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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 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 11 de agosto de 2020, às 14h00min, 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, Karina Marchioli – Secretária 
 
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do §5°, do art. 28 da Instrução CVM n° 356. 
 
PRESENÇA: Cotista representante da totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo, conforme assinatura 
aposta na Lista de Presença de Cotistas. Presentes ainda os representantes da Administradora. 
 
ORDENS DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) exame e aprovação das contas e das 
demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; 
e, (ii) liquidação antecipada do Fundo em razão do desenquadramento da alocação mínima em direitos 
creditórios; (iii) renúncia apresentada pela Gestora do Fundo, a Grau Gestão de Ativos Ltda.; 
 
QUORUM DE INSTALAÇÃO: A Assembleia Geral foi instalada com a presença do cotista representante 
de 100% das cotas em circulação do Fundo e, ainda, dos representantes legais da Administradora e do 
Gestor.  
 
DELIBERAÇÕES: Feitos os esclarecimentos sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, o cotista 

representante de 100% das cotas em circulação do Fundo, deliberou, sem quaisquer restrições, o que 

segue: 

 

(i) Aprovar as contas prestadas pela Administradora e as demonstrações financeiras do Fundo 

referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; 

 

(ii) Aprovar a liquidação antecipada do Fundo, tendo em vista os itens “ii” e “iii” da Ordem do 

dia, e a autorização para que a Administradora inicie os procedimentos necessários, 

obedecendo ao seguinte plano de liquidação: 

 

(a) a Administradora deverá liquidar todos os investimentos realizados pelo Fundo em 

Ativos Financeiros, transferindo todos os recursos para a conta do Fundo; 
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(b) a Administradora deverá apurar e realizar o pagamento antecipado de todas as 

despesas e encargos do Fundo pendentes, conforme os termos previstos em seu 

Regulamento; 

 

(c) não sendo possível antecipar as despesas e encargos do Fundo, a Administradora 

deverá mantê-las provisionadas, inclusive os custos ordinários com registros de atas, 

demonstrações financeiras, devendo manter na Carteira do Fundo pelo menos a 

importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

 

(d) a Administradora fica desde já autorizada a debitar do Fundo quaisquer despesas 

incorridas até a data do efetivo encerramento do Fundo, de acordo com o estabelecido no 

Regulamento do Fundo, bem como as de quaisquer despesas razoáveis decorrentes da 

liquidação e encerramento; 

 

(e) após cumpridas as etapas anteriores, a Administradora deverá efetuar a amortização 

das cotas do Fundo, utilizando o saldo remanescente do caixa do Fundo, observado o item 

“c” acima; 

 

(f) após o pagamento de todas as despesas e encargos do Fundo, será realizado o  

pagamento do resgate das cotas ao Cotista, e a Administradora lavrará o termo de 

encerramento da liquidação, ocasião em que o auditor independente deve (com base na 

posição daquela data) emitir o parecer sobre a demonstração da movimentação do 

patrimônio líquido, compreendendo o período entre a data das últimas demonstrações 

contábeis auditadas e a data da efetiva liquidação do Fundo, manifestando-se sobre as 

movimentações ocorridas no período. Deverá constar das notas explicativas às 

demonstrações contábeis do Fundo análise quanto a terem os valores dos resgates sido ou 

não efetuados em condições equitativas e de acordo com a regulamentação pertinente, 

bem como quanto à existência ou não de débitos, créditos, ativos ou passivos não 

contabilizados;  

 

(g) finalmente, deverá a Administradora dar baixa dos registros do Fundo na CVM e na 

Receita Federal do Brasil (especificamente no que se refere ao cadastro no CNPJ), ficando 

assim, o Fundo extinto para todos os fins de direito; e 

 

(h) realizados os passos anteriores, o Cotista dará à Administradora, à Gestora, à 

Custodiante, à Consultoria e ao Agente de Cobrança, por meio da assinatura de termo 

próprio, a mais plena, geral, total e irrevogável quitação universal para nada mais reclamar 
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com relação aos serviços por estas prestados ao Fundo, seja a que título for, inclusive em 

relação a todas e quaisquer aquisições de direitos creditórios, ativos, títulos públicos ou 

quaisquer outros negócios jurídicos celebrados pelo Fundo, valendo o comprovante de 

depósito ao Cotista como quitação dos valores a estes devidos em razão do resgate das 

Cotas; 

 

(iii) Aprovou a adoção de todas as medidas necessárias e cabíveis para a liquidação do Fundo e 

encerramento de suas atividades perante quaisquer autoridades, ficando a Administradora 

autorizada a realizar todos os procedimentos necessários, incluindo o encerramento de 

contas correntes e a rescisão dos contratos de prestação de serviços ao Fundo. 

 

O cotista, neste ato: (i) declara-se ciente das deliberações acima aprovadas; (ii) autoriza a 

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

necessárias em razão das deliberações acima aprovadas; e, (iii) dispensa 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 e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os 
trabalhos, lavrando-se esta ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes em 02 (duas) 
vias. 

 
São Paulo – SP, 11 de agosto de 2020. 

 
 
 

_________________________________ 
Nivea Mary Yoshida 

Presidente 
 
 
 

_________________________________ 
Karina Marchioli  

Secretária 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Administradora 
 

 


