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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

-

“EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, por seus advogados que a presente subscrevem, nos
autos de sua Recuperação Judicial em epígrafe em trâmite perante este D. Juízo e
respectivo Cartório, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, manifestar-se nos
seguintes termos:
1.

Em Assembleia Geral de Credores, realizada em 2ª Convocação e

em continuidade restou deliberado pelos credores (i) a apresentação de modificativo ao
plano de recuperação judicial pelo prazo de 30 (trinta) dias e (ii) a suspensão dos trabalhos
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, de modo que a continuidade dos trabalhos se dará no dia
05 de novembro de 2021, na mesma forma e horários já designados.
Frise-se que, referida suspensão, em deliberação geral, restou aprovada
por maioria dos votos dos presentes.
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2. Neste sentido, por determinação do i. Administrador Judicial, os
Recuperandos apresentam a este D. Juízo Recuperacional e aos demais interessados o teor
do Primeiro Modificativo ao Plano de RJ apresentado ontem em Assembleia Geral de
Credores, nos seguintes termos:

I – DO PRIMEIRO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O presente aditivo ao plano de recuperação judicial pretende a
reestruturação do seu endividamento, a fim de viabilizar a superação de sua crise
econômico-financeira, com o objetivo fundamental de (i) estabelecer uma estrutura de
pagamento dos seus credores e (ii) garantir a preservação da fonte produtora, dos
empregos e dos interesses gerais dos credores.
Para garantir o cumprimento integral dos termos do Plano de
Recuperação Judicial, a Recuperanda apresenta o seguinte modificativo, dentro dos
meios de recuperação descritos o art. 50, I, VI, XII, e XV da referida Lei 11.101/2005, já
especificados no plano original, conforme será demonstrado a seguir.
Destaca-se que o artigo 67, parágrafo único da Lei 11.101/05 revela o
espírito norteador do Legislador, no sentido de possibilitar o recebimento privilegiado
dos créditos pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuem a provê-los
ao longo da recuperação judicial, na medida em que tais credores assumem riscos que
nem todos estão dispostos a assumir, razão pela qual se busca conceder incentivos aos
credores que, de boa-fé, continuarem negociando com os Recuperandos.
Vale ressaltar que o presente documento foi preparado consoante
expectativas de mercado e desempenho futuro que os Recuperandos entendem como
factíveis, bem como os substanciais créditos que estão em discussão judicial.
Sabendo-se que os Recuperandos necessitarão da parceria de seus
credores para que possa continuar exercendo suas atividades econômicas, uma vez que
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cada um tem uma determinada importância para as devedoras, estas vêm oportunizar que
alguns dos seus credores se tornem parceiros de suas atividades nos termos que seguem:
1.

DOS CREDORES TRABALHISTAS

Durante toda sua existência, os Recuperandos mantiveram-se no
mercado sempre valorizando seus colaboradores prezando pelo cuidado aos seus
funcionários.
Considerando

a

importância

dos

funcionários

para

o

bom

funcionamento da empresa Recuperanda, entende-se que é possível exigir o mínimo de
sacrifício dos colaboradores, principalmente àqueles que possuem crédito concursal de
pequena monta.
Desta feita, utilizando-se de parâmetros trazidos pela própria Lei
11.101/05, altera-se a cláusula 3.2 do Plano de Recuperação Judicial, nos seguintes
termos:


Para créditos trabalhistas o pagamento será realizado com deságio

de 50%, carência de 03 (três) meses após a data da publicação da decisão que homologar
o plano e parcelamento em 09 (nove) meses, após a carência, para o pagamento da
primeira prestação das verbas trabalhistas, com juros de 1% (um por cento) ao mês e
correção mensal TR – Taxa Referencial, para a continuidade da atividade sem maiores
prejuízos aos trabalhadores;

2.

DOS CREDORES GARANTIA REAL E QUIROGRAFÁRIOS
Para fins de quitação dos créditos arrolados na Classe II (garanti real) e

III (quirografários) e composição do fluxo de pagamento, os Recuperandos promoverão
a alienação de ativos e a disponibilização de recebíveis, ora oriundos de processos
judiciais, os quais somam a monta de R$21.816.377,42 (vinte e um milhões, oitocentos e
dezesseis mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos).
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Com relação aos créditos de recebíveis em favor dos Recuperandos, os
mesmos informam que o valor total se perfaz em R$12.016.377,42 (doze milhões,
dezesseis mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), conforme
planilha abaixo identificada:

Com relação aos ativos de propriedade dos Recuperandos que serão
colocados à disposição dos credores, insta mencionar que a soma do valor a ser
arrecadado com a alienação dos imóveis perfaz-se no valor de R$9.800.000,00 (nove
milhões e oitocentos mil reais).
Ainda, os bens que se pretende alienar são os seguintes, os quais
constam os respectivos valores da avaliação dos imóveis:

Com relação à juntada da matrícula dos referidos imóveis e das
respectivas avaliações, os Recuperandos apresentarão nos autos oportunamente, até a
finalização da Assembleia Geral de Credores.
______________________________________________________________________
São Paulo – SP

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1485, 2º andar, Jardim Paulistano, 01452-002

Cuiabá – MT

Av Dr Hélio Ribeiro, 525, 8º andar, Ed Helbor Dual Business Office & Corporate Alvorada, 78048-250

Contato

atendimento@nsaadvocacia.com.br – www.nsaadvocacia.com.br – WhatsApp (65) 9 8407-7309

.

.

T (11) 3199 0234
T (65) 2136 3070

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 1261, PET1, Página 5

______________________________________________________________________
Caso haja a necessidade, no momento da realização dos leilões/hasta
pública, serão realizadas novas avaliações quanto aos valores de mercado dos imóveis
acima listados.
A realização do primeiro leilão não poderá exceder o prazo máximo de
30 (trinta) dias da homologação e concessão da recuperação judicial. Referido leilão a ser
realizado deverá ser realizado conforme o valor das avaliações dos imóveis que será
apresentado pelos Recuperandos.
As alienações judiciais dos referidos imóveis serão realizadas as
transferências para os adquirentes livre e desimpedidos de quaisquer dívidas, ônus e
contingência contra os Recuperandos, inclusive de natureza tributária e trabalhista, não
havendo sucessão pelos adquirentes, nos termos do parágrafo único do artigo 60 da Lei
11.101/05.
Frise-se que, do produto da alienação acima descrita e somando-se os
valores de recebíveis que serão colocados à disposição de seus credores, os Recuperandos
pagarão os seus credores garantia real e quirografários da seguinte forma, alterando-se a
cláusula 3.3. e 3.4. do plano de recuperação judicial:
a) Com relação aos credores garantia real que possuem crédito
hipotecário ou garantia gravada nos imóveis que se pretende alienar e, ainda com o valor
máximo do crédito até R$3.000.000,00 (três milhões de reais), conforme lista acima,
serão pagos sem deságio e no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a alienação dos
imóveis, tendo em vista a preferência no recebimento dos créditos.
Em contrapartida, caberá aos referidos credores hipotecários ou
garantia gravada nos imóveis, para fins de recebimento do crédito deverá ser expedida
carta de anuência para fins de realização da hasta pública dos referidos imóveis.
Com relação aos demais credores integrantes da classe garantia real, ora
com créditos superiores a R$3.000.000,00 (três milhões de reais), os quais não possuem
garantia ou credor hipotecário gravados nos imóveis que se pretende alienar, serão pagos
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com deságio de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do crédito, serão pagos no
prazo máximo de 30 (trinta) dias após a alienação dos imóveis,
Na remota hipótese do não alienação dos imóveis acima descritos, os
créditos serão pagos com deságio de 85% (oitenta e cinco por cento), com carência de
36 (trinta e seis) meses após a data da publicação da decisão que homologar o plano; 144
(cento e quarenta e quatro) parcelas mensais. O pagamento da primeira prestação para os
credores ocorrerá após a carência; com aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês,
correção mensal TR – Taxa Referencial, ou em caso de extinção da referida taxa a que a
substituir.
Os créditos decorrentes de impugnações judiciais serão pagos após o
trânsito em julgado da sentença que reconheceu referidos créditos, valores e classificação,
nos exatos termos dispostos neste plano de recuperação judicial, conforme pagamento da
respectiva classe.
b) Com relação aos credores quirografários, os mesmos serão pagos
com deságio de 85% (oitenta e cinco por cento), serão pagos sem deságio e no prazo
máximo de 30 (trinta) dias após a alienação dos imóveis,
Na remota hipótese do não alienação dos imóveis acima descritos, os
créditos serão pagos com deságio de 85% (oitenta e cinco por cento), com carência de
36 (trinta e seis) meses após a data da publicação da decisão que homologar o plano; 144
(cento e quarenta e quatro) parcelas mensais. O pagamento da primeira prestação para os
credores ocorrerá após a carência; com aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês,
correção mensal TR – Taxa Referencial, ou em caso de extinção da referida taxa a que a
substituir.
Os créditos decorrentes de impugnações judiciais serão pagos após o
trânsito em julgado da sentença que reconheceu referidos créditos, valores e classificação,
nos exatos termos dispostos neste plano de recuperação judicial, conforme pagamento da
respectiva classe.
3. DOS CREDORES ME E EPP
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Durante toda sua existência, a Recuperanda manteve-se no mercado
sempre valorizando o relacionamento negocial com seus fornecedores e clientes.
Considerando a importância dos clientes/fornecedores para o bom
funcionamento da empresa Recuperanda, entende-se que é possível exigir o mínimo de
sacrifício dos mesmos, principalmente àqueles que possuem crédito concursal de pequena
monta. Desta feita, utilizando-se de parâmetros trazidos pela própria Lei 11.101/05:


Desconto (deságio) de 85% (oitenta e cinco por cento); Carência

de 24 (vinte e quatro) meses após a data da publicação da decisão que homologar o plano;
96 (noventa e seis) parcelas mensais. O pagamento da primeira prestação para os credores
ocorrerá após a carência; com aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês, correção
mensal TR – Taxa Referencial, ou em caso de extinção da referida taxa a que a substituir.
Os créditos decorrentes de impugnações judiciais serão pagos após o
trânsito em julgado da sentença que reconheceu referidos créditos, valores e classificação,
nos exatos termos dispostos neste plano de recuperação judicial, conforme pagamento da
respectiva classe.

II - DO ATENDIMENTO À LEI 11.101/05 PELO MODIFICATIVO
APRESENTADO E DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Verifica-se que o modificativo ao plano de recuperação judicial ora
proposto atende cabalmente aos princípios da lei 11.101/2005, no sentido da tomada de
medidas aptas à recuperação financeira, econômica e comercial da empresa em
recuperação e de seus respectivos sócios.
Atende também a todos os requisitos contidos no artigo 53 da LRF, vez
que são discriminados de maneira pormenorizada os meios de recuperação a serem
empregados, melhorando, inclusive, a forma de recebimento pelos credores, bem como
estando em harmonia com o demonstrativo de viabilidade econômica dos Recuperandos
(laudo contábil) já acostado aos autos.
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Permanecem incólumes as diversas medidas de recuperação
explicitadas no plano recuperacional originalmente apresentado, bem como as condições
de pagamento para os demais credores não constantes neste modificativo e aos que
votarem desfavoravelmente a este modificativo.
O plano juntamente com seu modificativo, uma vez aprovado e
homologado, obrigam os recuperandos e todos os seus credores, bem como os seus
respectivos sucessores a qualquer título.

III – DA CONCLUSÃO
Pelo exposto, requer-se:
a) O reconhecimento de ofício do caráter negocial do Plano de
Recuperação Judicial e seus respectivos modificativos, uma vez que de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe a Assembleia Geral de Credores
avaliar a viabilidade econômica de suas as cláusulas e ao D. Juízo, após a aprovação dos
termos do PRJ, a verificação de sua legalidade;
b)

verifica-se que o modificativo ao plano de recuperação judicial ora

proposto atende cabalmente aos princípios da lei 11.101/2005, no sentido da tomada de
medidas aptas à recuperação financeira, econômica e comercial da empresa em
recuperação e de seus respectivos sócios.
Atende também a todos os requisitos contidos no artigo 53 da LRF, vez
que são discriminados de maneira pormenorizada os meios de recuperação a serem
empregados, melhorando, inclusive, a forma de recebimento pelos credores, bem como
estando em harmonia com o demonstrativo de viabilidade econômica dos Recuperandos
(laudo contábil) já acostado aos autos.
Permanecem incólumes as diversas medidas de recuperação
explicitadas no plano recuperacional originalmente apresentado, bem como as condições
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de pagamento para os demais credores não constantes neste modificativo e aos que
votarem desfavoravelmente a este modificativo.
O plano juntamente com seu modificativo, uma vez aprovado e
homologado, obrigam os recuperandos e todos os seus credores, bem como os seus
respectivos sucessores a qualquer título.
Requer por fim que todas as notificações e intimações acerca da
presente impugnação sejam expedidas exclusivamente em nome de ANTÔNIO
FRANGE JUNIOR, devidamente inscrito na OAB/MT 6.218, sob pena de nulidade.

Termos em que, pede deferimento.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.

ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR
OAB/MT 6.218

CAMILA CRESPI CASTRO
OAB/SP 302.975
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE GUARAÍ, TO

Recuperação Judicial nº 0002360-65.2020.8.27.2721
ADAMA BRASIL S/A. (ADAMA/Credora), já qualificada
e

habilitada

nos

autos

da

recuperação

judicial

promovida

por

FOCO

AGRONEGÓCIOS S/A. e OUTRO (Recuperandos/Devedores), vem, por seus
procuradores infra-assinados, respeitosamente, perante Vossa Excelência, dizer e requerer
o que segue:
Através da petição de evento n° 1244, os recuperandos se
manifestaram no feito, requerendo, de forma intempestiva, que seja tolhido o direito de
participação e voto da Adama Brasil S/A na assembleia de credores.
Primeiramente, importa referir que a assembleia já foi
instalada e se encontra suspensa até 05/11/2021, quando terá continuidade, conforme
consta da ata juntada pelo Sr. Administrador Judicial no evento n° 1232.
Desta forma, s.m.j., é intempestiva a impugnação dos
recuperandos quanto à participação da credora Adama Brasil S/A na assembleia de
credores. Se pretendiam os recuperandos tolher o direito de participação e voto da Adama
na AGC, deveriam ter sido feito antes da instalação da assembleia, motivo pelo qual
sequer deve ser conhecido o pedido nesse sentido.
De outra banda, na eventualidade de ser conhecida a
insurgência dos recuperandos, essa não merece acolhida.
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Veja-se que os recuperandos sustentam que a credora Adama
Brasil passou a integrar, em 2018, o quadro societário da recuperanda Foco Agronegócios,
vindo a se retirar do quadro societário da referida sociedade em janeiro de 2019.
Assim, mesmo que a recuperação judicial tenha sido interposta em fevereiro de 2020,
entendem os recuperandos que a Adama estaria impedida de votar, nos termos do artigo
43 da Lei 11.101/05.
Sem razão os recuperandos. Observa-se que quando
ajuizada a presente recuperação judicial, a Adama já havia deixado de integrar o
quadro societário da recuperanda Foco. Desta maneira, s.m.j., não incide sobre o caso o
que prevê o artigo 43 da LRF, in verbis:
“Art. 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades
coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham sócio
ou acionista com participação superior a 10% (dez por cento)
do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum
de seus sócios detenham participação superior a 10% (dez
por cento) do capital social, poderão participar da
assembléia-geral de credores, sem ter direito a voto e não
serão considerados para fins de verificação do quorum de
instalação e de deliberação.”
Observa-se pela leitura do artigo supracitado que não
há previsão de que ex-sócios da recuperanda tenham seu direito de participação e
voto tolhidos.
Ora, a norma legal impede que os sócios voltem em razão da
confusão de interesse que pode vir contra o interesse dos credores. Entretanto, não este
não é caso da Adama, pois essa possui interesse tão somente no recebimento do crédito e,
evidentemente, não pode ser impedida de manifestar seu voto.
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ISTO POSTO, requer:
(a)

não seja conhecida impugnação dos recuperandos de

evento n° 1244, pois intempestiva;
(b)

no mérito, na eventualidade de ser conhecida, seja

rejeitada a impugnação dos recuperandos à participação da Adama Brasil S/A. na
assembleia de credores que terá continuidade dia 05/11/2021 na presente recuperação.
Requer, ainda, que as intimações relacionadas a este
processo sejam direcionadas exclusivamente ao advogado Fernando Hackmann
Rodrigues – OAB/RS n° 18.660, sob pena de nulidade.
Termos em que, pede deferimento.
Porto Alegre, 1º de Outubro de 2021.
Fernando Hackmann Rodrigues – OAB/RS n° 18.660
Anaximenes Ramos Fazenda – OAB/RS n° 46.002

Carlos Magno Luersen da Silva - OAB/RS nº 102.348
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Guaraí
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 - Email: 1varacivelguarai@tjto.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0002360-65.2020.8.27.2721/TO
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: MARCIO FERREIRA TAKATSU
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FLAVIO FERREIRA TAKATSU
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGOCIOS LTDA
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 02
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 03
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 04
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 05
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO: FEDERAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÚLTIPLOS
INTERESSADO: AUDAX NP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS E MERCANTIS NÃO PADRONIZADO
ADVOGADO: FLAVIA MUSSIO ROVERE
ADVOGADO: ANA JULIA SARAMELO
INTERESSADO: CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
ADVOGADO: MARCO AURELIO GRESPAN
ADVOGADO: JESSICA ALVES MACIEL
INTERESSADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ADIANTA
INTERESSADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA GOAL ONE
ADVOGADO: POLLYANNA SERRAO BOTELHO
INTERESSADO: CREDITISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS
ADVOGADO: RICARDO DE ABREU BIANCHI
INTERESSADO: BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA.
ADVOGADO: EDUARDO JULIANI AGUIRRA
INTERESSADO: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO: ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA
INTERESSADO: FIDUSSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ADVOGADO: MARIA JULIETA DE AVILA CARNEIRO
INTERESSADO: INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA.
ADVOGADO: DANIEL VIANA DE MELO
ADVOGADO: FELIPE GONÇALVES LOPES TABENRNERO MARTINS
INTERESSADO: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA.
ADVOGADO: CRISTIANO GRECO
INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR
INTERESSADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT-NAO PADRONIZADO
ADVOGADO: FABIO ANDRE FADIGA
ADVOGADO: ROSANO DE CAMARGO
INTERESSADO: HP CAPITAL INVESTIMENTOS E FOMENTO LTDA
INTERESSADO: REDFACTOR FACTORIN E FOMENTO COMERCIAL S/A
ADVOGADO: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA
INTERESSADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL
INTERESSADO: SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - MULTISETORIAL
ADVOGADO: ÉRICO LÚCIO ALBRECHT DE OLIVEIRA
INTERESSADO: BANCO SOFISA S.A
INTERESSADO: IHARABRAS S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS E DISTRIBUIÇÃO
ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES
INTERESSADO: EDENILSO ROSSI ARNALDI
ADVOGADO: JAQUELINE DO ESPÍRITO SANTO PATRUNI
INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
INTERESSADO: SIAGRI SISTEMAS DE GESTAO LTDA
ADVOGADO: MARIO JOSÉ DE MOURA JÚNIOR
INTERESSADO: GESTAR ASSESSORIA DE ENTIDADES SINDICAIS ASSISTENCIAIS, CULTURAIS E FILANTRÓPICAS PARA GERENCIAMENTO
ADVOGADO: JACKELINE DE SOUZA SANTIAGO BARRETO
ADVOGADO: ADEMIR BATISTA BRAGA
INTERESSADO: CALTINS – CALCÁRIO TOCANTINS LTDA
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ADVOGADO: VICTÓRIA SOUSA LEONARDO PEREIRA
ADVOGADO: MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES
INTERESSADO: MINERAX MINERAÇÃO XAMBIOÁ LTDA.
ADVOGADO: VICTÓRIA SOUSA LEONARDO PEREIRA
ADVOGADO: MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES
INTERESSADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BIZCAPITAL EMPIRICA PME
ADVOGADO: ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO
INTERESSADO: RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A.
ADVOGADO: JEFERSON ALEX SALVIATO
INTERESSADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO: ESTADO DO TOCANTINS
INTERESSADO: VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA
ADVOGADO: DOBSON VICENTINI LEMES
INTERESSADO: BRADESCO SAÚDE S/A
ADVOGADO: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS
INTERESSADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS
INTERESSADO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
ADVOGADO: JOSÉ AFONSO LEIRIÃO FILHO
INTERESSADO: BANCO ORIGINAL S/A
ADVOGADO: FELIPE NAVEGA MEDEIROS
INTERESSADO: OCTANTE SECURITIZADORA S/A
ADVOGADO: CELSO UMBERTO LUCHESI
INTERESSADO: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
ADVOGADO: CELSO UMBERTO LUCHESI
INTERESSADO: UPL DO BRASIL, INDÚSTRIA QUÍMICA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A
ADVOGADO: JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA
INTERESSADO: BANCO RODOBENS S.A.
ADVOGADO: JEFERSON ALEX SALVIATO
INTERESSADO: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
ADVOGADO: FLAVIO MERENCIANO
INTERESSADO: ABC INDUSTRIA E COMÉRCIO SA - ABC INCO
ADVOGADO: DANIELA NEVES HENRIQUE
INTERESSADO: QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS SA
ADVOGADO: JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA
INTERESSADO: ADAMA BRASIL S/A
ADVOGADO: FERNANDO HACKMANN RODRIGUES
INTERESSADO: OURO FINO QUÍMICA LTDA
ADVOGADO: JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA
INTERESSADO: OLIVER COSSMET EIRELI - ME
ADVOGADO: NATHALIA GONÇALVES BARROS
INTERESSADO: SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE
ADVOGADO: RODRIGO MESSAS
INTERESSADO: SEMENTES OESTE PAULISTA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADO: DANILO HORA CARDOSO
INTERESSADO: LIMAGRAIN BRASIL S.A.
ADVOGADO: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO
INTERESSADO: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO: ADRIANA RIBEIRO DE CARVALHO
ADVOGADO: EDERSON MARTINS DE FREITAS
ADVOGADO: MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ
ADVOGADO: RUTE SALES MEIRELLES
ADVOGADO: TATIANA SUTO ROSTEI MARCHI
ADVOGADO: ROSANA VELOSO DE FREITAS AYROZA
INTERESSADO: ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO: EDUARDO JULIANI AGUIRRA
INTERESSADO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
ADVOGADO: WANDERLEY ROMANO DONADEL
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE GUARAÍ TOCANTINS
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE GUARAÍ – TO

Autos nº 0002360-65.2020.8.27.2721

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADO CF (“FUNDO CF”), inscrito no CNPJ/ME sob o nº
23.200.289/0001-98, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
1355, 3º andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01.452-002, por
suas advogadas signatárias, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL
de FLAVIO FERREIRA TAKATSU e OUTROS, vem perante Vossa
Excelência informar e requerer o quanto segue.

Avenida Indianópolis, 867 | Moema | 04063-001 | São Paulo – SP | Tel.: (11) 3147-1800 – (11) 3149-2000
contato@fortes.adv.br | www.fortes.adv.br
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1.

Na forma autorizada pelos arts. 286 e seguintes do Código Civil, e nos termos do
instrumento de cessão anexo, a Octante Securitizadora S.A. (“CEDENTE”) cedeu
integralmente ao FUNDO CF os créditos de sua titularidade, arrolado na presente
recuperação judicial.

2.

Pelo exposto, requer-se a V. Exa.:

a)

a sucessão processual da CEDENTE, para que passe a figurar o FUNDO CF como
titular dos créditos, uma vez que, nos termos do inciso III do § 1º c.c. § 2° do artigo
778 do Código de Processo Civil, a referida sucessão independe do consentimento
dos devedores;

b)

que sejam excluídos dos autos os nomes dos advogados da CEDENTE, uma vez que
a partir dessa data eles não possuirão mais poderes para atuar nos autos, em virtude
da cessão de crédito realizada; e

c)

o cadastramento da advogada Fernanda Elissa de Carvalho Awada, inscrita nos
quadros da OAB/SP nº 132.649, e-mail: prazos@fortes.adv.br, para o recebimento
das intimações, a fim de evitar-se a ocorrência de eventual nulidade processual;

P. deferimento.
São Paulo, 05 de outubro de 2021.

Fernanda Elissa de Carvalho Awada
OAB/SP n° 132.649

Thaís de Souza França
OAB/SP n° 311.978
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QUADRO RESUMO

I.

II.

CEDENTE: OCTANTE SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 12.139.922/0001-63, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua
Beatriz, nº 226, Alto de Pinheiros, CEP 05445-040, doravante denominado “Cedente”.

CESSIONÁRIO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
INVISTA CF, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 23.200.289/0001-98, neste ato representado por
sua administradora SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A,
instituição financeira inscrita no CNPJ/ME sob o nº 62.285.390/0001-40, com sede na
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1.355, 3º andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP
01.452-002, por seus representantes legais, doravante denominado “Cessionário”.
DEVEDORES
AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.654.086/0001-31, com sede na Rua Dr. Ari Luis
Brandão, 1.720, na Cidade de Sorriso/MT, e-mail credito@agroapoio.com.br;
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº
018.544.269-23, portador do RG nº 6.859.993-8, e-mail emerson@agroapoio.com.br,
casado com ANDREIA CRISTINA ALVES DA SILVEIRA PAGNONCELLI, brasileira, empresária,
inscrita no CPF/ME sob o nº 010.701.761-09, portadora da Carteira Nacional de
Habilitação CNH n° 04951042800 DETRAN/MT, ambos residentes e domiciliados na Rua
das Nogueiras, nº 480 Bairro Jardim Autora, na Cidade de Sorriso/MT (“AGROAPOIO”);
ELIO FRANCISCO CANDIDO, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF/ME sob o nº
216.173.841-00, portador da cédula de identidade RG nº 1.025.611-SSP/GO, residente e
domiciliado na Rua Juruá, Quadra 211, Lote n° 90, Setor Centro, Goiatuba/GO,
CEP:75600-000 (“ELIO FRANCISCO”)

III.

JOÃO DIÓGENES RODRIGUES CASTILHO, brasileiro, casado, agropecuarista, portador do
RG nº 422.272-SSP/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 133.706.261-87, OLIZIA MENDES DO
PRADO CASTILHO, brasileira, casada, agropecuarista, portadora do RG nº 1147551-GO,
inscrita no CPF/ME sob o nº 324.205.871-20 e MARIA APARECIDA RODRIGUES CASTILHO,
brasileira, separada judicialmente, agropecuarista, portadora do RG nº 478.300-SSP/GO,
inscrita no CPF/ME sob o nº 094.774.541-68, residente e domiciliado na Avenida
Amazonas, nº 42, Setor Carola, CEP 75600-000, Goiatuba –GO (“JOÃO DIÓGENES”),
ANDRÉ LUIZ HILÁRIO MENDES, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 258.319
SSP/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 598.607.231-68, residente e domiciliado na Rua
Mamoré, 69, apartamento 1000, Goiatuba/GO (“ANDRÉ LUIZ”).
RAIMUNDO EUDES DE ASSIS, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF/ME sob nº
600.037.151-91, portador da cédula de identidade RG n° 3267495-3376826 SSP/ GO,
residente e domiciliado na Avenida Amazonas, nº 42, Setor Carola, na cidade de
Goiatuba/GO, CEP 75600-000 (“RAIMUNDO EUDES”)
BRUNO VINICIUS DOS SANTOS, brasileiro, casado, produtor rural, inscrito no CPF/ME sob nº
977.117.051-15, portador da Cédula de identidade RG n° 451.269-5 DJPC/GO, residente
e domiciliado na Rua 11, nº 403, entre a rua 14 e 16, Quadra 196, Lote P/10, Bairro Setor
Universitário, na Cidade de Goianésia/GO, CEP 76380-000 (“BRUNO VINICIUS”),
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MARCIO FERREIRA TAKATSU, brasileiro, comerciante, inscrito no CPF/ME sob nº 056.751.92603, portador da Cédula de identidade RG n MG-11.606.742 SSP/MG, residente e
domiciliado na Cidade de Guaraí, Estado do Tocantins, na Avenida Castelo Branco, n
1.872, Setor Primavera, CEP. 77.00-000, (Fiador Foco);
AUGUSTO CESAR SANTOS RIBEIRO, brasileiro, solteiro, comerciante, inscrito no CPF/ME sob
nº 940.029.403-49, portador da Carteira Nacional de Habilitação n 02455572455
Detran/GO, residente e domiciliado na Cidade de Guaraí, Estado do Tocantins, na Rua
do Silencio, Lote 18, quadra 01, s/n, Centro, CEP. 77.00-000, (Fiador Foco);
PEDRO LUIS VENDRAMINI, brasileiro, produtor rural, inscrito no CPF/ME sob nº 333.664.38991, residente e domiciliado na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, Quadra 106, Lote
02, Centro, Palmas – TO, CEP. 77.006-052, (sacado Foco);
RENATO BARTZ TIETZ, brasileiro, produtor rural, inscrito no CPF/ME sob nº 592.222.120-53,
residente e domiciliado na Cidade de Pium, Estado do Tocantins, Rua Adolfo Silva
Azambuja, nº 565M, TO-354, KM 75, Centro, CEP. 77.570—000, (Sacado Foco);
LAZARO MARTINELLI MATIAS DE CASTRO, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF/ME nº

835.730.031-68, portador da Cédula de Identidade RG nº 365.044.2- SSP/GO, residente e
domiciliado na Avenida Coronel Gaspar n° 1.111, Setor Sul na cidade de Uruçu/GO (“LAZARO

MARTINELLI” e em conjunto com AGROAPOIO, ELIO FRANCISCO, JOÃO DIÓGENES,
ANDRÉ LUIZ, RAIMUNDO EUDES, BRUNO VINICIUS E FOCO AGRONEGOCIOS “DEVEDORES”
e quando referidos individualmente “DEVEDOR”)

IV.

ANUENTES: TERCON INVESTIMENTOS LTDA, sociedade empresária limitada inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 09.121.454/0001-95, com sede na Rua Américo Brasiliense nº 1765, 5º
andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP 04.715-005, representada nos termos de
seu Contrato Social e INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S.A., sociedade anônima inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 12.049.737/0001-88, com sede na Rua Tabapuã nº 81, 11º andar, Itaim
Bibi, CEP 04.533-010, representada nos termos de seu Estatuto Social, doravante em
conjunto denominadas “Anuentes”.

V.

CRÉDITOS: direitos creditórios originados das obrigações previstas nos instrumentos listados
no Anexo I deste instrumento, doravante denominados “Créditos”.

VI.

PROCESSOS JUDICIAIS RELACIONADOS AOS CRÉDITOS:
Processos relacionados no Anexo II.

VII.

VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS: R$ 12.570.925,00

CONSIDERANDO QUE:
A.
O Cedente é o legítimo detentor dos Créditos, identificados no item “V” do Quadro
Resumo, em face dos Devedores, identificados no item “III” do Quadro Resumo.
B.
Recaem sobre os Créditos os processos indicados indicada no item “VI” do Quadro
Resumo, doravante denominados “Processos”.
C.
O Cedente deseja ceder os Créditos por ele atualmente detidos em face dos
Devedores, e o Cessionário deseja adquiri-los, observados os termos e condições do presente
instrumento.
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FOCO AGRONEGÓCIOS S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
17.166.865/0001-25, com sede na Cidade de Guaraí, Estado do Tocantins, na Rua Pará,
n° 1.544, Centro, CEP. 77.700-000 (“FOCO AGRONEGOCIOS”)

Esse documento foi assinado por VITOR ESTEVAN MARTINS BARBOSA, PEDRO HENRIQUE DUARTE LEOPOLDINO, GLAUCIA DE CASTRO ZUCATELLI PERAZZOLI, LEANDRO MENDES
DAVANSO, ADEMIR MAGDALENO MORALES, RICHARD DE OLIVEIRA SANTOS, BRUNO AUGUSTO DO NASCIMENTO, GUILHERME ANTONIO MURIANO DA SILVA e GUSTAVO DE
MACEDO MALHEIROS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.bartdigital.com.br/validate/E5ERE-DSG46-UC2RB-27QU7

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 1264, CONTR2, Página 2

O presente instrumento será celebrado eletronicamente com a utilização de processo de
certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil,
produzindo todos os seus efeitos com relação aos signatários, conforme artigo 10 e parágrafos
da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, do qual as Partes e testemunhas
declaram possuir total conhecimento.
E, por estarem as Partes assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento de forma
eletrônica.
São Paulo, 24 de setembro de 2021.
(Restante da página deixada intencionalmente em branco. Segue página de assinatura)
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RESOLVEM e mutuamente outorgam e aceitam, para os fins legais, que todos os direitos e
obrigações com relação aos Créditos descritos acima são cedidos e transferidos do Cedente
ao Cessionário, na presente data, em caráter irrevogável e irretratável.
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Cedente

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
Cessionário

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF
Anuente

Anuente

INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S.A.

TERCON INVESTIMENTOS LTDA.

Testemunha 1

Testemunha 2

Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:
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[Página de assinatura do Termo de Cessão, celebrado em 24 de setembro de 2021, entre
OCTANTE SECURITIZADORA S.A., na qualidade de Cedente; FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF, na qualidade de Cessionário; e INVISTA
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ANEXO I – RELAÇÃO DE CRÉDITOS CEDIDOS

CRÉDITOS

DEVEDOR

“Certificado de Direitos
Creditórios do
Agronegócio - CDCA n°
02” com vencimento em
30 de maio de 2017,
lastreado nas “Notas
Promissoras n(s)°
01/2016 A E 01/2016 B
com vencimento em 30
de maio
2017 e o Instrumento
Particular de Confissão
de dívida e outras
avenças firmado em 04
de outubro de 2017
repactuada via Acordo
Judicial firmado em 06
de agosto de 2019

AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS
AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 18.654.086/0001-31, com sede na Rua Dr.
Ari Luis Brandão, 1.720, Sorriso/MT (emitente
CDCA);
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI, brasileiro,
empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº
018.544.269-23, portador do RG nº 6.859.9938, casado com ANDREIA CRISTINA ALVES DA
SILVEIRA
PAGNONCELLI,
brasileira,
empresária, inscrita no CPF/ME
sob o nº 010.701.761-09, ambos residentes e
domiciliados na Rua das Nogueiras, nº 480
Bairro Jardim Autora, Cidade de Sorriso/MT
(Emitentes das Notas Promissórias)

Cédula de Produto Rural
Financeira nº 30 em 29
de junho de 2016
repactuada via acordo
judicial firmado em 28 de
setembro de 2020.

ELIO FRANCISCO CANDIDO, brasileiro,
casado, agricultor, inscrito no CPF nº
216.173.841-00, portador da cédula de
identidade
RG
nº
1.025.611-SSP/GO,
residente e domiciliado na Rua Jurua, Q211,
L0 N90, Setor Centro, Goiatuba/GO,
CEP:75600-000,

VALOR DE
FACE

SALDO
DEVEDOR

R$
6.848.209,12

R$
2.933.802,00

R$ 738.634,74

R$ 648.634,00

R$
3.412.252,37

R$
1.364.208,68

JOÃO DIÓGENES RODRIGUES CASTILHO,
brasileiro, casado, agropecuarista, portador
do RG nº 422.272-SSP/GO, inscrito no CPF/ME
sob o nº 133.706.261-87 (emitente da CPR-F),
Cédula de Produto Rural
Financeira nº 36 emitida
em 28 de julho de 2021,
repactuada via acordo
judicial firmado em 10 de
abril de 2019 e aditado
em 01 de fevereiro de
2021.

OLIZIA MENDES DO PRADO CASTILHO,
brasileira,
casada,
agropecuarista,
portadora do RG nº 1147551-SSP/GO, inscrita
no CPF/ME sob o nº 324.205.871-20 e MARIA
APARECIDA RODRIGUES CASTILHO, brasileira,
separada judicialmente, agropecuarista,
portadora do RG nº 478.300-SSP/GO, inscrita
no CPF/ME sob o nº 094.774.541-68 (Avalistas
da CPR-F), residentes e domiciliados na
Avenida Amazonas, nº 42, Setor Carola, CEP
75600-000, Goiatuba –GO

Cédula de Produto Rural
Financeira nº 33 emitida
em 30 de junho de 2016,
repactuada via acordo
judicial firmado em 03 de
abril de 2019 e aditado
em 30/04/2019.

ANDRÉ LUIZ HILÁRIO MENDES, brasileiro,
divorciado, empresário, portador do RG nº
258.319 SSP/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº
598.607.231-68, residente e domiciliado na
Rua Mamoré, 69, apartamento 1000,
Goiatuba/GO.

R$2.625.473,48

R$2.567.683,53

Cédula de Produto Rural
Financeira nº 37 emitida
em 29 de junho de 2016”

RAIMUNDO EUDES DE ASSIS, brasileiro,
casado, agricultor, inscrito no CPF/ME sob nº
600.037.151-91, portador da cédula de
identidade RG n° 3267495-3376826 SSP/GO,
residente e domiciliado na Avenida
Amazonas, nº 42, Setor Carola, na Cidade de

R$1.574.885,71

R$
1.574.885,71
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R$ 411.754,71

R$ 411.754,71

R$ 861.482,07

R$ 934.908,10

R$ 825.645,00

R$ 953.726,77

Duplicatas nº 14791/01,
no valor de R$ 137.538,62
com vencimento em
30/04/2019
Duplicatas nº
21034/01 emitida no
valor de R$ 106.564,20
com vencimento em
30/04/2019
Duplicatas nº 21035/01,
no valor de R$ 106.564,20
com vencimento em
30/04/2019
Duplicatas nº 21081/01,
no valor de R$
162.368,57, com
vencimento em
30/04/2019
Duplicatas nº 21082/01,
no valor de R$
145.708,87, com
vencimento em
30/04/2019

FOCO AGRONEGÓCIOS S.A., sociedade
anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
17.166.865/0001-25, com sede na
Cidade de Guaraí, Estado do Tocantins,
na Rua Pará, n° 1.544, Centro, CEP.
77.700-000.
PEDRO LUIS VENDRAMINI, brasileiro, produtor
rural, inscrito no CPF/ME sob nº 333.664.38991, residente e domiciliado na Cidade de
Palmas, Estado do Tocantins, Quadra 106,
Lote
02, Centro, Palmas – TO, CEP. 77.006-052.

Duplicatas nº 21083/01,
no valor de R$ 91.733,24,
com vencimento em
30/04/2019
Duplicatas nº 22133-01,
no valor de R$
111.004,37, com
vencimento em
30/04/2019
Duplicatas nº 723, pelo
valor de R$ 156.820,00,
com vencimento em
30/04/2019
Duplicatas nº 1179, pelo
valor de R$ 126.425,00,
com vencimento em
30/04/2019
Duplicatas nº 1386, pelo
valor de R$ 366.900,00,
com vencimento em
30/04/2019

FOCO AGRONEGÓCIOS S.A., sociedade
anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
17.166.865/0001-25, com sede na
Cidade de Guaraí, Estado do Tocantins,
na Rua Pará, n° 1.544, Centro, CEP.
77.700-000.
RENATO BARTZ TIETZ, brasileiro, produtor rural,
inscrito no CPF/ME sob nº 592.222.120-53,
residente e domiciliado na Cidade de Pium,
Estado do Tocantins, Rua Adolfo Silva
Azambuja, nº 565M, TO-354, KM 75, Centro,
CEP. 77.570—000.
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Cédula de Produto Rural
Financeira nº 18/2018
emitida em 02 de maio
de 2017”

Goiatuba/GO, CEP 75600-000.
BRUNO VINICIUS DOS SANTOS, brasileiro,
casado, produtor rural, inscrito no CPF/ME
sob nº 977.117.051-15, portador da cédula de
identidade RG n° 451.269-5 DJPC-GO,
residente e domiciliado na Rua 11, nº 403,
entre a rua 14 e 16, Quadra 196, Lote P/10,
Bairro Setor Universitário, na cidade de
Goianésia/GO, CEP 76380-000,
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Duplicatas nº 1408, pelo
valor de R$ 175.500,00,
com vencimento em
30/04/2019

Cédula de Produto Rural
Financeira nº 19 emitida
em 01 de junho de 2019.
LAZARO MARTINELLI MATIAS DE CASTRO,
brasileiro, casado, agricultor, inscrito no
CPF/ME nº 835.730.031-68, portador da
Cédula de Identidade RG nº 365.044.2SSP/GO, residente e domiciliado na Avenida
Coronel Gaspar n° 1.111, Setor Sul na cidade
de Uruçu/GO
R$
1.231.057,91
R$
1.231.057,91
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ANEXO II – RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS
Autor
Octante
Securitizadora
S.A.

Ação
Ação De
Execução
Por Quantia
Certa

Réu

Processo

Vara

Status

Elio Francisco
Candido e
Outros

105596981.2017.8.26.0100

20ª Vara Cível Da Capital Do
Estado De São Paulo

Ativo

107448637.2017.8.26.0100:

20ª Vara Cível Da Capital Do
Arquivado
Estado De São Paulo

111739679.2017.8.26.0100

23ª Vara Cível Da Capital Do
Estado De São Paulo

Ativo

111672556.2017.8.26.0100

2° Vara Cível Da Capital Do
Estado De São Paulo

Ativo

111668574.2017.8.26.0100

38ª Vara Cível Da Capital Do
Estado De São Paulo

Ativo

227318643.2020.8.26.0000

37ª Câmara De Direito
Privado

Ativo

107793481.2018.8.26.0100

1ª Vara Cível Do
Foro Regional De Pinheiros
Da Capital Do Estado De
São Paulo

000236065.2020.8.27.2721:

1 ª Vara Cível da Comarca
de Guarai - TO

Ativo

Octante
Elio Francisco Embargos À
Securitizadora
Candido
Execução
S.A.
João
Ação De
Octante
Diogenes
Execução
Securitizadora
Rodrigues
Por Quantia
S.A.
Castilhos E
Certa
Outros
Ação De
Octante
Andre Luiz
Execução
Securitizadora
Hilario
Por Quantia
S.A.
Mendes E
Certa
Ação De
Octante
Raimundo
Execução
Securitizadora
Eudes De
Por Quantia
S.A.
Assis
Certa
Ação De
Octante
Raimundo
Execução
Securitizadora
Eudes De
Por Quantia
S.A.
Assis
Certa
Octante
Securitizadora
S.A.

Ação De
Execução
Por Quantia
Certa

Bruno Vinicius
Dos Santos

Foco
Recuperação
Agronegócios
Judicial
Ltda.

Ativo

Foco
Agronegócios
Ltda.

Ação
Declaratória

Octante
Securitizadora
S.

000344064.2020.8.27.2721

1 ª Vara Cível Da
Comarca de Guaraí/TO

Ativo

Octante
Securitizadora
S.A.

Ação De
Execução
Por Quantia
Certa

Pedro Luis
Vendramini

00302921.2020.8.27.2721

1 ª Vara Cível Da
Comarca de Guaraí/TO

Ativo

000623373.2020.8.27.272

1 ª Vara Cível Da
Comarca de Guaraí/TO

Ativo

Renato Bartz
Tietz

000515286.2020.8.27.2722

1 ª Vara Cível Da
Comarca De Gurupi – To

Ativo

Lazaro
Martinelli
Matias De
Castro

105598620.2017.8.26.0100

6ª Vara Cível Da Capital Do
Estado De São Paulo

Ativo

Pedro Luis
Vendramini
Octante
Securitizadora
S.A.
Octante
Securitizadora
S.A.

Octante
Embargos À
Securitizadora
Execução
S.A.
Ação De
Execução
Por Quantia
Certa
Ação De
Execução
Por Quantia
Certa
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Ação
Declaratória

Octante
Securitizadora
S.A.

Ação De
Execução
Por Quantia
Certa

Pedro Luis
Vendramini

Agravo de
Instrumento

Octante
Securitizadora
S.A.

Agravo de
Instrumento

Octante
Securitizadora
S.A.

Carta
Precatória

Ronaldo
Maranhão

Agravo de
Instrumento

Bruno Vinicius

Embargos à
execução

Leandro
Cordeiro
Teles

Embargos de
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Ronaldo
Maranhão

Esse documento foi assinado por VITOR ESTEVAN MARTINS BARBOSA, PEDRO HENRIQUE DUARTE LEOPOLDINO, GLAUCIA DE CASTRO ZUCATELLI PERAZZOLI, LEANDRO MENDES
DAVANSO, ADEMIR MAGDALENO MORALES, RICHARD DE OLIVEIRA SANTOS, BRUNO AUGUSTO DO NASCIMENTO, GUILHERME ANTONIO MURIANO DA SILVA e GUSTAVO DE
MACEDO MALHEIROS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.bartdigital.com.br/validate/E5ERE-DSG46-UC2RB-27QU7
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Código de validação: E5ERE-DSG46-UC2RB-27QU7

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
VITOR ESTEVAN MARTINS BARBOSA (CPF 383.281.038-26) em 24/09/2021
15:38
PEDRO HENRIQUE DUARTE LEOPOLDINO (CPF 398.551.848-31) em
24/09/2021 15:42
GLAUCIA DE CASTRO ZUCATELLI PERAZZOLI (CPF 322.737.448-03) em
24/09/2021 15:44
LEANDRO MENDES DAVANSO (CPF 309.463.258-04) em 24/09/2021 15:52
ADEMIR MAGDALENO MORALES (CPF 012.146.268-40) em 24/09/2021 15:54
RICHARD DE OLIVEIRA SANTOS (CPF 378.275.368-24) em 24/09/2021 16:27
BRUNO AUGUSTO DO NASCIMENTO (CPF 291.527.458-48) em 24/09/2021
16:30
GUILHERME ANTONIO MURIANO DA SILVA (CPF 378.665.998-23) em
27/09/2021 10:41
GUSTAVO DE MACEDO MALHEIROS (CPF 056.973.969-10) em 29/09/2021
13:24
Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://assinador.bartdigital.com.br/validate/E5ERE-DSG46-UC2RB-27QU7
.
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SUBSTABELECIMENTO
PELO PRESENTE, JOÃO PEDRO DE PAULA CÔRTES, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP nº 389.645, inscrito no CPF/ME sob
o nº 410.044.158-42 e MAYRA BUENO, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP nº 320.323, inscrito no CPF/ME sob o nº
368.460.498-43, substabelecem, com reserva de iguas, os poderes outorgados por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO

PADRONIZADO CF , inscrito no CNPJ/ME sob o n. 23.200.289/0001-98, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 5º andar, aos
substabelecidos abaixo indicados:
SUBSTABELECIDOS: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 107.950 e no CPF/MF
n° 086.097.118-03; FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA, brasileira, casada, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 132.649 e no
CPF/MF n° 818.544.636-91; MARCELO AUGUSTO DE BARROS, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 198.248 e no
CPF/MF n° 164.195.398-54; ORLANDO QUINTINO MARTINS NETO, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 227.702 e
no CPF/MF n° 280.681.198-84; MOHAMAD FAHAD HASSAN, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 228.151 e no
CPF/MF n° 295.236.118-52; VINICIUS DE BARROS, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 236.237 e no CPF/MF n°
306.257.758-48; PATRICIA COSTA AGI COUTO, brasileira, casada, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP nº 130.673 e no CPF/MF n° 188.721.06877; THAIS DE SOUZA FRANÇA, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 311.978 e no CPF/MF n° 356.955.888-63;
EDUARDO GALVÃO ROSADO, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 244.127 e no CPF/MF n° 225.687.918-61;
ROSANA DA SILVA ANTUNES IGNACIO, brasileira, casada, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 331.963 e no CPF/MF n° 319.537.90828; DENIS ANDREETA MESQUITA, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 254.879 e no CPF/MF n° 222.821.678-05;
THIAGO ALBERTIN GUTIERRE, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 368.026 e no CPF/MF n° 388.113.928-10; MARIA
CLAUDIA RIBEIRO XAVIER, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 344.808 e no CPF/MF n° 311.007.638-13; MAYARA
MENDES DE CARVALHO, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 391.705 e no CPF/MF n° 088.467.836-97; GABRIELA
RODRIGUES FERREIRA, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 407.940 e no CPF/MF n° 437.159.858-79; ROMARIO
ALMEIDA ANDRADE, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 408.129 e no CPF/MF n° 426.814.378-57; MARSELLA
MEDEIROS ARAUJO BERNARDES, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o n° 415.658-A e no CPF/MF n° 088.270.936-48;
NATALIA GRAMA LIMA, brasileira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o n° 358.796 e no CPF/MF n° 376.306.948-81; ANTONIO CARLOS
MAGRO JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 189.471 e no CPF/MF n° 269.204.408-81; BRUNA MARCELA
BERNARDO MOREIRA, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 405.777; BIANCA CASTELLO NOVAES, brasileira, solteira,
advogada, inscrita nos quadros da OAB/MG sob o nº 173.508 e no CPF/MF n° 112.670.616-77; LARA GRAMA SOARES, brasileira, solteira, advogada,
inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 370.395 e no CPF/MF n° 394.171.358-21; ROBERTO CALDEIRA BRANT TOMAZ, brasileiro, solteiro, advogado,
inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 430.877 e no CPF/MF n° 072.623.116-97; JASMINE MEL JUNQUEIRA SCATOLIN, brasileira, solteira, advogada,
inscrita nos quadros da OAB/MG sob o nº 169.204 e no CPF/MF n° 117.161.106-45; DÉBORAH JOIA, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros
da OAB/SP sob o nº 435.702 e no CPF/MF n° 425.552.408-45; THAMIRIS REGINA GIBELLI, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP
sob o nº 438.074 e no CPF/MF n° 437.990.478-40, FERNANDA ALLAN SALGADO, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o
nº 435.734 e no CPF/MF n° 236.092.528-80; BIANCA CORRÊA DE LIMA, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 393.167
e no CPF/MF n° 336.141.268-46; VICTOR GIMENES TANCHELLA GODOY, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº
413.334 e no CPF/MF n° 381.939.608-07, FERNANDO LUIZ FREITAS, brasileiro, solteiro, advogado inscrito nos quadros da OAB/SP sob o n° 383.281,
todos integrantes da sociedade de advogados TEIXEIRA FORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 2.991, e no
CNPJ/MF sob o nº 00.869.226/0001-23, com sede na Avenida Indianópolis nº 867, Moema, CEP: 04063-001, São Paulo-SP, e endereço eletrônico
prazos@fortes.adv.br.
OBJETO: representar a Outorgante nos autos da Recuperação Judicial em face de OCTANTE SECURITIZADORA S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o número
12.139.922/0001-63, e outros, processo n. 0002360-65.2020.8.27.2721, em tramite perante a 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAÍ/TO.
PODERES: da cláusula “ad judicia et extra” para o Foro em Geral, podendo inclusive indicar prepostos, transigir em audiência, substabelecer com

reservas de poderes, exclusivamente e, ainda, os necessários para comparecer em Assembleia Geral de Credores, votar e ser votado para
participar do comitê de credores, assinar lista de presença, deliberar, fazer questionamentos e votar pela aprovação ou reprovação do plano,
aditivos ao plano, propostas para realização de ativos, seja no processo de Recuperação Judicial ou Falência, bem se for o caso, aceitar ou
impugnar síndicos e liquidatários, contestar ou impugnar créditos e contas da falida. Ficam, todavia, restritos aos advogados Cylmar Pitelli
Teixeira Fortes, Fernanda Elissa de Carvalho Awada e Marcelo Augusto de Barros os poderes especiais para confessar, reconhecer a procedência
do pedido, transigir fora de audiência, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber e dar quitação, firmar compromissos e
substabelecer sem reservas, podendo estes últimos exercê-los isoladamente.

São Paulo, 30 de setembro de 2021.

João Pedro de Paula Côrtes
OAB/SP n. 389.645

Mayra Bueno
OAB/SP n. 320.323
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REGULAMENTO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
INVISTA CF
CAPÍTULO I - FUNDO
Artigo 1

O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADO INVISTA CF, disciplinado pela Resolução CMN 2.907, pela Instrução
CVM 356, e pela Instrução CVM 444 e demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis (o “Fundo”), será regido pelo presente Regulamento (o “Regulamento”).
Parágrafo 1º Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Regulamento e em
seus anexos, estejam no singular ou no plural, terão os significados a eles atribuídos no
Anexo I ao presente Regulamento, devendo este Regulamento e seus anexos serem
interpretados também em consonância com as regras básicas de interpretação constante
também no Anexo I deste Regulamento.
Parágrafo 2º No prazo de até 10 (dez) dias contados (i) de sua aprovação pela
Administradora, o Regulamento e os Suplementos e, (ii) de sua aprovação pela Assembleia
Geral, os eventuais aditamentos ao Regulamento, serão levados a registro, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Artigo 2

O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, ou seja, as cotas somente
poderão ser resgatadas nas respectivas Datas de Resgate ou em virtude da liquidação do
Fundo conforme o previsto no Capítulo XV deste Regulamento. É admitida a amortização
de Cotas, nos termos do Capítulo XI deste Regulamento.
Parágrafo Único O Fundo poderá constar com até 2 (duas) classes de Cotas: (i) cotas
seniores (“Cotas Seniores”) e (ii)cotas subordinadas. As cotas subordinadas poderão ser
dividas em subclasses denominadas cotas mezanino (“Cotas Mezanino, Cotas
Subordinadas Mezanino”) e cotas subordinada júnior (“Cotas Subordinadas”). Os direitos
e obrigações de cada classse de Cotas está descrito no Captítulo IX deste Regulamento.

Artigo 3

Somente podem participar do Fundo, na qualidade de Cotistas, Investidores Profissionais
que busquem rentabilidade, no longo prazo, compatível com a Política de Investimento do
Fundo prevista no Capítulo V deste Regulamento, e que aceitam os riscos associados aos
investimentos do Fundo.
Parágrafo 1º Para que seja aceito como Cotista do Fundo, o investidor deverá subscrever
Cotas com um valor equivalente a, no mínimo, R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).
Parágrafo 2º As Cotas poderão ser objeto de oferta pública destinada à subscrição por não
mais de 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, devendo ser negociados no mercado
secundário exclusivamente entre Investidores Profissionais, nos termos do parágrafo 4º.
Inciso II do artigo 40-A da Instrução CVM 356.
CAPÍTULO II - PRAZO DE DURAÇÃO DO FUNDO

Artigo 4

O Fundo terá prazo de duração indeterminado, podendo ser liquidado por deliberação da
Assembleia Geral, nos termos dos Capítulos XV e XXII deste Regulamento.
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CAPÍTULO III - ADMINISTRADORA
Artigo 5

O Fundo é administrado pela Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A., instituição
financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil, com sede na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.355, 3º andar, inscrita
no CNPJ/MF sob o n.º 62.285.390/0001-40 (a “Administradora”).
Parágrafo 1º A Administradora deverá administrar o Fundo de acordo com os mais altos
padrões de diligência e correção do mercado, entendidos, no mínimo, como aqueles que
todo homem ativo e probo deve empregar na condução de seus próprios negócios,
praticando todos os seus atos com a estrita observância (i) da lei e das normas
regulamentares aplicáveis, (ii) deste Regulamento, (iii) das deliberações da Assembleia
Geral, e (iv) dos deveres fiduciários de diligência e lealdade, de informação e de
preservação dos direitos dos Cotistas.
Parágrafo 2º Observada à regulamentação em vigor e as limitações deste Regulamento, e
sem prejuízo dos direitos e obrigações de terceiros contratados para prestação de serviços
ao Fundo ou à própria Administradora na qualidade de administradora do Fundo, a
Administradora tem amplos e gerais poderes para praticar todos os atos necessários à
administração do Fundo e para exercer os direitos inerentes aos ativos de titularidade do
Fundo (Direitos de Crédito e Ativos Financeiros) e às demais modalidades operacionais
que integrem a carteira do Fundo, inclusive o de ação e o de comparecer e votar,
diretamente ou por intermédio da Gestora, em Assembleias Gerais ou especiais.

Artigo 6

A Administradora poderá ser substituída, a qualquer tempo, pelos titulares das Cotas
reunidos em Assembleia Geral, na forma do Capítulo XXII, sem qualquer multa ou
penalidade de qualquer natureza para o Fundo.

Artigo 7

A Administradora, por meio de carta com aviso de recebimento endereçada a cada Cotista
ou por meio eletrônico com confirmação de recebimento de cada cotista, sempre com aviso
prévio de 90 (noventa) dias, pode renunciar à administração do Fundo, desde que
convoque, no mesmo ato, Assembleia Geral para decidir sobre a sua substituição,
observado o quórum de deliberação de que trata o Capítulo XXII deste Regulamento.
Parágrafo 1º Na hipótese de renúncia da Administradora e nomeação de nova instituição
administradora em Assembleia Geral, a Administradora continuará obrigada a prestar os
serviços de administração do Fundo até que a nova instituição administradora venha a lhe
substituir, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta). dias contados da data de
realização da Assembleia Geral em questão.
Parágrafo 2º Caso os Cotistas, reunidos em Assembleia Geral, não indiquem instituição
substituta em até 60 (sessenta) dias contados da comunicação de renúncia, ou por qualquer
razão, em até 90 (noventa) dias contados da comunicação de renúncia nenhuma instituição
assuma efetivamente todos os deveres e obrigações da Administradora, a Administradora
convocará uma Assembleia Geral para deliberar sobre a liquidação do Fundo e comunicará
o evento à CVM. .
Parágrafo 3º Na hipótese de deliberação da Assembleia Geral pela liquidação do Fundo, a
Administradora permanecerá no exercício de suas funções até o término do processo de
liquidação.

Artigo 8

A Administradora deverá, sem qualquer custo adicional para o Fundo, colocar à disposição
da instituição que vier a substituí-la, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da
deliberação da sua substituição, todos os registros, relatórios, extratos, bancos de dados e
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demais informações sobre o Fundo, e sua administração, que tenham sido obtidos, gerados,
preparados ou desenvolvidos pela Administradora, ou por qualquer terceiro envolvido
diretamente na administração do Fundo, de forma que a instituição substituta possa
cumprir, sem problema de continuidade, com os deveres e as obrigações da
Administradora, decorrentes deste Regulamento e das normas aplicáveis, bem como prestar
qualquer esclarecimento sobre, conforme o caso, a administração ou gestão do Fundo que
razoavelmente lhe venha a ser solicitado pelas instituição ou sociedades substitutas.
CAPÍTULO IV - RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRADORA
Artigo 9

A Administradora tem as seguintes obrigações, sem prejuízo das demais obrigações
previstas na legislação aplicável, neste Regulamento e nos demais Documentos da
Operação:
(a)

cumprir tempestivamente as obrigações estabelecidas no Artigo 34 da Instrução
CVM 356;

(b)

disponibilizar aos Cotistas, no prazo de 40 (quarenta) dias contados do encerramento
de cada trimestre civil, no periódico utilizado para a divulgação de informações do
Fundo, além de manter disponíveis em sua sede e agências e nas instituições que
distribuam Cotas, o valor do Patrimônio Líquido e das Cotas, e as rentabilidades
acumuladas no mês e no ano civil a que se referirem, e a Relação Mínima, apurada
nos termos do Capítulo XVI abaixo;

(c)

colocar à disposição dos Cotistas em sua sede, e nas instituições que distribuam
Cotas, as demonstrações financeiras do Fundo, bem como os relatórios preparados
pela Auditoria Independente;

(d)

sem prejuízo de qualquer vedação acordada neste Regulamento e da observância dos
procedimentos relativos às demonstrações financeiras do Fundo, previstas na
regulamentação em vigor, manter, separadamente, registros analíticos com
informações completas de toda e qualquer modalidade de negociação realizada entre
a Administradora e o Fundo;

(e)

providenciar trimestralmente, no mínimo, quando e se exigido pela legislação
pertinente, a atualização da classificação de risco das Cotas Seniores e das Cotas
Subordinadas Mezanino pela Agência de Classificação de Risco quando as mesmas
forem emitidas pelo Fundo e dos demais ativos integrantes da carteira do Fundo;

(f)

nos termos deste Regulamento, informar eventual rebaixamento da classificação de
risco das Cotas imediatamente a todos os Cotistas;

(g)

assegurar que o Diretor Designado, responsável pela administração, gestão,
supervisão, acompanhamento e prestação de informações do Fundo, elabore os
demonstrativos trimestrais referidos no Artigo 12 deste Regulamento;

(h)

observar estritamente a Política de Investimento, de composição e de diversificação
da carteira do Fundo, conforme o disposto no Capítulo V, bem como a Política de
Cobrança conforme Capítulo XVIII;

(i)

celebrar, em nome do Fundo, os Contratos de Cessão, seus eventuais aditamentos e
todos os Termos de Cessão;
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(j)

informar imediatamente à Agência de Classificação de Risco (quando for o caso):
(i) a substituição da Administradora, da Gestora, da Auditoria Independente, do
Custodiante; (ii) a ocorrência de qualquer Evento de Avaliação ou de Liquidação; e
(iii) a celebração de aditamentos ao Contrato de Cessão, Contrato de Gestão ou
Contrato da Consultoria Especializada;

(k)

monitorar o cumprimento, pelo Fundo, da Relação Mínima;

(l)

divulgar tempestivamente todas as informações exigidas pela regulamentação
vigente aplicável e por este Regulamento; e

(m)

fornecer informações relativas aos Direitos de Crédito adquiridos ao Sistema de
Informação de Créditos de BACEN (SCR), nos termos da norma específica
aplicável.

É vedado à Administradora, em nome próprio:
(a)

prestar fiança, aval aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma nas operações
realizadas pelo Fundo;

(b)

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

(c)

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

Parágrafo 1º As vedações de que tratam as alíneas (a) a (c) do caput deste Artigo abrangem
os recursos próprios das pessoas físicas e das pessoas jurídicas controladoras da
Administradora, das sociedades por elas direta ou indiretamente controladas e coligadas ou
outras sociedades sob controle comum, bem como os ativos integrantes das respectivas
carteiras e os de sua emissão ou coobrigação.
Parágrafo 2º Excetuam-se do disposto no Parágrafo anterior os títulos públicos federais e
os créditos securitizados pelo Tesouro Nacional.
Artigo 11

Artigo 12

É vedado à Administradora, em nome do Fundo, além do disposto no Artigo 36 da
Instrução CVM 356 e neste Regulamento:
(a)

efetuar aportes de recursos no Fundo, de forma direta ou indireta, a qualquer título,
inclusive na hipótese de aquisição de Cotas;

(b)

criar qualquer ônus ou gravames, seja de que tipo ou natureza for, sobre os Direitos
de Crédito e os Ativos Financeiros; ou

(c)

emitir qualquer classe ou série de Cotas em desacordo com este Regulamento; e

O Diretor Designado deverá, nos termos da legislação aplicável, elaborar demonstrativo
trimestral do Fundo, a ser enviado à CVM e mantido à disposição dos Cotistas, bem como
submetido anualmente à Auditoria Independente, que evidencie que as operações
realizadas pelo Fundo estão em consonância com sua Política de Investimento, de
composição e de diversificação da carteira prevista neste Regulamento e com a
regulamentação vigente, e que as negociações foram realizadas em condições correntes de
mercado.
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A Administradora, a Gestora, a Custodiante, a Empresa de Guarda, a Auditora
Independente e a Agência de Classificação de Risco deverão empregar, no exercício de
suas respectivas funções, o cuidado, diligência e probidade que empregam na
administração dos seus próprios bens e negócios, comprometendo-se a servir ao Fundo com
lealdade e a manter reserva sobre seus negócios.

CAPÍTULO V - POLÍTICA DE INVESTIMENTO E COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO
DA CARTEIRA
Artigo 14

O objetivo do Fundo, observada a Política de Investimento (investimento, composição e
diversificação da carteira do Fundo) definida neste Capítulo, é: (i) a melhor valorização
possível para as Cotas Subordinadas, e (ii) com relação a cada Cota Sênior e Cota
Subordinada Mezanino, alcançar a Meta de Rentabilidade Prioritária.
Parágrafo 1º Os Direitos de Crédito que serão adquiridos pelo Fundo poderão ser
originados em diversos segmentos (os “Direitos de Crédito”).
Parágrafo 2º É vedado à Administradora, à Gestora, e ao Custodiante ou partes a eles
relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, ceder ou
originar, direta ou indiretamente, Direitos de Crédito ao Fundo.

Artigo 15

Os investimentos do Fundo subordinar-se-ão aos requisitos de composição e de
diversificação estabelecidos neste Regulamento e normas aplicáveis.
Parágrafo 1º O Fundo poderá até 20% (vinte por cento) de seu Patrimônio Líquido na
aquisição de Direitos de Crédito, de um único Devedor, ou ainda de coobrigação de uma
mesma pessoa ou entidade.
Parágrafo 2º As disposições estabelecidas aos Direitos de Crédito em razão de seus
Devedores e coobrigados serão observadas também em relação aos originadores dos
Direitos de Crédito a que se refere o parágrafo 3º deste Artigo, quando não contarem com
garantia de instituição financeira ou de sociedade seguradora.
Parágrafo 3º O limite descrito no parágrafo 1º pode ser extrapolado desde que observada
as disposições do artigo 40-A da Instrução CVM nº356.

Artigo 16

Sem prejuízo dos demais limites e vedações estabelecidos na regulamentação vigente
aplicável, o Fundo não observará critérios de concentração por especie de Direito de
Crédito.

Artigo 17

O Fundo deverá alocar, em até 90 (noventa) dias contados da 1ª Data de Emissão de Cotas,
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de seu Patrimônio Líquido em Direitos de Crédito,
observados os Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo VI deste Regulamento.
Parágrafo 1º Ressalvado o disposto no parágrafos 3º abaixo, o Fundo poderá manter a
totalidade do saldo remanescente de seu Patrimônio Líquido não investido em Direitos de
Crédito, sem qualquer limite de composição por Ativo Financeiro ou emissor,
exclusivamente em: (i) moeda corrente nacional, (ii) títulos públicos federais (tais como os
títulos de emissão do Tesouro Nacional e do BACEN), (iii) créditos securitizados pelo
Tesouro Nacional, (iv) outros títulos (valores mobiliários e ativos financeiros de renda fixa)
que sejam classificados pela Agência de Classificação de Risco com índice “AA” ou
superior, e (v) Cotas de fundo de investimento de renda fixa ou de fundo de investimento
referenciado à Taxa DI com liquidez diária, administrados ou não pela Administradora. O
fundo não pode aplicar em cotas de Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).
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Parágrafo 2º Todos os resultados auferidos pelo Fundo serão incorporados ao seu
Patrimônio Líquido.
Parágrafo 3º O Fundo poderá realizar operações nas quais a Administradora, seu
controlador, sociedades por ela direta ou indiretamente controladas e de coligadas ou outras
sociedades sob controle comum atuem na condição de contraparte desde que com a
finalidade exclusiva de realizar a gestão de caixa e liquidez do fundo.
Artigo 18

É vedado ao Fundo realizar operações de (i) day trade, assim consideradas aquelas iniciadas
e encerradas no mesmo dia, independentemente de o Fundo possuir estoque ou posição
anterior do mesmo Ativo Financeiro, (ii) venda de opções de compra a descoberto e
alavancadas, a qualquer título, e (iii) renda variável.

Artigo 19 O Fundo poderá, ainda, realizar operações em mercado de derivativos, desde que com o
objetivo de proteger posições detidas à vista, até o limite dessas.
Parágrafo 1º As operações podem ser realizadas tanto em mercados administrados por
bolsas de mercadorias e de futuros, quanto no de balcão, nesse caso desde que devidamente
registradas em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo
Banco Central do Brasil;
Parágrafo 2º
Devem ser considerados, para efeito de cálculo de Patrimônio Líquido
do fundo, os dispêndios efetivamente incorridos a título de prestação de margens de
garantia em espécie, ajustes diários, prêmios e custos operacionais, decorrentes da
manutenção de posições em mercados organizados de derivativos, inclusive os valores
líquidos das operações.
Artigo 20

A Administradora, a Gestora, a Consultora Especializada, o Agente de Cobrança e o
Custodiante, não respondem pela solvência dos Devedores dos Direitos de Crédito, nem
pela correta formalização, existência, liquidez e certeza de tais Direitos de Crédito.

Artigo 21

Os Direitos de Crédito serão cedidos ao Fundo pelas respectivas Cedentes em caráter
definitivo, podendo haver direito de regresso se estiver prevista a coobrigação das Cedentes
no respectivo Contrato de Cessão.

Artigo 22

Os Direitos de Crédito e Ativos Financeiros devem ser registrados, custodiados e/ou
mantidos em conta de depósito diretamente em nome do Fundo, conforme o caso, em
contas específicas abertas no SELIC, no sistema de liquidação financeira administrado pela
CETIP ou em instituições ou entidades autorizadas à prestação desse serviço pelo BACEN
ou pela CVM, excetuando-se as aplicações do Fundo em Cotas de fundos de investimento
financeiro.

Artigo 23

Os percentuais e limites referidos neste Capítulo serão cumpridos diariamente, com base
no Patrimônio Líquido do Dia Útil imediatamente anterior.

Artigo 24

Os Cotistas assumem inteira responsabilidade pela liquidação de eventual ocorrência de
Patrimônio Líquido negativo, obrigando-se por consequentes aportes adicionais de
recursos.

CAPÍTULO VI - DIREITOS DE CRÉDITO, CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E CESSÃO
DE DIREITOS

ϭϬ

7RWDO
5

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 1264, CONT_SOCIAL4, Página 40

3iJLQD



3URWRFRORQ GH jV K'RFXPHQWR UHJLVWUDGRHOHWURQLFDPHQWHSDUDILQVGHSXEOLFLGDGH
HRX HILFiFLD FRQWUD WHUFHLURVVRE Q HP QHVWH  2ILFLDO GH 5HJLVWUR GH 7tWXORV H
'RFXPHQWRVGD&RPDUFDGH6mR3DXOR$VVLQDGRGLJLWDOPHQWHSRU&DUORV$XJXVWR3HSSH(VFUHYHQWH

5HJLVWUR1




Artigo 25

2ILFLDO
5

(VWDGR
5

,SHVS
5

5HJ&LYLO
5

7-XVWLoD
5

03~EOLFR

,66
5

&RQGXomR
5

'HVSHVDV
5

Os Direitos de Crédito cedidos e transferidos ao Fundo, nos termos do Contrato de Cessão,
compreendem os Direitos de Crédito identificados em cada Termo de Cessão e todos os
seus respectivos anexos, direitos, privilégios, prerrogativas e garantias, e serão
representados pelos respectivos Documentos Comprobatórios.
Parágrafo 1º Os Direitos de Crédito poderão:
(a)

Estar vencidos e pendentes de pagamento quando de sua cessão para o fundo;

(b)

Resultar de ações judiciais em curso, constituir o seu objeto de litígio, ou ter sido
judicialmente penhorados ou dados em garantia;

(c)

Ser originados ou devidos por empresas em processo de recuperação judicial ou
extrajudicial; e

(d)

Ser de existência futura e montante desconhecido, desde que emergentes de relações
já constituídas.

(e)

direitos de crédito cuja constituição ou validade jurídica da cessão seja considerada
como um fator preponderante de risco ao Fundo;

(f)

ter natureza diversa, não enquadrável no disposto no Inciso I do Art. 2º da Instrução
CVM n. 356, de 17 de dezembro de 2001.

Parágrafo 4º O recebimento e a guarda dos Documentos Comprobatórios, relativos aos
Direitos de Crédito adquiridos pelo Fundo, serão realizados conforme procedimentos
descritos a seguir:
(a)

no caso de Direitos de Crédito representados por duplicatas, as duplicatas deverão
ser eletrônicas (“Duplicatas Eletrônicas”), isto é, digitais e endossadas por meio de
assinatura digital pelos Cedentes ao Fundo. A verificação e a guarda das Duplicatas
Eletrônicas serão realizadas, de forma individual, pelo Custodiante, na data da cessão
dos Direitos de Crédito por elas representados. A Gestora, no prazo de até 10 (dez)
dias após a cada cessão, enviará para a Certificadora, 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 a Certificadora, visualizará o arquivo eletrônico com a chave da nota fiscal
vinculada a cada duplicata; e a nota fiscal, através do upload da imagem da nota e
encaminhada pela Gestora ao Custodiante;

(b)

no caso de Direitos de Crédito representados por cheques, os Cedentes enviarão os
cheques para o Banco Cobrador em até 3 (três) dias úteis contados a partir da data
da cessão dos Direitos de Crédito. A verificação e a guarda dos Documentos
Comprobatórios serão realizadas pelo Banco Cobrador e na hipótese de
inadimplemento dos Direitos de Crédito os cheques serão retirados do Banco
Cobrador pela Gestora, que dará início aos procedimentos de cobrança judicial e
extrajudicial, nos termos do deste Regulamento; e

(c)

No caso de Direitos de Crédito representados por outros tipos de ativos como CCB,
Confissão de Dívida, Notas Promissórias, entre outros ativos permitidos neste
Regulamento, isto é, lastro físico, o Custodiante poderá fazer ou contratar
prestadores de serviços habilitados para a verificação e a guarda física dos
Documentos Comprobatórios. A guarda dos Documentos Comprobatórios pela
Empresa de Guarda não exime o Custodiante das responsabilidades a ele atribuídas
por este Regulamento e pelo Artigo 38 da Instrução CVM 356. Nos termos do
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Contrato de Guarda, é garantido ao Custodiante o acesso exclusivo e irrestrito aos
Documentos Comprobatórios, a fim de cumprir os termos previstos na
regulamentação aplicável, bem como para proteger os interesses do Fundo e de seus
Cotistas.
Artigo 26

A Gestora será a única responsável pela análise e seleção dos Direitos Creditórios a serem
adquiridos pelo Fundo, devendo enviar à Administradora e ao Custodiante a relação dos
Direitos Creditórios ofertados ao Fundo para que o Custodiante proceda à verificação do
enquadramento de tais Direitos Creditórios ao Critério de Elegibilidade.

Artigo 27

Adicionalmente, para que os Direitos de Crédito possam ser cedidos ao Fundo, as seguintes
características devem estar presentes no Contrato de Cessão:
(a)

a cessão e transferência dos Direitos de Crédito, quando houver, será feita com todas
as eventuais garantias prestadas pelos Devedores e eventuais garantidores (fiadores
ou avalistas), coobrigados ou codevedores para garantir o pagamento dos mesmos;

(b)

nos termos da lei, nas cessões e transferência dos Direitos de Crédito, cada Cedente,
individual e isoladamente, fica responsável perante ao Fundo, exclusivamente, pela
existência dos Direitos de Crédito ao tempo em que ocorrer as respectivas cessões;

(c)

os Cedentes poderão ceder créditos com ou sem direito de regresso; e

(d)

o Contrato de Cessão ou Termo de Cessão, conforme o caso, deverá conter anexo,
ainda que em formato magnético, listando e descrevendo todos os Direitos de
Crédito a serem cedidos ao Fundo, em especial as seguintes informações mínimas:
valor de principal, valor das parcelas, data de contratação, datas de vencimento,
existência e tipo de garantia, nome e CPF/MF ou CNPJ/MF dos Devedores e
respectivos garantidores e codevedores.

Artigo 28

A Gestora será responsável pela negociação dos Direitos de Crédito.

Artigo 29

Cada Direito de Crédito deverá atender aos Critérios de Elegibilidade.

Artigo 30

O Fundo somente adquirirá Direitos de Crédito que atendam, na Data de Aquisição e
Pagamento, os critérios de elegibilidade indicados neste capítulo do Regulamento (os
“Critérios de Elegibilidade”):
Parágrafo 1º A verificação do enquadramento dos Direitos de Crédito aos Critérios de
Elegibilidade será de responsabilidade do Custodiante que realizará a verificação da
adequação no ato de aquisição dos Direitos de Crédito.
Parágrafo 2º As operações de aquisição dos Direitos de Crédito pelo Fundo serão
consideradas formalizadas somente após a celebração de Contrato de Cessão e recebimento
do Termo de Cessão, firmados pelo Fundo com os Cedentes devidamente assinados, bem
como atendidos todos e quaisquer procedimentos descritos neste Regulamento. As
Cedentes poderão responder solidariamente com seus devedores pelo pagamento dos
Direitos de Crédito cedidos ao Fundo, nos termos dos respectivos Contratos de Cessão.
Parágrafo 3º Na hipótese do Direito de Crédito perder qualquer Critério de Elegibilidade
após sua aquisição pelo Fundo, ou seja, cumpridos todos os procedimentos descritos neste
Regulamento e registrados no sistema do Custodiante, não haverá direito de regresso contra
o Custodiante ou Administradora, salvo na existência de má-fé, culpa ou dolo por parte
destes.
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Parágrafo 4º O pagamento dos Direitos de Crédito será realizado mediante o crédito dos
valores correspondentes ao preço da cessão, pelo Custodiante, atuando por conta e ordem
do Fundo, na Data de Aquisição.
Parágrafo 5º Não é admitido o pagamento de cessão de Direito de Crédito para contas de
pessoas que não sejam as próprias Cedentes dos Direitos de Crédito (de terceiros, estranhos
aos negócios realizados de venda e compra dos recebíveis). Da mesma forma não é
admitida qualquer forma de antecipação de recursos as Cedentes, seja pela Administradora,
Gestora, ou Custodiante.
Parágrafo 6º Não existe, por parte do Fundo, da Administradora, Gestora ou da Custodiante
nenhuma promessa ou garantia acerca da rentabilidade das aplicações dos recursos do
Fundo ou relativas à rentabilidade de suas Cotas.
Artigo 31

A cessão dos Direitos de Crédito ao Fundo será realizada mediante a assinatura digital do
Termo de Cessão após comunicação do Custodiante à Gestora de enquadramento dos
Direitos de Crédito aos Critérios de Elegibilidade, observado, ainda os termos seguintes:
(a)

a Gestora deverá encaminhar à Administradora e ao Custodiante relação com a
identificação e descrição dos Direitos de Crédito que se enquadraram nos Critérios
de Elegibilidade;

(b)

o Fundo deverá liquidar a operação de cessão de créditos, ao receber a comunicação
enviada pela Gestora conforme a alínea (a) deste Artigo, mediante o pagamento do
Preço de Aquisição ao respectivo Cedente; e

(c)

o fluxo de pagamento do Preço de Aquisição ao respectivo Cedente conforme a
alínea (b) deste Artigo, observará a seguinte forma: a liquidação poderá ser realizada
mediante o pagamento do Preço de Aquisição pelo Custodiante, na qualidade de
responsável pela liquidação física e financeira dos Direitos de Crédito, na data de
assinatura do Termo de Cessão, ou no primeiro Dia Útil subsequente para
comunicações que forem recebidas pelo Fundo após às 16h30 horas da data de
assinatura do Termo de Cessão.

Parágrafo único. A cobrança dos Direitos de Crédito será feita de acordo com a Política
de Cobrança descrita no Anexo IV a este Regulamento.
CAPÍTULO VII - FATORES DE RISCO
Artigo 32

Os Direitos de Crédito e os Ativos Financeiros, por sua própria natureza, estão sujeitos a
flutuações de mercado e/ou a riscos de crédito das respectivas contrapartes que poderão
gerar perdas ao Fundo e aos Cotistas, hipóteses em que a Administradora, a Gestora e o
Custodiante ou quaisquer outras pessoas não poderão ser responsabilizados, entre outros
eventos, (i) por qualquer depreciação ou perda de valor dos ativos integrantes da carteira
do Fundo, (ii) pela inexistência de mercado secundário para os Direitos de Crédito e/ou os
Ativos Financeiros, ou (iii) por eventuais prejuízos incorridos pelos Cotistas quando da
amortização ou resgate de suas Cotas, nos termos deste Regulamento.
Parágrafo Único As aplicações dos Cotistas não contam com garantia da Administradora,
do Custodiante ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

Artigo 33

Abaixo seguem, de forma não taxativa, os riscos associados ao investimento no Fundo e
aos Ativos Financeiros e Direitos de Crédito integrantes de seu portfolio.
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Efeitos da política econômica do Governo Federal. O Fundo, seus ativos, quaisquer
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. O negócio, a condição
financeira e os resultados de cada Cedente, os setores econômicos específicos em
que atuam, os Ativos Financeiros do Fundo, bem como a originação e pagamento
dos Direitos de Crédito 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.
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 os negócios, a condição financeira e os resultados de cada
Cedente, bem como a liquidação dos Direitos de Crédito pelos respectivos
Devedores, pelas respectivas Cedentes, caso haja coobrição, e eventuais
garantidores.

(b)

Risco de mercado. O desempenho dos Ativos Financeiros que compõem a carteira
do Fundo está diretamente ligado a alterações nas perspectivas macroeconômicas de
mercado, o que pode causar oscilações em seus preços. Tais oscilações também
poderão ocorrer em função de alterações nas expectativas do mercado, acarretando
mudanças nos padrões de comportamento de preços dos ativos. As referidas
oscilações podem afetar negativamente o desempenho do Fundo e,
consequentemente, a rentabilidade das Cotas.

(c)

Risco de descasamento de taxas. O Fundo aplicará a Disponibilidade financeira
primordialmente em Direitos de Crédito. Em vista que o valor das Cotas Seniores e
Cotas Subordinadas Mezanino serão atualizados de acordo com as Metas de
Rentabilidade Prioritária atreladas, conforme estabelecidas em cada Suplemento,
poderá ocorrer o descasamento entre as taxas de retorno: (i) dos Direitos de Crédito
e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, e (ii) das Cotas Seniores
e das Cotas Subordinadas Mezanino.
Caso ocorram tais descasamentos, o Fundo poderá sofrer perdas, sendo que os
Cedentes, Administradora, a Gestora, a Consultora Especializada, o Agente de
Cobrança e o Custodiante não se responsabilizam por quaisquer perdas sofridas
pelos Cotistas, inclusive quando ocorridas em razão de tais descasamentos.

(d)

Risco decorrente da precificação dos ativos. Os ativos integrantes da carteira do
Fundo serão avaliados de acordo com critérios e procedimentos estabelecidos para
registro e avaliação na regulamentação em vigor. Referidos critérios, tais como os
de marcação a mercado dos Ativos Financeiros (mark-to-market), poderão causar
variações nos valores dos ativos integrantes da carteira do Fundo, resultando em
aumento ou redução do valor das Cotas.
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Investimento de baixa liquidez. Os fundos de investimento em Direitos de Crédito
são investimentos diferenciados no mercado financeiro brasileiro e, por essa razão,
com aplicação restrita a pessoas físicas ou jurídicas que se classifiquem como
Investidores Profissionais. Considerando-se isso, os investidores podem preferir
formas de investimentos mais tradicionais, o que afetará de forma adversa o
desenvolvimento do mercado de fundos de investimento em Direitos de Crédito e a
liquidez desse tipo de investimento, inclusive a liquidez das Cotas do Fundo.
Ademais, não há um mercado secundário desenvolvido para a negociação de Cotas
de Fundos de Investimento em Direitos de Créditos, o que resulta em baixa liquidez
desse tipo de investimento. O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio
fechado, o que impede o resgate de suas Cotas a qualquer momento e pode resultar
em dificuldade adicional aos Cotistas para alienar seu investimento no mercado
secundário. A baixa liquidez do investimento nas Cotas pode implicar
impossibilidade de venda das Cotas ou venda a preço inferior ao seu valor
patrimonial, causando prejuízo aos Cotistas.

(f)

Risco de crédito. O risco de crédito decorre da capacidade dos Devedores e/ou
emissores dos ativos integrantes da carteira do Fundo e/ou das contrapartes do Fundo
em operações com tais ativos em honrarem seus compromissos, conforme
contratados. Alterações no cenário macroeconômico que possam comprometer a
capacidade de pagamento de tais Devedores ou emissores, bem como alterações nas
suas condições financeiras e/ou na percepção do mercado acerca de tais Devedores
e/ou emissores ou da qualidade dos créditos, podem trazer impactos significativos
aos preços e liquidez dos ativos desses devedores e/ou emissores, provocando perdas
para o Fundo e para os Cotistas. Adicionalmente, a falta de capacidade e/ou
disposição de pagamento de qualquer dos Devedores e/ou emissores dos ativos ou
das contrapartes nas operações integrantes da carteira do Fundo acarretará perdas
para o Fundo, podendo este, inclusive, incorrer em custos com o fim de recuperar os
seus créditos.

(g)

Risco de não originação de Direitos de Crédito. A Gestora será responsável pela
análise de Direitos de Crédito que serão indicados para aquisição pelo Fundo, sendo
que nenhum Direito de Crédito poderá ser adquirido pelo Fundo, de acordo com este
Regulamento, se não for previamente analisado pela Gestora. Apesar de o presente
Regulamento prever Eventos de Avaliação e Eventos de Liquidação relativos à
renúncia, substituição ou outros eventos relevantes relacionados à Gestora, caso
exista qualquer dificuldade em desenvolver suas atividades de análise e seleção de
Direitos de Crédito, os resultados do Fundo poderão ser adversamente afetados.

(h)

Liquidez do devedor: durante o processo de aquisição dos Direitos Creditórios,
serão preparados orçamentos e estimativas dos custos incorridos com a recuperação
dos Direitos Creditórios, bem como das potenciais receitas advindas do processo de
recuperação. As estimativas podem variar ao longo do tempo em função de diversos
fatores e não refletirem os custos e receitas efetivamente incorridos. Assim, os custos
reais poderão ser maiores que os estimados e as receitas inferiores ao esperado,
afetando negativamente os resultados do Fundo, impossibilitando desta forma a
recuperação do preço de aquisição dos Créditos.

(i)

Liquidez restrita dos principais ativos do Fundo. Os principais ativos do Fundo são
os Direitos de Crédito a serem originados por empresas nos segmentos previstos
neste Regulamento e selecionados pela Gestora, os quais não possuem um mercado
secundário desenvolvido ou organizado. Caso o Fundo tenha que alienar os Direitos
de Crédito de sua titularidade, é possível que não haja interessados ou que o preço
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de alienação resulte em perdas para o Fundo, o que resultará em prejuízo para os
Cotistas.
(j)

Cobrança dos Direitos de Crédito. Os custos incorridos com os procedimentos
judiciais ou extrajudiciais necessários à cobrança dos Direitos de Crédito de
titularidade do Fundo e à salvaguarda dos direitos, das garantias e das prerrogativas
dos Cotistas são de inteira e exclusiva responsabilidade do Fundo, devendo ser
suportados até o limite do valor total das Cotas, sempre observado o que seja
deliberado pelos titulares das Cotas reunidos em Assembleia Geral, na forma do
Capítulo XXII deste Regulamento. A Administradora e o Custodiante não são
responsáveis, em conjunto ou isoladamente, pela adoção ou manutenção dos
referidos procedimentos, caso os titulares das Cotas deixem de aportar os recursos
necessários para tanto, nos termos do Capítulo XVIII do Regulamento.

(k)

Inexistência de garantia de rentabilidade. O indicador de desempenho adotado pelo
Fundo para a rentabilidade de suas Cotas é apenas uma meta estabelecida pelo
Fundo, não constituindo garantia mínima de rentabilidade aos investidores. Caso os
ativos do Fundo, incluindo os Direitos de Crédito, não constituam patrimônio
suficiente para a valorização das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas
Mezanino, a rentabilidade dos Cotistas será inferior à meta indicada no respectivo
Suplemento. Dados de rentabilidade verificados no passado com relação a qualquer
fundo de investimento em Direitos de Crédito no mercado, ou ao próprio Fundo, não
representam garantia de rentabilidade futura.

(l)

Amortização e resgate condicionado das Cotas. As únicas fontes de recursos do
Fundo para efetuar o pagamento da amortização e/ou resgate das Cotas é a
liquidação: (i) dos Direito de Crédito pelos respectivos Devedores, e (ii) dos Ativos
Financeiros pelas respectivas contrapartes. Após o recebimento desses recursos e, se
for o caso, depois de esgotados todos os meios cabíveis para a cobrança, extrajudicial
ou judicial, dos referidos ativos, o Fundo não disporá de quaisquer outras verbas para
efetuar a amortização e/ou o resgate, total ou parcial, das Cotas, o que poderá
acarretar prejuízo aos Cotistas.
Ademais, o Fundo está exposto a determinados riscos inerentes aos Direitos de
Crédito e Ativos Financeiros e aos mercados em que são negociados, incluindo a
eventual impossibilidade de a Gestora alienar os respectivos ativos em caso de
necessidade, especialmente os Direitos de Crédito, devido à inexistência de um
mercado secundário ativo e organizado para a negociação dessa espécie de ativo.
Considerando-se a sujeição da amortização e/ou resgate das Cotas à liquidação dos
Direitos de Crédito e/ou dos Ativos Financeiros, conforme descrito no Parágrafo
acima, tanto a Administradora, quanto o Custodiante e a Gestora estão
impossibilitados de assegurar que as amortizações e/ou resgates das Cotas ocorrerão
nas datas originalmente previstas, não sendo devido, nesta hipótese, pelo Fundo ou
qualquer outra pessoa, incluindo a Administradora, o Custodiante e a Gestora,
qualquer multa ou penalidade, de qualquer natureza.

(m)

Amortização e Resgate Antecipado das Cotas. As Cotas do Fundo estão sujeitas à
antecipação de seu cronograma original de amortização e resgate, total ou parcial,
podendo a amortização e ou resgate antecipado ser determinado a critério da Gestora
caso a parcela do Patrimônio Líquido do Fundo alocada em Direitos de Crédito
permaneça abaixo de 60% (sessenta por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo por
mais de 30 (trinta) dias consecutivos, observados os procedimentos estabelecidos no
neste Regulamento. Na hipótese de amortização ou resgate antecipado de Cotas os
valores a serem pagos pelo Fundo aos Cotistas considerarão os rendimentos
calculados de acordo com Meta de Rentabilidade da classe ou série em questão até a
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data do pagamento da referida amortização ou resgate antecipado, sendo que a partir
de tal data os rendimentos passarão a ser calculados exclusivamente sobre o valor
remanescente das Cotas em questão, caso exista. Na hipótese de amortização ou
resgate antecipado das Cotas, não é possível assegurar a existência de oportunidade
de investimentos disponíveis ou acessáveis pelos investidores que tenham suas Cotas
amortizadas antecipadamente, que lhes permita auferir a rentabilidade que teriam
caso referida amortização ou resgate antecipado não tivessem ocorrido, não sendo
devido pelo Fundo ou qualquer pessoa, incluindo a Administradora, o Custodiante, a
Gestora, o Agente de Cobrança e a Consultora Especializada, qualquer multa,
penalidade ou compensação, de qualquer natureza em relação a tal fato ou em
decorrência da amortização ou resgate antecipado.
(n)

Liquidação antecipada do Fundo e resgate de Cotas. O Regulamento prevê hipóteses
nas quais o Fundo poderá ser liquidado antecipadamente. Ocorrendo qualquer uma
dessas hipóteses, o Fundo pode não dispor de recursos para pagamento aos Cotistas.
Desse modo, os Cotistas poderão não receber a rentabilidade que o Fundo objetiva
ou mesmo sofrer prejuízo no seu investimento não conseguindo recuperar o capital
investido nas Cotas, e, ainda que recebam o capital investido, poderão não conseguir
reinvestir os recursos recebidos com a mesma remuneração proporcionada até então
pelo Fundo. Nesse caso, não será devida pelo Fundo ou qualquer pessoa, incluindo
a Administradora, o Custodiante e a Gestora, nenhuma multa ou penalidade.

(o)

Guarda dos Documentos Comprobatórios. Embora seja responsável perante o Fundo
e seus Cotistas pela guarda e conservação dos Documentos Comprobatórios dos
Direitos de Crédito cedidos pelo Fundo, o Custodiante pode terceirizar essa atividade
com uma Empresa de Guarda. 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.

(p)

Necessidade de aprovação dos titulares de Cotas Subordinadas nas deliberações da
Assembleia Geral. O Parágrafo Único do Artigo 97 deste Regulamento estabelece
quoruns qualificados em determinadas deliberações da Assembleia Geral. Tal
disposição torna mais restrito a regra geral de quórum de deliberação nas
Assembleias Gerais prevista no Artigo 29 da Instrução CVM 356, que estabelece
que as deliberações são tomadas pelos Cotistas detentores da maioria das Cotas
presentes na Assembleia geral. Referida restrição pode impedir a aprovação de
matérias essenciais aos interesses de parte significativa dos Cotistas, podendo afetar
negativamente o funcionamento do Fundo, e causando prejuízo a alguns Cotistas.

(q)

Risco pela ausência do registro em cartório das cessões de Direitos de Crédito ao
Fundo. Devido ao seu elevado custo, os Termos de Cessão de Direitos de Crédito
não serão registrados em cartório de registro de títulos e documentos. Por isso, na
eventualidade de algum Cedente ter 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.

(r)

Patrimônio Líquido Negativo. Os investimentos do Fundo estão, por sua natureza,
sujeitos a flutuações típicas de mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições
adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação, sendo que, não
há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para
o Cotista. Além disso, as estratégias de investimento adotadas pelo Fundo poderão
fazer com que o Fundo apresente Patrimônio Líquido negativo, caso em que os
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Cotistas poderão ser chamados a realizar aportes adicionais de recursos, de forma a
possibilitar que o Fundo satisfaça suas obrigações.
(s)

Movimentação dos valores relativos aos Direitos de Crédito de titularidade do
Fundo. Todos os recursos decorrentes da liquidação dos Direitos de Crédito cedidos
ao Fundo serão recebidos diretamente na Conta de Arrecadação de titularidade do
Fundo. Os valores depositados na Conta de Arrecadação serão transferidos pelo
Custodiante diariamente para a Conta do Fundo. Apesar de o Fundo contar com a
obrigação do respectivo banco de realizar diariamente as transferências dos recursos
depositados na Conta de Arrecadação para a Conta do Fundo, a rentabilidade das
Cotas pode ser negativamente afetada, causando prejuízo ao Fundo e aos Cotistas,
caso haja inadimplemento pelo banco, no cumprimento de sua referida obrigação,
inclusive em razão de falhas operacionais no processamento e na transferência dos
recursos para a Conta do Fundo. Não há qualquer garantia de cumprimento pelo
referido banco de suas obrigações acima destacadas.

(t)

Pré-pagamento e renegociação dos Direitos de Crédito. O pré-pagamento ocorre
quando há o pagamento, total ou parcial, do valor do principal do Direito de Crédito,
pelo Devedor, antes do prazo previamente estabelecido para tanto, bem como dos
juros devidos até a data de pagamento. A renegociação é a alteração de determinadas
condições do pagamento do Direito de Crédito, sem que isso gere a novação do
empréstimo, a exemplo da alteração da taxa de juros e/ou da data de vencimento das
parcelas devidas. O pré-pagamento e a renegociação de um Direito de Crédito
adquirido pelo Fundo podem implicar no recebimento de um valor inferior ao
previamente previsto no momento de sua aquisição, em decorrência do desconto dos
juros que seriam cobrados ao longo do período do seu pagamento, resultando na
redução dos rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas.

(u)

Risco de Não Performance dos Direitos de Crédito (à performar). O Fundo poderá
ter concentração de até 100% (cem por cento) do seu Patrimônio Líquido em Direitos
de Crédito oriundos de operações de compra e venda de produtos ou de prestação de
serviços para entrega ou prestação futura, bem como lastreados em títulos ou
certificados representativos desses contratos, tal como definidos no artigo 40, §8º,
da Instrução CVM nº 356/01, sem contar com garantia de instituição financeira ou
de sociedade seguradora. Para que referido Direito de Crédito exista e seja exigível,
é imprescindível que o Cedente cumpra, em primeiro lugar, com suas respectivas
obrigações consignadas na relação jurídica existente com seus clientes. Assim sendo,
quaisquer fatores que possam prejudicar as atividades do Cedente podem acarretar
o risco de que a relação jurídica que origina os Direitos de Crédito (a performar) não
se perfaça o que poderá afetar negativamente a rentabilidade das Cotas e
consequentemente prejuízos ao Fundo.

(v)

Risco de Execução de Direitos de Crédito emitidos em caracteres de computador: O
Fundo pode adquirir Direitos de Crédito 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 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
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encontrar dificuldades para realizar a execução judicial dos Direitos de Crédito
representados por duplicatas digitais.
(w)

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

(x)

Documentos comprobatórios – cobrança dos direitos creditórios inadimplidos: Os
Documentos Comprobatórios podem não se caracterizar títulos executivos
extrajudiciais e, portanto, a cobrança judicial dos Direitos Creditórios inadimplidos
podem não se beneficiar da celeridade de um processo de execução, ficando
ressalvada a cobrança pelas vias ordinárias, por meio da propositura de ação de
cobrança ou ação monitória, por exemplo. Dessa forma, a cobrança judicial dos
Direitos Creditórios inadimplidos será mais demorada do que seria caso os
Documentos Comprobatórios pudessem instruir uma execução judicial, uma vez que
a cobrança pelas vias ordinárias impõe ao credor a obrigação de obter uma sentença
transitada em julgado reconhecendo o inadimplemento do Direito Creditório, para
que, somente depois, essa sentença possa ser executada. Esse procedimento,
dependendo do Tribunal em que a cobrança se processa, pode demorar de 4 a 5 anos,
em média. Adicionalmente, para a instrução do pedido judicial de cobrança, poderão
ser necessários documentos e informações adicionais, os quais, uma vez não
apresentados ou apresentados extemporaneamente, poderão obstar ou prejudicar a
cobrança judicial dos Direitos Creditórios inadimplidos, o que pode ocasionar perdas
ao Fundo e aos Cotistas.

(y)

Riscos relacionados a aquisição de créditos de Cedentes em recuperação
extrajudicial ou judicial: Os direitos creditórios adquiridos de Cedentes em
recuperação extrajudicial ou judicial, conforme política de investimento estabelecida
neste Regulamento, poderão ser alcançados por decisão judicial determinando a
arrecadação dos créditos à massa falida, em decorrência de falência, ou até mesmo
pela anulação da cessão, o que poderá impactar negativamente nos resultados do
Fundo.

(z)

Risco Relacionado a Fatores Legais e Regulatórios: O Fundo está sujeito a riscos
decorrentes das eventuais restrições de natureza legal ou regulatória que possam
afetar adversamente a validade da constituição e da cessão dos Direitos Creditórios
para o Cedente, bem como o comportamento do conjunto dos Direitos Creditórios
cedidos e os fluxos de caixa a serem gerados.

(aa)

Demais Riscos: O Regulamento prevê que os Direitos Creditórios deverão atender
os Critérios e Elegibilidade, porém os Critérios de Elegibilidade poderão ser
insuficientes ou inadequadas para garantir a liquidez dos Direitos Creditórios
adquiridos pelo FUNDO. O FUNDO poderá incorrer no risco de os Direitos
Creditórios serem alcançados por obrigações assumidas pelas Cedentes e/ou em
decorrência de sua intervenção ou liquidação extrajudicial. Os principais eventos que
podem afetar a cessão dos Direitos Creditórios consistem (i) na existência de
garantias reais sobre os Direitos Creditórios, constituídas antes da sua cessão ao
FUNDO, sem conhecimento do FUNDO, (ii) na existência de penhora ou outra
forma de constrição judicial sobre os Direitos Creditórios, ocorridas antes da sua
cessão ao FUNDO e sem o conhecimento do FUNDO, (iii) na verificação, em
processo judicial, de fraude contra credores ou fraude à execução praticadas pelas
Cedentes, e (iv) na revogação da cessão dos Direitos Creditórios ao FUNDO, quando
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restar comprovado que tal cessão foi praticada com a intenção de prejudicar os
credores das Cedentes. Nestas hipóteses os Direitos Creditórios cedidos ao FUNDO
poderão ser alcançados por obrigações das Cedentes e o patrimônio do FUNDO
poderá ser afetado negativamente. A propriedade das Cotas não confere aos cotistas
propriedade direta sobre os Direitos Creditórios. Os direitos dos cotistas são
exercidos sobre todos os ativos da carteira de modo não individualizado,
proporcionalmente ao número de Cotas possuídas. O FUNDO também poderá estar
sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como
moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos Ativos
Financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira do
FUNDO, alteração na política econômica, decisões judiciais, etc.
CAPÍTULO VIII - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO
Artigo 34

Pela administração e gestão do Fundo, a Administradora receberá taxa de administração
mensal, sendo calculada e provisionada todo Dia Útil, conforme a seguinte fórmula (a
“Taxa de Administração”):
TA = (TX ÷ 252) × PLD-1 + RCE
onde:
TA: Taxa de Administração.
TX: 0,20% a.a. (dois décimos por cento ao ano) sobre a parcela do patrimônio do Fundo.
PLD-1: Patrimônio Liquido do Fundo no Dia Útil imediatamente anterior à data de apuração.
RCE: Remuneração dos Consultores Especializados, conjuntamente, será de R$ 3.000,00
(três mil reais), fixos, reajustado anualmente de acordo com a variação positiva do
IGP-M/FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo.
Parágrafo 1º O valor mensal da Taxa de Administração, excluída a RCE, não poderá ser
inferior a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Esse valor será reajustado anualmente, de acordo
com a variação positiva do IGP-M/FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo.
Parágrafo 2º A taxa de Administração será paga no 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente
à sua apuração e provisionamento.
Parágrafo 3º Não serão cobradas dos Cotistas quaisquer outras taxas, tais como taxa de
ingresso e/ou saída, nem mesmo taxa ou prêmio de performance ou de desempenho.
Todavia, como na Taxa de Administração não estão incluídas as despesas previstas nos
Artigos 36 deste Regulamento, conforme sejam devidas, serão cobradas e debitadas do
Fundo pela Administradora.
Parágrafo 4º A Administradora pode definir que parcelas da Taxa de Administração sejam
pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços contratados, desde que o
somatório das parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração acima
fixada.
Parágrafo 5º Em caso de renúncia ou substituição da Administradora, a Administradora
fará jus às parcelas que lhes couber da Taxa de Administração pro rata temporis, apurada
até a data do respectivo desligamento.

Artigo 35

Constituem encargos do Fundo, além da taxa de administração, as seguintes despesas (os
“Encargos do Fundo”):
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(a)

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

(b)

despesas com impressão, expedição e publicação de relatórios, formulários e
informações periódicas previstas no Regulamento ou na regulamentação pertinente;

(c)

despesas com correspondência de interesse do Fundo, inclusive comunicação aos
Cotistas;

(d)

honorários e despesas devidos à Auditoria Independente encarregada da revisão das
demonstrações financeiras e das contas do Fundo, e da análise de sua situação e da
atuação da Administradora;

(e)

emolumentos e comissões pagos sobre as operações do Fundo;

(f)

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;

(g)

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

(h)

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

(i)

taxas de custódia dos ativos integrantes da carteira do Fundo;

(j)

despesas com a contratação da Agência de Classificação de Risco;

(k)

despesas com o profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses dos
Cotistas, na forma do inciso I do Artigo 31 da Instrução CVM 356; e

(l)

despesas com a contratação de agente de cobrança de que trata o inciso IV do art. 39
da Instrução CVM.

Quaisquer despesas não previstas neste Capítulo como Encargos do Fundo correrão por
conta da Administradora.
CAPÍTULO IX - COTAS

Artigo 37

Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 2º as Cotas, que serão divididas em Cotas
Seniores, Cotas Subordinadas Mezanino e Cotas Subordinadas, correspondem a frações
ideais do patrimônio do Fundo e somente serão resgatadas em virtude da liquidação do
Fundo, do término dos respectivos prazos de emissão contidos no Suplemento ou ainda por
decisão da Assembleia Geral.
Parágrafo 1º As Cotas terão direito a voto e despesas iguais.
Parágrafo 2º Cada Cota representará o direito a 1 (um) voto, sem relação de subordinação
entre Cotas para fins de votação. As frações de Cotas, quando existentes e mesmo que de
classes ou séries distintas, conforme o caso, ou de titularidade de diferentes Cotistas, serão
somadas para fins de contabilização de votos na Assembleia Geral.
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O Fundo poderá emitir uma ou mais séries de Cotas Seniores e de Cotas Subordinadas
Mezanino, observado que:
(a)

nenhum Evento de Liquidação tenha ocorrido ou se algum evento de avaliação
estiver em vigor;

(b)

as Razões de Garantia não sejam afetadas;

(c)

a emissão de nova série de Cotas Seniores ou Cotas Subordinadas Mezanino, quando
aprovada em Assembleia Geral, apresente todos os termos, restrições e condições
estabelecidos na Assembleia Geral que a tiver aprovado;

(d)

os respectivos Suplementos sejam devidamente preenchidos e levados a registro no
competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos; e

(e)

a Administradora deverá obter manifestação favorável à emissão de novas Cotas
Seniores ou Cotas Subordinadas Mezanino dos Cotistas detentores da maioria das
Cotas Subordinadas em circulação, os quais deverão se manifestar.

Parágrafo Único. Cada emissão de séries de Cotas Seniores ou Cotas Subordinadas
Mezanino pelo Fundo deverá ser, necessariamente, precedida do preenchimento de um
suplemento da respectiva série, na forma do Anexo II a este Regulamento, o qual deverá
conter as seguintes informações relativas à série: quantidade de Cotas Seniores, Data de
Emissão de Cotas, Amortização Programada (se for o caso), Data de Resgate e meta de
remuneração prioritária da respectiva série de Cotas Seniores (o “Suplemento”).
Artigo 39

O valor nominal unitário da Cota, independentemente da série ou classe de Cotas, será de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) na Data de Subscrição Inicial.
Parágrafo Único As Cotas serão subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional,
pelo valor atualizado da Cota desde a Data de Subscrição Inicial até o dia da efetiva
disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à Administradora, em sua sede ou
dependências.

Artigo 40

As Cotas serão escriturais, mantidas em contas de depósito em nome dos respectivos
Cotistas.
Parágrafo 1º A qualidade de Cotista se caracteriza pela abertura da conta de depósito em
seu nome.
Parágrafo 2º Para o cálculo do número de Cotas a que tem direito o Cotista, não serão
deduzidos do valor entregue à Administradora quaisquer taxas ou despesas.

Artigo 41

As Cotas serão distribuidas pela Administradora.

Artigo 42

Será admitida a colocação parcial das Cotas, não havendo valor mínimo para as oferta, a
não ser que disposto de forma diversa no respectivo Suplemento. As Cotas que não forem
colocadas no prazo estabelecido para a respectiva oferta poderão ser canceladas pela
Administradora.

Artigo 43

É permitida a aquisição por um mesmo investidor de todas as Cotas emitidas.

Artigo 44

Quando as Cotas deste Fundo forem distribuídas com esforços restritos, o Cotista que
adquirir as Cotas distribuídas desta forma e que desejarem aliená-las, no todo ou em parte,
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deverá respeitar o prazo de 90 (noventa) dias contados de sua subscrição para alienação de
quaisquer destas cotas, nos termos da Instrução CVM 476.
Artigo 45

Desde que respeitado o público alvo estabelecido neste Regulamento e observadas as
condições descritas neste Regulamento e na legislação e regulamentação aplicável, as
Cotas poderão ser objeto de transferências através de negociações privadas mediante termo
de cessão e transferência assinado pelo cedente e pelo cessionário, com firma reconhecida,
e registrado em Cartório de Títulos e Documentos, sendo que as Cotas somente poderão
ser transferidas se estiverem integralizadas.
Parágrafo 1º Na hipótese de negociação privada de Cotas, (i) a transferência de titularidade
para a conta de depósito do novo cotista e o respectivo pagamento do preço será processado
pela Administradora somente após a verificação, pelo intermediário que representa o
adquirente, da condição de investidor qualificado do novo cotista; (ii) os cotistas serão
responsáveis pelo pagamento de todos os custos, tributos ou emolumentos decorrentes da
negociação ou transferência de suas cotas.
Parágrafo 2º Na transferência de titularidade das Cotas fora de bolsa ou mercado de balcão
organizado, o alienante deverá apresentar o documento de arrecadação de receitas federais
que comprove o pagamento do imposto de renda sobre o ganho de capital incidente na
alienação ou declaração sobre a inexistência de imposto devido.
Parágrafo 3º Os cessionários de Cotas deverão aderir aos termos e condições do Fundo, por
meio da assinatura e entrega, à Administradora, dos documentos por esta exigidos e
necessários para o cumprimento da legislação em vigor e efetivo registro como Cotista do
Fundo.

Artigo 46

As Cotas Seniores têm as seguintes características, vantagens, direitos e obrigações
comuns:
(a)

prioridade de amortização e/ou resgate em relação às Cotas Subordinadas Mezanino
e Cotas Subordinadas, observado o disposto neste Regulamento; e

(b)

valor unitário calculado todo dia útil, para efeito de definição de seu valor de
integralização, amortização ou resgate, observados os critérios definidos no Artigo
53 deste Regulamento.

Parágrafo 1º O valor total das Cotas Seniores é equivalente ao somatório do valor das Cotas
Seniores de cada série, ou o produto da divisão do patrimônio líquido pelo número de Cotas
Seniores em circulação, dos dois o menor.
Parágrafo 2º As Cotas Seniores serão distribuídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias, contados da data do registro da respectiva distribuição na CVM.
Parágrafo 3º Fica autorizado o cancelamento do saldo não colocado das Cotas Seniores
emitidas pelo Fundo.
Artigo 47

As Cotas Subordinadas Mezanino têm as seguintes características, vantagens, direitos e
obrigações comuns:
(a)

Cotas Subordinadas Mezanino "A”:
i.

Prioridade de amortização e/ou resgate em relação às Cotas Subordinadas
Mezanino “B”, “C” e Subordinadas Júnior, em caso de liquidação antecipada
do FUNDO
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ii.

Valor unitário de emissão de R$1.000.000,00 (um milhão de reais); Valor
unitário calculado todo Dia Útil para efeito de definição do valor de
integralização, amortização e/ou resgate, observados os critérios definidos no
Artigo 53 deste Regulamento; e

iii.

Direito de votar todas e quaisquer matérias objeto de deliberação nas
Assembleias Gerais, exceto quando nas hipóteses previstas neste regulamento;

(b) Cotas Subordinadas Mezanino "B”:
I.

Prioridade de amortização e/ou resgate em relação às Cotas Subordinadas
Mezanino “C” e Subordinadas Júnior, em caso de liquidação antecipada do
FUNDO

II.

Valor unitário de emissão de R$1.000.000,00 (um milhão de reais); Valor
unitário calculado todo Dia Útil para efeito de definição do valor de
integralização, amortização e/ou resgate, observados os critérios definidos no
Artigo 53 deste Regulamento; e

III.

Direito de votar todas e quaisquer matérias objeto de deliberação nas
Assembleias Gerais, exceto quando nas hipóteses previstas neste regulamento;

(c) Cotas Subordinadas Mezanino "C”:
a. Prioridade de amortização e/ou resgate em relação às Cotas Subordinadas
Júnior, em caso de liquidação antecipada do FUNDO
b. Valor unitário de emissão de R$1.000.000,00 (um milhão de reais); Valor
unitário calculado todo Dia Útil para efeito de definição do valor de
integralização, amortização e/ou resgate, observados os critérios definidos no
Artigo 53 deste Regulamento; e
c. Direito de votar todas e quaisquer matérias objeto de deliberação nas
Assembleias Gerais, exceto quando nas hipóteses previstas neste regulamento;
Parágrafo 1º O valor total das Cotas Subordinadas Mezanino é equivalente ao somatório
do valor das Cotas Subordinadas Mezanino de cada série, ou o produto da divisão do
patrimônio líquido pelo número de Cotas Subordinadas Mezanino em circulação, dos dois
o menor.
Parágrafo 2º Fica autorizado o cancelamento do saldo não colocado das Cotas
Subordinadas Mezanino emitidas pelo Fundo.
Artigo 48

O Fundo poderá emitir Cotas Subordinadas, a serem colocadas em uma ou mais
distribuições, podendo ser mantido em circulação um número indeterminado de Cotas
Subordinadas.
Parágrafo 1º As Cotas Subordinadas têm as seguintes características, vantagens, direitos e
obrigações:
(a)

subordinam-se às Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino para efeito de
amortização e resgate, observado o disposto neste Regulamento;
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(b)

valor unitário calculado todo Dia Útil, para efeito de definição de seu valor de
integralização, amortização ou resgate, observados os critérios definidos no Artigo
54 deste Regulamento;

(c)

inexistência, posto que vedado, de qualquer tipo de subordinação ou tratamento não
igualitário entre os titulares de Cotas Subordinadas; e

(d)

somente poderem ser amortizadas, mediante previa orientação da Gestora à
Administradora, respeitando-se, em qualquer hipótese, a Relação Mínima, o
Percentual Mínimo de Cotas Subordinadas e o Percentual Máximo de Cotas
Subordinadas prevista neste regulamento.

As Cotas poderão ser objeto de resgate antecipado na hipótese de ocorrência de qualquer
Evento de Liquidação.
CAPÍTULO X - EMISSÃO, INTEGRALIZAÇÃO E VALOR DAS COTAS

Artigo 50

Após emitidas as Cotas Seniores, as Cotas Subordinadas Mezanino e as Cotas
Subordinadas terão seus respectivos valores calculados na forma dos Artigos 53 e 54 deste
Regulamento, respectivamente, na data posterior em que os recursos sejam colocados pelos
Investidores Profissionais à disposição do Fundo (valor da Cota de D + 0), por meio de
qualquer forma de transferência de recursos autorizada pelo BACEN, servindo o
comprovante de depósito como recibo de quitação.

Artigo 51

Os Investidores Profissionais poderão efetuar aplicações de recursos no Fundo diretamente
com a Administradora, observado o disposto no Artigo 51 acima e as normas e
regulamentos aplicáveis.
Parágrafo 1º Quando de seu ingresso no Fundo, cada Cotista deverá assinar o Termo de
Adesão ao Regulamento, na forma do Anexo V, e indicar um representante responsável e
seu respectivo endereço de correio eletrônico para o recebimento das comunicações que
lhe sejam enviadas pela Administradora nos termos deste Regulamento.
Parágrafo 2º No ato de subscrição de quaisquer Cotas, o subscritor (i) assinará o boletim
de subscrição (que também será assinado pela Administradora), e (ii) se comprometerá a
integralizar as Cotas subscritas na forma prevista no anúncio de início de distribuição da
respectiva série de Cotas, respeitadas as demais condições previstas neste Regulamento.
Parágrafo 3º O extrato da conta de depósito emitido pela Administradora será o documento
hábil para comprovar (i) a obrigação da Administradora, perante o Cotista, de cumprir as
prescrições constantes deste Regulamento e das demais normas aplicáveis ao Fundo, e (ii)
a propriedade do número de Cotas pertencentes a cada Cotista.

Artigo 52

A partir do dia seguinte ao da 1ª Data de Emissão de cada série de Cotas Seniores ou de
Cotas Subordinadas Mezanino, seus respectivos valores unitários serão calculados todos
os Dias Úteis, para efeito de determinação dos valores de integralização, amortização ou
resgate, devendo corresponder ao menor dos seguintes valores: (i) o Patrimônio Líquido
dividido pelo número de Cotas Seniores ou de Cotas Subordinadas Mezanino em
circulação, ou (ii) o valor unitário da Cota Sênior ou Cota Subordinadas Mezanino no Dia
Útil imediatamente anterior, acrescido dos rendimentos no período com base na Meta de
Rentabilidade Prioritária estabelecida para a série no respectivo Suplemento.
Parágrafo 1º Os critérios de determinação do valor das Cotas Seniores ou das Cotas
Subordinadas Mezanino, definidos no caput deste Artigo, têm como finalidade definir qual
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a parcela do Patrimônio Líquido que deve ser prioritariamente alocada aos titulares das
Cotas Seniores ou das Cotas Subordinadas Mezanino na hipótese de amortização e/ou
resgate de suas Cotas, e não representam e nem devem ser considerados, em hipótese
alguma, como promessa ou obrigação legal ou contratual de remuneração por parte da
Administradora ou do Fundo. Independentemente do valor do Patrimônio Líquido, os
titulares das Cotas Seniores ou Cotas Subordinadas Mezanino não farão jus, em hipótese
alguma, quando da amortização ou resgate de suas Cotas, a uma remuneração superior ao
valor de tais Cotas, na respectiva Data de Amortização ou Data de Resgate, o que representa
o limite máximo de remuneração possível para essa classe de Cotas.
Parágrafo 2º Em todo Dia Útil, após a incorporação dos resultados descritos no caput deste
Artigo às Cotas Seniores e às Cotas Subordinadas Mezanino, o eventual excedente
decorrente da valorização da carteira do Fundo no período será incorporado às Cotas
Subordinadas.
Artigo 53

A partir do dia seguinte ao da Data de Subscrição Inicial de cada série de Cotas
Subordinadas, seu respectivo valor unitário será calculado todo Dia Útil, para efeito de
determinação de seu valor de integralização, amortização ou resgate, devendo corresponder
ao Patrimônio Líquido deduzido do valor das Cotas Seniores e Cotas Subordinadas
Mezanino em circulação, dividido pelo número de Cotas Subordinadas em circulação.
CAPÍTULO XI - AMORTIZAÇÃO E RESGATE DAS COTAS

Artigo 54

As Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino serão resgatadas integralmente pelo
Fundo nas respectivas Datas de Resgate, observado o previsto no respectivo Suplemento e
neste Capítulo.
Parágrafo 1º Se o Patrimônio Líquido assim permitir, as Cotas Subordinadas poderão ser
amortizadas, desde que as Razões de Garantia não fiquem desenquadradas.
Parágrafo 2º Não será realizada a amortização das Cotas Subordinadas caso: (i) tenha sido
identificado qualquer Evento de Avaliação ou Evento de Liquidação pela Administradora
em relação ao qual a Assembleia Geral ainda que não tenha se manifestado de forma
definitiva ou (ii) esteja em curso a liquidação do Fundo.

Artigo 55

Sem prejuízo do previsto no Artigo 57 abaixo, o Fundo poderá realizar Amortizações
Programadas de qualquer série de Cotas Seniores e de Cotas Subordinadas Mezanino a ser
emitida, de acordo com as condições estabelecidas no respectivo Suplemento.

Artigo 56

Observada a ordem de alocação dos recursos prevista nos Artigos 82 deste Regulamento,
e desde que o Patrimônio Líquido permita e o Fundo tenha Disponibilidades para tanto, a
Assembleia Geral poderá determinar alterações nas Amortizações Programadas de uma ou
mais séries específicas de Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino em circulação,
nas datas e valores a serem estipulados na referida Assembleia Geral.

Artigo 57

Os titulares das Cotas não poderão, em nenhuma hipótese, exigir do Fundo a amortização
ou o resgate de suas Cotas em condições diversas das previstas neste Regulamento e no
Suplemento de cada série ou respectivo termo de emissão.

CAPÍTULO XII - PAGAMENTO AOS COTISTAS
Artigo 58

Observada a ordem de alocação dos recursos prevista no Artigo 82 deste Regulamento, a
Administradora deverá transferir ou creditar os recursos financeiros do Fundo

Ϯϲ

7RWDO
5

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 1264, CONT_SOCIAL4, Página 56

3iJLQD



3URWRFRORQ GH jV K'RFXPHQWR UHJLVWUDGRHOHWURQLFDPHQWHSDUDILQVGHSXEOLFLGDGH
HRX HILFiFLD FRQWUD WHUFHLURVVRE Q HP QHVWH  2ILFLDO GH 5HJLVWUR GH 7tWXORV H
'RFXPHQWRVGD&RPDUFDGH6mR3DXOR$VVLQDGRGLJLWDOPHQWHSRU&DUORV$XJXVWR3HSSH(VFUHYHQWH

5HJLVWUR1




2ILFLDO
5

(VWDGR

,SHVS

5

5

5HJ&LYLO
5

7-XVWLoD
5

03~EOLFR

,66
5

&RQGXomR
5

'HVSHVDV
5

correspondentes (i) aos titulares das Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino, em
cada Data de Amortização ou Data de Resgate, conforme o caso, nos montantes apurados
conforme o Artigo 53 deste Regulamento, e (ii) aos titulares das Cotas Subordinadas, na
hipótese prevista no Artigo 79 deste Regulamento ou após o resgate integral das Cotas
Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino, nos montantes apurados conforme o Artigo 54
deste Regulamento.
Parágrafo 1º A Administradora efetuará o pagamento das amortizações ou resgates de
Cotas por meio de qualquer forma de transferência de recursos autorizada pelo BACEN.
Para os Cotistas que tiverem suas Cotas custodiadas em mercado de balcão organizado, o
pagamento da amortização será efetuado de acordo com os procedimentos adotados pelo
respectivo mercado.
Parágrafo 2º Os recursos depositados na Conta do Fundo deverão ser transferidos aos
titulares das Cotas, quando de sua amortização ou resgate, de acordo com os registros de
titularidade mantidos pela Administradora, nas respectivas Datas de Amortização ou Data
de Resgate, conforme o caso.
Parágrafo 3º Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional ou, na hipótese
prevista nos Artigos 74 e seguintes deste Regulamento, em Direitos de Crédito.
Parágrafo 4º Caso a data de pagamento dos valores devidos aos Cotistas não seja um Dia
Útil, a Administradora efetuará o pagamento no Dia Útil imediatamente subsequente, sem
qualquer acréscimo aos valores devidos.
Artigo 59

Somente será admitido o pagamento a Cotista, em Direitos de Crédito, no caso de
configuração de um dos Eventos de Liquidação ou, ainda, mediante prévia deliberação da
Assembleia Geral neste sentido nos casos de: (i) inexistência de liquidez para alienação
dos Direitos de Crédito, (ii) insuficiência de recursos, aplicados em outros Ativos
Financeiros ou em moeda corrente nacional no caixa do Fundo, para liquidação dos
pagamentos das amortizações e resgates ou (iii) por deliberação expressa da Assembleia
Geral de Cotistas.

Artigo 60

O previsto neste Capitúlo não constitui promessa de rendimentos, estabelecendo
meramente uma previsão de amortização e a preferência entre as diferentes séries e classes
de Cotas existentes. Portanto, as Cotas somente serão amortizadas se os resultados da
carteira do Fundo assim permitirem.
CAPÍTULO XIII - NEGOCIAÇÃO DAS COTAS

Artigo 61

As Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino do Fundo cuja oferta tenha sido
registrada na CVM e, não havendo nenhum impedimento legal, poderão ser registradas
para negociação em Bolsa de Valores ou Sistema de Balcão Organizado, a critério da
Administradora, cabendo aos intermediários assegurar que a aquisição de Cotas somente
seja feita por investidores profissionais.
Parágrafo 1º As Cotas do Fundo somente poderão ser transferidas ou alienadas fora do
âmbito de bolsas de valores e mercado de balcão organizado em caso de negociação privada
e desde que os eventuais compradores atestem à Administradora do Fundo sua condição de
investidores profissionais; ou então nas hipóteses de transmissão decorrente de lei ou de
decisão judicial.
Parágrafo 2º Na transferência de titularidade das Cotas fora de bolsa ou mercado de balcão
organizado, o alienante deverá apresentar o documento de arrecadação de receitas federais
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que comprove o pagamento do imposto de renda sobre o ganho de capital incidente na
alienação ou declaração sobre a inexistência de imposto devido.
Parágrafo 3º Caso, o Fundo venha a registrar as Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas
Mezanino para negociação em bolsa de valores ou sistema de balcão organizado, a critério
da Administradora, deverá ser observado que: (i) os Cotistas serão responsáveis pelo
pagamento de todos os custos, tributos ou emolumentos decorrentes da negociação ou
transferência de suas Cotas, e (ii) caberá exclusivamente aos eventuais intermediários da
negociação assegurar que os adquirentes das Cotas sejam Investidores Profissionais.
Parágrafo 4º Além dos itens “i” e “ii” do Parágrafo anterior será necessário para a
negociação das Cotas no mercado secundário a apresentação a CVM de relatório de
classificação de risco, conforme Instrução CVM 356, Artigo 23-A, III.
Artigo 62

Na hipótese de negociação de Cotas, a transferência de titularidade para a conta de depósito
do novo Cotista e o respectivo pagamento do preço será processado pelo Custodiante
somente após a verificação, pelo intermediário que representa o adquirente, da condição de
Investidor Profissional do novo Cotista.

CAPÍTULO XIV - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO
Artigo 63

Observadas as disposições legais aplicáveis, os Direitos de Crédito devem ser registrados
pelo valor efetivamente pago, sendo que o Patrimônio Líquido do Fundo corresponde à
soma algébrica das disponibilidades com o valor da carteira, mais os valores a receber,
menos as exigibilidades.

Artigo 64

Os Ativos Financeiros e Direitos de Crédito integrantes da carteira do Fundo terão seus
valores calculados todos os dias úteis, pelo Custodiante, mediante a utilização de
metodologia de apuração dos valores de acordo com critérios consistentes e passíveis de
verificação.
Parágrafo 1º Os seguintes critérios e metodologias serão observados pelo Custodiante na
apuração do valor dos Direitos de Crédito e dos demais Ativos Financeiros integrantes da
carteira do Fundo:
(a)

os ativos adquiridos com a intenção de mantê-los até o vencimento deverão ser
classificados como "títulos mantidos até o vencimento". Os demais ativos deverão
ser classificados na categoria "títulos para negociação";

(b)

os ativos não classificados como "títulos mantidos até o vencimento" serão marcados
a mercado, conforme as disposições constantes no manual de precificação da
Administradora; e

(c)

os Direitos de Crédito integrantes da carteira do Fundo que não tenham mercado
ativo terão seu valor calculado, todo dia útil, pelos custos de aquisição, acrescidos
dos rendimentos auferidos no período e deduzidas as provisões relativas à eventual
inadimplência dos mesmos.

Parágrafo 2º Todos os Direitos de Crédito adquiridos pelo Fundo serão classificados na
categoria “títulos mantidos até o vencimento” para efeito de avaliação, e serão avaliados
conforme a metodologia exposta na alínea “c” deste Artigo.
Parágrafo 3º Todos os demais ativos adquiridos pelo Fundo, ou seja, a parte do Patrimônio
Líquido que não estiver alocada em Direitos de Crédito, serão classificados na categoria
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“títulos para negociação”, e serão avaliados conforme a metodologia exposta na alínea “b”
deste Artigo.
Artigo 65

Os Direitos de Crédito vencidos e não pagos deverão ser provisionados de acordo com o
disposto na Instrução CVM 489, sendo admitida a reversão da respectiva provisão, desde
que por motivo justificado subsequente ao que levou a sua constituição, limitada ao seu
respectivo valor, observado o previsto no Artigo seguinte.

Artigo 66

As perdas e provisões com os Direitos de Crédito serão reconhecidas no resultado do
período conforme as regras e procedimentos definidos na Instrução CVM nº 489 e
conforme as regras abaixo de PDD adotadas pelo Fundo. O valor ajustado em razão do
reconhecimento das referidas perdas e provisões passará a constituir a nova base de custo,
admitindo-se a reversão de tais perdas e provisões, desde que por motivo justificado
subsequente ao que levou ao seu reconhecimento, limitada aos seus respectivos valores,
acrescidos dos rendimentos auferidos.
(a)

serão formados grupos de Direitos de Crédito com características comuns.

(b)

a formação desses grupos estará embasada em três fatores: (i) a localização
geográfica dos Devedores; (ii) o tipo de garantia dada; e (iii) o histórico de
inadimplência.

(c)

formados os grupos, os Direitos de Crédito serão avaliados com relação aos seus
riscos e à situação das garantias.

Parágrafo 1º A partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia de vencido de qualquer parcela de
Direitos de Crédito, a Administradora ou o Custodiante poderão antecipar a alocação da
provisão equivalente a 100% de perda do respectivo Sacado, em decorrência da situação e
monitoramento do crédito inadimplente.
Parágrafo 2º A provisão para devedores duvidosos atingirá os demais créditos do mesmo
Devedor, ou seja, ocorrerá o chamado “efeito vagão”.
Artigo 67

A rentabilidade obtida no passado pelo Fundo não representa garantia de resultados futuros.

CAPÍTULO XV - EVENTOS DE AVALIAÇÃO E EVENTOS DE LIQUIDAÇÃO
Artigo 68

São considerados eventos de avaliação do Fundo (os “Eventos de Avaliação”) quaisquer
dos seguintes eventos:
(a)

caso a Relação Mínima não seja atendida dentro do prazo estabelecido para o
reenquadramento, nos termos do Capítulo XVI deste Regulamento;

(b)

aquisição, pelo Fundo, de Direitos de Crédito em desacordo com os Critérios de
Elegibilidade em volume superior a 20% (vinte por cento) do Patrimônio Líquido;

(c)

a Relação Mínima ficar desenquadrada por 20 (vinte) Dias Úteis consecutivos;

(d)

inobservância da ordem de pagamentos ou aplicação dos recursos do Fundo,
conforme estabelecido neste Regulamento; e

(e)

pedido ou decretação de falência, intervenção, liquidação judicial ou extrajudicial,
Regime Especial de Administração Temporária ou regimes semelhantes com relação
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(i) à Administradora, e/ou (ii) ao Custodiante; a a renúncia feita pela Administradora
ou pelo Custodiante.
Parágrafo Único Sem prejuízo do disposto no Artigo 70 abaixo, na ocorrência de qualquer
Evento de Avaliação, o Fundo suspenderá imediatamente o pagamento de amortização de
Cotas Subordinadas. Concomitantemente, o Fundo interromperá os procedimentos de
aquisição de ativos para o Fundo, exceto os de liquidez imediata e diária.
Artigo 69

Ocorrendo qualquer Evento de Avaliação, será convocada Assembleia Geral, nos termos
do Capítulo XXII, para avaliar o grau de comprometimento das atividades do Fundo em
razão do respectivo Evento de Avaliação, podendo a Assembleia Geral deliberar (i) pela
não liquidação do Fundo, ou (ii) que o Evento de Avaliação que deu causa à Assembleia
Geral constitui um Evento de Liquidação, estipulando os procedimentos para a liquidação
do Fundo independentemente da convocação de nova Assembleia Geral, e aplicando-se o
disposto no Parágrafo 4º do Artigo 71 deste Regulamento.
Parágrafo 1º Mesmo que o Evento de Avaliação seja sanado antes da realização da
Assembleia Geral prevista no caput deste Artigo, a referida Assembleia Geral será instalada
e deliberará normalmente, podendo inclusive decidir pela liquidação do Fundo.
Parágrafo 2º Caso o Evento de Avaliação não dê causa à liquidação do Fundo, o Fundo
reiniciará o processo de aquisição de Direitos de Crédito, sem prejuízo da implementação
de eventuais ajustes aprovados pelos Cotistas na Assembleia Geral.

Artigo 70

São considerados eventos de liquidação antecipada do Fundo (os “Eventos de Liquidação”)
quaisquer dos seguintes eventos, sem prejuízos de outros expressamente assim definidos
neste Regulamento e na regulamentação vigente aplicável:
(a)

não execução das decisões da Assembleia Geral, em razão de Eventos de Avaliação,
nos prazos estabelecidos neste Regulamento ou definidos na respectiva Assembleia
Geral;

(b)

impossibilidade de aquisição de Direitos de Crédito necessários à Alocação Mínima
e que preencham aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão
especificadas neste Regulamento até o 90º (nonagésimo) dia contado da primeira
Data de Subscrição;

(c)

não pagamento, total ou parcial, da amortização de qualquer Cota Sênior ou Cota
Subordinadas Mezanino, nas respectivas Datas de Amortização; ou

(d)

amortização de Cotas Subordinadas em desacordo com o disposto neste
Regulamento.

Parágrafo 1º Ocorrendo qualquer dos Eventos de Liquidação, ou se a Assembleia Geral
definir pela liquidação do Fundo na hipótese de um Evento de Avaliação, a Administradora
deverá dar início aos procedimentos de liquidação antecipada do Fundo definidos nos
próximos Parágrafos deste Artigo.
Parágrafo 2º Na ocorrência de um Evento de Liquidação, a Administradora deverá (i)
interromper a aquisição de Direitos de Crédito, e (ii) convocar imediatamente uma
Assembleia Geral, a fim de que os titulares das Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino
deliberem sobre os procedimentos que serão adotados para preservar seus direitos,
interesses e prerrogativas, assegurando-se, no caso de decisão assemblear pela interrupção
dos procedimentos de liquidação antecipada do Fundo, o resgate das Cotas Seniores e
Subordinadas Mezanino detidas pelos Cotistas dissidentes.

ϯϬ

7RWDO
5

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 1264, CONT_SOCIAL4, Página 60

3iJLQD



3URWRFRORQ GH jV K'RFXPHQWR UHJLVWUDGRHOHWURQLFDPHQWHSDUDILQVGHSXEOLFLGDGH
HRX HILFiFLD FRQWUD WHUFHLURVVRE Q HP QHVWH  2ILFLDO GH 5HJLVWUR GH 7tWXORV H
'RFXPHQWRVGD&RPDUFDGH6mR3DXOR$VVLQDGRGLJLWDOPHQWHSRU&DUORV$XJXVWR3HSSH(VFUHYHQWH

5HJLVWUR1




2ILFLDO
5

(VWDGR
5

,SHVS
5

5HJ&LYLO
5

7-XVWLoD
5

03~EOLFR

,66
5

&RQGXomR
5

'HVSHVDV
5

Parágrafo 3º Não sendo instalada, em primeira convocação, a Assembleia Geral por falta
de quórum, a Administradora deverá dar início aos procedimentos referentes à liquidação
do Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento.
Parágrafo 4º Observada a deliberação da Assembleia Geral referida no Parágrafo 2º deste
Artigo, nas hipóteses de Evento de Liquidação ou de decisão da Assembleia Geral para a
liquidação do Fundo em razão de um Evento de Avaliação, o Fundo resgatará todas as
Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino compulsoriamente, ao mesmo tempo, em
igualdade de condições e considerando o valor da participação de cada Cotista no valor
total das Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino em circulação, observados os seguintes
procedimentos:

Artigo 71

(a)

a Administradora liquidará todos os investimentos e aplicações do Fundo,
transferindo todos os recursos para a Conta do Fundo, inclusive os recursos
eventualmente existentes na Conta de Arrecadação;

(b)

todos os recursos decorrentes do recebimento, pelo Fundo, dos valores dos Direitos
de Crédito, serão imediatamente destinados à Conta do Fundo devendo a Conta de
Arrecadação ser fechada imediatamente, com a transferência dos recursos existentes
para a Conta do Fundo; e

(c)

observada a ordem de alocação dos recursos definida no Capítulo XVII, o
Custodiante debitará a Conta do Fundo e procederá ao resgate antecipado das Cotas
Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino em circulação até o limite dos recursos
disponíveis.

Os recursos auferidos pelo Fundo nos termos do Parágrafo 4º do Artigo 71 acima serão
utilizados para o pagamento das Obrigações do Fundo de acordo a ordem de alocação de
recursos prevista no Capítulo XVII. Os procedimentos descritos no Parágrafo 4º do Artigo
71 acima somente poderão ser interrompidos após o resgate integral das Cotas Seniores e
Cotas Subordinadas Mezanino, quando o Fundo poderá promover o resgate das Cotas
Subordinadas.
Parágrafo Único Os titulares das Cotas Subordinadas poderão deliberar pela não liquidação
do Fundo, caso o Patrimônio Líquido do Fundo permita, observado o caput acima.

Artigo 72

Caso a Assembleia Geral delibere a liquidação do Fundo, ou na ocorrência de um Evento
de Liquidação do Fundo, as Cotas serão resgatadas, observados os seguintes
procedimentos:
(a)

a Administradora não adquirirá mais ativos para o Fundo e todos os recursos em
moeda corrente serão utilizados para o resgate das Cotas;

(b)

as Cotas Seniores terão prioridade no resgate sobre as Cotas Subordinadas Mezanino
e Cotas Subordinadas e, portanto, todos os recursos disponíveis no patrimônio do
Fundo serão prioritariamente alocados para amortização e resgate das Cotas
Seniores, de forma pro rata e proporcional ao valor dessas Cotas, sendo vedado
qualquer tipo de preferência, prioridade ou subordinação entre os titulares de Cotas
Seniores;

(c)

as Cotas Subordinadas Mezanino terão prioridade no resgate sobre as Cotas
Subordinadas e, portanto, todos os recursos disponíveis no patrimônio do Fundo
após a liquidação das Cotas Seniores serão prioritariamente alocados para
amortização e resgate das Cotas Subordinadas Mezanino, de forma pro rata e
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proporcional ao valor dessas Cotas, sendo vedado qualquer tipo de preferência,
prioridade ou subordinação entre os titulares de Cotas Subordinadas Mezanino; e
(d)

Artigo 73

as Cotas Subordinadas somente serão resgatadas após o resgate integral de todas as
Cotas Seniores, sendo, então, pago por cada Cota Subordinada o valor
correspondente à fração respectiva do eventual saldo remanescente do patrimônio
do Fundo.

Caso, em até 90 (noventa) dias contados do início da liquidação do Fundo, a totalidade das
Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino ainda não tenha sido resgatada mediante
pagamento em moeda corrente nacional, as Cotas Seniores, as Cotas Subordinadas
Mezanino e as Cotas Subordinadas em circulação poderão ser resgatadas mediante a dação
em pagamento da totalidade dos Direitos de Crédito e Ativos Financeiros integrantes da
carteira do Fundo, sem prejuízo das provisões necessárias para honrar com as despesas
corriqueiras do Fundo, podendo inclusive para tal, ser necessário aporte de recursos no
Fundo pelos Cotistas.
Parágrafo 1º Qualquer entrega de Direitos de Crédito Cedidos para fins de pagamento de
resgate aos Cotistas será realizada mediante a utilização de procedimento de rateio,
considerando o número de Cotas detido por cada Cotista na ocasião e o respectivo valor,
bem como a prioridade entre as classes de Cotas.
Parágrafo 2º Caso, após 180 (cento e oitenta) dias da data de ocorrência do Evento de
Liquidação, e/ou decisão assemblear que tiver aprovada a liquidação do Fundo em razão
de um Evento de Avaliação, e observadas as deliberações da Assembleia Geral que tiver
deliberado sobre o assunto, o Fundo não dispuser de recursos para o resgate integral das
Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino, nova Assembleia Geral será convocada para
ocorrer em até 30 (trinta) dias para deliberar sobre os procedimentos de constituição de um
condomínio, cuja fração ideal de cada Cotista titular de Cotas Seniores e Subordinadas
Mezanino serão calculadas em função do valor total das Cotas Seniores e Subordinadas
Mezanino em circulação, tendo-se como referência, para definição do valor das Cotas
Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino, a data em que foi decidida a liquidação do Fundo
para fins de pagamento de resgate das Cotas ainda em circulação. Mesmo na hipótese de
constituição de condominimo, e na medida no possível e do aplicável, deverá ser observado
os direitos, preferências e prioridades entre Cotistas nos termos deste Regulamento, bem
como tratados os prazos, forma e condições de pagamento aos Cotistas, podendo tal
Assembleia Geral optar pela manutenção do Fundo, sem a realização de novas operações
de aquisição de Direitos de Crédito, com o objetivo exclusivo de aguardar os respectivos
vencimentos ou cobrança dos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros detidos pelo
Fundo, de forma a permitir o pagamento de amortizações em moeda corrente nacional.
Parágrafo 3º Eventuais Direitos de Crédito e Ativos Financeiros remanescentes não
entregues ao condomínio dos Cotistas titulares de Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino
deverão ser entregues aos Cotistas titulares de Cotas Subordinadas, mediante a constituição
de um condomínio, proporcionalmente à sua participação no remanescente do patrimônio
do Fundo.
Parágrafo 4º Observados tais procedimentos, a Administradora estará desobrigada em
relação às responsabilidades estabelecidas neste Regulamento, ficando autorizada a
liquidar o Fundo perante as autoridades competentes.
Parágrafo 5º A Administradora deverá notificar os Cotistas, se for o caso: (i) para que
nomeiem um administrador para referidos condomínios de Direitos de Crédito e Ativos
Financeiros, na forma do Artigo 1.323 do Código Civil Brasileiro, e (ii) informando a
proporção de Direitos de Crédito e Ativos Financeiros a que cada Cotista terá direito, sem
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que isso represente qualquer responsabilidade da Administradora perante os Cotistas após
a constituição dos condomínios de que trata o item anterior.
Parágrafo 6º Caso os Cotistas não procedam à nomeação do administrador do condomínio
acima referido, essa função será exercida pelo Cotista Subordinado que detiver a maioria
das Cotas Subordinadas em circulação.
Parágrafo 7º O Custodiante e/ou a Empresa de Guarda fará a guarda dos Documentos
Comprobatórios e da documentação relativa aos Ativos Financeiros integrantes da carteira
do Fundo, respectivamente, pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da constituição dos
condomínios referidos acima, dentro do qual os administradores dos condomínios
indicarão à Administradora e ao Custodiante a hora e o local para que seja feita a entrega
dos Documentos Comprobatórios e da documentação relativa aos Ativos Financeiros.
Expirado este prazo, a Administradora poderá promover a consignação dos Documentos
Comprobatórios e da documentação relativa aos Ativos Financeiros, na forma do Artigo
334 do Código Civil Brasileiro.
Artigo 74

A liquidação do Fundo será gerida pela Administradora, observado o que dispõe este
Regulamento ou o que for deliberado na Assembleia Geral. Ademais, pelo exposto nesta
cláusula, estão os Cotistas Seniores cientes e concordes com que, nos casos de um Evento
de Avaliação ou Evento de Liquidação, a Assembleia Geral será soberana para, desde que
observadas as regras, limites, restrições e parâmetros estabelecidos neste Regulamento,
deliberar todo e qualquer fato atinente à liquidação do Fundo, inclusive: (i) a imediata
liquidação do Fundo, sem prejuízo das provisões necessárias para honrar com as despesas
corriqueiras do Fundo, podendo inclusive para tal, ser necessário aporte de recursos no
Fundo pelos Cotistas, sujeitando tais Cotistas ao recebimento em Direitos de Crédito e
Ativos Financeiros, sendo certo que neste caso os titulares de todas as Cotas Seniores serão
tratados de forma igualitária, podendo ocorrer o recebimento, em Direitos de Crédito,
Ativos Financeiros ou moeda corrente, por meio de amortizações de principal e juros em
datas e períodos divergentes dos originalmente previstos nos respectivos Suplementos, ou
(ii) a manutenção do Fundo, com a suspensão da compra de novos Direitos de Crédito e a
distribuição periódica e igualitária dos resultados da liquidação dos Direitos de Crédito
entre os Cotistas Seniores, em moeda corrente, por meio de amortizações de principal e
juros em datas e períodos divergentes dos originalmente previstos no Suplemento.

Artigo 75

Conforme indicado no item anterior, ficam os Cotistas cientes de que a deliberação de
qualquer Assembleia Geral, convocada em razão dos eventos descritos nesta cláusula,
poderá resultar em alteração do cronograma de amortizações inicialmente previsto para
cada série ou classe de Cotas.
CAPÍTULO XVI - ENQUADRAMENTO À RELAÇÃO MÍNIMA

Artigo 76

Desde a 1ª Data de Emissão de Cotas Seniores até a última Data de Resgate, a
Administradora verificará, todo Dia Útil se a Relação Mínima prevista neste Artigo.
a. No máximo 55% (cinquenta e cinco por cento) do patrimônio líquido do FUNDO será
representado por Cotas Seniores; consequentemente, no mínimo, 45% (quarenta e cinco
por cento) do patrimônio líquido do FUNDO será representado por Cotas Subordinadas
(“Razão de Garantia Sênior”);
b. Desde que existam Cotas Mezanino A em circulação, o somatório do valor das Cotas
Subordinadas Mezanino B, Cotas Subordinadas Mezanino C e Cotas Subordinadas
Júnior, deverá representar, no mínimo, 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do
FUNDO (“Razão de Garantia A”);
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c. Desde que existam Cotas Mezanino B em circulação, o somatório do valor das Cotas
Subordinadas Mezanino C e Cotas Subordinadas Júnior deverá representar, no mínimo,
5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do FUNDO (“Razão de Garantia B”); e
d. Desde que existam Cotas Mezanino C em circulação, o somatório do valor das Cotas
Subordinadas Júnior deverá representar, no mínimo, 3% (três por cento) do patrimônio
líquido do FUNDO (“Razão de Garantia C”).
Artigo 77

Caso a Relação Mínima permaneça inferior aos limites indicados no Artigo 76, a
Administradora deverá comunicar os titulares de Cotas Subordinadas para que decidam se
realizarão aporte adicional de recursos para o reenquadramento do Fundo à Relação
Mínima, mediante a emissão e subscrição de novas Cotas Subordinadas (o “Aviso de
Desenquadramento”).
Parágrafo 1º Caso os titulares das Cotas Subordinadas decidam que não realizarão o aporte
adicional de recursos indicado no caput deste Artigo, ou não enviem resposta à
Administradora em 15 (quinze) dias contados da comunicação da Administradora prevista
no caput deste Artigo, a Administradora convocará a Assembleia Geral para deliberação
sobre Evento de Avaliação.
Parágrafo 2º Caso os Cotistas Subordinados desejem integralizar novas Cotas
Subordinadas, deverão se comprometer, de modo irretratável e irrevogável, a subscrever
Cotas Subordinadas em valor equivalente a, no mínimo, o necessário para
reenquadramento da Relação Mínima, em até 30 (trinta) Dias Úteis contados do
recebimento do Aviso de Desenquadramento, integralizando-as em moeda corrente
nacional e/ou em Direitos de Crédito.

Artigo 78

Caso a Relação Mínima seja a qualquer momento superior aos limites indicados no Artigo
76 (o “Excesso de Cobertura”), a Administradora poderá realizar a amortização parcial das
Cotas Subordinadas, até que a Relação Mínima retorne ao limite mínimo estabelecido no
Artigo acima, mediante solicitação dos respectivos Cotistas e desde que não esteja em curso
qualquer Evento de Liquidação.
Parágrafo 1º Para fins do previsto no caput deste Artigo, a Administradora deverá
comunicar a ocorrência de Excesso de Cobertura aos titulares de Cotas Subordinadas
semanalmente.
Parágrafo 2º Os titulares das Cotas Subordinadas deverão comunicar à Administradora, em
até 3 (três) dias contados da comunicação prevista no Parágrafo 1º deste Artigo, a parcela
de Cotas Subordinadas que deverá ser amortizada.
Parágrafo 3º A Administradora deverá realizar a amortização parcial das Cotas
Subordinadas em até 1 (um) dias útil após o recebimento da comunicação dos Cotistas
prevista no Parágrafo 2º deste Artigo.
Parágrafo 4º O montante do Excesso de Cobertura não utilizado para fins de amortização
de Cotas Subordinadas, na forma deste Artigo, deverá integrar o Patrimônio Líquido do
Fundo.

Artigo 79

A Assembleia Geral, a qualquer tempo, mediante recomendação da Gestora e desde que
não implique em redução da classificação de risco das Cotas Seniores, poderá alterar a
relação de Cotas Seniores e Cotas Subordinadas, desde que por meio da diminuição dos
percentuais indicados no Artigo 76.
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CAPÍTULO XVII - ORDEM DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS
Artigo 80

Artigo 81

Diariamente, a partir da 1ª Data de Emissão de Cotas e até a liquidação integral das
Obrigações do Fundo, sempre preservada a manutenção de sua boa ordem legal,
administrativa e operacional, a Administradora se obriga a utilizar os recursos disponíveis
para atender às exigibilidades do Fundo, obrigatoriamente, na seguinte ordem de
preferência:
(a)

pagamento dos Encargos do Fundo, devidos nos termos deste Regulamento e da
legislação e regulamentação aplicável;

(b)

provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do
Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês
calendário em que for efetuado o respectivo provisionamento;

(c)

devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezaninos dos
valores aportados ao Fundo, nos termos do Artigo 59 deste Regulamento, por meio
do resgate ou amortização da série de Cotas específicas;

(d)

aquisição de Direitos de Crédito e Ativos Financeiros, conforme disposto neste
Regulamento; e

(e)

pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas
Subordinadas, observados os termos e as condições deste Regulamento.

Exclusivamente na hipótese de liquidação do Fundo, os recursos decorrentes da
integralização das Cotas e do recebimento dos ativos integrantes da carteira do Fundo,
serão alocados na seguinte ordem:
(a)

pagamento dos Encargos do Fundo, devidos nos termos deste Regulamento e da
legislação e regulamentação aplicável, ou provisionamento em caso tais Encargos
ocorram em data futura;

(b)

amortização das Cotas Seniores em circulação, observados os termos e as condições
deste Regulamento e dos respectivos Suplementos;

(c)

amortização das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação, observados os termos
e as condições deste Regulamento e dos respectivos Suplementos; e

(d)

amortização de Cotas Subordinadas em circulação, observados os termos e as
condições deste Regulamento.
CAPÍTULO XVIII - POLÍTICA E CUSTOS DE COBRANÇA

Artigo 82

Os Direitos de Crédito, inclusive inadimplidos, serão objeto da Política de Cobrança
(Anexo IV deste Regulamento).

Artigo 83

A cobrança dos Direitos de Crédito terá início previamente aos seus respectivos
vencimentos, podendo o Fundo:
(a)

valer-se da emissão de boletos bancários como modalidade mais usual para a
cobrança dos Direitos de Crédito, sempre indicando a Conta de Arrecadação;
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(b)

receber e cobrar os Direitos de Crédito dos seus respectivos Devedores, através de
medidas judiciais e/ou extrajudiciais, devendo ser indicada a Conta do Fundo para
os pagamentos pelos Devedores ou pagadores dos Direitos de Crédito cobrados
judicial ou extrajudicialmente, conforme o caso;

(c)

notificar os Devedores da cessão dos Direitos de Crédito através do próprio boleto
de que trata o item “a” anterior e/ou correspondência específica; e

(d)

confirmar, com os Devedores, os dados para a cobrança dos Direitos de Crédito.

Artigo 84

Pode-se resumir a forma de liquidação dos Direitos Créditos como sendo feita através da
cobrança dos créditos devidos e, caso necessário, da utilização das garantias previstas nos
Documentos Comprobatórios.

Artigo 85

Todos os custos e despesas incorridos pelo Fundo para preservação de seus direitos e
prerrogativas e/ou com a cobrança judicial ou extrajudicial dos Direitos de Crédito e dos
Ativos Financeiros serão de inteira responsabilidade do Fundo ou dos Cotistas, não estando
a Administradora, a Gestora, a Consultora Especializada, o Agente de Cobrança ou o
Custodiante de qualquer forma obrigados pelo adiantamento ou pagamento ao Fundo dos
valores necessários à cobrança dos seus ativos. A Administradora, a Gestora, a Consultora
Especializada, o Agente de Cobrança e o Custodiante não serão responsáveis por quaisquer
custos, taxas, despesas, emolumentos, honorários advocatícios e periciais ou quaisquer
outros encargos relacionados com os procedimentos aqui referidos, que tenham sido
incorridos pelo Fundo em face de terceiros ou das Cedentes, os quais deverão ser custeados
pelo próprio Fundo.

Artigo 86

As despesas relacionadas com as medidas judiciais e/ou extrajudiciais necessárias à
preservação dos direitos e prerrogativas do Fundo e/ou a cobrança judicial ou extrajudicial
dos Direitos de Crédito e dos Ativos Financeiros serão suportadas diretamente pelo Fundo
até o limite do valor das Cotas Subordinadas em circulação. A parcela que exceder a este
limite deverá ser previamente aprovada pelos titulares das Cotas Seniores e Cotas
Subordinadas Mezanino em Assembleia Geral convocada especialmente para esse fim e,
se for o caso, será por eles aportada diretamente ao Fundo por meio da subscrição e
integralização de série de Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino específicas,
considerando o valor da participação de cada titular de Cotas Seniores e Cotas
Subordinadas Mezanino no valor total das Cotas em circulação, na data da respectiva
aprovação. Os recursos aportados ao Fundo pelos Cotistas serão reembolsados por meio do
resgate ou amortização da respectiva série de Cotas Seniores e Cotas Subordinadas
Mezanino específicas, de acordo com os procedimentos previstos neste Regulamento.
Parágrafo 1º Fica estabelecido que, observada a manutenção do regular funcionamento do
Fundo, nenhuma medida judicial ou extrajudicial será iniciada ou mantida pelo Fundo antes
do recebimento integral do adiantamento a que se refere o caput deste Artigo, quando o
Fundo, por si só, não tiver recurso para tanto. A Administradora, a Gestora, a Consultora
Especializada, o Agente de Cobrança e o Custodiante não serão responsáveis por qualquer
dano ou prejuízo sofrido pelo Fundo e/ou por qualquer dos Cotistas em decorrência da não
propositura (ou prosseguimento), pelo Fundo, de medidas judiciais ou extrajudiciais
necessárias à preservação de seus direitos e prerrogativas, inclusive caso os Cotistas não
aportem os recursos suficientes para tanto na forma deste Capítulo.
Parágrafo 2º As despesas a que se refere o caput deste Artigo são aquelas mencionadas na
alínea (f) do Artigo 36 deste Regulamento.
Parágrafo 3º Todos os valores aportados pelos Cotistas ao Fundo nos termos do caput deste
Artigo deverão ser feitos em moeda corrente nacional, livres e desembaraçados de
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quaisquer taxas, impostos, contribuições e/ou encargos, presentes ou futuros, que incidam
ou venham a incidir sobre tais valores, incluindo as despesas decorrentes de tributos ou
contribuições (inclusive sobre movimentações financeiras) incidentes sobre os pagamentos
intermediários, independentemente de quem seja o contribuinte e de forma que o Fundo
receba as referidas verbas pelos seus valores integrais e originais, acrescidos dos valores
necessários para que o Fundo possa honrar integralmente com suas obrigações nas
respectivas datas de pagamento, sem qualquer desconto ou dedução, sendo expressamente
vedada qualquer forma de compensação.
CAPÍTULO XIX - CUSTODIANTE
Artigo 87

A SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A, instituição financeira
devidamente autorizada para tanto, com sede na cidade de São Paulo, na Av. Brigadeiro
Faria Lima nº 1355, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 62.285.390/0001-40, como
custodiante, será responsável pelas atividades abaixo descritas, sem prejuízo de outras que
sejam previstas na regulamentação aplicável e neste Regulamento (“Custodiante”).

Artigo 88

Como Custodiante realizará as seguintes atividades:
(a)

validar os Direitos de Crédito em relação aos Critérios de Elegibilidade;

(b)

receber e verificar os Documentos Comprobatórios referentes aos Direitos de
Crédito cedidos;

(c)

durante o funcionamento do Fundo, em periodicidade trimestral, verificar os
Documentos Comprobatórios referentes aos Direitos de Crédito cedidos;

(d)

providenciar a liquidação física e financeira dos Direitos de Crédito cedidos,
evidenciados pelos respectivos Contratos de Cessão e Documentos Comprobatórios;

(e)

fazer a custódia e a guarda dos Documentos Comprobatórios e da documentação
relativa aos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo;

(f)

diligenciar para que sejam mantidos, a suas expensas, por si ou por empresa
especializada independente, atualizados e em perfeita ordem, os Documentos
Comprobatórios, com metodologia preestabelecida e de livre acesso para a empresa
de auditoria independente, a Agência Classificadora de Risco e os órgãos
reguladores;

(g)

cobrar e receber, em nome do Fundo, pagamentos, resgate de títulos ou qualquer
outra renda relativa aos Direitos de Crédito cedidos e aos Ativos Financeiros
integrantes da carteira do Fundo, diretamente em: (i) Conta de Arrecadação de
titularidade do Fundo; ou (ii) Conta Escrow instituída pelas partes junto a instituições
financeiras, sob contrato, destinada a acolher depósitos a serem feitos pelo devedor
e ali mantidos em custódia, para liberação após o cumprimento de requisitos
especificados e verificados pelo Custodiante; e

(h)

fazer a escrituração de Cotas do Fundo;88

Parágrafo 1º O Custodiante ou terceiro por ele contratado realizará a verificação do lastro
dos Direitos de Crédito, referida nos itens “b” e “c” deste Artigo, por amostragem na forma
do Anexo IV a este Regulamento, uma vez que estão sendo considerados logo no início
das operações do Fundo, os seguintes parâmetros:
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Parágrafo 3º Sem prejuízo de sua responsabilidade, o Custodiante poderá contratar,
conforme a legislação em vigor, terceiro para efetuar a guarda dos Documentos
Comprobatórios, nos termos dos itens “e” e “f” deste Artigo (“Empresa de Guarda”).
Parágrafo 4º Os prestadores de serviço contratados nos termos do Parágrafo 2º e 3º acima
não podem ser (i) originador; (ii) Cedente; (iii) Consultoria Especializada; ou (iv) Gestor.
A restrição também se aplica a partes relacionadas, tal como definidas pelas regras
contábeis que tratam desse assunto.
Parágrafo 5º Os serviços de cobrança escritural dos boletos bancários para pagamento dos
Direitos de Crédito serão prestados pelo Banco Cobrador, sendo os valores pagos pelos
Devedores recebidos na Conta de Arrecadação de titularidade do Fundo.
Parágrafo 6º Os serviços de cobrança dos Direitos de Crédito inadimplidos serão realizados
pela Gestora.
Artigo 89

No exercício de suas funções, o Custodiante está autorizado a:
(a)

movimentar, em nome do Fundo, as contas de depósito específicas abertas
diretamente em nome do Fundo (i) no SELIC; (ii) no sistema de liquidação
financeira administrado pela CETIP; ou (iii) em instituições ou entidades autorizadas
a prestação desses serviços pelo BACEN ou pela CVM em que os Ativos Financeiros
sejam tradicionalmente negociados, liquidados ou registrados, sempre com estrita
observância deste Regulamento; e

(b)

efetuar o pagamento dos Encargos do Fundo, desde que existam recursos disponíveis
e suficientes para tanto.

CAPÍTULO XX – GESTORA, CONSULTORIA ESPECIALIZADA E AGENTE DE
COBRANÇA
Artigo 90

A atividade de gestão de Ativos Financeiros e Direitos de Crédito do Fundo é exercida pela
TERCON INVESTIMENTOS LTDA, nome de Fantasia Tercon Asset, sociedade com sede
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Américo Brasiliense, 1765, 3º andar,
CEP 04715-005, inscrita no CNPJ sob o n° 09.121.454/0001-95 (a “Gestora”).
Parágrafo 1º Observadas à regulamentação em vigor e as limitações estabelecidas neste
Regulamento (Política de Investimento, e de Composição e Diversificação da Carteira do
Fundo nos termos do Capitulo V), a Gestora tem poderes para praticar todos e quaisquer
atos de gestão dos Ativos Financeiros e Direitos de Crédito da Carteira do Fundo, devendo
envidar esforços para que o Fundo mantenha o prazo médio de sua carteira de Ativos
Financeiros em níveis que possibilitem o enquadramento do Fundo, para fins tributários,
como um fundo de investimento de longo prazo, conforme o disposto na Instrução
Normativa nº 487, de 30 de dezembro de 2004, emanada pela Secretaria da Receita Federal
- Ministério da Fazenda, conforme alterada, de tempos em tempos, ou conforme a
regulamentação que venha a substituí-la, durante o prazo de duração do Fundo.
Parágrafo 2º Nos termos do Contrato de Gestão, a Gestora será responsável por todos os
serviços e procedimentos relativos à:
(a)

análise, avaliação, aquisição, subscrição, alienação, conversão, permuta e seleção
dos Ativos Financeiros e seleção dos Direitos de Crédito adquiridos pelo Fundo,
conforme estabelecido no Contrato de Gestão e no Regulamento vigente;
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(b)

cumprir fielmente as disposições do Contrato de Gestão, do Regulamento, do Código
de Auto-Regulação de Fundos de Investimento da ANBIMA (o “Código de AutoRegulação”) e da legislação aplicável ao Fundo;

(c)

respeitar estritamente a Política de Investimento e a classificação do Fundo, os
limites previstos em Regulamento, os riscos e critérios de composição da carteira,
inclusive eventuais regulamentações específicas dos órgãos reguladores, tais como
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados e SPC - Secretaria de Previdência
Complementar;

(d)

fornecer informações pertinentes aos Ativos Financeiros e Direitos de Crédito
negociados pela carteira do Fundo, tais como identificação, dados, características,
valores e datas;

(e)

exercer as suas atividades buscando sempre as melhores condições para o Fundo;

(f)

fornecer ao Administrador e às autoridades fiscalizadoras competentes, quando for
o caso, na esfera de sua competência, quaisquer informações relativas às operações
do Fundo e às demais atividades que vierem a desenvolver durante a gestão da
carteira;

(g)

às suas próprias expensas, assumir diretamente a defesa ou, quando não for possível,
fornecer tempestivamente, no menor prazo possível, os recursos financeiros e
subsídios para que o Administrador defenda os interesses do Fundo em eventuais
notificações, avisos, autos de infração, multas ou qualquer outra penalidade aplicada
pelas autoridades fiscalizadoras competentes, decorrentes das operações
desenvolvidas pelo Fundo;

(h)

arcar com os custos extraordinários, não previstos no regulamento do Fundo,
decorrentes de comprovada ação ou omissão na execução das atividades que lhe
foram atribuídas por este contrato, inclusive reembolsando o Administrador na
hipótese deste eventualmente arcar com tais custos;

(i)

manter sistemas internos e externos, meios de telecomunicação, local e pessoal
treinado para impedir interrupções na execução das atividades para as quais foi
contratado pelo Fundo, decorrentes de atos ou fatos imprevistos, tais como greves e
falhas de sistemas de informática e telecomunicações;

Parágrafo 3º O Fundo outorgará a Gestora, nos termos do respectivo Contrato de Gestão,
todos os poderes necessários à realização dos serviços descritos no Parágrafo 2º deste
Artigo.
Parágrafo 4º Nenhum Direito de Crédito poderá ser adquirido pelo Fundo sem que tenha
sido previamente selecionado pela Gestora, conforme previsto no Regulamento.
Parágrafo 5º Pela prestação dos seus serviços, a Gestora terá direito, a título de taxa de
gestão, a uma parcela da Taxa de Administração a ser definida através do Contrato de
Gestão, sendo paga diretamente pelo Fundo.
Parágrafo 6º A Gestora poderá ser destituída de suas funções a qualquer momento e
independente de qualquer notificação prévia, na hipótese de descredenciamento por parte
da CVM, decretação de falência da Gestora, pedido de recuperação judicial ou propositura
de recuperação extrajudicial pela Gestora, e/ou por vontade única e exclusiva dos Cotistas,
reunidos em Assembleia Geral, observado o quórum de deliberação de que trata o Capítulo
XXII. Nestas hipóteses, a Administradora assumirá automaticamente as funções da Gestora
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e convocará, para realização no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do evento,
para deliberação acerca da substituição da sociedade destituída. É facultado aos Cotistas
que detenham ao menos 20% (vinte por cento) das Cotas, em qualquer caso, convocar a
Assembleia Geral na inércia da Administradora.
Parágrafo 7º A renúncia da Gestora somente se dará por intermédio de carta com aviso de
recebimento ou telegrama com comunicação de entrega endereçado à Administradora, à
qual caberá convocar a Assembleia Geral no prazo máximo de 30 (trinta) dias para adotar
as providências cabíveis. Nesta hipótese, a Gestora deverá permanecer no exercício regular
de suas respectivas funções até que seja efetivamente substituída, o que deverá ocorrer no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos. Findo esse prazo sem a devida substituição,
as funções da sociedade renunciante passará a ser exercida pela Administradora até que o
Fundo possa contratar a nova Gestora, conforme o caso.
Parágrafo 8º A Administradora assumirá, temporariamente, as funções da Gestora até que
nova gestora seja contratada na hipótese de descredenciamento da Gestora, ou de renúncia,
se no prazo de 60 (sessenta) dias, novo gestor não for indicado em Assembleia Geral.
Consultor Especializado
Artigo 91

A AMR Fomento Mercantil Ltda., empresa com sede na Cidade de São Paulo, Estado
São Paulo, Rua Líbero Badaró, 425, 18º andar, CEP 01009-000, inscrita no CNPJ/MF sob
o Nº 08.299.045/0001-10.
Parágrafo 1º Sem prejuízo de outras atribuições impostas pela regulamentação em vigor,
pelo presente Regulamento e pelo contrato celebrado com a Administradora, em nome do
Fundo, a Consultora Especializada será responsável por analisar e apresentar, para seleção
pela Gestora, os Cedentes e Devedores, bem como os Direitos Creditórios que poderão
integrar a carteira do Fundo, observadas a Política de Crédito.

Agentes de Cobrança
Artigo 92 A (i) Invista Crédito e Investimento S.A., empresa com sede na Cidade de São Paulo,
Estado São Paulo, Rua Tabapuã, 81, 11º andar, CEP n. 04.533-010, inscrita no CNPJ/MF
sob o Nº 12.049.737/0001-88; e (ii) a AGG Serviços de Apoio Administrativo Ltda.,
sociedade com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 81, 11º andar,
Cj. 111, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.113.480/0001-04,
foram contratadas, nos termos da legislação vigente, para sem prejuízo de outras
atribuições impostas pela regulamentação em vigor, pelo presente Regulamento e pelo
contrato celebrado com a Administradora, em nome do Fundo, realizar, a expensas e em
nome do Fundo, a cobrança extrajudicial e a cobrança judicial dos Direitos Creditórios
Cedidos vencidos e não pagos, de acordo com a Política de Cobrança e as demais condições
estabelecidas no contrato celebrado com a Administradora, em nome do Fundo.
Artigo 93 A rescisão do contrato com qualquer dos prestadores de serviço, excluída a prestação dos
serviços de administração, deverá contar com a anuência por escrito da maioria absoluta
das Quotas Subordinadas Júnior.
Artigo 94 As demonstrações financeiras do Fundo serão auditadas por auditor independente
devidamente registrado na CVM.
CAPÍTULO XXI - ASSEMBLEIA GERAL
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Sem prejuízo das demais atribuições previstas neste Regulamento, compete privativamente
à Assembleia Geral, observados os quóruns de deliberação estabelecidos neste
Regulamento:
(a)

tomar, anualmente, no prazo máximo de 4 (quatro) meses após o encerramento do
exercício social, as contas relativas ao Fundo e deliberar sobre as demonstrações
financeiras apresentadas pela Administradora;

(b)

alterar o Regulamento do Fundo;

(c)

deliberar sobre a contratação ou substituição da Administradora;

(d)

deliberar sobre a contratação ou substituição do Custodiante, da Gestora, da
Consultora Especializada e do Agente de Cobrança;

(e)

deliberar sobre (i) a elevação da Taxa de Administração cobrada pela
Administradora, inclusive na hipótese de restabelecimento de taxa que tenha sido
objeto de redução;

(f)

deliberar sobre amortização e o resgate de Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino
em circulação, sua valorização (inclusive alteração da remuneração prevista para as
Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino), prazos das Cotas, bem como sobre
a alteração das características, vantagens, direitos e obrigações das Cotas Seniores e
Cotas Subordinadas Mezanino;

(g)

deliberar sobre alteração aos Critérios de Elegibilidade, Eventos de Avaliação,
Eventos de Liquidação e/ou Relação Mínima;

(h)

deliberar sobre distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo;

(i)

deliberar sobre a incorporação, fusão ou cisão do Fundo, observado o procedimento
do Capítulo XV deste Regulamento conforme aplicável; e

(j)

deliberar sobre a liquidação ou prazo de liquidação do Fundo, observado o
procedimento do Capítulo XV deste Regulamento conforme aplicável.

(k)

deliberar a emissão de novas Cotas Mezanino e Seniores, mediante a aprovação da
maioria simples dos titulares de Cotas Subordinadas Junior.

Artigo 96

O Regulamento poderá ser alterado independentemente de Assembleia Geral, sempre que
tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a determinações das
autoridades competentes e de normas legais ou regulamentares, incluindo correções e
ajustes de caráter não material nas definições e nos parâmetros utilizados no cálculo dos
índices estabelecidos neste Regulamento, devendo tal alteração ser providenciada,
impreterivelmente, no prazo determinado pelas autoridades competentes.

Artigo 97

A convocação da Assembleia Geral deve ser feita com 10 (dez) dias de antecedência,
quando em primeira convocação, e com 5 (cinco) dias de antecedência, quando em segunda
convocação, sendo admitido que a segunda convocação seja realizada juntamente com a
primeira, e far-se-á por meio de aviso publicado em periódico utilizado para a divulgação
das informações do Fundo ou enviado por meio de correio eletrônico ou carta com aviso
de recebimento aos Cotistas, dos quais constarão o dia, a hora e o local em que será
realizada a Assembleia Geral e, ainda que de forma sucinta, a ordem do dia, sempre
acompanhada das informações e dos elementos adicionais necessários à análise prévia
pelos Cotistas das matérias objeto da Assembleia Geral.
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Parágrafo 1º A Assembleia Geral poderá ser convocada (i) pela Administradora ou (ii) por
Cotistas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) das Cotas em circulação.
Parágrafo 2º A Assembleia Geral se instalará em primeira ou e em segunda convocação,
com qualquer número de Cotistas e as deliberações sendo as deliberaçõe tomadas de acordo
com o quorum definido no Artigo 97 deste Regulamento. Independentemente das
formalidades previstas na lei e neste Regulamento, será considerada regular a Assembleia
Geral a que comparecerem todos os Cotistas.
Parágrafo 3º A presidência da Assembleia Geral caberá à Administradora, quando esta
estiver presente à Assembleia Geral. Na ausência da Administradora, o presidente da
Assembleia será eleito pelo voto da maioria dos Cotistas presentes.
Parágrafo 4º Sem prejuízo do disposto no Parágrafo 5º deste Artigo, a Administradora e/ou
os Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) das Cotas em circulação
poderão convocar representantes da Gestora, do Custodiante, da Auditoria Independente
ou quaisquer terceiros, para participar das Assembleias Gerais, sempre que a presença de
qualquer dessas pessoas seja relevante para a deliberação da ordem do dia.
Parágrafo 5º Independentemente de quem tenha convocado, o representante da
Administradora deverá comparecer a todas as Assembleias Gerais e prestar aos Cotistas as
informações que lhe forem solicitadas. Todavia, a ausência do representante da
Administradora não invalidará, inviabilizará ou anulará a Assembleia Geral que tiver sido
instalada com o quórum mínimo estabelecido neste Regulamento, conforme limites da
legislação aplicável.
Parágrafo 6º Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral deve realizar-se no local
onde a Administradora tiver a sede, e, quando for realizada em outro local, os anúncios ou
as cartas endereçadas aos condôminos devem indicar, com clareza, o lugar da reunião, que
em nenhum caso pode realizar-se fora da localidade da sede.
Artigo 98

A cada Cota corresponde 1 (um) voto, sendo admitida a representação do Cotista por
mandatário legalmente constituído há menos de l (um) ano, sendo que o instrumento de
mandato deverá ser depositado na sede da Administradora no prazo de 2 (dois) dias úteis
antes da data de realização da Assembleia Geral. Não têm direito a voto na Assembleia
Geral a Administradora e seus empregados ou administradores.

Artigo 99

Ressalvado o disposto no Parágrafo Único deste Artigo e observado o previsto na
regulamentação aplicável, toda e qualquer matéria submetida à deliberação dos Cotistas
deverá ser aprovada em primeira convocação pelos votos favoráveis dos titulares da
maioria das Cotas emitidas e, em segunda convocação pelos votos favoráveis dos titulares
da maioria das Cotas presentes à Assembleia Geral.

Parágrafo Único. As deliberações contidas no Artigo 93 e demais deliberações de Assembleia
dependerão de aprovação superior a 50% dos titulares de Cotas Subordinadas e Cotas Seniores em
circulação.
Artigo 100 As deliberações tomadas pelos Cotistas, observados os quóruns estabelecidos neste
Regulamento, serão existentes, válidas e eficazes perante o Fundo e obrigarão a todos os
Cotistas, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral ou do voto que
tiver nela proferido.
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Artigo 101 Os Cotistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia a fim de deliberar sobre
matéria de seu interesse, observados os procedimentos de convocação e deliberação
previstos neste Regulamento.
Artigo 102 As decisões da Assembleia Geral devem ser divulgadas aos Cotistas no prazo máximo de
30 (trinta) dias de sua realização.
Parágrafo Único A divulgação referida no caput deve ser providenciada, a critério da
Administradora, mediante anúncio publicado no periódico utilizado para a divulgação de
informações do Fundo, por meio de carta, com aviso de recebimento, endereçada a cada
Cotista ou por meio eletrônico com confirmação de recebimento de cada cotista.
CAPÍTULO XXII - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Artigo 103 O Fundo terá escrituração contábil própria.
Artigo 104 As demonstrações financeiras anuais do Fundo estarão sujeitas às normas definidas pela
Instrução CVM nº 489, de 14 de janeiro de 2011 e serão auditadas anualmente pela
Auditoria Independente.
Artigo 105 O exercício social do Fundo terá a duração de 1 (um) ano e se encerrará no dia 31 de agosto
de cada ano.
Artigo 106 A Administradora deve enviar à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos
disponível na página da CVM na Internet, em até 90 (noventa) dias após o encerramento
do exercício social ao qual se refiram, as demonstrações financeiras anuais do Fundo.

CAPÍTULO XXIII - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Artigo 107 O Patrimônio Líquido corresponderá ao somatório dos valores dos Direitos de Crédito e
dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, apurados na forma do Capítulo
XIV acima, menos as exigibilidades referentes aos Encargos do Fundo e as provisões
referidas nos Artigos 65 e 66 deste Regulamento.
Parágrafo Único Todos os recursos que o Fundo vier a receber, a qualquer tempo, das
Cedentes e/ou de qualquer terceiro a título, entre outros, de multas, indenizações ou verbas
compensatórias serão incorporados ao Patrimônio Líquido.

CAPÍTULO XXIV - PUBLICIDADE E REMESSA DE DOCUMENTOS
Artigo 108 A Administradora deverá prestar, na forma e dentro dos prazos estabelecidos, todas as
informações obrigatórias e periódicas constantes da Instrução CVM nº 356, sem prejuízo
do disposto em demais normas aplicáveis e neste Regulamento, notadamente neste
Capítulo.
Artigo 109 Salvo quando outro meio de comunicação com os Cotistas seja expressamente previsto
neste Regulamento, quaisquer atos fatos decisões ou assuntos relacionados aos interesses
dos Cotistas deverão ser ampla e imediatamente divulgados por meio (i) de anúncio
publicado, em forma de aviso, no jornal “DCI - Comércio, Indústria & Serviços” ou, na
sua impossibilidade, em veículo de circulação e alcance equivalente; ou (ii) de correio
eletrônico enviado ao representante de cada Cotista indicado na forma do Parágrafo 1º do
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Artigo 52 deste Regulamento, sendo certo que, para avisos aos Cotistas Subordinados, além
do correio eletrônico, deverá ser feito também uma comunicação por carta com aviso de
recebimento ou encaminhada por meio de courrier ou portador.
Parágrafo 1º As publicações referidas no caput deste Artigo deverão ser mantidas à
disposição dos Cotistas na sede e agências da Administradora e das instituições que
distribuírem Cotas.
Parágrafo 2º A Administradora poderá, mediante aprovação prévia da Gestora e sem a
necessidade de convocação de Assembleia Geral e alteração deste Regulamento, alterar o
periódico utilizado para efetuar as publicações relativas ao Fundo, devendo, nesse caso,
informar previamente os Cotistas sobre essa alteração por meio de (i) publicação no jornal
até então utilizado, ou (ii) carta com aviso de recebimento, telegrama com comunicação de
entrega endereçados a cada Cotista ou por meio eletrônico com confirmação de
recebimento de cada cotista.
Artigo 110 No prazo máximo de 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês, deverão ser colocados
à disposição dos Cotistas, na sede e agências da Administradora, informações sobre:
(a)

o número e valor das Cotas de titularidade de cada Cotista;

(b)

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

(c)

o comportamento da carteira de Direitos de Crédito do Fundo e dos Ativos
Financeiros.

Parágrafo Único A Administradora deve, trimestralmente, manter disponíveis em sua sede
e dependências, bem como na sede das instituições responsáveis pela colocação das Cotas,
o valor do Patrimônio Líquido, o valor das Cotas, as rentabilidades acumuladas no mês e
no ano civil a que se referirem, e os relatórios da Agência de Classificação de Risco.
Artigo 111 A Administradora é obrigada a divulgar, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato
relevante relativo ao Fundo, de modo a garantir a todos os Cotistas o acesso às informações
que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões quanto à sua permanência no
Fundo.
Parágrafo Único Sem prejuízo de outras ocorrências relativas ao Fundo, são exemplos de
fatos relevantes os seguintes: (i) a alteração da classificação de risco das Cotas, (ii) a
mudança ou a substituição da Administradora, Gestora, do Custodiante ou da Agência de
Classificação de Risco, (iii) a ocorrência de eventos que afetem ou possam afetar os
critérios de composição e os limites de diversificação da carteira do Fundo, bem como o
comportamento da carteira de Direitos de Crédito, no que se refere ao histórico de
pagamentos, e (iv) a ocorrência de atrasos na distribuição de rendimentos aos Cotistas.
Artigo 112 As informações prestadas ou qualquer material de divulgação do Fundo não podem estar
em desacordo com o Regulamento protocolado na CVM.

CAPÍTULO XXV - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Artigo 113 Na hipótese de transferência ou negociação das Cotas no mercado secundário, será
obrigatório o prévio registro perante a CVM, nos termos do Artigo 2, Parágrafo 2º da
Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 e alterações posteriores, com a
consequente apresentação de relatório de classificação de risco.
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CAPÍTULO XXVI - DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 114 Todas as disposições contidas neste Regulamento que se caracterizem como obrigação de
fazer ou não fazer a ser cumprida pelo Fundo, deverão ser consideradas, salvo referência
expressa em contrário, como de responsabilidade exclusiva da Administradora.
Artigo 115 Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer
dúvidas ou controvérsias oriundas deste Regulamento, com renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
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ANEXO I - DEFINIÇÃO E GUIA DE INTERPRETAÇÃO
DEFINIÇÕES
Administradora:

tem o significado que lhe é atribuído no Artigo 5 deste
Regulamento;

Agência de Classificação de Risco

é a sociedade empresária que tem por objeto social a classificação
de risco e que vier a ser contratada, a qualquer tempo, pela
Administradora;

Agentes de Cobrança

A (i) Invista Crédito e Investimento S.A., pessoa jurídica,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
sob o nº 12.049.737/0001-88, sociedade com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 81 – 11 andar; e (ii)
a AGG Serviços de Apoio Administrativo Ltda., sociedade com
sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 81, 11º
andar, Cj. 111, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 20.113.480/0001-04, ou prestador de serviço por ela
contratado, para a cobrança extra ou judicial dos Direitos de
Crédito Inadimplidos.

Alocação Mínima:

é o percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio
Líquido a ser mantido em Direitos de Crédito;

ANBIMA:

é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais;

Amortização Programada:

é a amortização parcial das Cotas Seniores promovida pelo Fundo
nas Datas de Amortização, conforme previsto nos Suplementos da
respectiva série;

Assembleia Geral:

é a Assembleia Geral de Cotistas, ordinária e extraordinária,
realizada nos termos do Capítulo XXII;

Ativos Financeiros:

são os bens, ativos, títulos, valores mobiliários, direitos e
investimentos financeiros, distintos dos Direitos de Crédito, que
compõe o Patrimônio Líquido, detidos ou realizados pelo Fundo de
acordo com a Instrução CVM 356, tais como: (i) os títulos de
emissão do Tesouro Nacional, (ii) os títulos de emissão do
BACEN, (iii) os créditos securitizados pelo Tesouro Nacional, e
(iv) os certificados e recibos de depósito bancário;

Auditora Independente:

é a empresa de auditoria contratada pela 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
Administradora;

Aviso de Desenquadramento:

Correspondência a ser enviada pela Administradora aos Cotistas
titulares das Cotas Subordinadas na hipótese de desenquadramento
da Relação Mínima por 20 (vinte) Dias Úteis consecutivos,
conforme Artigo 78 deste Regulamento;
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BACEN:

é o Banco Central do Brasil;

Banco Cobrador

é a instituição financeira contratada pelo Custodiante, em comum
acordo com a Gestora, para realizar a cobrança ordinária dos
Direitos de Crédito que não estão vencidos e/ou emitir os boletos
de cobrança de tais Direitos de Crédito e/ou dos Direitos de Crédito
inadimplidos, e na qual será aberta a Conta de Arrecadação;

BMF&BOVESPA:

é a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;

Cedentes:

é a referência conjunta à todas as pessoas naturais ou jurídicas
(inclusive as que estejam em processo de recuperação judicial ou
extrajudicial) que cedem os Direitos de Crédito ao Fundo nos
termos dos respectivos Contratos de Cessão e/ou Termos de
Cessão;

Centrais de Informações:

é a referência conjunta às pessoas jurídicas que prestam serviços
de informação de crédito de terceiros e/ou centrais de proteção ao
crédito e/ou de cadastro de bons e/ou maus pagadores, tais como a
SCPC e a SERASA;

CETIP:

é a CETIP - Mercados Organizados S.A;

CMN:

é o Conselho Monetário Nacional;

CNPJ/MF:

é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas organizado e gerido
pelo Ministério da Fazenda;

COAF:

é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, um órgão
criado por lei no âmbito do Ministério da Fazenda, e que atua
eminentemente na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e
ao financiamento do terrorismo;

Código Civil Brasileiro:

é a Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2.002, que instituiu
o Código Civil no Brasil;

Código de Auto-Regulação:

é o código estabelecido pela ANBIMA para auto-regulação do
mercado de fundos de investimentos no Brasil;

Conta de Arrecadação:

é a conta de depósito a ser aberta e mantida pelo Fundo no Banco
Cobrador para receber os recursos oriundos da liquidação dos
Direitos de Crédito;

Consultor Especializado

AMR Fomento Mercantil Ltda., empresa com sede na Cidade de
São Paulo, Estado São Paulo, Rua Líbero Badaró, 425, 18º andar,
CEP 01009-000, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 08.299.045/000110, contrata, nos termos da legislação vigente, para auxiliar a
Gestora na prospecção e na análise e seleção dos Direitos
Creditórios que poderão ser cedidos ao Fundo.

Conta do Fundo:

é a conta de depósito a ser aberta e mantida pelo Fundo no
Custodiante para ser utilizada em todas as movimentações de
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recursos pelo Fundo, tais como aporte de recursos pelos Cotistas,
os recursos oriundos da liquidação dos Ativos Financeiros, e dos
Direitos de Crédito Inadimplidos e cobrados, exceto para
recebimento da totalidade dos recursos oriundos da liquidação
ordinária dos Direitos de Crédito conforme cobrados pelo Banco
Cobrador, e pagamento das Obrigações do Fundo. A Conta do
Fundo será a conta bancária utilizada para receber os recursos
provenientes da Conta de Arrecadação e poderá,
excepcionalmente, ser utilizada também para receber recursos
oriundos da liquidação de Direitos de Crédito quando houver
problemas com a Conta de Arrecadação;
Contrato de Cessão:

é cada um dos contratos de cessão de Direitos de Crédito
celebrados entre o Fundo, por meio da Administradora, e cada
Cedente, com ou sem coobrigação (ou direito de regresso ao
respectivo Cedente), e nos quais estarão estabelecidos, respeitados
os Critérios de Elegibilidade, Política de Investimento e Condições
de Cessão, os termos e condições para cessão dos Direitos de
Crédito ao Fundo. Todo e qualquer anexo, apêndice e documento
emitido nos termos e para fins do Contrato de Cessão integra o
Contrato de Cessão e esta definição para todos os fins de direito. O
Contrato de Cessão poderá ser do tipo (i) simples, para a realização
da cessão de apenas um Direito de Crédito ou conjunto de Direitos
de Crédito, ou (ii) global, para abranger a cessão de várias cessões
em determinado período de tempo por meio de Termos de Cessão;

Contrato de Gestão:

é o Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Gestão da Carteira de Fundo de Investimento celebrado entre o
Fundo e a Gestora. O Contrato de Gestão deverá refletir todas as
obrigações e direitos expressos neste Regulamento e na legislação
aplicável com relação a administração de carteira do Fundo;

Contrato de Guarda:

é o Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Guarda de Documentos, especialmente os Documentos
Comprobatórios, que vier a ser celebrado, qualquer tempo, entre o
Custodiante e a Empresa de Guarda para fins do Artigo 25,
Parágrafo 3º, do Regulamento e demais disposições do
Regulamento;

Contrato de Auditoria:

é o Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Auditoria Independente para o Fundo, firmado entre a Auditoria
Independente e a Administradora, em nome do Fundo. O Contrato
de Serviços deverá refletir todas as obrigações e direitos expressos
neste Regulamento, bem como na legislação aplicável,
relativamente a guarda de documentos e dos Documentos
Comprobatórios;

Cotas:

é a referência conjunta às Cotas Seniores, Cotas Subordinadas
Mezanino e as Cotas Subordinadas;

Cotas Subordinadas Mezanino:

são as Cotas Subordinadas Mezanino emitidas pelo Fundo em uma
ou mais distribuições que, nos termos do Regulamento,
subordinam-se às Cotas Seniores para efeitos de amortização,
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resgate e distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo porem
têm prioridade sobre as Cotas Subordinadas;
Cotas Seniores:

são as Cotas Seniores emitidas pelo Fundo em uma ou mais
distribuições que, nos termos do Regulamento, têm prioridade
sobre às Cotas Subordinadas Mezanino e Subordinadas para efeitos
de amortização, resgate e distribuição dos rendimentos da carteira
do Fundo;

Cotas Subordinadas:

são as Cotas Subordinadas emitidas pelo Fundo em uma ou mais
distribuições que, nos termos do Regulamento, subordinam-se às
Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino para efeitos de
amortização, resgate e distribuição dos rendimentos da carteira do
Fundo;

Cotista:

são os titulares das Cotas, sem distinção de classe, série ou
subordinação;

CPF/MF:

é o Cadastro de Pessoas Físicas organizado e gerido pelo Ministério
da Fazenda;

Critérios de Elegibilidade:

são os critérios para seleção dos Direitos de Crédito a serem
adquiridos pelo Fundo, que deverão ser verificados e validados
pelo Custodiante, conforme estabelecidos no Artigo 31 do
Regulamento;

Custodiante:

tem o significado que lhe é atribuído no Artigo 88 deste
Regulamento;
é a Comissão de Valores Mobiliários;

CVM:
Data de Amortização:

significa cada data de Amortizações Programadas previstas em
cada Suplemento, quando e conforme o caso;

Data de Aquisição e Pagamento:

é a seguinte data: (i) data de verificação pelo Custodiante do
atendimento, pelos Direitos de Crédito, dos Critérios de
Elegibilidade; ou (ii) data de pagamento do Preço de Aquisição; o
que por último ocorrer;

Data de Emissão:

é a data em que os recursos decorrentes da integralização de cada
série de Cotas Seniores, ou da integralização das distribuições de
Cotas Subordinadas, são colocados pelos Investidores
Profissionais à disposição do Fundo, e que deverá ser,
necessariamente, um Dia Útil;

Data de Resgate:

é a data em que se dará o resgate integral de cada série de Cotas
Seniores, indicada no Suplemento da respectiva série;

Data de Subscrição Inicial:

data da primeira subscrição e integralização de Cotas de uma
determinada série ou classe de Cotas;

Dia Útil:

é qualquer dia de segunda a sexta-feira, exceto (i) feriados ou dias
em que, por qualquer motivo, não houver expediente comercial ou
bancário no Estado ou na cidade de São Paulo, e (ii) feriados de
âmbito nacional que não seja sábado, domingo ou feriado nacional;
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Devedores:

são as pessoas naturais ou jurídicas devedoras de Direitos de
Crédito, bem como quaisquer outras pessoas, naturais ou jurídicas,
obrigadas pelo pagamento dos Direitos de Crédito na condição de
garantidores, coobrigados e/ou codevedores;

Direitos de Crédito:

são todos os direitos de crédito adquiridos ou a serem adquiridos
pelo Fundo, de acordo com as condições previstas neste
Regulamento, e que apresentarão as seguintes características
mínimas: (i) de titularidade legítima e exclusiva do respectivo
Cedente, (ii) originários de operações realizadas em quasiquer
segmentos, incluindo-se financeiro, comercial, industrial,
imobiliário e de prestação de serviços, (iii) devidos por Devedores,
independentemente de estarem adimplentes ou não com o Fundo
e/ou com terceiros, (iv) atendam, cumulativamente, à Política de
Investimento do Fundo, às Condições de Cessão e aos Critérios de
Elegibilidade;

Diretor Designado

é o diretor estatutário da Administradora designado para, nos
termos da legislação aplicável, responder civil e criminalmente,
pela gestão, supervisão e acompanhamento do Fundo, bem como
pela prestação de informações a relativas ao Fundo, e que constará
da ficha cadastro no Fundo disponível no sítio oficial da CVM na
Internet;

Direitos de Crédito Padronizados

são os créditos que, na data de aquisição pelo FUNDO, não sejam
considerados Direitos de Crédito Não-Padronizados.

Disponibilidades:

são os todos os ativos de titularidade do Fundo com liquidez diária,
incluindo, mas não se limitando, aos recursos disponíveis na Conta
do Fundo e na Conta de Arrecadação;

Documentos Comprobatórios:

são os documentos ou títulos correspondentes ao respectivo
Direito de Crédito, representados por cédulas de crédito bancários
(CCBs), cheques, duplicatas, contratos de quaisquer natureza, nota
fiscal/fatura – prestação de serviços, nota fiscal/fatura – venda
mercantil, que deem ensejo a um Direito de Crédito, líquido, certo
e cobrável, de titularidade de empresas atuantes em quaisquer
segmentos;

Documentos da Operação:

são os seguintes documentos e seus eventuais aditamentos:
Contratos de Cessão, Regulamento, Contrato de Gestão e Contrato
de Auditoria;

Duplicatas Digitais:

tem o significado que lhe é atribuído pela alínea “a” do Parágrafo
3º do Artigo 25 deste Regulamento;

Empresa de Guarda:

é a sociedade empresária a ser contratada, a qualquer tempo, pelo
Custodiante e nos termos do Contrato de Guarda, em comum
acordo com a Gestora e para a guarda de documentos físicos de
responsabilidade do Custodiante, em especial dos Documentos
Comprobatórios;
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Encargos do Fundo:

tem o significado que lhe é atribuído no Artigo 36 e suas alíneas
deste Regulamento;

Eventos de Avaliação:

tem o siginificado que lhe é atribuído no Artigo 69 deste
Regulamento, sendo que a ocorrência de um Evento de Avaliação
enseja a interrupção da aquisição de Direitos de Crédito, bem como
a imediata convocação de Assembleia Geral para deliberar se tal
evento de avaliação deve ser considerado como um Evento de
Liquidação;

Eventos de Liquidação:

significa (i) um Evento de Avaliação nos termos do Artigo 69 deste
Regulamento, que por deliberação da Assembleia Geral nos termos
do Artigo 70 se transformou em um evento causador da liquidação
compulsória do Fundo, ou (ii) um evento de liquidação antecipada
do Fundo nos termos do Artigo 71 deste Regulamento. Os Eventos
de Liquidação ensejam a interrupção da aquisição de Direitos de
Crédito, bem como a imediata notificação aos Cotistas e
convocação de Assembleia Geral para deliberar sobre os
procedimentos de liquidação do Fundo (estabelecidos no
Regulamento), ou a continuidade do mesmo sem os Cotistas
discordantes com a continuidade do Fundo;

Excesso de Cobertura:

tem o significado que lhe é atribuído no Artigo 79 deste
Regulamento;

Fornecedores:

é a referência conjunta a cada pessoa, natural ou jurídica,
contratado por determinado Cedente, Devedor e/ou garantidores
e/ou codevedores de tal Devedor, e que podem prestar informações
sobre capacidade e assiduidade de pagamento de tais citadas
pessoas;

Fundo:

tem o significado que lhe é atribuído no Artigo 1 deste
Regulamento;

Gestora:

tem o significado que lhe é atribuído no Artigo 91 deste
Regulamento;

IGP-M/FGV:

é o Índice Geral de Preços - Mercado publicado pela Fundação
Getúlio Varga - FGV;

Instrução CVM 356:

é a Instrução nº 356 da CVM, de 17 de dezembro de 2001 , de
emissão da CVM, que regulamenta a constituição e o
funcionamento de fundos de investimento em direitos creditórios e
de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em
direitos creditórios;

Instrução CVM 400:

é a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2.003, de emissão
da CVM, que dispõe sobre as ofertas públicas de distribuição de
valores mobiliários, nos mercados primário ou secundário;

Instrução CVM 444:

é a Instrução CVM 444, de 8 de dezembro de 2006, que dispõe
sobre a o funcionamento de Fundos de Investimento em Direitos
Creditórios Não-Padronizados
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Instrução CVM 476:

é a Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2.009, de emissão
da CVM, que dispõe sobre as ofertas públicas de valores
mobiliários distribuídas com esforços restritos e a negociação
desses valores mobiliários nos mercados regulamentados;

Instrução CVM 489:

é a Instrução CVM nº 489, de 14 de janeiro de 2.011, de emissão
da CVM, que dispõe sobre a elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras dos fundos de investimento em Direitos
de Crédito não padronizados, dentre outros que especifica;
tem o significado que lhe é atribuído no Parágrafo 5 do Artigo 5
deste Regulamento;

Internet:
Investidor Profissional:

são todos os investidores autorizados nos termos da Instrução
CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013;

Meta de Rentabilidade Prioritária:

significa cada meta de valorização, ou remuneração alvo, para as
Cotas Seniores indicada em cada Suplemento;

Obrigações do Fundo:

são todas as obrigações do Fundo previstas na legislação aplicável,
neste Regulamento e nos demais Documentos da Operação;

Patrimônio Líquido:

significa o patrimônio líquido do Fundo, calculado na forma do
Capítulo XXV;

Política de Cobrança:

é a política de cobrança dos Direitos de Crédito, inclusive
inadimplentes, adotada pelo Fundo, e implementada pelo
Custodiante conforme o caso, em face dos Devedores, conforme
previsto no Capítulo XVIII e Anexo IV deste Regulamento;

Política de Crédito:

é a política de concessão de crédito para seleção dos Direitos de
Crédito e seus respectivos Devedores, garantidores e/ou Cedentes,
monitorada e fiscalizada pela Gestora e
conforme Anexo III do Regulamento;
é a política de investimento do Fundo estabelecida nos termos do
Capítulo V deste Regulamento;

Política de Investimento:
Preço de Aquisição:

é o valor efetivamente pago pelos Direitos de Crédito cedidos ao
Fundo, estabelecidos nos respectivos Termos de Cessão;

Relação Mínima:

é a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas e o valor do
Patrimônio Líquido total do Fundo. Essa relação deverá ser sempre
superior a 5% (cinco por cento);

Regulamento:

tem o significado que lhe é atribuído no Artigo 1 deste
Regulamento, que foi elaborado de acordo com a Resolução CMN
2.907 e com a Instrução CVM 356, e demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis;

Resolução CMN 2.907:

é a Resolução do CMN n° 2.907, tornada pública pelo BACEN em
29 de novembro de 2001, que autoriza a constituição e o
funcionamento de fundos de investimento em direitos creditórios e
de fundos de aplicação em cotas de fundos de investimento em
direitos creditórios;
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SELIC:

é o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que é gerido
pelo BACEN e por ele operado em parceria com a ANBIMA;

SERASA:

é a Serasa Experian S/A;

SCPC:

é o Serviço Central de Proteção ao Crédito administrado e
oferecido pela Boa Vista Serviços S.A.;

SINTEGRA:

é o Sistema Integrado de Informações sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias e Serviços acessado pelo sitio, na
Internet, www.sintegra.gov.br, e que tem a finalidade de facilitar o
fornecimento de informações dos contribuintes aos fiscos estaduais
e de aprimorar o fluxo de dados nas administrações tributárias e
entre as mesmas;

Sistema de Envio de Documentos:

é o sistema mantido pela CVM em seu sítio na Internet para envio,
por meio eletrônico, dos documentos exigidos e/ou solicitados pela
CVM nos termos das normas vigentes aplicáveis;

Suplemento:

tem o significado que lhe é atribuído no Parágrafo Único do Artigo
39 deste Regulamento sendo, portanto, o documento que contém
as características de uma determinada série de Cotas Seniores ou
Subordinadas, e elaborado na forma do Anexo II do Regulamento;

Taxa de Administração:

tem o significado que lhe é atribuído no Artigo 35 deste
Regulamento;

Taxa DI:

é a taxa que corresponde às taxas médias referenciais dos depósitos
interfinanceiros de prazo igual a 1 (um) Dia Útil, apuradas pela
CETIP e divulgadas pela resenha diária da ANDIMA (Associação
Nacional das Instituições do Mercado Financeiro), expressas na
forma percentual e calculadas diariamente, sob forma de
capitalização composta anual, com base em um ano de 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis;

Termo de Adesão:

é o documento firmando por cada Cotista na forma do Anexo V a
este Regulamento, e por meio do qual cada Cotista adere a este
Regulamento, devendo, portanto, o Termo de Adesão ser firmado
por cada Cotista quando de seu ingresso no Fundo, nos termos do
Parágrafo 1º do Artigo 52 do presente Regulamento; e

Termo de Cessão:

são os documentos emitidos por força de determinado Contrato de
Cessão e por meio do qual o Fundo conclui a formalização da
aquisição de Direitos de Crédito das Cedentes nos termos do
respectivo Contrato de Cessão, ao qual está vinculado e é parte
acessória, e deste Regulamento.
INTERPRETAÇÕES

Para os fins do Regulamento, exceto se disposto de outra forma ou se o contexto requerer outra
interpretação:
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(a)

os títulos das cláusulas foram inseridos para facilitar a localização das disposições e, juntamente
com os grifos, são utilizados por conveniência e não afetam a interpretação do Regulamento, de
seus Anexos e/ou de quaisquer documentos ou instrumentos emitidos e/ou firmados nos termos
do Regulamento, não podendo ser invocados para desqualificar ou alterar o conteúdo de quaisquer
das cláusulas do Regulamento;

(b)

as expressões e definições utilizadas no Regulamento e em seus Anexos poderão ser expressas
tanto no singular quanto no plural, e em qualquer dos gêneros;

(c)

as expressões e definições utilizadas no Regulamento e em seus Anexos, mas neles não definidas,
terão o significado a elas atribuídos pela legislação e regulamentação vigente aplicável. O Anexo
I define a maioria das expressões e definições utilizadas no Regulamento e em seus Anexos;

(d)

referência a qualquer pessoa, ou a uma parte de qualquer documento, acordo ou contrato, inclui
seus sucessores e cessionários;

(e)

uma disposição de lei, norma ou regulamento, exceto se de outra forma indicado, deve ser
entendida como referência a tal disposição conforme alterada, reeditada, ratificada ou substituída
a qualquer tempo;

(f)

uma referência a um documento inclui seus aditamentos, suplementos, anexos, substituições,
ratificações, retificações ou novações celebrados;

(g)

os casos omissos serão regulados pelos preceitos da legislação vigente aplicável; e

(h)

os Anexos a este Regulamento constituem parte integrante e inseparável do Regulamento.
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ANEXO II - SUPLEMENTOS
MODELO DE SUPLEMENTO - COTA SÊNIOR
Suplemento da [●] série de Cotas Seniores, pela ICVM nr. [.]
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não padronizado INVISTA CF
CNPJ Nº [●]
O presente documento constitui o Suplemento nº [●] (“Suplemento”), referente à [●] série de Cotas
Seniores (“Cotas Seniores”) emitida pelo [●] Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
padronizado INVISTA CF (o “Fundo”), nos termos do seu Regulamento do qual este Suplemento é
parte integrante e indissociável (o “Regulamento”), registrado em [●] de [●] de [●] no [●]º Ofício de
Títulos e Documentos da Capital do Estado de São Paulo sob nº [●] pela Socopa - Sociedade Corretora
Paulista S/A, instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil, com sede na cidade
de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.355, 3º andar, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 62.285.390/0001-40.
1.

Serão emitidas, nos termos deste Suplemento e do Regulamento, Cotas Seniores no valor de R$
[●] ([●]) cada, na data da primeira subscrição de Cotas Seniores (“Data de Subscrição Inicial”).
Será emitido o máximo de [●] ([●]) Cotas Seniores e o mínimo de [●] ([●]) Cotas Seniores.
Contando-se a partir da Data de Subscrição Inicial.

2.

A remuneração das Cotas Seniores será calculada da seguinte forma: [●].

3.

As Cotas Seniores serão amortizadas, em moeda corrente nacional, ressalvadas as hipóteses de
amortização compulsória e de liquidação do Fundo previstas no Regulamento e na legislação
aplicável.

4.

Seguem demais características das Cotas Seniores:

(a)

Quantidade de Cotas Seniores: [●] ([●]);

(b)

Data de Emissão: [●] de [●] de [●];

(c)

Período de Carência: de [●] de [●] de [●] até [●] de [●] de [●];

(d)

Prazo de Duração das Cotas Seniores: [●];

(e)

Datas de Amortização: [●];

(f)

Data de Resgate: [●] de [●] de [●];

(g)

Remuneração alvo/ Meta de Rentabilidade Prioritária: [●];

(h)

Valor unitário de emissão: [●];

(i)

Forma de Integralização: [●]; e

(j)

Prazo de Distribuição: [●].

5.

As Cotas Seniores deverão ser resgatadas na última Data de Amortização, que corresponde à data
do término de duração das Cotas Seniores, pelo seu respectivo valor contábil.

6.

Caso a última Data de Amortização não seja um Dia Útil, as Cotas Seniores serão resgatadas no
1º (primeiro) Dia Útil subsequente.
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7.

Os termos utilizados neste Suplemento, iniciados em letras maiúsculas (estejam no singular ou
no plural), que não sejam aqui definidos de outra forma, terão o significado que lhes é atribuído
no Regulamento. Este Suplemento também, quando o caso, deverá ser interpretado de acordo
com as regras de interpretação acordadas no Regulamento.

8.

O presente Suplemento, uma vez assinado pela 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 terão as mesmas características, poderes, direitos, prerrogativas, privilégios, deveres e
obrigações atribuídas à classe de Cotas Seniores no Regulamento, exceto com relação aos prazos
e valores de amortização e resgate, bem como a remuneração, especificados e expressamente
previstos neste Suplemento;

9.

O presente Suplemento deverá ser averbado nos registros do Regulamento no [●]º Cartório de
Registro de Títulos e Documentos do Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

São Paulo, [●] de [●] de [●]
________________________________________________________________________________
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF
SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A
Por:
Cargo:
Testemunhas:
1. ___________________________________
Nome:
RG nº:
CPF nº:

2. ___________________________________
Nome:
RG nº:
CPF nº:
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MODELO DE SUPLEMENTO - COTA SUBORDINADAS MEZANINO
Suplemento da [●] série de Cotas Subordinadas Mezanino, pela ICVM nr. [.]
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não padronizado INVISTA CF
CNPJ Nº 00.000.000/0000-00
O presente documento constitui o Suplemento nº [●] (“Suplemento”), referente à [●] série de Cotas
Subordinadas Mezanino (“Cotas Subordinadas Mezanino”) emitida pelo Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não padronizado INVISTA CF (o “Fundo”), nos termos do seu Regulamento
do qual este Suplemento é parte integrante e indissociável (o “Regulamento”), registrado em [●] de [●]
de [●] no [●]º Ofício de Títulos e Documentos da Capital do Estado de São Paulo sob nº [●] pela Socopa
- Sociedade Corretora Paulista S/A, instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do
Brasil, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
1.355, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 62.285.390/0001-40.
1.

Serão emitidas, nos termos deste Suplemento e do Regulamento, Cotas Subordinadas Mezanino
no valor de R$ [●] ([●]) cada, na data da primeira subscrição de Cotas Subordinadas Mezanino
(“Data de Subscrição Inicial”). Será emitido o máximo de [●] ([●]) Cotas Subordinadas Mezanino
e o mínimo de [●] ([●]) Cotas Subordinadas Mezanino. Contando-se a partir da Data de
Subscrição Inicial.

2.

A remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino será calculada da seguinte forma: [●].

3.

As Cotas Subordinadas Mezanino serão amortizadas, em moeda corrente nacional, ressalvadas as
hipóteses de amortização compulsória e de liquidação do Fundo previstas no Regulamento e na
legislação aplicável.

4.

Seguem demais características das Cotas Subordinadas Mezanino:

(a)

Quantidade de Cotas Subordinadas Mezanino: [●] ([●]);

(b)

Data de Emissão: [●] de [●] de [●];

(c)

Período de Carência: de [●] de [●] de [●] até [●] de [●] de [●];

(d)

Prazo de Duração das Cotas Subordinadas Mezanino: [●];

(e)

Datas de Amortização: [●];

(f)

Data de Resgate: [●] de [●] de [●];

(g)

Remuneração alvo/ Meta de Rentabilidade Prioritária: [●];

(h)

Valor unitário de emissão: [●];

(i)

Forma de Integralização: [●]; e

(j)

Prazo de Distribuição: [●].

5.

As Cotas Subordinadas Mezanino deverão ser resgatadas na última Data de Amortização, que
corresponde à data do término de duração das Cotas Subordinadas Mezanino, pelo seu respectivo
valor contábil.
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6.

Caso a última Data de Amortização não seja um Dia Útil, as Cotas Subordinadas Mezanino serão
resgatadas no 1º (primeiro) Dia Útil subsequente.

7.

Os termos utilizados neste Suplemento, iniciados em letras maiúsculas (estejam no singular ou
no plural), que não sejam aqui definidos de outra forma, terão o significado que lhes é atribuído
no Regulamento. Este Suplemento também, quando o caso, deverá ser interpretado de acordo
com as regras de interpretação acordadas no Regulamento.

8.

O presente Suplemento, uma vez assinado pela 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 terão as mesmas características, poderes, direitos, prerrogativas,
privilégios, deveres e obrigações atribuídas à classe de Cotas Subordinadas Mezanino no
Regulamento, exceto com relação aos prazos e valores de amortização e resgate, bem como a
remuneração, especificados e expressamente previstos neste Suplemento;

9.

O presente Suplemento deverá ser averbado nos registros do Regulamento no [●]º Cartório de
Registro de Títulos e Documentos do Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

São Paulo, [●] de [●] de [●]
________________________________________________________________________________
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF
SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A
Por:
Cargo:
Testemunhas:
1. ___________________________________
Nome:
RG nº:
CPF nº:

2. ___________________________________
Nome:
RG nº:
CPF nº:
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ANEXO III - POLÍTICA DE CRÉDITO

(aplicável a Direitos Creditórios Padronizados)
1. OBJETIVO
A presente política de crédito tem por objetivo definir níveis de aprovação e concessão de crédito por
cada Cedente os seus clientes, bem como estabelecer procedimentos para análise e aprovação.
2. APLICAÇÃO
As orientações aqui contidas devem ser aplicadas na avaliação e na concessão de crédito a todos os
clientes com os quais os Cedentes mantêm relações comerciais.
3. POLÍTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
3.1 CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DE CRÉDITO
3.1.1 LIMITES DE CRÉDITO
Os limites de crédito deverão ser expressos em moeda corrente nacional e estarão sujeitos a revisão a
qualquer tempo, em caso de ocorrência de fato relevante relacionado ao Cedente e/ou a seus clientes.
Os limites de crédito deverão ser reajustados sempre por ocasião de aumentos e reajustes de preços.
3.1.2 ANÁLISE DE CRÉDITO
O limite de crédito será concedido a cada cliente a partir da análise de ficha cadastral e das
documentações obtidas em consultas de mercado realizadas, utilizando-se dos seguintes recursos,
conforme o caso:
a) Centrais de Informações;
b) Fornecedores;
c) Documentações específicas do cliente (ato de constituição da sociedade e suas respectivas alterações
posteriores, quando pessoa jurídica, cédula de identidade e CPF/MF, quando pessoas físicas, etc.).
3.1.3 CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO
A análise do risco de crédito para a definição dos limites deverá considerar os seguintes critérios de
avaliação:
A. Histórico dos clientes dos Cedentes.
B. Informações de bureaus de crédito, tais como SERASA e/ou Equifax, conforme o caso, para
verificações acerca (i) da inexistência de protestos ou cheques sem fundo ou protestos realizados nos
últimos 20 anos; e (ii) da inexistência de execuções judiciais contra o cliente.
C. Consulta a certidões emitidas por Cartórios de Protestos, conforme o caso;
D. Consulta no Procon, conforme o caso;
E. Informações fornecidas por fornecedores;
F. Informações fornecidas por bancos e demonstrações financeiras;

ϱϵ

7RWDO
5

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 1264, CONT_SOCIAL4, Página 89

3iJLQD



3URWRFRORQ GH jV K'RFXPHQWR UHJLVWUDGRHOHWURQLFDPHQWHSDUDILQVGHSXEOLFLGDGH
HRX HILFiFLD FRQWUD WHUFHLURVVRE Q HP QHVWH  2ILFLDO GH 5HJLVWUR GH 7tWXORV H
'RFXPHQWRVGD&RPDUFDGH6mR3DXOR$VVLQDGRGLJLWDOPHQWHSRU&DUORV$XJXVWR3HSSH(VFUHYHQWH

5HJLVWUR1




2ILFLDO
5

(VWDGR
5

,SHVS
5

5HJ&LYLO

7-XVWLoD

5

03~EOLFR

5

,66
5

&RQGXomR
5

'HVSHVDV
5

3.1.4 SUSPENSÃO OU BLOQUEIO DE CRÉDITO
O limite de crédito concedido a um determinado cliente deverá ser imediatamente suspenso em caso se
verifique a existência de:
a) título em atraso por mais de 35 dias;
b) encargos financeiros pendentes;
c) cheques devolvidos/protestados; e/ou
d) inatividade do cliente por 12 meses ou mais.
3.1.5 REABILITAÇÃO DE CRÉDITO
A reabilitação de crédito estará condicionada à realização de novo processo de análise do cliente.
4. SÍNTESE DO PROCEDIMENTO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
Resumidamente, os procedimentos de concessão de crédito podem ser esquematizados da seguinte
maneira:
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ANEXO IV - POLÍTICA DE COBRANÇA
(aplicável a Direitos de Crédito Padronizados)
A Política de Cobrança do Fundo seguirá os seguintes procedimentos:
1.1.

DA COBRANÇA REGULAR DOS DIREITOS DE CRÉDITO
(a)
Em até 3 (três) dias após a assinatura do Termo de Cessão, será enviado aos Devedores
dos Direitos de Crédito um boleto de cobrança para liquidação dos respectivos créditos; quando
se tratar de pagamento previsto em conta escrow o envio do boleto poderá ser dispensado;
(b)
No mesmo prazo do item anterior, será enviada aos respectivos Devedores dos Direitos
de Crédito uma notificação simples informando sobre a cessão dos Direitos de Crédito ao Fundo
em valor superior a R$ 5.000,00 (sete mil reais);
(c)
Os Devedores de valores inferiores a R$ 5.000,00 (sete mil reais) não serão notificados;
(d)
Em se tratando de Direitos de Crédito cedidos ao Fundo em valores superiores a R$
20.000,00 (vinte mil reais), a notificação será enviada por meio de carta com aviso de
recebimento ou de e-mail Comprova ou similar;

2.

DA COBRANÇA DOS DIREITOS DE CRÉDITO INADIMPLIDOS

2.1.

A cobrança dos Direitos de Crédito vencidos e não pagos será realizada por empresa a ser
oportunamente contratada pelo Administrador, mediante autorização da Assembleia Geral de
Cotista, conforme os seguintes procedimentos:
(a)
caso o Direito de Crédito não seja pago no prazo de até 30 (trinta) Dias Úteis contado
do prazo estabelecido no item “a” acima, o Documento da Operação representativo do Direito
de Crédito será levado a protesto, quando couber, no competente Cartório de Protestos, ou
incluído no registro de pendências financeiras do SERASA (PEFIN) e/ou outras empresas de
prestação de serviços similares (Bureaus de Crédito);
(b)
caso sejam constatadas quaisquer divergências durante todo o procedimento de
acompanhamento e cobrança previstos neste Anexo, poderá ser concedido a prorrogação de
prazo pagamento, desconto ou parcelamento dos valores dos Direitos de Crédito, ou serem
adotadas outras alternativas eficazes para obtenção do recebimento extrajudicial dos valores
referentes aos Direitos de Crédito;
(c)
as prorrogações poderão ser feitas respeitando-se o prazo máximo de 35 (trinta e cinco)
dias e serão concedidas somente uma vez, mesmo se concedidas inicialmente me prazo inferior
ao prazo máximo aqui previsto;
(d)
Havidas todas as medidas cabíveis amigavelmente e por meios administrativos, poderá
ser contratado com autorização da Administradora advogado que responderá pela cobrança do
devedor e/ou dos coobrigados em juízo.

O pagamento dos Direitos de Crédito inadimplido deverá ocorrer necessariamente em conta de
titularidade do Fundo.
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ANEXO V – MODELO DE TERMO DE ADESÃO
Pelo presente Termo de Adesão e para todos os fins de direito, o investidor a seguir assinado, em
atendimento ao disposto no Artigo 23, Parágrafo Único da Instrução CVM 356, de 17 de dezembro de
2001, conforme alterada, retificada, revogada ou substituída a qualquer tempo (a “Instrução CVM 356”),
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (a “CVM”) adere, expressamente, aos termos do
regulamento do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não padronizado CFI (o
“Regulamento”), cujo conteúdo declara conhecer e aceitar integralmente.
Exceto se definido de outra forma no presente Termo de Adesão, os termos e expressões aqui utilizados
têm os mesmos significados definidos no Anexo I ao Regulamento.
O investidor também declara:
(a)

ser Investidor Profissional , nos termos do Artigo 9º-A da Instrução CVM nº 539, de 13 de
novembro de 2013;

(b)

ter recebido cópia do Regulamento, tendo lido e entendido o inteiro teor do referido documento,
do Fundo, bem como conhecer e reconhecer como válidas e obrigatórias as suas normas, aderindo
formalmente, neste ato, às suas disposições;

(c)

ter ciência de que não foi ou será elaborado qualquer material publicitário referente ao Fundo,
sendo o Regulamento suficientes ao seu completo entendimento do Fundo, de suas operações e
dos riscos envolvidos;

(d)

ter ciência da Política de Investimento e dos objetivos do Fundo, da Taxa de Administração e do
grau de risco desse tipo de aplicação financeira em função das características de seus ativos, tal
como disposto nos Capítulos V e VII (“Política de Investimento, e de Composição e
Diversificação da Carteira” e “Fatores de Risco”, respectivamente) do Regulamento, e que poderá
ocorrer perda total do capital investido no Fundo;

(e)

que a Política de Investimento do Fundo e os riscos aos quais o Fundo está sujeito estão de acordo
com a sua situação financeira, seu perfil de risco e sua estratégia de investimento;

(f)

ter ciência de que o objetivo do Fundo não representa garantia de rentabilidade;

(g)

ter ciência de que as operações do Fundo não contam com a garantia da Administradora, da
Gestora, da Consultoria Especializada (se houver), do Custodiante, de qualquer mecanismo de
seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC);

(h)

ter ciência de que, no exercício de suas atividades, a Administradora e a Gestora têm poderes para
praticar todos os atos necessários à administração e gestão da carteira de ativos do Fundo,
respectivamente observando o disposto no Regulamento, na legislação vigente, podendo definir
como atuar dentro das possibilidades e de mercado;

(i)

autorizar a Administradora a determinar os horários limite para aplicações e resgates, e ter ciência
de que o Administrador poderá, a seu exclusivo critério, determinar o fechamento temporário das
aplicações em função de condições do mercado financeiro e alterar os valores de movimentação
do Fundo;

(j)

que tomou ciência da possibilidade de alteração do Regulamento em decorrência de normas legais
ou regulamentares, ou de determinação da CVM, independentemente de realização de Assembleia
geral, nos termos do Artigo 26, Parágrafo Único, da Instrução CVM 356/01;
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(k)

ter ciência de que o periódico utilizado para divulgação das informações do Fundo é o jornal
“DCI”, sendo facultado à Administradora alterar, a qualquer momento, tal Periódico, mediante
comunicação prévia, nos termo do Regulamento, e sem necessidade de alteração ou reforma do
Regulamento;

(l)

caso venha a negociar suas Cotas no mercado secundário, e uma vez que o periódico utilizado
pelo Fundo não seja mais o DCI, informar adequadamente o novo Cotista sobre qual o períodico
será utilizado pelo Fundo para divulgação de suas informações e publicações nos termos do
Regulamento;

(m)

que se responsabiliza pela veracidade das declarações aqui prestadas, bem como por ressarcir a
Administradora de quaisquer prejuízos (incluindo perdas e danos) decorrentes de falsidade,
inexatidão ou imprecisão dessas declarações;

(n)

estar ciente de que poderá haver necessidade de aportes adicionais de recursos no Fundo na
ocorrência de patrimônio líquido negativo;

(o)

estar ciente de que os Cedentes se responsabilizam exclusivamente pela existência dos Direitos
de Crédito, mas que não garantem e nem se responsabilizam pela solvência e capacidade de
pagamento, ou mesmo risco de crédito dos Devedores, exceto com relação aos Direitos de Crédito
que tenha cedido ao Fundo com direito de regresso ao ou coobrigação dos Cedentes;

(p)

ter ciência de que a Administradora, a Gestora, a Consultoria Especializada (se houver) e o
Custodiante, em hipótese alguma, excetuadas as ocorrências resultantes de comprovado dolo ou
má-fé, serão responsáveis por qualquer depreciação dos Direitos de Crédito ou Ativos Financeiros
do Fundo, ou por eventuais prejuízos em caso de liquidação do Fundo e/ou resgate de Cotas;

(q)

ter ciência de que a existência de rentabilidade/performance de outros Fundos de Investimento
em Direitos Creditórios não representam garantia de resultados futuros do Fundo;

(r)

reconhecer a validade das ordens solicitadas via fac-símile, e-mail e/ou telefone gravadas (ordens
verbais), constituindo os referidos documentos e/ou gravação, bem como os registros contábeis
realizados pela Administradora prova irrefutável de transmissão dessas ordens, em todos os seus
detalhes;

(s)

reconhecer sua inteira e exclusiva responsabilidade sobre as ordens verbais gravadas, via facsímile e/ou via e-mail, isentando, desde já, o Administrador de quaisquer responsabilidade,
custos, encargos e despesas advindos de reclamações ou litígios de qualquer natureza, relativos
ou decorrentes da execução das referidas ordens;

(t)

obrigar-se a manter sua documentação pessoal atualizada, de acordo com as regras vigentes,
estando ciente de que a Administradora não poderá realizar o pagamento de amortizações e/ou
resgates das Cotas de sua titularidade em caso de omissão ou irregularidade nessa documentação;

(u)

ter pleno conhecimento das disposições da Lei Federal nº 9.613, de 03 de março de 1998 e
legislação complementar, que trazem regras de prevenção e combate à lavagem de dinheiro,
estando ciente de que as aplicações em Cotas de fundos de investimento estão sujeitas a controle
do BACEN, da CVM e do COAF, que podem solicitar informações sobre as movimentações de
recursos realizadas pelos Cotistas de fundos de investimento, bem como outras informações e
documentos cadastrais e/ou necessários para comprovação da minha capacidade financeira frente
aos investimentos realizados;

(v)

declara ter pleno conhecimento dos riscos envolvidos na operação, inclusive da possibilidade de
perda total do capital investido, e da ausência de classificação de risco das cotas subscritas;
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(w)

obrigar-se a prestar à Administradora quaisquer informações adicionais consideradas relevantes
para justificar as movimentações financeiras por ele solicitadas; e

(x)

que os recursos que serão utilizados na integralização das minhas Cotas não serão oriundos de
quaisquer práticas que possam ser consideradas como crimes previstos na legislação relativa à
política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.
São Paulo, [●] de [●] de [●].

Denominação social do investidor: [●]
Nomes e cargos dos representantes legais: [●]
CNPJ/MF: [●]
E-mail: [●]
______________________________________________________________________________
[INSERIR NOME DO COTISTA]
Testemunhas:
1. ___________________________________
Nome:
RG nº:
C.P.F.nº:

2. ___________________________________
Nome:
RG nº:
C.P.F. nº:
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ANEXO VI - PROCEDIMENTOS PARA AUDITORIA DE LASTRO
PARÂMETROS E METODOLOGIA PARA VERIFICAÇÃO DO LASTRO DOS DIREITOS
CREDITÓRIOS POR AMOSTRAGEM
Conforme dispõe o Regulamento do Fundo a obrigação de verificação de lastro dos Direitos de Crédito
será realizada por amostragem nos termos do Parágrafo 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 de Crédito, o Custodiante contratará uma empresa de auditoria que deverá utilizar os
seguintes procedimentos e parâmetros em relação à quantidade de créditos cedidos:
Procedimentos realizados
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.
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.
Será selecionada uma amostra utilizando as bases de dados (i) e (ii) unificadas, obedecendo os seguintes
critérios:
Tamanho da amostra:
O tamanho da amostra será definido por meio da aplicação da seguinte fórmula matemática e
seguintes parâmetros estatísticos:
n = _____N * z² * p * (1 – p)________
ME² * (N – 1) + z² * p * (1-p)
Onde:
n = tamanho da amostra
N = totalidade de direitos creditórios adquiridos
z = Critical score = 1,96
p = proporção a ser estimada = 50%
ME = erro médio = 5,8%
C) A população base para a seleção da amostra compreenderá os direitos creditórios em aberto (vencidos
e a vencer) e direitos creditórios recomprados/substituídos no trimestre de referência.
D) 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 tiveram
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.
Será utilizado o software ACL para a extração da amostra.
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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, em atenção ao despacho proferido
no evento 1.241, manifestar nos termos que se seguem.

A recuperanda compareceu nos autos informando
que,

no

intuito

de

diminuir

custos

desnecessários,

unificou a administração no mesmo imóvel da indústria,
de

forma

que

os

imóveis

de

matrículas

nº

10.017,

10.018, 10.019 e 10.803 ficaram vagos.

Pontuaram que, em razão da disponibilidade de
tais

bens,

entabularam

contrato

de

aluguel

com

a

empresa Fiagril Ltda, com duração de 12 (doze) meses,
no valor de R$ 12.000,00 mensais.

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 1265, PET1, Página 2

Pois bem.

Esta Administração Judicial comunica ciência
quanto ao “Contrato de Locação de Bens Imóvel Urbano
para

Uso

Comercial”

firmado

entre

recuperanda

e

a

empresa Fiagril Ltda.

Frente a disponibilidade noticiada quanto aos
imóveis

de

10.803,

esta

quanto

a

matrículas

10.017,

Administração

locação

recuperandos

nº

dos

prestem

Judicial

referidos
contas,

10.018,

bens,

não

10.019
vê

desde

mensalmente,

e

óbice
que

os

acerca

da

destinação dos valores auferidos a título de aluguel,
notadamente em razão da afirmação de que tais valores
serão utilizados para a composição do fluxo de caixa
mensal da empresa.

Anápolis, 07 de outubro de 2021.

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – BRASIL
Dobson Vicentini Lemes
OAB/GO 28.944
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Juízo:
Comarca:
Processo judicial:
Chave:
Autor:
Réu:

Juízo da 1ª Vara Cível de Guaraí
Guaraí
0002360-65.2020.8.27.2721
200374922620
MARCIO FERREIRA TAKATSU
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTI

ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 06200398/2021
BENEFICIÁRIO
VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL SERVICOS , CNPJ nº 32.426.616/0001-15

ORDEM JUDICIAL
Determino que a Caixa Econômica Federal realize o levantamento eletrônico do valor total de R$ 334.121,55
(trezentos e trinta e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos) da conta judicial
nº 4481040015079585, dos quais devem ser repassados:
o valor de R$ 5.011,82 (cinco mil, onze reais e oitenta e dois centavos) à Receita Federal do Brasil,
referente ao repasse legal de Imposto de Renda (contribuinte: VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL
SERVICOS , CNPJ nº 32.426.616/0001-15);
● e o valor líquido de R$ 329.109,73 (trezentos e vinte e nove mil, cento e nove reais e setenta e três
centavos) ao beneficiário, mediante crédito na seguinte conta bancária: Banco 33 (Banco Santander
(Brasil) S.A.), Agência 0966, Conta 000013001196-2.
●

Cumpra-se.
FÁBIO COSTA GONZAGA
Juiz(a) de Direito
Registro do processamento: 07/10/2021 13:27:33
Atenção:
Este documento não autoriza o levantamento de valores em espécie diretamente nas agências
bancárias, uma vez que é apenas um extrato de processamento de ordem bancária eletrônica transmitida entre o
sistema do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e o sistema da Caixa Econômica Federal.
O cumprimento da ordem expressa neste alvará ocorrerá exclusivamente em meio eletrônico, mediante
transferência para a conta indicada.
Documento assinado eletronicamente por: FÁBIO COSTA GONZAGA, matrícula nº 290739.
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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, em atenção ao despacho proferido
no evento 1.246, manifestar nos termos que se seguem.
No evento 1.244, os recuperandos informaram
que

a

empresa

Adama

Brasil

S/A

integrou

o

quadro

societário da recuperanda Foco Agronegócios Ltda entre
2018 a janeiro de 2019.
Afirma que, em que pese a empresa Adama ter
feito parte da sociedade da recuperanda, esta possui
créditos
razão

habilitados

disso,

no

seu

na

relação

de

entendimento,

credores
a

e,

credora

em
não

poderia exercer direito de voto e quórum na Assembleia
Geral de Credores.
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Ao final, pugnou que a Adama tenha o mesmo
tratamento

que

os

demais

sócios

no

tocante

a

participação na Assembleia Geral de Credores.
Pois bem.
De início, ressalta-se que os argumentos ora
lançados

pelos

recuperandos

também

foram

expostos

quando da realização da Assembleia Geral de Credores
em 2ª Convocação, realizada em 1º de setembro de 2021.
Naquela ocasião, esta especializada entendeu
que,

com

base

jurisprudencial,
11.101/2005,

no
o

deve

entendimento

disposto
ser

no

art.

doutrinário
43,

interpretado

da
de

Lei

e
nº

maneira

restritiva, ou seja, o rol nele indicado não deve ser
objeto de ampliação, razão pela qual não acolheu o
pedido realizado pelos recuperandos.
Veja-se o teor do artigo supracitado:
Art. 43. Os sócios do devedor, bem como as
sociedades

coligadas,

controladas

ou

as

que

controladoras,
tenham

sócio

ou

acionista com participação superior a 10%
(dez

por

cento)

do

capital

social

do

devedor ou em que o devedor ou algum de
seus sócios detenham participação superior
a 10% (dez por cento) do capital social,
poderão participar da assembléia-geral de
credores,

sem

ter

direito

a

voto

e

não
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serão considerados para fins de verificação
do quorum de instalação e de deliberação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
também

se

aplica

ao

cônjuge

ou

parente,

consangüíneo ou afim, colateral até o 2º
(segundo) grau, ascendente ou descendente
do

devedor,

de

controlador,

administrador,

de

consultivo,

membro

fiscal

sociedade

devedora

quaisquer

dessas

dos

ou
e

à

do

sócio

conselhos

semelhantes
sociedade

pessoas

exerçam

em

da
que

essas

funções.

O doutrinador Daniel Carnio Costa assim leciona
a respeito deste tema:
Entende-se que, para alguns sujeitos, há
conflito

de

interesse

formal,

cuja

parcialidade pode interferir nas intenções
de

voto.

suprime

Por
o

sujeitos

essa

seu

razão,

direito

estão

a

de

legislação

voto.

Esses

na

Lei

elencados

11.101/2005, art. 43.
O

artigo

em

comento

prevê

critérios

objetivos para a definição de restrições.
São eles: “sócios do devedor, bem como as
sociedades
controladas

coligadas,
ou

as

que

controladoras,
tenham

sócio

ou

acionista com participação superior a 10%
(dez por cento) do capital do devedor ou em
que

o

devedor

ou

algum

de

seus

sócios
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detenham participação superior a 10% (dez
por cento) do capital social”; e “cônjuge
ou parente, consaguíneo ou afim, colateral
até o 2º grau, ascendente ou descendente do
devedor,

de

administrador,

controlador,

de

consultivo,

membro

fiscal

sociedade

devedora

quaisquer

dessas

dos

ou
e

do

sócio

conselhos

semelhantes

à

sociedade

pessoas

exerçam

em

da
que

essas

funções”.
Não há impedimento para que participem da
AGC, mas não terão, em nenhuma hipótese,
direito
para

a

voto

fins

e

de

não

serão

verificação

considerados

do

quórum

de

instalação e de deliberação. (Comentários à
lei de recuperação de empresas e falência:
Lei 11.101, Daniel Carnio Costa, Alexandre
Correa

Nasser

de

Melo,

Curitiba:

Juruá,

2021, pág. 135).

Neste sentido é a jurisprudência:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que homologa
plano

aprovado

em

assembleia

recuperação.

e

concede

Necessidade

contextualização,

externa

e

de

interna,

da

recuperação judicial em questão. Aprovação
de

plano

que

credores.

Art.

contudo,
plano

que

sujeito

compete
35
não
ao

à

assembleia

I

"a"

LRF.

é

absoluta,
controle

de

Soberania,
estando

judicial

o
de

legalidade. Enunciado CJF nº 44. Decisão,
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contudo,

mantida.

Ausência

de

prova

de

tumulto que tenha prejudicado a realização
da assembleia e cômputo dos votos. Ausência
de violação do art. 43 da LRF. Inocorrência
de conflito de interesses entre credores a
justificar sejam alguns deles impedidos de
votar. Parentesco inexistente. Recuperanda
que

não

outras

pertence

empresas

a

da

Recurso
(TJSP;

grupo
mesma

econômico
família.

de

(...)

desprovido.
Agravo

de

25.2015.8.26.0000;

Instrumento
Relator

2273787-

(a): Teixeira

Leite; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro Central Cível
- 2ª

Vara

de

Falências

e

Recuperações

Judiciais; Data do Julgamento: 15/06/2016)

Como

se

vê,

não

há

no

art.

43,

da

LRF,

disposição que exclua a participação de empresa que já
tenha feito parte do quadro societário da recuperanda.

Assim, uma vez que os critérios expostos no
art.

43,

da

especializada

Lei

de

entende

Regência
que,

são

s.m.j.,

objetivos,
o

pedido

recuperandos deve ser indeferido.
Anápolis, 08 de outubro de 2021.

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

esta
dos
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EXTRATO DE CUMPRIMENTO DO ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 06200398/2021

MENSAGEM DE CONFIRMAÇÃO
A Caixa Econômica Federal encaminhou confirmação eletrônica de crédito em favor do beneficiário, conforme
ordem judicial expressa no Alvará Judicial Eletrônico Nº 06200398/2021

Alvará Judicial Eletrônico Nº 06200398/2021
Situação: Cumprido
Valor do benefício: R$ 329.109,73; IRRF: R$ 5.011,82; Total: R$ 334.121,55
Registro do processamento: 09/10/2021 07:44:33

Atenção:
Documento gerado automaticamente pelo sistema.
Extrato de processamento transmitido entre o sistema da Caixa Econômica Federal e o sistema do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins.

