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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO 
ACELERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

CNPJ Nº 27.974.798/0001-29 
(“Fundo”) 

 

 

DATA, HORA e LOCAL: Assembleia realizada em 27 de setembro de 2019, às 10h00, na sede 

da LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, 

Administradora do Fundo, na Rua Ramos Batista, nº 152, cj 61, São Paulo – SP 

(“Administradora”). 

 

 

COMPOSIÇÃO DA MESA:  Nivea Mary Yoshida – Presidente 

    Ilka F. Trindade – Secretária 

 

 

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do §5°, do art. 28 da Instrução CVM 

n° 356. 

 

 

PRESENÇA: Representantes legais da Administradora e Gestora do Fundo, abaixo qualificado, 

e cotistas, titulares de 100% das cotas em circulação do Fundo, conforme assinatura aposta na 

Lista de Presença de Cotistas. 

 

 
ORDENS DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias:  

 

(i) Substituição da consultora especializada de PRO-DOC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

EIRELI - EPP para GXMSEV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e, inclusão da CDP CAPITAL 

CONSULTORIA LTDA., nos termos das cláusulas 7.3 e 7.4 do regulamento do fundo; 

 

(ii) Alteração das cláusulas: 7.2.1 alínea “e”; 8.1 alínea “b”; 8.1.1; 10.1; 10.4 alíneas “a”, “b” e 

“c”; 10.5 alínea “a”; 10.6.3 até 10.6.6; 11.1; 11.2 alínea “c”; 12.3.7 e 12.3.8; 12.5.4; 12.6.8 a 

12.6.13; 12.8.17; 12.8.23 a 12.8.28; 13.4.2; 15.3; 19.1 a 19.10; e 20.1.1; e; 

 

(iii) a consolidação do Regulamento do Fundo. 
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DELIBERAÇÕES: Feitos os esclarecimentos sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, 

foram aprovadas pelos cotistas, sem ressalvas, as seguintes matérias: 

 
(i) Alteração da consultora Especializada nos termos da cláusula 7.3 e 7.4 do regulamento 

do Fundo, o qual vigorará com a seguinte redação:  

 

(...) 
 
7.3 A GXMSERV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, com sede na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Ibirapuera, nº 2033, 8º andar, Conjunto 81, 

Sala 02 – Bairro Moema, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.025.711/0001-62 

(“Consultora Especializada I”), foi contratada na qualidade de Consultora Especializada, 

para: 

 

(a) auxiliar a Administradora, quando necessário, no tocante à obtenção das assinaturas 

do Cedente, Devedor(es) Solidário(s), no Contrato de Cessão, Termos de Cessão, 

instrumentos de garantia e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários 

para a efetivação da cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo. 

 

7.4. A CDP CAPITAL CONSULTORIA LTDA, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado 

do Ceará, na Av. Santos Dumont, nº 2828, salas 1601, 1602 e 1603, Aldeota, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 22.501.078/0001-22 (“Consultora Especializada II” e quando em 

conjunto com a Consultora Especializada I, simplesmente denominadas “Consultoras 

Especializadas”), foi contratada na qualidade de Consultora Especializada e Agente de 

Cobrança para: 

 

(...) 

 

(ii) As cláusulas abaixo do Regulamento do Fundo, passarão a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

(...) 

 

7.2.1 (...) 

(e) validar, previamente a cada cessão, os Direitos Creditórios em relação aos limites de 

concentração previstos neste Regulamento; 

 

(...) 
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8.1 (...) 

(b) Remuneração das Consultoras Especializadas: Pelos serviços de consultoria 

especializada, as Consultorias Especializadas receberão do Fundo uma remuneração 

mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma;  

 

(...) 

 

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

mês subsequente ao mês da prestação dos serviços, sendo calculada e provisionada 

todo Dia Útil à razão de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos). 

 

 

(...) 

 

10.1 O Fundo poderá adquirir Direitos Creditórios, (a) representados por títulos de 

crédito, incluindo, mas não se limitando a duplicatas, notas promissórias, cédulas de 

crédito bancário, cheques, cédulas de crédito imobiliário, cédulas de produtor rural; (b) 

contratos em geral; (c) todo e qualquer instrumento representativo de crédito; e (d) 

decorrentes de transações de cartão de crédito na aquisição de bens e serviços pelos 

Usuários-Finais.  

 

(...) 

 

10.4 O Fundo poderá adquirir Direitos Creditórios em plataforma eletrônica de 

negociação de créditos, sendo as referidas aquisições realizadas com as seguintes 

características: 

 

(a) não contarão com coobrigação do Cedente. Os Cedentes serão responsáveis pela 

existência dos Direitos Creditórios Elegíveis que comporão a carteira do Fundo, nos 

termos do artigo 295 do Código Civil Brasileiro, não havendo por parte do Custodiante, 

da Administradora e da  Gestora  qualquer  responsabilidade a esse respeito; 

 

 

(b) Será realizado um cadastro simplificado do Cedente, composto pelos documentos 

societários do Cedente, tendo em vista que não haverá coobrigação deste e os Direitos 

Creditórios serão analisados com base no seu respectivo Devedor; 
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(c) a cessão dos Direitos Creditórios será formalizada através de Termo de Cessão,  

assinado somente pelo Cedente.  

 

10.5 O Fundo poderá adquirir Direitos Creditórios decorrentes de transações de cartão 

de crédito na aquisição de bens e serviços pelos Usuários-Finais (“Direitos Creditórios 

de Cartão”), sendo as referidas aquisições realizadas com a seguinte característica:  

 

(a) Poderão ser realizadas com ou sem coobrigação do Cedente. Os Cedentes serão 

responsáveis pela existência dos Direitos Creditórios Elegíveis que comporão a carteira 

do Fundo, nos termos do artigo 295 do Código Civil Brasileiro, não havendo por parte do 

Custodiante, da Administradora e da Gestora  qualquer  responsabilidade a esse 

respeito. 

 

(...) 

 

10.6.3 O Seguro de Crédito que poderá ser contratado dará cobertura para 

inadimplemento do alguns Devedores de Direitos Creditórios adquiridos pelo Fundo, 

previamente aprovados pela Seguradora, e desde que atendidas as condições 

estabelecidas pela Seguradora na respectiva apólice, sendo que o Fundo poderá 

adquirir Direitos Creditórios de Devedores que não estejam cobertos pelo Seguro de 

Crédito.  

 

10.6.4 Na hipótese de contratação do Seguro, o Agente de Cobrança deverá realizar o 

pagamento integral à Seguradora de todo e qualquer prêmio devido pela cobertura 

contratada nos termos do Seguro de Crédito, bem como quaisquer taxas de análise 

e/ou monitoramento relativas ao Seguro de Crédito, devendo manter os documentos 

necessários para comprovar o pagamento de tais prêmios, taxas e monitoramentos e 

disponibilizá-los, mediante solicitação da Administradora ou da Gestora, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis contados da referida solicitação. 

 

10.6.5 O Agente de Cobrança deverá ainda, na hipótese de contratação do Seguro, 

realizar todos os procedimentos relativos ao Seguro de Crédito, inclusive os pedidos e 

acompanhamento de aprovação de Limites de Crédito, envio e acompanhamento de 

aviso de expectativa de sinistro, envio de informações necessários para o cumprimento 

das obrigações do segurado perante a Seguradora. 

 

10.6.6 A Consultora Especializada II, na hipótese de contratação do Seguro,  será 

responsável por (i) verificar e acompanhar os Devedores cobertos pelo Seguro de 
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Crédito, e (ii) analisar as aquisições de Direitos Creditórios dos Devedores cobertos 

pelo Seguro de Crédito, visando assegurar que tais aquisições atendem integralmente 

aos limites de crédito e requisitos de documentos dispostos no Seguro de Crédito.   

 

(...) 

 

11.1 Os Direitos Creditórios que poderão ser adquiridos pelo Fundo, na respectiva Data 

de Aquisição e Pagamento, deverão atender, cumulativamente, aos seguintes critérios 

de elegibilidade (os “Critérios de Elegibilidade”): 

 

I. Direitos Creditórios, exceto os Direitos Creditórios de Cartão: 

 

(a) valor mínimo de R$ 5,00 (cinco reais); 

(b) prazo mínimo de vencimento de 5 (cinco) dias, contados da Data de Aquisição; 

(c) prazo máximo de vencimento de 180 (cento e oitenta) dias, contados da Data de 

Aquisição; 

(d) devem ser de Devedores que, na Data da Aquisição e Pagamento, não apresentem 

qualquer valor em atraso; 

 

(...) 

 

11.2 (...) 

(c) os Direitos Creditórios deverão estar corretamente formalizados por Documentos 

Comprobatórios, que garantam a qualidade de título executivo extrajudicial, exceto 

quanto se tratar de Direitos Creditórios de Cartão. 

 

(...) 

 

12.3.7 Risco de Originação – Modificação de Créditos por Decisão Judicial – Os Direitos 

Creditórios de Cartão são oriundos do pagamento devido pelos Devedores aos Clientes 

dos Cedentes, decorrentes das Transações de Pagamento realizadas no âmbito dos 

Arranjos de Pagamento, envolvendo Instrumentos de Pagamento utilizados pelos 

Usuários-Finais para a realização de compras de bens e serviços nos Clientes dos 

Cedentes, que tenham sido capturadas, processadas e liquidadas pelos Sistemas das 

Credenciadoras, que podem eventualmente ter suas condições questionadas em juízo 

pelos respectivos Usuários-Finais. Não pode ser afastada a possibilidade de os 

Usuários-Finais lograrem êxito nas demandas ajuizadas. Nessa hipótese, os Direitos 

Creditórios de Cartão podem ter seus valores reduzidos, serem anulados ou até serem 
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considerados nulos em decisão judicial, o que, em qualquer caso, afetaria 

negativamente o patrimônio do Fundo. Adicionalmente, os Usuários-Finais podem 

contestar Transações de Pagamento extrajudicialmente, ou os chamados Chargebacks. 

A existência de Chargebacks nas operações relacionadas aos Direitos Creditórios de 

Cartões, ou a eventual insolvência de qualquer Cedente nas hipóteses acima, poderão 

afetar negativamente e resultar em perdas nos resultados do Fundo e aos Cotistas. 

 

12.3.8 Riscos Relacionados à Adimplência da Cedente de Direitos Creditórios de 

Cartão, na Hipótese de Resolução de Cessão – Nos termos do Contrato de Cessão, 

existem hipóteses nas quais haverá a resolução da cessão dos Direitos Creditórios de 

Cartão, o que gera a obrigação do respectivo Cedente de pagar ao Fundo o preço 

estabelecido no Contrato de Cessão. Na ocorrência de tais eventos que ensejam a 

resolução de cessão, é possível que o Cedente não cumpra, por qualquer motivo, sua 

obrigação de pagamento do preço acordado, o que poderia afetar negativamente os 

resultados do Fundo e/ou provocar perdas patrimoniais ao Fundo e ao(s) Cotista(s). 

 

(...) 

 

12.5.4 Risco de Intervenção ou Liquidação da Instituição Financeira responsável pela 

Escrow Account – O recebimento ordinário dos Direitos Creditórios de Cartão será 

efetuado nas Escrow Account mantidas junto a Instituições Financeiras.  Na  hipótese 

de intervenção ou liquidação extrajudicial desta, há possibilidade dos recursos ali 

depositados serem bloqueados e não serem recuperados para o Fundo, o que afetaria 

sua rentabilidade e poderia levá-lo a perder parte do seu patrimônio. 

 

(...) 

 

12.6.8 Acesso aos Documentos Representativos de Crédito e Falhas de Sistemas 

Eletrônicos referente aos Direitos Creditórios de Cartão – Dada a complexidade 

operacional própria dos fundos de investimento em direitos creditórios, não há garantia 

de que o Custodiante e o Fundo terão acesso irrestrito aos Documentos 

Representativos de Crédito ou que as trocas de informações entre os respectivos 

sistemas eletrônicos se darão livres de erros. Caso qualquer desses riscos venha a se 

materializar, a cobrança e/ou a realização dos Direitos Creditórios Cedidos poderá ser 

adversamente afetada, prejudicando o desempenho do FUNDO. 

 
12.6.9 Os sistemas dos Devedores ou os sistemas de terceiros podem falhar devido a 

fatores que estão além do controle dos Cedentes,  da  Administradora e da Gestora – 
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As operações dos Clientes dos Cedentes com Instrumentos de Pagamento dependem 

do regular funcionamento dos Sistemas das Credenciadoras e todo o arcabouço de 

tecnologia da informação, softwares, centros de armazenamento de informações e 

redes de telecomunicações a eles inerentes, bem como de sistemas de terceiros. Os 

Sistemas das Credenciadoras ou os de terceiros podem estar expostos a danos ou 

interrupção por diversos fatores que estão além do controle dos Cedentes, da 

Administradora e  da  Gestora,  incluindo,  mas  não se limitando a incêndio, desastres 

naturais, falta de energia, falha nos sistemas de telecomunicação, vírus ou violação dos 

sistemas de tecnologia da informação, podendo afetar, inclusive, a originação de 

Direitos Creditórios de Cartão e sua cessão ao Fundo. 

 
12.6.10 Conciliação dos Pagamentos dos Direitos Creditórios de Cartão vis-à-vis os 

Documentos Representativos de Crédito – O pagamento dos Direitos Creditórios de 

Cartão será efetuado na respectiva Escrow Account de cada Cedente mantida junto a 

Instituição Financeira. Nesta conta poderão ser depositados não somente os recursos 

oriundos dos pagamentos dos Direitos Creditórios de Cartão cedidos ao Fundo, mas 

também outros Direitos Creditórios de Cartão detidos pelos Cedentes em face dos 

Devedores. Neste caso, por questões operacionais, o Custodiante poderá encontrar 

dificuldades ao realizar a conciliação dos pagamentos feitos pelos Devedores 

relativamente aos Direitos Creditórios de Cartão, podendo, assim, existir erros 

operacionais na realização destas conciliações extraordinárias. 

 

12.6.11 Bloqueio de Recursos nas Escrow Account – As Escrow Account são contas 

correntes de titularidade de cada Cedente, abertas e mantidas junto a Instituições 

Financeiras. Assim, enquanto os recursos relativos ao pagamento dos Direitos 

Creditórios de Cartão não forem devidamente transferidos para a Conta do Fundo e 

permanecerem depositados nas Escrow Account, tais recursos podem ser atingidos 

e/ou bloqueados em razão de obrigações assumidas pelos Devedores perante 

terceiros. Por mais que a Administradora, o Custodiante e a  Gestora  tomem  todas as 

medidas judiciais e extrajudiciais necessárias para reverter eventual bloqueio, o tempo 

despendido para a obtenção de tais medidas não pode ser objetivamente mensurado, o 

que pode gerar prejuízos para o Fundo e para os Cotistas. Além disso pode haver 

incongruências nas ordens de transferência dos recursos depositados nas Escrow 

Account para a Conta do Fundo, sem que seja  de  responsabilidade  da instituição 

financeira quanto a verificação da validade, veracidade e/ou correção das ordens de 

transferência de valores acima mencionadas. 
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12.6.12 Falhas Operacionais na Cobrança Ordinária dos Direitos Creditórios de Cartão 

– A forma de pagamento, compensação e liquidação dos Direitos Creditórios Cedidos 

depende de ações das Bandeiras, da CIP, da CERC, dos Bancos Liquidantes, das 

instituições financeiras responsáveis pelas Escrow Account e do Custodiante. Não há 

qualquer garantia que não ocorrerão falhas operacionais, o que pode afetar o 

tempestivo recebimento, pelo Fundo, dos pagamentos dos Direitos Creditórios de 

Cartão. A ocorrência de falhas operacionais aqui descritas poderá gerar perdas ao 

Fundo e aos seus Cotistas, incluindo, mas não se limitando, em razão do atraso na 

transferência de recursos à Conta do Fundo. 

 

12.6.13 Notificação aos Devedores dos Direitos Creditórios de Cartão – Os Devedores 

dos Direitos Creditórios de Cartão não serão notificados sobre a cessão dos Direitos 

Creditórios de Cartão para o Fundo. Assim, a cessão dos Direitos Creditórios de Cartão 

ao Fundo pode ser questionada quanto ao atendimento das formalidades previstas no 

Artigo 290 do Código Civil em relação à notificação aos Devedores. Nestes casos, pode 

haver questionamento por parte dos Devedores sobre quem é o legítimo credor dos 

Direitos Creditórios de Cartão, o que poderá acarretar no não recebimento ou 

recebimento em atraso dos referidos Direitos Creditórios de Cartão, afetando 

negativamente a rentabilidade do Fundo. 

 

(...) 

 

12.8.17 Risco de Formalização Inadequada dos Documentos Representativos de 

Crédito relacionados aos Direitos Creditórios de Cartão – O Cedente de Direitos 

Creditórios de Cartão será responsável pela existência dos Direitos Creditórios de 

Cartão, nos termos do Artigo 295 do Código Civil. Há o risco de o Fundo adquirir 

Direitos Creditórios de Cartão cuja documentação apresente irregularidades 

decorrentes da eventual formalização inadequada dos Documentos Representativos de 

Crédito, o que poderá obstar o pleno exercício pelo Fundo das prerrogativas 

decorrentes da titularidade dos Direitos Creditórios de Cartão. Além disso, mesmo que, 

nesses casos, o Fundo exerça tempestivamente seu direito de regresso contra o 

Cedente, é possível que haja perdas imputadas ao Fundo e consequentemente prejuízo 

para os Cotistas. 

 

(...) 

 

12.8.23 Risco de não cobertura pelo Seguro de Crédito – Alguns dos Direitos 

Creditórios, quando da aquisição pelo Fundo, contarão com Seguro de Crédito da 
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Seguradora. O Seguro de Crédito garantirá o pagamento de Indenização, conforme 

condições estipuladas na apólice do Seguro de Crédito e que poderá ser inferior ao 

valor dos Direitos Creditórios, de forma que o  Fundo sofrerá o impacto  parcial do 

inadimplemento dos Direitos Creditórios vencidos e não pagos pelos respectivos 

Devedores. Adicionalmente, o Seguro de Crédito possui cláusulas com hipóteses de 

exclusão e de suspensão da cobertura dos Direitos Creditórios, e desta forma, a 

inobservância, pela Administradora, pela Gestora, pelo Cedente, pelas Consultorias 

Especializadas, pela Plataforma de negociação e/ou pelo Devedor das respectivas 

obrigações previstas neste Regulamento e/ou no Termo de Cessão e/ou no Seguro de 

Crédito poderá resultar em não cobertura dos Direitos Creditórios pela apólice de 

Seguro de Crédito. Desta forma, o  Fundo sofrerá o impacto  do inadimplemento dos 

Direitos Creditórios vencidos e não pagos pelos respectivos Devedores, caso tais 

Direitos Creditórios não sejam cobertos pelo Seguro de Crédito. 

 

12.8.24 Leis e regulamentos que vierem a ser editados para alterar a Regulamentação 

de Meios Eletrônicos de Pagamento no Brasil e/ou o desenvolvimento de interpretações 

diversas a respeito destes podem causar um efeito adverso nos Devedores, nos 

Cedentes e no Fundo – Podem ser editadas normas que alterem a Regulamentação de 

Meios Eletrônicos de Pagamento, assim como podem ser desenvolvidas interpretações 

diversas a respeito destas, que podem afetar as atividades dos Devedores e dos 

Cedentes de forma adversa e relevante, afetando, por consequência, a originação de 

Direitos Creditórios de Cartão, especialmente tendo em vista que a Regulamentação de 

Meios Eletrônicos de Pagamento vem sendo discutida pelo BACEN e pelo governo 

brasileiro. A alteração da regulamentação e/ou da interpretação desta poderá restringir 

a originação dos Direitos Creditórios de Cartão, alterar as características dos Direitos 

Creditórios de Cartão ou a serem originados de forma a criar obstáculos ao atendimento 

destes aos Critérios de Elegibilidade e/ou restringir a possibilidade de cessão destes ao 

Fundo, impactando negativamente os resultados do Fundo e a rentabilidade de suas 

Cotas. 

 

12.8.25 Os Devedores, os Cedentes e os Direitos Creditórios de Cartão estão sujeitos 

aos Regulamentos das Bandeiras. Os Regulamentos das Bandeiras devem ser 

aprovados pelo BACEN – Os Cedentes e os Devedores devem realizar suas operações 

de acordo com os regulamentos estipulados pelas Bandeiras, os quais estabelecem as 

políticas e regras voltados ao funcionamento dos Arranjos de Pagamentos. Dessa 

forma, os termos e condições dos Direitos Creditórios de Cartão estão sujeitos às 

regras estipuladas pelas Bandeiras. Ademais, nos termos da Regulamentação de Meios 

Eletrônicos de Pagamentos, os regulamentos das Bandeiras devem ser submetidos 
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para análise e aprovação pelo BACEN, que pode solicitar ajustes e alterações. A 

aprovação dos regulamentos ou quaisquer mudanças significativas nos regulamentos, 

políticas e regras das Bandeiras, podem impactar negativamente os Direitos Creditórios 

de Cartão integrantes da carteira do Fundo, e por consequência, os resultados do 

Fundo  e  a rentabilidade de suas Cotas. 

 

12.8.26 Manutenção das Licenças pelas Bandeiras – As atividades dos Devedores, e 

por consequência a originação dos Direitos Creditórios de Cartão a serem cedidos ao 

Fundo, dependem de licenças outorgadas aos Devedores, na qualidade de 

Credenciadoras, pelas Bandeiras. Os términos de tais licenças, disciplinadas nos 

respectivos contratos com as Bandeiras, poderão afetar negativamente a originação dos 

Direitos Creditórios de Cartão, impactando a rentabilidade das Cotas do Fundo. 

 

12.8.27 Manutenção de Contratos dos Cedentes com as Credenciadoras – As 

atividades dos Cedentes, e por consequência a originação dos Direitos Creditórios de 

Cartão a serem cedidos ao Fundo, dependem de contratos celebrados entre os 

Cedentes e os Devedores, na qualidade de Credenciadoras, pelas Bandeiras. O 

encerramento de tais contratos poderão afetar negativamente a originação dos Direitos 

Creditórios de Cartão, impactando a rentabilidade das Cotas do Fundo. 

 

12.8.28 Possibilidade de Existência de Ônus sobre os Direitos Creditórios. A cessão dos 

Direitos Creditórios também poderia ser afetada pela existência de ônus sobre os 

Direitos Creditórios Cedidos, que tivessem sido constituídos previamente à sua cessão 

e sem conhecimento do FUNDO (o que ocorreria em caso de descumprimento, pelos 

Cedentes, da declaração a respeito da inexistência de ônus ou gravames sobre os 

Direitos Creditórios Cedidos, nos termos do Contrato de Cessão). O FUNDO está 

sujeito ao risco de os Direitos Creditórios Cedidos serem bloqueados ou redirecionados 

para pagamento de outras dívidas dos Cedentes ou dos respectivos Devedores, 

inclusive em decorrência de pedidos de recuperação judicial, falência, planos de 

recuperação extrajudicial, regimes especiais ou outro procedimento de natureza similar, 

conforme aplicável. 

 
(...) 

 
13.4.2 Na emissão de Cotas do Fundo, deve ser utilizado o valor da Cota de 

Fechamento do dia útil imediatamente anterior da efetiva disponibilidade dos recursos 

confiados pelo investidor à Administradora (valor da cota de D-1), em sua sede ou 

dependências, por meio de qualquer forma de transferência de recursos autorizada pelo 

BACEN, servindo o comprovante de depósito como recibo de quitação. 
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(...) 
 

15.3 O resgate e/ou Amortizações Programadas das Cotas serão realizadas utilizando o 

valor da Cota de fechamento do respectivo Dia Útil e o pagamento realizado no dia útil 

subsequente (D+1). 

 

 (...)  

 

19.1 O Fundo terá um comitê de investimento, que terá as seguintes funções e 

atribuições, sem prejuízo de outras já previstas neste Regulamento (“Comitê de 

Investimentos”): 

 

(a) analisar e deliberar sobre os Sacados que poderão figurar como devedores dos 

Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo, previamente à sua aquisição pelo 

Fundo, nas aquisição de Direitos Creditórios risco sacado, através de Plataforma 

eletrônica; 

 

(b) analisar e deliberar sobre os limites de crédito dos Sacados, observado a Política de 

Investimento e limites de concentração previstos neste Regulamento, além das demais 

normas aplicáveis;  

 

(c) aprovar investimentos, reinvestimentos e desinvestimentos do Fundo em Direitos 

Creditórios, observado a Política de Investimento e os Critérios de elegibilidade, além 

das demais normas aplicáveis; e, 

 

(d) autorizar a realização da cobrança judicial de Direitos Creditórios vencidos e não 

pagos pelo respectivo Devedor, os acordos e negociações com os Devedores. 

  

19.2 O Comitê de Investimentos será constituído pelo Gestor e composto por até 3 

(três) membros, que serão eleitos mediante deliberação dos Cotistas em Assembleia 

Geral Extraordinária. Os membros eleitos para o Comitê de Investimentos terão 

mandato de 3 (três) anos, que será renovado automaticamente durante o prazo do 

Fundo, exceto se de outra forma for deliberado pelos Cotistas em Assembleia Geral 

Extraordinária. 

 

19.3 Não haverá requisitos de elegibilidade dos candidatos a membros do Comitê de 

Investimentos tendo em vista que os candidatos serão indicados pelos próprios cotistas 
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e os mombros do Comitê de Investimentos não receberão qualquer remuneração pelo 

exercício de suas funções. 

 

19.4 Quando de sua eleição, cada membro efetivo ou suplente do Comitê de 

Investimento deverá assinar e enviar à Administradora (i) um termo de posse e (ii) um 

termo de confidencialidade relativo a todas e quaisquer informações a que tiver acesso 

a respeito do Fundo e/ou em função de seu cargo como membro do Comitê de 

Investimentos.  

 

19.5 Os membros do Comitê de Investimentos poderão a qualquer tempo, renunciar a 

seu cargo mediante comunicação por escrito encaminhada à Gestora, com cópia para a 

Administradora, comefeito imediato. A Gestora deverá, em até 10 (dez) dias cintados do 

recebimento da comunicação da renúncia: (i) informar a todos os demais membros do 

Comitê de Investimento, sobre tal renúncia; e (ii) solicitar à Administradora a 

convocação de Assembleia Geral Extraordiária para deliberar sobre a eleição de um 

novo membro do Comitê de Investimentos.  

 

19.6 O Comitê de Investimentos reunir-se-á exclusivamente quando e conforme 

necessário para o cumprimento de suas atribuições. 

 

19.7 A convocação para reuniões do Comitê de Investimentos será realizada com pelo 

menos 5 (cinco) dias de antecedência, por meio de correio eletrônico (e-mail) ou, 

mediante prévia solicitação de membro do Comitê de Investimentos, por meio de carta, 

conforme dados cadastrais mantidos junto à Gestora, sendo a convocação dispensada 

quando estiverem presentes à reunião todos os membros do Comitê de Investimentos. 

As reuniões poderão ser convocadas por qualquer membro do Comitê de 

Investimentos.   

 

19.8 As reuniões do Comitê de Investimentos serão validamente instaladas, em primeira 

convocação, com a totalidade de seus membros e, em segunda convocação, com a  

presença da maioria de seus membros. Cada membro do Comitê de Investimentos terá 

direito a 1 (um) voto nas deliberações do Comitê de Investimentos, sendo que as 

decisões serão tomadas por maioria absoluta de votos. Na falta desta, a deliberação em 

pauta será considerada como não aprovada. A Gestora poderá vetar qualquer 

deliberação do Comitê de Investimentos que considere, justificadamente, estar em 

desacordo com a Política de Investimento, com este Regulamento ou com a legislação 

e regulamentações aplicáveis. As reuniões do Comitê de Investimentos serão 

presenciais ou por qualquer meio que permita a participação e votação à distância de 
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seus membros, inclusive por correio eletrônico (e-mail), conferência telefônica ou 

teleconferência.  

 

19.9 O secretário de cada reunião do Comitê de Investimentos: (i) lavrará ata da 

reunião, a qual deverá ser obrigatoriamente assinada por todos os membros presentes 

à reunião; (ii) disponibilizará cópia da ata à Gestora e à Administradora em até 3 (três) 

Dias Úteis da data de realização da respectiva reunião; e (iii) encaminhará cópia da ata 

a todos os membros do Comitê de Investimentos dentro de até 30 (trinta) dias corridos 

da data de realização da respectiva reunião. 

 

19.10 Os membros do Comitê de Investimentos poderão ser substituídos, a qualquer 

momento, por deliberação dos Cotistas reunidos em Assembléia Geral. Adicionalmente, 

em caso de manifesta negligência ou comprovada má-fé por parte de um membro do 

Comitê de Investimentos, ou de grave descumprimento das disposições deste 

Regulamento a ele aplicáveis, o membro do Comitê de Investimentos poderá ser 

destituído pela Assembléia Geral. 

 

 (...)  

 

20.1.1 As deliberações sobre as matérias que implicarem alteração neste Regulamento 

deverão ser aprovadas por Cotistas detentores de 75% (setenta e cinco por cento) das 

Cotas do Fundo. 

 

 

(iii) Tendo em vista as deliberações ora aprovadas, os cotistas aprovam a consolidação do 

Regulamento do Fundo, o qual passará a vigorar conforme documento anexo à presente ata, a 

partir de 30 de setembro de 2019. 

 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, 

encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. 

 

 

 

São Paulo – SP, 27 de setembro de 2019.  



 
 

 

 
14 

 

Rua Ramos Batista, nº 152, cj. 61, Vila Olímpia, São Paulo/SP 
Tel.: (11) 2846-1166    www.liminedtvm.com.br     

 

(Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Cotistas do Acelera Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios, firmado em 27 de setembro de 2019) 
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