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VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
CNPJ/MF: 67.571.414/0001-41 

NIRE: 35.300.338.421 
 
 

Ata de Comitê de Debenturistas da Segunda Emissão de Debêntures de Viver 
Incorporadora e Construtora S.A. – Em Recuperação Judicial, realizada em 10 de 
setembro de 2020. 
 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada, em primeira convocação, em 10 de setembro de 

2020, às 10h30min, de modo parcialmente digital, presencialmente na sede da Limine 

Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), na Rua 

Ramos Batista, nº 152, cj. 61, Vila Olímpia, São Paulo- SP, e por meio de sistema eletrônico, 

à distância. 

 

2. CONVOCAÇÃO: Convocados os titulares das debêntures da 2ª (Segunda) Emissão 

Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Viver Incorporadora 

e Construtora S.A. (“Emissão”, “Debêntures”, e “Companhia”, respectivamente), por meio 

de correspondência eletrônica enviada conforme Cláusula 3.1 do Regimento Interno do 

Comitê de Debenturistas da Segunda Emissão de Debêntures de Viver Incorporadora e 

Construtora S.A., aprovado na Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão de 

Debêntures de Viver Incorporadora e Construtora S.A. realizada em 14 de outubro de 2018. 
 

3. PRESENÇA: Presentes os debenturistas representando 91,76% (noventa e um inteiros 

e setenta e seis centésimos por cento) das Debêntures em circulação (“Debenturistas”), 

conforme verificou-se da assinatura da Lista de Presença dos Debenturistas. Presente ainda 

a representante da Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

(“Agente Fiduciário”), na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do Quinto 

Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Não 

Conversíveis em Ações da Segunda Emissão da Viver Incorporadora e Construtora S.A., 

celebrado em 02 de julho de 2018. 
 

4. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre (i) a ratificação de autorização para 

pagamento de saldo do Imposto Territorial Rural (“ITR”) referente ao exercício 2019 do 

imóvel de Vinhedo/SP em atraso; (ii) o pagamento de CCIR do exercício 2020 do imóvel de 

Vinhedo/SP, com prazo de recolhimento até 16/09/2020; (iii) o pagamento do ITR  

referente ao exercício 2020 do imóvel de Vinhedo/SP, com prazo de recolhimento até 
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30/09/2020; (iv) providências a serem adotadas em relação ao Instrumento de Promessa 

de Compra e Venda de Terreno, referente aos Imóveis de Vinhedo, quanto ao prazo para a 

apresentação do comprovante de aprovação do projeto junto à Prefeitura; e (v) o 

pagamento de honorários advocatícios de êxito pelo pagamento ao crédito remanescente 

dos Debenturistas, conforme proposta de honorários aceita e vigente, encaminhada pelo 

escritório Gustavo Tepedino Advogados.  

 

5. DELIBERAÇÕES: Os Debenturistas apreciaram a matéria constante da ordem do dia e 

após discussões, deliberaram por unanimidade dos presentes: (i) ratificar a autorização 

para que o Agente Fiduciário providencie o pagamento de saldo do ITR referente ao 

exercício 2019 do imóvel de Vinhedo/SP, em atraso, no montante de R$ 526,95 

(quinhentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), utilizando os recursos 

recebidos da Inpar 112 em 31/07/2019; (ii) autorizar o Agente Fiduciário a recolher o CCIR 

do exercício 2020 do imóvel de Vinhedo/SP, no montante de R$ 9,50 (nove reais e 

cinquenta centavos), utilizando os recursos recebidos da Inpar 112 em 31/07/2019; (iii) 

autorizar o Agente Fiduciário a recolher o ITR referente ao exercício 2020 do imóvel de 

Vinhedo/SP, no montante de R$ 3.601,35 (três mil, seiscentos e um reais e trinta e cinco 

centavos), utilizando os recursos recebidos da Inpar 112 em 31/07/2019; (iv) aguardar até 

o dia 10/11/2020, para que a Incorporadora apresente a aprovação do projeto de 

construção junto à Prefeitura de Vinhedo/SP, nos termos da Cláusula 2.3 do Instrumento 

Particular de Promessa de Compra e Venda de Terreno (“PCV”) e providencie o pagamento 

da primeira parcela (“Parcela”), conforme item “a” da Cláusula 3.1 da PCV, em até 03 (três) 

dias contados da aprovação do projeto. Os Debenturistas presentes confirmaram o 

interesse em manter vigente o PCV e tendo em vista os efeitos da Pandemia COVID 19, 

decidiram por não realizar notificação à Incorporadora (promissária compradora) e/ou 

aditamento ao PCV, sobre o vencimento do prazo para apresentação da aprovação do 

projeto junto à Prefeitura de Vinhedo/SP, e aguardar as tratativas verbais com o 

promitente comprador até 10/11/2020. Tendo em vista a deliberação acima, os 

Debenturistas eximem o Agente Fiduciário da responsabilidade de notificação à 

Incorporadora, e/ou  formalização de aditamento à PCV e/ou quaisquer outras 

providências em relação ao prazo para a apresentação do comprovante de aprovação do 

projeto, pagamento da Parcela e demais pagamentos previstos no PCV; e (v) Tendo em 

vista que o vencimento dos honorários advocatícios do escritório Gustavo Tepedino 

Advogados (“Tepedino”) ocorrerá em 14/11/2020, os Debenturistas deliberaram por 



3 
 

aguardar novas previsões sobre o PCV, a fim de deliberar sobre a forma de pagamento 

e/ou repactuação da forma de pagamento dos honorários junto ao Tepedino. 

 

6. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra para que os presentes se manifestassem, não 

houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi 

encerrada a reunião de Comitê e lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, 

foi assinada pelos presentes.  

São Paulo, 10 de setembro de 2020. 

 

AGENTE FIDUCIÁRIO: 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
  


