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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 09 de abril de 
2020. 
 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada, em primeira convocação, em 09 de abril de 2020, às 

10h, por conferência telefônica, através do acesso pelo Telefone: 4020-5790, sala de 

conferência nº 8047, senha de acesso: 409. 

 

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 90,86% (noventa inteiros e 

oitenta 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., 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 (“Agente Fiduciário”). 
 

4. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre proposta de acordo no âmbito das ações de 

embargos de terceiros nºs (i) 5069041.23.2019.8.09.0051 em curso na 27ª Vara Cível de 

Goiânia/TJGO, em face de Robledo Soares Teixeira e Maria José Pinheiro; (ii) 

5061742.11.2019.8.09.0175 em curso na 16ª Vara Cível de Goiânia/TJGO, em face de 

Lindalva de Jesus Pinheiro Ferreira; e (iii) 0707995-87.2019.8.07.0001 em curso na 14ª Vara 

Cível de Brasília/TJDF, em face de Lilian Marly Campos Caldas; sendo a quantia de 
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R$5.000,00 (cinco mil reais) proposta em favor de cada ação de embargos, resultando na 

quantia total de R$15.000,00 (quinze mil reais) para fins de acordo.  

 

5. DELIBERAÇÕES: Inicialmente, a representante do Agente Fiduciário fez uma retificação 

com relação à Ordem do Dia, na qual constou erroneamente no item “iii” o processo nº 

0707995-87.2019.8.07.0001, o qual já foi efetuado acordo. A Ordem do Dia retificada é a 

seguinte: 
 

Discutir e deliberar sobre proposta de acordo no âmbito das ações de embargos de 

terceiros nºs (i) 5069041.23.2019.8.09.0051 em curso na 27ª Vara Cível de Goiânia/TJGO, 

em face de Robledo Soares Teixeira e Maria José Pinheiro; (ii) 5061742.11.2019.8.09.0175 

em curso na 16ª Vara Cível de Goiânia/TJGO, em face de Lindalva de Jesus Pinheiro 

Ferreira; e (iii) 5067682-54.2019.8.09.0175 em curso na 16ª Vara Cível de Goiânia/TJGO, 

em face de Lusia Pardim Rios; sendo a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) proposta em 

favor de cada ação de embargos, resultando na quantia total de R$15.000,00 (quinze mil 

reais) para fins de acordo. 

 

Os Debenturistas apreciaram a matéria constante da ordem do dia e após discussões, 

deliberaram por unanimidade dos presentes, autorizar o Agente Fiduciário a realizar 

acordo no âmbito das três ações de embargos de terceiros, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) por ação, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem pagos com 

recursos recebidos da Inpar 112, custodiados pelo Agente Fiduciário. 

 

A representante do Agente Fiduciário informou que o acordo será realizado mediante 

concordância entre as partes, com relação as cláusulas da petição de acordo.  

 

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, 09 de abril de 2020. 

AGENTE FIDUCIÁRIO: 

 

________________________________________________________________________ 

Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
  


