGÓCIOS

MARCIO FERREIRA
TAKATSU

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Circulante

-

125.533.962

- 125.533.962

-

Fornecedores

-

Empréstimos e Financiamentos

-

66.797.014

-

66.797.014

-

47.296.874

-

47.296.874

-

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias Provisões
0

5.335.456

-

5.335.456

-

1.007.652

-

1.007.652

-

Passivo Não Circulante

-

-

-

Empréstimos e Financiamentos

-

-

-

Patrimônio Líquido

66.379.633
-

Capital Social

3.694.639

-

10.000

3.684.639

-

10.000

-

70.074.272

Resultado do Período/Acumulado

66.389.633
70.074.272

-

Resultado do Exercício

-

-

-

Compensações

-

-

-

Transitórias

-

-

-

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-

59.154.329

-

59.144.329

-

10.000

Demonstração do Resultado do Exercício

No período, o prejuízo líquido foi de R$ 133.188 (cento e
trinta

e

três

mil

e

cento

e

oitenta

e

oito

Reais)

e

foi

integralmente contabilizado na empresa FOCO AGRONEGÓCIOS S/A.
A receita bruta foi de R$ 190.623 (cento e noventa mil e
seiscentos e vinte e três Reais). A receita líquida foi de R$
190.733 (cento e noventa mil e setecentos e trinta e três Reais).
O custo de produtos vendidos foi de 12,6% sobre a receita
líquida, o que resultou no lucro bruto de R$ 166.616 (cento e
sessenta e seis mil e seiscentos e dezesseis Reais).
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As despesas operacionais totalizaram R$ 272.078 (duzentos e
setenta e dois mil e setenta e oito Reais), correspondente a
142,6% da receita líquida.
As

despesas

mais

relevantes

eram

as

“despesas

administrativas”, na quantia de R$ 220.354 (duzentos e vinte mil
e

trezentos

e

cinquenta

e

quatro

Reais),

e

“dirigentes

e

estagiários”, no montante de R$ 40.000 (quarenta mil Reais).
Não

houve

lançamentos

com

relação

às

despesas

com

depreciação, razão pela qual esta Administração Judicial solicita
esclarecimentos sobre a questão.
O resultado financeiro líquido no período gerou gastos de R$
28.746 (vinte e oito mil e setecentos e quarenta e seis Reais).
O resultado operacional gerou ganho de R$ 1.020 (um mil e
vinte Reais).
Segue a representação gráfica do DRE combinado:
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DRE - Demonstração do
Resultado do Exercício

R$
mai/20
190.623
99,9%
190.623
-

RECEITA BRUTA DE VENDAS
% Rec. Líquida
Receita Bruta de Vendas
Receita Bruta de Serviços
DEDUÇÕES DA RECEITA
% Rec. Líquida
( - ) Devolução de Vendas
( - ) Deduções de Serviços
( - ) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO
% Rec. Líquida
Tributos s/ Vendas

ANÁLISE VERTICAL
AV %
R$
abr/20
99,9%
0,0%
99,9%
0,0% -

110
0,1%
110
0,0%
190.733

0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

122.264
99,9%
124.398
2.133
150
0,1%
150
0,0%
-

ANÁLISE HORIZONTAL
R$
AH %
Var.p.p.
mai/20
x
abr/20

AV %
AV
99,9%
0,0%
101,6%
-1,7%
0,1% 0,0% 0,1% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

68.359
0
66.225
2.133

55,9%
0,1%
53,2%
-100,0%

0,1
0,0
-1,7
1,7

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

40
0
40

-26,7%
-52,9%
-26,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-0,1
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

0,0
0,0
69,3
0,0

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

-

100,0%

122.414

100,0%

( - ) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS
% Rec. Líquida

-

24.117
-12,6%

-12,6% 0,0%

100.310
-81,9%

-81,9%
0,0%

68.319
76.193
1

55,8%
0,0%
-76,0%
-84,6%

( - ) Custos das mercadorias vendidas
( - ) Custos dos Serviços Prestados

-

23.467

-12,3% -

100.310

-81,9%

76.843

-76,6%

69,6 p.p.

-

650

650

0,0%

-0,3 p.p.

144.512
1

653,8%
383,8%

69,3 p.p.
0,0 p.p.

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS

166.616
87,4%

( = ) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS
% Rec. Líquida
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS
% Rec. Líquida
Despesas Variáveis com vendas
% Rec. Líquida
Despesas com Pessoal
Despesas com Vendas
Despesas com Veiculos

-

Despesas fixas
% Rec. Líquida
Dirigentes e estagiários
Pessoal
Despesas Tributárias
Gerais
Despesas Administrativas

-

EBITDA - LAJIDA
% Rec. Líquida
Depreciação e Amortização
% Rec. Líquida
EBIT - LAJI
% Rec. Líquida

-

Resultado Financeiro
% Rec. Líquida
Resultado Operacional
% Rec. Líquida
Resultado não operacional
% Rec. Líquida
Lucro do Exercício
% Rec. Líquida
Provisões
% Rec.Líquida
Lucro/Prejuízo Líquido

-
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-0,3%

-

87,4%
0,0%

22.105
18,1%

0,0% 18,1%
0,0%

272.078 -142,6% -142,6%
0,0%
3.795
2,0% 2,0%
0,0%
7.062
-3,7% 22.675
11,9% 11.818
-6,2% -

153.057 -125,0% -125,0%
0,0% 31.713
-25,9%
-25,9%
0,0%
3.707
-3,0% 16.264
-13,3%
11.742
-9,6% -

119.021
0
35.508
0
3.355
38.939
77

77,8%
14,1%
-112,0%
-107,7%
90,5%
-239,4%
0,7%

-17,6
0,0
27,9
0,0
-0,7
25,2
3,4

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

275.873 -144,6% -144,6%
0,0%
40.000
-21,0% 15.519
-8,1% 0,0% 220.354 -115,5% 220.354 -115,5% 0,0%
105.462
-55,3% -55,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
105.462
-55,3% -55,3%
0,0%

121.345
-99,1%
-99,1%
0,0%
40.000
-32,7%
49.319
-40,3%
141
-0,1%
31.884
-26,0%
31.884
-26,0%
0,0%
130.953 -107,0%
-107,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
130.953 -107,0%
-107,0%
0,0%

154.529
0
33.800
141
188.470
188.470
25.491
1
25.491
1

127,3%
45,9%
0,0%
-68,5%
-100,0%
591,1%
591,1%
0,0%
-19,5%
-48,3%
0,0%
0,0%
-19,5%
-48,3%

-45,5
0,0
11,7
32,2
0,1
-89,5
-89,5
0,0
51,7
0,0
0,0
0,0
51,7
0,0

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

28.746
-15,1%
134.208
-70,4%
1.020
0,5%
133.188
-69,8%
0,0%
133.188

43.907
-35,9%
-35,9%
0,0%
174.860 -142,8%
-142,8%
0,0%
1.420
1,2% 1,2%
0,0% 173.440 -141,7%
-141,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
173.440 -141,7%

15.161
0
40.652
1
400
0
40.252
1
40.252

-34,5%
-58,0%
-23,2%
-50,7%
-28,2%
-53,9%
-23,2%
-50,7%
0,0%
0,0%
-23,2%

20,8
0,0
72,5
0,0
-0,6
0,0
71,9
0,0
0,0
0,0
71,9

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

-15,1%
0,0%
-70,4%
0,0%
0,5%
0,0%
-69,8%
0,0%
0,0%
0,0%
-69,8%
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Segue a representação gráfica do DRE sintético por empresa:

FOCO AGRONEGÓCIOS

COMBINADO

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício
RECEITA BRUTA DE VENDAS
% Rec. Líquida

190.623

190.623

99,9%

Receita Bruta de Vendas

99,9%

190.623

Receita Bruta de Serviços
zzzz

0,0%

190.623

-

DEDUÇÕES DA RECEITA
% Rec. Líquida

MARCIO FERREIRA
TAKATSU
-

-

110

-

110

-

0

( - ) Devolução de Vendas

110

110

-

( - ) Deduções de Serviços

-

-

-

-

-

( - ) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO
% Rec. Líquida

0,0%

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS

190.733

( - ) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS
% Rec. Líquida

( - ) Custos das mercadorias vendidas
( - ) Custos dos Serviços Prestados

-

24.117

-

-12,6%

24.117

0,0%

-

23.467

-

-

650

-

650

-

-

-

Despesas com Vendas

166.616

272.078

-

-142,6%

3.795

3.795
-

0,0%

272.078

-142,6%
7.062

-

87,4%

22.675

Despesas fixas
% Rec. Líquida

-

23.467

87,4%

Despesas com Veiculos

190.733
-12,6%

166.616

Despesas Variáveis com vendas
Despesas com Pessoal

0,0%

-

( = ) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS
% Rec. Líquida
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS
% Rec. Líquida

-

0,0%

0,0%
-

7.062

-

22.675

-

-

11.818

-

11.818

-

-

275.873

-

275.873

-

-144,6%

-144,6%

0,0%
-

Dirigentes e estagiários

-

40.000

-

40.000

Pessoal
Despesas Tributárias

-

15.519

-

15.519

Gerais

-

220.354

-

220.354

-

-

220.354

-

220.354

-

-

Despesas Administrativas
Outras Receitas Operacionais

-

% Rec. Líquida

-

% Rec. Líquida

-

Resultado Financeiro
% Rec. Líquida

-

Resultado Operacional
% Rec. Líquida

-

105.462

-

133.188

-
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133.188

134.208

0,0%

0,0%

133.188

0,0%

-

0,0%
-

0,0%

-69,8%

-

Lucro/Prejuízo Líquido

-

0,5%

-69,8%

Provisões
% Rec.Líquida

28.746

1.020

0,5%

-

0,0%

-70,4%

1.020

Lucro do Exercício
% Rec. Líquida

-

-15,1%

-70,4%

Resultado não operacional
% Rec. Líquida

0,0%

105.462
-55,3%

-15,1%

134.208

0,0%

-

0,0%

-

-55,3%

28.746

-

-

0,0%

-

0,0%

105.462
-55,3%

-

EBIT - LAJI
% Rec. Líquida

-

0,0%

-55,3%

Depreciação e Amortização
% Rec. Líquida
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105.462

-

-

0,0%

EBITDA - LAJIDA

-

-

-

0,0%
-

0,0%

133.188

-
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Demonstrativo do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto:

O demonstrativo de fluxo de caixa pelo método indireto foi
elaborado com base no Balancete e no DRE elaborados pelo grupo
recuperando.
No período, o fluxo de caixa operacional consumiu caixa no
valor de R$ 401.610 (quatrocentos e um mil e seiscentos e dez
Reais). O EBITDA do período foi negativo em R$ 105.462 (cento e
cinco mil e quatrocentos e sessenta e dois Reais). As demais
variações foram provenientes das contas patrimoniais de ativo e
passivo.
As contas que mais geraram caixa foram a redução dos saldos
dos “clientes”, no montante de R$ 415.372 (quatrocentos e quinze
mil

e

trezentos

“fornecedores”

em

e

setenta

e

dois

R$

102.261

(cento

Reais),
e

dois

o

mil

aumento
e

dos

duzentos

e

sessenta e um Reais) e a elevação das “obrigações tributárias” no
valor de R$ 10.831 (dez mil e oitocentos e trinta e um Reais).
As transações que mais consumiram caixa foram o aumento nos
“adiantamentos”, no valor de R$ 215.226 (duzentos e quinze mil e
duzentos e vinte e seis Reais), a redução dos “estoques”, na
quantia de R$ 214.033 (duzentos e quatorze mil e trinta e três
Reais) e a redução das “outras contas a pagar”, na importância de
R$ 213.781 (duzentos e treze mil e setecentos e oitenta e um
Reais).
Não houve atividades no fluxo de caixa de investimentos.
O

fluxo

de

caixa

de

financiamentos

gerou

R$

445.439

(quatrocentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e
nove

Reais)

R ECU PER AÇ Ã O J UD IC IAL
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financiamentos

de

curto

prazo”,

no

montante

de

R$

474.185

(quatrocentos e setenta e quatro mil e cento e oitenta e cinco
Reais).
No mês, o saldo final das contas de caixa e equivalentes foi
de R$ 572.131 (quinhentos e setenta e dois mil e cento e trinta e
um Reais).
A seguir a representação gráfica do demonstrativo do fluxo de
caixa pelo método indireto:

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

abr/20

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro Líquido

-

Resultado Financeiro

mai/20

259.289 173.440 43.907

401.610
133.188
28.746

Resultado não operacional

-

1.420 -

1.020

EBITDA

-

130.953 -

105.462

390.242
608.002
73.539
187.025
41.035
45.770
10.183
40.597
7.600
2.593
1.420
10.000

296.148
415.372
215.226
214.033
102.261
125.824
10.831
213.781
1.624
24.726
1.020
33.665

Variação na Necessidade de Capital de Giro
Clientes
Adiantamentos
Estoques
Fornecedores

-

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Obrigações tributárias
Outras Contas a Pagar
Adiantamentos

-

Provisões
Movimentos Transitórios
Resultado Não Operacional
Ajustes de exercícios anteriores

-

Integralização de Capital

Empréstimos e Financiamentos
Despesas Financeiras
Saldo inicial caixa
Saldo final caixa
Variação saldo do caixa

R ECU PER AÇ Ã O J UD IC IAL

|

FO C O AG RO

-

-

10.000
10.000

Fluxo de Caixa de Investimentos

Fluxo de Caixa de Financiamentos

-

-

-

262.415
218.508
43.907 -

445.439
474.185
28.746

521.427
528.301
6.874

528.301
572.131
43.830
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2.

Análise de índices financeiros em séries temporais
Conforme ampla doutrina e literatura científica no âmbito de

finanças e gestão, a análise de demonstrações contábeis reflete o
diagnóstico empresarial quanto ao desempenho econômico-financeiro
da entidade. De modo amplo, os indicadores de desempenho podem
ser analisados em 03 (três) grupos distintos, cada um refletindo
certo

aspecto

do

negócio:

liquidez,

lucratividade

e

endividamento.
Para

a

análise

da

liquidez,

que

reflete

a

capacidade

de

pagamento da entidade, sua solvência e sua capacidade de saldar
obrigações, adotou-se o modelo de liquidez dinâmico, denominado
de Modelo FKB ou Modelo de Fleuriet.
O modelo pondera a sincronia dos prazos de vencimento de
títulos

a

indicadores
menos

receber

e

a

contemplados

passivo

pagar
no

circulante),

por

capital
que

são

meio
de

da

giro

recursos

análise
(ativo
de

de

três

circulante

longo

prazo

utilizados para financiar a atividade-fim da empresa no curto
prazo. São eles:
a) Necessidade

de

Capital

de

Giro

(NCG):

são

recursos

alocados para atividade fim;
b) Capital de Giro Disponível (CDG): são recursos de longo
prazo disponíveis para investimentos;
c) Tesouraria (T) que é a diferença entre o capital de giro
disponível

e

o

necessário

para

o

financiamento

das

atividades operacionais.
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LIQUIDEZ
A análise da posição financeira pelo modelo dinâmico, no
final de maio de 2020, permite observar que o Capital de Giro,
como fonte permanente de financiamento da Necessidade de Capital
de Giro, apresentou saldo negativo de R$ 83.808.901 (oitenta e
três milhões e oitocentos e oito mil e novecentos e um Reais), o
que

sugere

Necessidade

que
de

os

recursos

Capital

de

operacionais

Giro,

na

representados

quantia

negativa

pela
de

R$

84.505.006 (oitenta e quatro milhões e quinhentos e cinco mil e
seis

Reais),

investimentos

foram
de

longo

utilizados
prazo,

para
do

o

financiamento

patrimônio

líquido

e

de
de

investimentos em tesouraria, que são os recursos financeiros de
curto prazo, no montante de R$ 696.104 (seiscentos e noventa e
seis mil e cento e quatro Reais), como a seguir demonstrado:
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LUCRATIVIDADE

A lucratividade é medida como a relação entre o resultado
(lucro ou prejuízo) e o montante de vendas em dado período.
No período, a margem bruta foi de 87,4%, enquanto a margem
operacional foi de -70,4% e a líquida foi de -69,8% da receita
líquida do período.

LUCRATIVIDADE

abr/20

mai/20

122.414

190.733

18,1%

87,4%

Margem Operacional

-142,8%

-70,4%

Margem Líquida

-141,7%

-69,8%

Receita Líquida
Margem Bruta

ENDIVIDAMENTO

O

endividamento

financiamento

do

mostra

a

origem

total

da

empresa.

ativo

e

a

estrutura

Quanto

à

origem,

de
o

capital pode ser próprio ou de terceiros. O capital de terceiros
pode ser operacional ou oneroso.
No período, o passivo não circulante não apresentava saldo, o
que leva a crer que as dívidas do grupo estavam contabilizadas no
grupo do passivo circulante junto com os passivos operacionais.

ENDIVIDAMENTO

abr/20

Capital de terceiros
Endividamento
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-125.284.666

-125.533.962

-
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Recursos Humanos

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial, a
manutenção

do

interessados

emprego
tenham

dos

trabalhadores,

conhecimento

da

e

para

atual

que

situação

os
dos

colaboradores dos Recuperandos, analisou-se o quadro de pessoal
através da GEFIP/SEFIP.
No

final

de

maio,

constatou-se

10

(dez)

colaboradores

integralmente alocados na empresa Foco Agronegócios S/A.

Empresas

1º Dia

Último Dia

Foco Agronegócios S/A 17.166.865/0001-25

15

10

Márcio Ferreira Takatsu

-

-

Trabalhadores no final do período

15

10

RECU P ER AÇÃ O J UD IC IAL

|

FO C O AG RO

Maio /20 20

24

Considerações Finais
No período, o prejuízo auferido foi de R$ 133.188 (cento e
trinta e três mil e cento e oitenta e oito Reais).

No final do mês, o Capital de Giro, fonte permanente de
financiamento

da

atividade

operacional,

apresentava

o

saldo

negativo de R$ 83.808.901 (oitenta e três milhões e oitocentos e
oito mil e novecentos e um Reais).
Neste

contexto,

é

possível

que

os

recursos

operacionais

representados pela Necessidade de Capital de Giro, na quantia
negativa de R$ 84.505.006 (oitenta e quatro milhões e quinhentos
e cinco mil e seis Reais), foram utilizados para o financiamento
de

investimentos

de

longo

prazo,

do

patrimônio

líquido

e

de

investimentos em tesouraria, que são os recursos financeiros de
curto prazo, no montante de R$ 696.104 (seiscentos e noventa e
seis mil e cento e quatro Reais).
Em

maio,

circulante,
dívidas

do

o

não

endividamento,
apresentava

grupo

estavam

classificado

saldo,

o

que

leva

agrupadas

com

os

no
a

passivo
crer

demais

que

não
as

passivos

operacionais e financeiros de curto prazo.
O quadro de pessoal contava com 10 (dez) colaboradores.
Por

fim,

para

que

seja

realizada

a

validação

dos

dados,

necessário se faz que as empresas apresentem os esclarecimentos
das operações realizadas e a documentação listada a seguir:
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1. Cópia dos comprovantes de integralização do capital social
das

empresas

Foco

Agronegócios

S/A

e

empresa

individual

Márcio Ferreira Takatsu;
2. Registro de inventário e movimentação dos estoques;
3. Demonstrativos contábeis do produtor rural (pessoa física)
Márcio Ferreira Takatsu;
4. Relatórios de ECF/ECD de todas as empresas do grupo;
5. Relatório

Financeiro

que

comprove

a

existência

de

saldos

físicos na conta caixa (moeda corrente, cheques, vales e
outros);
6. Relatório
fornecedor

que

comprove

detalhando

os

a

movimentação

saldos

em

individual

aberto

no

final

por
do

período e planilha de conciliação dos saldos financeiros com
os apresentados no balancete de verificação;
7. Composição

analítica

de

todas

as

contas

de

adiantamento

(fornecedores, clientes, funcionários e outros) contendo a
identificação

dos

beneficiários,

bem

como

as

datas

de

pagamento dos valores adiantados, quando aplicável;
8. Composição

analítica

relacionadas

a

correspondentes

das

contas,

empréstimos,
contratos

ativo

devidamente

e/ou

mútuos

e

passivo,

acompanhada

firmados

entre

dos
as

partes;
9. Composição analítica por período de competência e datas de
vencimento das Obrigações Trabalhistas e Sociais em aberto
no último fechamento contábil;
10. Todas as guias e comprovantes de pagamento de obrigações
tributárias das empresas do grupo;

11. Cópia

do

arquivo

de

remessa

bancária

dos

pagamentos

de

salários e rescisões;
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12. Declarações
última

representativas

competência,

de

encaminhadas

obrigações
aos

acessórias

diversos

órgãos

da
de

fiscalização (DCTF, SPED e outros) de todas as empresas do
grupo.

Anápolis, 04 de agosto de 2020.

Dobson Vicentini Lemes
Advogado – OAB/GO 28.944

Victor Andrade C. Teixeira
Advogado – OAB/GO 33.374

Lêda Soares Alves
Contadora – CRC/GO 010.086/O-6
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Anexo:
*Balanços Analíticos das empresas do Grupo FOCOAGRO.
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FOCO AGRONEGOCIOS S/A
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CNPJ: 17.166.865/0001-25
Conta Contábil

Nomenclatura da Conta

1

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 0001

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo do Mês

Saldo Atual

ATIVO

59.052.947,25

4.995.371,21

4.903.989,15

91.382,06

59.144.329,31

1.1

ATIVO CIRCULANTE

41.623.679,04

4.995.371,21

4.903.989,15

91.382,06

41.715.061,10

1.1.1

DISPONIVEL

608.609,44

1.422.214,05

1.344.719,09

77.494,96

686.104,40

1.1.1.1
1.1.1.1.01

BENS NUMERARIOS
CAIXA GERAL

7.060,91
7.060,91

28.060,00
28.060,00

32.184,22
32.184,22

(4.124,22)
(4.124,22)

2.936,69
2.936,69

1.1.1.2
1.1.1.2.01
1.1.1.2.02

BANCO CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTAS CORRENTES
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

601.548,53
477.574,89
123.973,64

1.394.154,05
1.394.154,05
0,00

1.312.534,87
1.312.534,87
0,00

81.619,18
81.619,18
0,00

683.167,71
559.194,07
123.973,64

1.1.2

DIREITOS REALIZAVEIS DE CURTO PRAZO

41.249.832,27

3.181.713,84

3.381.859,60

(200.145,76)

41.049.686,51

1.1.2.1
1.1.2.1.01
1.1.2.1.02
1.1.2.1.03

CLIENTES
DUPLICATAS A RECEBER
CHEQUES A RECEBER
OUTROS VALORES A RECEBER

23.767.146,39
23.436.606,01
132.291,94
198.248,44

2.357.725,80
173.752,19
0,00
2.183.973,61

2.773.097,34
1.168.304,79
0,00
1.604.792,55

(415.371,54)
(994.552,60)
0,00
579.181,06

23.351.774,85
22.442.053,41
132.291,94
777.429,50

1.1.2.7
1.1.2.7.01
1.1.2.7.04

ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

12.512.707,30
7.675.371,04
4.837.336,26

823.988,04
8.428,29
815.559,75

608.762,26
7.314,44
601.447,82

215.225,78
1.113,85
214.111,93

12.727.933,08
7.676.484,89
5.051.448,19

1.1.2.8
1.1.2.8.01

TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR
TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR

4.969.978,58
4.969.978,58

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.969.978,58
4.969.978,58

1.1.5

ESTOQUES

(366.428,89)

391.443,32

177.410,46

214.032,86

(152.396,03)

1.1.5.1
1.1.5.1.01
1.1.5.1.02
1.1.5.1.03
1.1.5.1.05

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS
MERCADORIAS
PRODUTOS
INSUMOS
CUSTOS IND A APROPRIAR - GERAIS

(366.428,89)
(677.273,75)
77.058,20
233.686,66
100,00

391.443,32
239.365,94
0,00
152.077,38
0,00

177.410,46
155.327,57
22.082,89
0,00
0,00

214.032,86
84.038,37
(22.082,89)
152.077,38
0,00

(152.396,03)
(593.235,38)
54.975,31
385.764,04
100,00

1.1.6

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

131.666,22

0,00

0,00

0,00

131.666,22

1.1.6.1
1.1.6.1.01

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
DESPESAS DE MESES SEGUINTES

131.666,22
131.666,22

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

131.666,22
131.666,22

1.2

ATIVO NAO CIRCULANTE

17.429.268,21

0,00

0,00

0,00

17.429.268,21

1.2.2

INVESTIMENTOS

4.524.200,00

0,00

0,00

0,00

4.524.200,00

1.2.2.1
1.2.2.1.01
1.2.2.1.02

INVESTIMENTOS
PARTICIPACOES SOCIETARIAS
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

4.524.200,00
4.200,00
4.520.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.524.200,00
4.200,00
4.520.000,00

1.2.3

IMOBILIZADO

12.905.068,21

0,00

0,00

0,00

12.905.068,21

1.2.3.1
1.2.3.1.01

BENS E DIREITOS
IMOVEIS

14.849.970,78
7.873.618,49

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14.849.970,78
7.873.618,49
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FOCO AGRONEGOCIOS S/A
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CNPJ: 17.166.865/0001-25

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 0002

Conta Contábil

Nomenclatura da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo do Mês

1.2.3.1.02
1.2.3.1.03
1.2.3.1.04
1.2.3.1.06

MOVEIS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
VEICULOS E CAMINHOES
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

1.134.461,04
187.932,45
1.865.137,48
3.788.821,32

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.134.461,04
187.932,45
1.865.137,48
3.788.821,32

Saldo Atual

1.2.3.2
1.2.3.2.02

(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS MOVEIS

(1.944.902,57)
(1.944.902,57)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(1.944.902,57)
(1.944.902,57)
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FOCO AGRONEGOCIOS S/A
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CNPJ: 17.166.865/0001-25
Conta Contábil

Nomenclatura da Conta

2

PASSIVO

2.1

PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 0003

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo do Mês

Saldo Atual

65.092.156,45

8.734.654,95

2.786.827,81

(5.947.827,14)

59.144.329,31

125.284.665,84

2.537.531,42

2.786.827,81

249.296,39

125.533.962,23

FORNECEDORES

66.694.753,17

334.854,39

437.114,91

102.260,52

66.797.013,69

2.1.1.1
2.1.1.1.01

FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVICOS
FORNECEDORES NACIONAIS

66.694.753,17
66.694.753,17

334.854,39
334.854,39

437.114,91
437.114,91

102.260,52
102.260,52

66.797.013,69
66.797.013,69

2.1.2

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

46.822.688,57

1.753.974,65

2.228.160,10

474.185,45

47.296.874,02

2.1.2.1
2.1.2.1.01
2.1.2.1.03

EMPRESTIMOS E FINANC BANCARIOS
EMPRESTIMOS BANCARIOS
EMPRESTIMO PESSOA JURIDICA

46.822.688,57
22.089.645,77
24.733.042,80

1.753.974,65
430.000,01
1.323.974,64

2.228.160,10
579.181,07
1.648.979,03

474.185,45
149.181,06
325.004,39

47.296.874,02
22.238.826,83
25.058.047,19

2.1.3

OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS

5.461.279,35

168.993,89

43.170,22

(125.823,67)

5.335.455,68

2.1.3.1
2.1.3.1.01
2.1.3.1.02
2.1.3.1.03

OBRIGACOES COM PESSOAL
FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS
FOLHA PAGAMENTO DIRIGENTES
FOLHA PAGAMENTO AUTONOMOS

620.535,18
489.574,99
130.430,19
530,00

166.522,97
36.092,78
130.430,19
0,00

41.027,72
11.592,78
29.434,94
0,00

(125.495,25)
(24.500,00)
(100.995,25)
0,00

495.039,93
465.074,99
29.434,94
530,00

2.1.3.3
2.1.3.3.01

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

4.840.744,17
4.840.744,17

2.470,92
2.470,92

2.142,50
2.142,50

(328,42)
(328,42)

4.840.415,75
4.840.415,75

2.1.4

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

3.277.242,53

0,00

10.830,75

10.830,75

3.288.073,28

2.1.4.1
2.1.4.1.01

IMPOSTOS A RECOLHER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

938.014,31
938.014,31

0,00
0,00

10.830,75
10.830,75

10.830,75
10.830,75

948.845,06
948.845,06

2.1.4.2
2.1.4.2.01
2.1.4.2.02

IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER
IMPOSTOS E CONTRIB S/ LUCRO A RECOLHER
IMPOSTOS E CONTRIB S/ RECEITA A RECOLHER

2.339.228,22
2.253.895,85
85.332,37

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.339.228,22
2.253.895,85
85.332,37

2.1.5

OUTRAS CONTAS A PAGAR

567.273,02

268.877,74

55.096,79

(213.780,95)

353.492,07

2.1.5.1
2.1.5.1.01

OUTRAS CONTAS A PAGAR
OUTRAS CONTAS A PAGAR

209.496,97
209.496,97

268.877,74
268.877,74

55.096,79
55.096,79

(213.780,95)
(213.780,95)

(4.283,98)
(4.283,98)

2.1.5.2
2.1.5.2.01

DEMAIS CONTAS A PAGAR
DEMAIS CONTAS A PAGAR

357.776,05
357.776,05

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

357.776,05
357.776,05

2.1.6

ADIANTAMENTOS

1.455.401,20

0,00

0,00

0,00

1.455.401,20

2.1.6.1
2.1.6.1.01

ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

1.455.401,20
1.455.401,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.455.401,20
1.455.401,20

2.1.9

PROVISOES

1.006.028,00

10.830,75

12.455,04

1.624,29

1.007.652,29

2.1.9.1
2.1.9.1.01
2.1.9.1.02

PROVISOES TRIBUTARIAS
PROVISOES - TRIBUTOS FEDERAIS
PROVISOES - TRIBUTOS ESTADUAIS

962.448,59
461.752,02
468.268,23

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

962.448,59
461.752,02
468.268,23
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FOCO AGRONEGOCIOS S/A
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CNPJ: 17.166.865/0001-25
Conta Contábil

Nomenclatura da Conta

2.1.9.1.03

PROVISOES - TRIBUTOS MUNICIPAIS

2.1.9.2
2.1.9.2.01
2.1.9.2.02

PROVISOES DE RETENCOES
PROVISOES - RETENCOES S/ SERVICOS TERCEIROS
PROVISOES - RETENCOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO

2.9

PATRIMONIO LIQUIDO

2.9.1

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 0004

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo do Mês

32.428,34

0,00

0,00

0,00

32.428,34

Saldo Atual

43.579,41
28.879,05
14.700,36

10.830,75
0,00
10.830,75

12.455,04
0,00
12.455,04

1.624,29
0,00
1.624,29

45.203,70
28.879,05
16.324,65

(60.192.509,39)

6.197.123,53

0,00

(6.197.123,53)

(66.389.632,92)

CAPITAL SOCIAL

3.684.639,00

0,00

0,00

0,00

3.684.639,00

2.9.1.1
2.9.1.1.01

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

3.684.639,00
3.684.639,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.684.639,00
3.684.639,00

2.9.3

RESULTADO DO PERIODO/ACUMULADO

(63.877.148,39)

6.197.123,53

0,00

(6.197.123,53)

(70.074.271,92)

2.9.3.1
2.9.3.1.01

RESULTADO DO PERIODO/ACUMULADO
RESULTADO DO PERIODO/ACUMULADO

(63.877.148,39)
(63.877.148,39)

6.197.123,53
6.197.123,53

0,00
0,00

(6.197.123,53)
(6.197.123,53)

(70.074.271,92)
(70.074.271,92)
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FOCO AGRONEGOCIOS S/A
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CNPJ: 17.166.865/0001-25
Conta Contábil

Nomenclatura da Conta

3

CONTAS DE RESULTADO

3.1

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 0005

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo do Mês

Saldo Atual

(6.063.935,20)

350.399,36

6.414.334,56

6.063.935,20

0,00

RECEITAS

2.084.770,48

0,00

192.485,03

192.485,03

2.277.255,51

3.1.1

RECEITAS OPERACIONAIS

1.927.526,77

0,00

191.465,03

191.465,03

2.118.991,80

3.1.1.1
3.1.1.1.01

RECEITAS BRUTA COM VENDAS
RECEITA COM VENDAS

3.835.824,37
3.835.824,37

0,00
0,00

190.623,00
190.623,00

190.623,00
190.623,00

4.026.447,37
4.026.447,37

3.1.1.2
3.1.1.2.01

RECEITA BRUTA COM SERVICOS
PRESTACAO DE SERVICOS

(2.683,28)
(2.683,28)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(2.683,28)
(2.683,28)

3.1.1.3
3.1.1.3.01
3.1.1.3.02

(-)DEDUCOES DAS RECEITAS C/ VENDAS
(-)DEVOLUCOES, DESC E OUTROS ABATIMENTOS
(-)TRIBUTOS E CONTRIB. S/VENDAS

(1.945.600,48)
(1.929.019,93)
(16.580,55)

0,00
0,00
0,00

110,00
110,00
0,00

110,00
110,00
0,00

(1.945.490,48)
(1.928.909,93)
(16.580,55)

3.1.1.4
3.1.1.4.01

(-)DEDUCOES DAS RECEITAS C/ SERVICOS
(-)DEDUCOES DAS RECEITAS C/ SERVICOS

(2.451,00)
(2.451,00)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(2.451,00)
(2.451,00)

3.1.1.5
3.1.1.5.03
3.1.1.5.04

RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS E DESCONTOS
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

42.437,16
38.765,84
3.671,32

0,00
0,00
0,00

732,03
732,03
0,00

732,03
732,03
0,00

43.169,19
39.497,87
3.671,32

3.1.2

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

157.243,71

0,00

1.020,00

1.020,00

158.263,71

3.1.2.1
3.1.2.1.01

RECEITAS NAO OPERACIONAIS
RESULTADO DESMOBILIZACAO

157.243,71
157.243,71

0,00
0,00

1.020,00
1.020,00

1.020,00
1.020,00

158.263,71
158.263,71

3.2

CUSTOS

3.645.023,72

24.116,89

0,00

24.116,89

3.669.140,61

3.2.1

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS

3.644.093,72

23.466,89

0,00

23.466,89

3.667.560,61

3.2.1.1
3.2.1.1.01
3.2.1.1.02
3.2.1.1.03

CMV
COMPRAS DE MERCADORIAS
BONIFICACOES, AMOSTRAS GRATIS E BRINDES
TRANSFERENCIAS

3.644.093,72
4.447.968,35
(607.921,17)
(195.953,46)

23.466,89
23.466,89
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

23.466,89
23.466,89
0,00
0,00

3.667.560,61
4.471.435,24
(607.921,17)
(195.953,46)

3.2.2

CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS

930,00

650,00

0,00

650,00

1.580,00

3.2.2.1
3.2.2.1.01

CSP
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

930,00
930,00

650,00
650,00

0,00
0,00

650,00
650,00

1.580,00
1.580,00

3.3

DESPESAS

4.503.681,96

326.282,47

24.726,00

301.556,47

4.805.238,43

3.3.1

DESPESAS OPERACIONAIS

4.503.681,96

326.282,47

24.726,00

301.556,47

4.805.238,43

3.3.1.1
3.3.1.1.01
3.3.1.1.03
3.3.1.1.05

DESPESAS COM VENDAS
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS COM VENDAS
DESPESAS COM VEICULOS

1.009.253,15
909.333,50
46.504,50
53.415,15

20.931,27
7.062,19
2.050,92
11.818,16

24.726,00
0,00
24.726,00
0,00

(3.794,73)
7.062,19
(22.675,08)
11.818,16

1.005.458,42
916.395,69
23.829,42
65.233,31

3.3.1.2

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.152.915,77

275.873,12

0,00

275.873,12

1.428.788,89
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3.3.1.2.01
3.3.1.2.02
3.3.1.2.03
3.3.1.2.04

DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS

3.3.1.3
3.3.1.3.02
3.3.1.3.03
3.3.1.3.04
3.3.1.3.05

DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS E DESCONTOS
DESPESAS BANCARIAS
JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS E AVP
DESPESAS COM OPERADORAS DE CARTAO DE CREDITO

3.6

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 0006

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo do Mês

691.557,68
200.000,00
2.994,42
258.363,67

15.518,78
40.000,00
0,00
220.354,34

0,00
0,00
0,00
0,00

15.518,78
40.000,00
0,00
220.354,34

707.076,46
240.000,00
2.994,42
478.718,01

2.341.513,04
1.955.424,69
153.062,19
232.324,99
701,17

29.478,08
24.483,85
869,00
4.125,23
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29.478,08
24.483,85
869,00
4.125,23
0,00

2.370.991,12
1.979.908,54
153.931,19
236.450,22
701,17

CONTAS DE APURACAO

0,00

0,00

6.197.123,53

(6.197.123,53)

(6.197.123,53)

3.6.3

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

0,00

0,00

6.197.123,53

(6.197.123,53)

(6.197.123,53)

3.6.3.1
3.6.3.1.01

LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO
RESULTADO LIQUIDO APURADO

0,00
0,00

0,00
0,00

6.197.123,53
6.197.123,53

(6.197.123,53)
(6.197.123,53)

(6.197.123,53)
(6.197.123,53)

COM PESSOAL
COM DIRETORIA
TRIBUTARIAS
ADMINISTRATIVAS

Saldo Atual
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6

COMPENSACOES

6.1

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 0007

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo do Mês

Saldo Atual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPENSACOES ATIVAS

(25.031.267,39)

0,00

0,00

0,00

(25.031.267,39)

6.1.1

COMPENSACOES

(25.031.267,39)

0,00

0,00

0,00

(25.031.267,39)

6.1.1.1
6.1.1.1.01
6.1.1.1.06

BENS DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIROS
MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO
MERCADORIAS P/ DEPOSITO

(41.101.168,37)
448,35
(41.101.616,72)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(41.101.168,37)
448,35
(41.101.616,72)

6.1.1.2
6.1.1.2.02
6.1.1.2.06

BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO
MERCADORIA EM DEPOSITO

16.069.900,98
1.776,00
16.068.124,98

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

16.069.900,98
1.776,00
16.068.124,98

6.2

COMPENSACOES PASSIVAS

(25.031.267,39)

0,00

0,00

0,00

(25.031.267,39)

6.2.1

COMPENSACOES

(25.031.267,39)

0,00

0,00

0,00

(25.031.267,39)

6.2.1.1
6.2.1.1.01
6.2.1.1.06

BENS DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIROS
MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO
MERCADORIAS EM DEPOSITO

(41.101.168,37)
448,35
(41.101.616,72)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(41.101.168,37)
448,35
(41.101.616,72)

6.2.1.2
6.2.1.2.02
6.2.1.2.06

BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO
MERCADORIAS EM DEPOSITO

16.069.900,98
1.776,00
16.068.124,98

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

16.069.900,98
1.776,00
16.068.124,98
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Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo do Mês

9

MOVIMENTOS TRANSITORIOS

(24.726,00)

4.348.738,68

4.324.012,68

24.726,00

0,00

9.1

MOVIMENTOS TRANSITORIOS

(24.726,00)

4.348.738,68

4.324.012,68

24.726,00

0,00

9.1.1

MOVIMENTOS TRANSITORIOS

(24.726,00)

4.348.738,68

4.324.012,68

24.726,00

0,00

9.1.1.1
9.1.1.1.02
9.1.1.1.04
9.1.1.1.08
9.1.1.1.09

MOVIMENTOS TRANSITORIOS
TRANSITORIA - FINANCEIRO
TRANSITORIA - TRANSFERENCIAS EM TRANSITO
TRANSITORIA DE CUSTOS
TRANSITORIA - OUTRAS

(24.726,00)
0,00
(24.726,00)
0,00
0,00

4.348.738,68
1.964.494,80
176.803,38
23.466,89
2.183.973,61

4.324.012,68
1.964.494,80
152.077,38
23.466,89
2.183.973,61

24.726,00
0,00
24.726,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL DO ATIVO
TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO ATIVO - PASSIVO

59.052.947,25
65.092.156,45
(6.039.209,20)

4.995.371,21
8.734.654,95
(3.739.283,74)

4.903.989,15
2.786.827,81
2.117.161,34

91.382,06
(5.947.827,14)
6.039.209,20

59.144.329,31
59.144.329,31
0,00

TOTAL DE CUSTOS
TOTAL DE DESPESAS
TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE RECEITAS - CUSTOS - DESPESAS

3.625.976,35
4.503.681,96
2.065.723,11
(6.063.935,20)

24.116,89
326.282,47
0,00
(350.399,36)

0,00
24.726,00
192.485,03
167.759,03

24.116,89
301.556,47
192.485,03
(133.188,33)

3.650.093,24
4.805.238,43
2.258.208,14
(6.197.123,53)

(25.031.267,39)
(25.031.267,39)
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(25.031.267,39)
(25.031.267,39)
0,00

TOTAL DE COMPENSAÇÃO ATIVO
TOTAL DE COMPENSAÇÃO PASSIVO
TOTAL DE COMPENSAÇÃO (ATIVO - PASSIVO)

Saldo Atual
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BALANÇO PATRIMONIAL
MAIO DE 2020
Empresa: MARCIO FERREIRA TAKATSU
CNPJ:36.203.824/0001-06

***ATIVO***
ATIVO CIRCULANTE
Disponivel
Realizavel a Curto Prazo
Contas a Receber de Clientes
Impostos a Recuperar
Estoques
Investimentos Temporarios a Curto Prazo
Direitos Realizaveis a Curto Prazo
Despesas do Exercicio Seguinte

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

***PASSIVO***
R$

10.000,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

10.000,00
-

PASSIVO CIRCULANTE

R$

-

Obrigações a Fornecedores
Obrigações Financeiras
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Sindicais
Obrigações Operacionais
Obrigações Tributárias
Tributos Federais
Tributos Estaduais
Tributos Municipais
Provisões
Outras Obrigações

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Obrigações a Fornecedores
Obrigações Financeiras
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Fiscais
Ooutras Obrigações

R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$

-

R$

-

R$
R$

-

R$

-

Investimentos
Imobilizado
Diferido

R$
R$
R$

-

ATIVO PENDENTE
Depósitos para Recursos
Bens Sujeitos a Arresto
Provisão para contingências

R$
R$
R$
R$

-

PATRIMÔNIO
Capital Social
Lucros ou Prejuizos do Exercicio

R$
R$
R$

COMPENSAÇÃO ATIVA
Contratos e Emprenhos
Riscos e Õnus Patrimoniais
Valores de terceiros
Valores em Poder de Terceiros
Bens em Garantia

R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

COMPENSAÇÃO PASSIVA
Contratos e Emprenhos
Riscos e Õnus Patrimoniais
Valores de terceiros
Valores em Poder de Terceiros
Bens em Garantia

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Direitos
Investimentos Temporários a Longo Prazo
ATIVO PERMANENTE

TOTAL DO ATIVO

MARCIO FERREIRA TAKATSU
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF:056.751.926-03

R$

10.000,00

RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS

TOTAL DO PASSIVO

EDUARDO NOLETO
CONTADOR
CRC 002468/O

R$

10.000,00
10.000,00
-

10.000,00

