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HB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS 

CNPJ nº 27.326.160/0001-81 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

01.DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 26 dias do mês de fevereiro de 2020, às 15:00hs, na sede social da 

Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, Rua Ramos Batista, 152, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-020, Administradora do HB CAPITAL 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS, inscrito no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 27.326.160/0001-81 

(“Administradora” e o “Fundo”). 
 
02.COMPARECIMENTO: Cotistas representando a totalidade das Cotas emitidas. Presentes ainda a 

representante da Administradora, Sra. Nivea Mary Yoshida como Presidente e como Secretário o Sr. 

Marcelo Valentim de Araujo e o representante da Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. (“Gestora”). 
 
03.CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do artigo 28, § 5º, da Instrução nº 356 da Comissão de Valores 

Mobiliários, de 17 de dezembro de 2001 (“Instrução CVM nº 356”). 
 
04.ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES: Os cotistas do Fundo, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram a: 
 
a) Retirada da Consultora Especializada do Fundo, a empresa Ghea Consultoria Ltda., que deixará de 

prestar serviços de consultoria especializada ao Fundo à partir da data de 26.02.2020, mantendo-a, porém, 

como Agente de Cobrança;  

 

b) Alteração do item 7.4, e das definições de Agente de Cobrança, Consultora Especializada e Taxa de 

Administração constantes do Anexo I do Regulamento do Fundo, em razão da retirada da empresa Ghea 

Consultoria Ltda. da função de Consultora Especializada do Fundo, de forma que passarão a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“7.4 A empresa GHEA CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.585.380/0001-88, com 

sede na  Cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais/MG, na Avenida Comandante Soares Júnior, nº 

587, Anexo A, CEP 37200-000 foi contratada na qualidade de Agente de Cobrança, a fim de realizar 

a cobrança extraordinária dos Direitos Creditórios Cedidos que venham a ser inadimplidos pelos 

respectivos Devedores. A Administradora poderá contratar Consultora Especializada para prestar 

ao Fundo os serviços que objetivem dar suporte e subsidiar a Gestora em suas atividades de análise 

e seleção de Direitos Creditórios para integrarem a carteira do Fundo. 

(...) 

ANEXO I 

(...) 

Agente de Cobrança GHEA CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 

14.585.380/0001-88, com sede na Cidade de Lavras, 

Estado de Minas Gerais/MG, na Avenida Comandante 

Soares Júnior, nº 587, Anexo A, CEP 37200-000. (...) 
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Consultora Especializada Empresa que poderá ser contratada para dar suporte e 

subsidiar a Gestora em suas atividades de análise e 

seleção de Direitos Creditórios para integrarem a 

carteira do Fundo, observado o disposto na Instrução 

CVM nº 356.” 

Taxa de Administração A taxa devida pelo Fundo nos termos deste 

Regulamento, que compreende a remuneração dos 

serviços de administração, gestão, custódia  e agente de 

cobrança.” 

 
c) Alteração do item 8.1 e da alínea “b)” do item 8.1 do Regulamento do Fundo, a fim de retirar a 

remuneração da consultora especializada e incluir a remuneração do agente de cobrança, de forma que 

passará a vigorar da seguinte forma: 

 

“8.1.  O Fundo pagará uma Taxa de Administração que remunerará os serviços de 

administração, gestão, custódia e agente de cobrança, e será equivalente a soma dos seguintes 

valores:  

(...)  

b) Remuneração do Agente de Cobrança: Pelos serviços de agente de cobrança, o Fundo pagará 

ao Agente de Cobrança uma remuneração fixa mensal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais reais);” 

d) Alteração dos itens 9.16 e 9.19 do Regulamento do Fundo, em razão da retirada da Consultora 

Especializada, de forma que os referidos itens passarão a vigorar da seguinte forma: 

 
” 9.16. O Fundo somente poderá adquirir Direitos Creditórios que tenham sido aprovados pela 

Gestora. 

(...) 

9.19. A Administradora, a Gestora, o Custodiante, seus controladores, sociedades por eles direta ou 

indiretamente controladas, coligadas ou outras sociedades sob controle comum não respondem 

pelo pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos, pela solvência dos Devedores ou pela existência, 

autenticidade, correta formalização e liquidez dos Direitos Creditórios Cedidos.” 

 
e) Alteração dos itens 11.3, 11.6 e 11.7 do Regulamento do Fundo, a fim de alterar os procedimentos de 

formalização das cessões de Direitos Creditórios, de forma que os referidos itens passarão a vigorar da 

seguinte forma: 

  

“11.3 As operações de aquisição dos Direitos Creditórios pelo Fundo serão consideradas 

formalizadas somente após a celebração de Contrato de Cessão e/ou recebimento do Termo de 

Cessão, firmados pelo Fundo e pela Gestora, conforme o caso, com as Cedentes devidamente 

assinados, bem como atendidos todos e quaisquer procedimentos descritos neste Regulamento. As 

Cedentes poderão responder solidariamente com seus devedores/sacados pelo pagamento dos 

Direitos Creditórios cedidos ao Fundo, nos termos dos respectivos Contratos de Cessão.” 

(...)  
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11.6. A Gestora receberá os arquivos contendo os Direitos Creditórios a serem cedidos ao Fundo, 

transmitidos pelas Cedentes. Em tais arquivos, deverá constar a relação dos Direitos Creditórios 

ofertados, o valor de face dos mesmos, as datas dos seus vencimentos e os dados dos 

devedores/sacados.  

11.7. A Gestora analisará a relação dos Direitos Creditórios ofertados e não havendo qualquer 

restrição de sua parte, selecionará os Direitos Creditórios passíveis de cessão ao Fundo, devendo 

transmitir ao Custodiante, através de arquivo eletrônico em formato (“layout”) específico, ou por 

outro meio que venha a ser convencionado entre a Administradora e a Gestora, contemplando além 

dos dados recebidos da Cedente, o valor pelo qual os Direitos Creditórios serão cedidos ao Fundo.” 

 

f) Alterar o Anexo II – “Critérios Para A Verificação Do Lastro Dos Direitos Creditórios Por Amostragem” 
do Regulamento do Fundo, a fim de substituir a forma de verificação do lastro dos direitos creditórios por 

amostragem, de forma que passará a vigorar na forma do Anexo II do Regulamento consolidado do Fundo. 

 

Os cotistas, neste ato: (i) declaram-se cientes das deliberações acima aprovadas; (ii) tiveram acesso à versão 

marcada do Regulamento e não possuem quaisquer dúvidas sobre tais alterações; (iii) autorizam a 

Administradora a realizar todas as alterações necessárias nos instrumentos do Fundo e providências 

necessárias em razão das deliberações acima aprovadas; (iv) aprovam o Regulamento consolidado na forma 

do anexo; e (v) dispensam a Administradora do envio do resumo das deliberações da presente ata, 

conforme os termos do artigo 30 da Instrução CVM nº 356.  

 

05. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso 

e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida e achada 

conforme, foi por todos os presentes assinada. 
 
 
 
 

Nivea Mary Yoshida 

Presidente 
 

Marcelo Valentim de Araujo 

Secretário 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Administradora 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. 

Gestora 

 

  


