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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTA DO SETE ROCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS 

CNPJ/MF nº 28.912.060/0001-08 
 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
realizada em 20 de Março de 2020 

 
 
DATA, HORA E LOCAL: realizada, em primeira convocação, em 20 de março de 2020, às 11:00hs, na 
sede da LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na Rua Ramos 
Batista, nº 152, cj 61, Vila Olímpia, São Paulo – SP, Administradora do SETE ROCAS FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, inscrito no CNPJ sob nº 28.912.060/0001-08 
(“Administradora” e o “Fundo”). 
 
COMPOSIÇÃO DA MESA: Nivea Mary Yoshida – Presidente; Marcelo Valentim de Araujo – 
Secretário(a). 
 
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do §5°, do art. 28 da Instrução CVM n° 356. 
 
PRESENÇA: Cotistas representando a totalidade das Cotas emitidas, conforme assinaturas apostas 
na Lista de Presença de Cotistas. Presentes ainda a representante da Administradora e os 
representantes da Grau Gestão de Ativos Ltda. (“Gestora”).  
 
ORDENS DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) transformação do “SETE ROCAS FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS” (“Fundo”) para um Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios Não-Padronizados (“FIDC NP”), regido pelas Instruções CVM nº 356, de 17 de 
novembro de 2001, conforme alterada (“ICVM 356”), e Instrução CVM 444, de 8 de dezembro de 
2006, conforme alterada (“ICVM 444”); (ii) alterar a política de investimento; (iii) alterar os critérios 
de elegibilidade e excluir as condições de cessão; (iv) incluir alínea “f” à cláusula 14.6.4 do 
Regulamento do Fundo; (v) alterar o Anexo II  do Regulamento do Fundo, que trata dos Critérios 
para a verificação do Lastro dos Direitos Creditórios por Amostragem; e (vi) se aprovado os itens 
“i” à “v” acima, a consolidação do Regulamento do Fundo para refletir as alterações aprovadas. 
 
DELIBERAÇÕES: Após os esclarecimentos sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, os 
Cotistas resolvem, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições pela: 
 

(i) Transformação do Fundo em “Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não- 
Padronizados”, de acordo com as Instruções ICVM 356 e ICVM 444; 
 

(ii) Alteração da Política de Investimento, com a inclusão das cláusulas 9.3, 9.6, 9.10 e 9.16, 
que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“9.3. Os Direitos de Crédito podem, inclusive: (i) estar vencidos e pendentes de pagamento 

quando de sua cessão para o Fundo; (ii) resultar de ações judiciais em curso, constituam seu 

objeto de litígio, ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia; (iii) ser 

aqueles cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o FIDC seja considerada um 

fator preponderante de risco; (iv) ser originados de empresas em processo de recuperação 

judicial ou extrajudicial; (v) ser de existência futura e montante desconhecido, desde que 
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emergentes de relações já constituídas; ou (vi) ser de natureza diversa, não enquadráveis 

no disposto no inciso I do art. 2º da Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001. 

(...) 

9.6. Os Cedentes serão responsáveis pela existência, liquidez, certeza, exigibilidade, 

validade e correta originação e formalização dos Direitos de Crédito por eles cedidos ao 

Fundo, sendo que estes poderão estar ou não em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial, nos termos do disposto no Artigo 1º, Parágrafo 1º, inciso V, da Instrução CVM 

444. 

(...) 

9.10. Os investimentos do Fundo, inclusive em direitos creditórios, poderão ser adquiridos 

em quaisquer percentuais de Patrimônio Líquido do Fundo, nos termos do inciso I do §4º do 

art. 40-A da ICVM 356 e art. 8º da ICVM 444. 

(...) 

9.16. Os investimentos do Fundo subordinar-se-ão aos requisitos de composição e de 

diversificação estabelecidos neste Regulamento, sempre observado o disposto na legislação 

e regulamentação aplicáveis.” 

 
(iii) Alteração da cláusula 11.1 que trata dos Critérios de Elegibilidade, e exclusão da cláusula 

11.2 que tratava das Condições de Cessão, de forma que a cláusula 11.1 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
“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: 

(a) até 50% (cinquenta por cento) do PL poderão ser representados por cheques; e, 

(b) prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.” 

 
(iv) Inclusão da alínea “f” da cláusula 14.6.4 que trata da distribuição das cotas, e que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
“14.6.4 Na distribuição de Cotas, serão observadas as seguintes regras: 

(...) 

(f) tenha como público destinatário exclusivamente sociedades integrantes do mesmo 

grupo econômico, e seus respectivos administradores e acionistas controladores, sendo 

vedada a negociação das cotas no mercado secundário.” 

 
(v) Alteração do 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. 
 

(vi) Consolidação do regulamento do Fundo, o qual é parte integrante da presente Ata, na 
forma do Anexo I, refletindo a transformação do Fundo em “Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios Não-Padronizados”, as alterações aprovadas conforme itens “i” à “v” 
acima, e demais ajustes decorrentes destas alterações. 



 

 

3 

 

 
(vii) A transformação e demais alterações ora deliberadas passarão a produzir efeitos a partir 

de 23 de Março de 2020. 
 

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.  

 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o(a) Presidente colocou a palavra à disposição dos 
presentes e, como ninguém manifestou interesse em fazer uso dela, suspendeu a sessão pelo 
tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e considerada conforme, foi 
assinada pelos Cotistas e signatários abaixo descritos. 
 
 

(páginas de assinaturas a seguir)  
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Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Cotistas realizada em 20 de março de 2020, 
do SETE ROCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 28.912.060/0001-08 
 
 
 
 
 

Nivea Mary Yoshida  
Presidente 

 

 Marcelo Valentim de Araujo  
Secretário(a) 

 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
GRAU GESTÃO DE ATIVOS LTDA.  

Gestor 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.  

Administrador 
 
 


