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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO CREDIT BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL HIGH 
CNPJ/MF nº 17.030.581/0001-07 

 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
realizada em 17 de abril de 2020 

 
 
DATA, HORA E LOCAL: realizada, em primeira convocação, em 17 de abril 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 CREDIT BRASIL FUNDO DE 
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL HIGH, inscrito no CNPJ sob nº 
17.030.581/0001-07 (“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) alterar as remunerações das Consultoras 
Especializadas para atribuir a remuneração fixa mensal e, em consequência, alterar a redação da 
alínea “d” da cláusula 6.1 do Regulamento do Fundo; (ii) ratificar os termos do “Contrato de 
Prestação de Serviços de Cobrança”, celebrado em 31 de março de 2020 entre o Fundo e a CREDIT 
BRASIL CONSULTORIA LTDA., sociedade com sede na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1170, 9º 
andar, Torre Crystal, Morumbi, São Paulo/SP, CEP 04583-110, inscrita no CNPJ sob o nº 
08.739.213/0001-41 (“Agente de Cobrança”), com a interveniência da Administradora, por meio do 
qual o Agente de Cobrança foi contratado para prestar ao Fundo os serviços de cobrança dos 
Direitos Creditórios que venham a ser inadimplidos pelos respectivos Devedores (“Contrato de 
Cobrança”); (iii) aprovar a Amortização Extraordinária de Cotas Subordinadas Mezanino F do 
Fundo; e (iv) se aprovado o item “i” 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 aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições por: 
 

(i) Alterar as remunerações das Consultoras Especializadas com aplicação de remuneração fixa 
mensal, passando a vigorar a partir do período compreendido entre 25 de março de 2020 
a 24 de abril de 2020, o qual será pago em 25 abril de 2020, os seguintes valores mensais: 
(a) R$ 339.200,00 (trezentos e trinta e nove mil e duzentos reais) de remuneração fixa para 
a Consultora Especializada Credit Brasil Vendas Ltda.; (b) R$ 67.840,00 (sessenta e sete mil 
oitocentos e quarenta reais)  de remuneração fixa para a Consultora Especializada Finplace 
Soluções de Pagamentos S.A.; e (c) R$ 271.360,00 (duzentos e setenta e um mil trezentos 
e sessenta reais) de remuneração fixa para a Consultora Especializada Credit Brasil 
Consultoria Ltda.; mediante a celebração de aditamento aos respectivos contratos de 
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prestação de serviços. Em razão das alterações, foi aprovada a alteração da alínea “d” da 
cláusula 6.1 do Regulamento do Fundo, que passará a vigorar com a seguinte redação: 
 
“d) pela prestação dos serviços de Consultoria Especializada, as Consultoras Especializadas 
receberão do Fundo uma remuneração mensal, conforme tabela abaixo: 
 

d.1) Pelos serviços de consultoria especializada, a Credit Brasil Vendas Ltda. fará 

jus ao valor fixo mensal de R$ 339.200,00 (trezentos e trinta e nove mil e 

duzentos reais). 

d.2) Pelos serviços de consultoria especializada, a Finplace Soluções de 

Pagamentos S.A. fará jus ao valor fixo mensal de R$ 67.840,00 (sessenta e sete 

mil oitocentos e quarenta reais). 

d.3) Pelos serviços de consultoria especializada, a Credit Brasil Consultoria Ltda.  

fará jus ao valor fixo mensal de R$ 271.360,00 (duzentos e setenta e um mil 

trezentos e sessenta reais).” 

  
 

(ii) Ratificar os termos do Contrato de Cobrança, que lhes foram apresentados nesta 

oportunidade, com remuneração para o Agente de Cobrança no montante de R$ 

880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), referente aos serviços a serem prestados 

durante o período compreendido entre 01 de abril de 2020 e 31 de dezembro de 2020, a 

ser pago em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e 

vinte mil reais), nas datas programadas para 20 (vinte) de abril de 2020 (dois mil e vinte), 

27 (vinte e sete) de abril de 2020 (dois mil e vinte), 4 (quatro) de maio de 2020 (dois mil e 

vinte), e findando em 11 (onze) de maio de 2020 (dois mil e vinte). 

 

(iii) Realizar a Amortização Extraordinária da totalidade das Cotas Subordinadas Mezanino F do 

Fundo,  a ser paga a cada Cotista proporcionalmente à quantidade de Cotas Subordinadas 

Mezanino F detidas, até o dia 21 de abril de 2020, ficando a Administradora autorizada a 

adotar todas as medidas necessárias para a Amortização Extraordinária das Cotas 

Subordinadas Mezanino F nos termos aqui aprovados. 

 
(iv) Consolidação do Regulamento do Fundo, o qual é parte integrante da presente Ata, na 

forma do Anexo, refletindo as alterações aprovadas conforme item “i” acima, e demais 
ajustes decorrentes destas alterações. 
 
 

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.  
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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. 
 
 
 
 
 
 

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 
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