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Edital de Convocação de Assembleia Geral 
de Debenturistas da Segunda Emissão 

 
Ficam convocados os titulares das Debêntures Não Conversíveis em Ações da 
Segunda Emissão de Viver Incorporadora e Construtora S.A. - Em Recuperação 
Judicial (“Emissora”) para a Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”) que 
será realizada, em primeira convocação, em 11/12/2020, às 10h, de modo 
parcialmente digital, presencialmente na sede do Agente Fiduciário na Rua 
Ramos Batista, nº 152, cj. 61, Vila Olímpia, São Paulo- SP, e por meio de sistema 
eletrônico, à distância, conforme informações gerais abaixo indicadas, para 
deliberar sobre: de modo parcialmente digital, presencialmente na sede do 
Agente Fiduciário na Rua Ramos Batista, nº 152, cj. 61, Vila Olímpia, São Paulo- 
SP, e por meio de sistema eletrônico, à distância, conforme informações gerais 
abaixo indicadas, para deliberar sobre: (i) a proposta de quitação do crédito 
extraconcursal encaminhada pela Emissora, através da dação em pagamento 
de ações da Emissora, registrada na B3 sob o ticker VIVR3, sendo o preço de 
emissão das referidas ações, calculado com base na média dos 30 (trinta) 
pregões anteriores a Reunião do Conselho de Administração que deliberar pelo 
referido aumento de capital. Na hipótese de aceitação desta proposta, as 
garantias outorgadas em favor dos debenturistas e ainda não consolidadas em 
nome do Agente Fiduciário, serão liberadas para a Viver; (ii) a renegociação da 
forma de pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do subitem “c” do 
item “B. Honorários de Êxito” da proposta do escritório GTA – Gustavo Tepedino 
Advogados, a fim de que o mesmo seja pago pelos Debenturistas da seguinte 
forma: (a) substituição do indexador de correção de IGP-M para IPCA; (b) 
pagamento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), devidamente corrigidos 
pela variação acumulada do IPCA entre 17.11.2020 e a data do pagamento, em 
D+5 do evento de liquidez ou 10.05.2020, o que ocorrer primeiro; (c) pagamento 
de R$ 142.347,05 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais 
e cinco centavos), devidamente corrigidos pela variação acumulada do IPCA 
entre 17.11.2020 e a data do pagamento, em D+5 do outro evento de liquidez ou 
10.05.2020, o que ocorrer primeiro; (d) caso os pagamentos previstos nos itens 
“b” e “c” não sejam efetuados até o dia 10.05.2020, as condições pactuadas nos 
itens “a” a “c” perdem efeito, retornando às condições anteriores a esta 
renegociação; (iii) o pagamento pelos Debenturistas, da remuneração do Agente 
Fiduciário e reembolso de despesas vencidas em 10.07.2020 e inadimplidas pela 
Emissora; (iv) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário possam: 
(a) praticar todos os atos necessários à realização, formalização, implementação 
e aperfeiçoamento das deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral de 
Debenturistas; e (b) celebrar eventuais contratos, aditamentos, conforme o caso, 
e realizar todos os atos societários necessários à implementação das 
deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral de Debenturistas.  (v) 
Outros assuntos de interesse da comunhão de Debenturistas.  
Informações Gerais:  
1. Observado o disposto no artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, os 
Debenturistas deverão encaminhar até o dia útil anterior à data de realização da 



Assembleia Geral de Debenturistas, ao Agente Fiduciário, para o e-mail 
agente@liminedtvm.com.br cópia dos seguintes documentos: (a) documento de 
identidade do representante legal ou procurador; (b) caso o Debenturista não 
possa estar presente à Assembleia Geral de Debenturistas e seja representado 
por um procurador, procuração com poderes específicos para sua representação 
na Assembleia Geral de Debenturistas, obedecidas as condições legais. 
2. No dia de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, os Debenturistas 
deverão se apresentar no local acima indicado com 30 (trinta) minutos de 
antecedência munidos de documento de identidade e dos documentos originais 
previamente encaminhados por e-mail. 
3. Alternativamente, em virtude dos impactos causados pela pandemia do 
COVID-19, incluindo as restrições impostas ou recomendadas pelas autoridades 
com relação a viagens, deslocamentos e reuniões de pessoas, o Agente 
Fiduciário disponibilizará, em caráter excepcional, (i) sistema eletrônico para 
participação e votação remota, como alternativa para viabilizar a participação à 
distância dos Debenturistas na Assembleia Geral de Debenturistas. 
4. A participação e votação dos Debenturistas remotamente se dará por meio da 
plataforma digital Zoom Meeting (“Plataforma”), devendo ser observados os 
procedimentos descritos abaixo. Para participar via Zoom Meeting, os 
Debenturistas interessados devem entrar em contato com o Agente Fiduciário 
no e-mail agente@liminedtvm.com.br, para: (i) enviar os documentos de 
representação necessários (especificando o nome da pessoa natural que estará 
presente pela plataforma digital), indicados no item 1 deste Edital de 
Convocação, em formato PDF; e (ii) receber as credenciais de acesso e 
instruções para sua identificação durante o uso da Plataforma. O acesso via 
Plataforma estará restrito aos Debenturistas que se credenciarem, nos termos 
aqui descritos (“Debenturistas Credenciados”). 
4.1 Por questões operacionais, recomenda-se que os Debenturistas que tiverem 
interesse em participar da Assembleia Geral de Debenturistas via Plataforma, 
enviem e-mail e documentos, conforme instruções acima, com a antecedência 
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia Geral de 
Debenturistas, ressalvado que, caso não seja possível o envio neste prazo, 
poderão participar da Assembleia Geral de Debenturistas os Debenturistas que 
o fizerem em até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura 
dos trabalhos. 
5. A alternativa à participação via Plataforma é a participação presencial 
(observadas as restrições à circulação aplicáveis em virtude do COVID-19). Os 
convites individuais para admissão e participação na Assembleia Geral de 
Debenturistas serão remetidos aos endereços de e-mail que enviarem a 
solicitação de participação e os documentos na forma referida acima (sendo 
remetido apenas um convite individual por Debenturista). Somente serão 
admitidos, pelos convites individuais, os Debenturistas Credenciados e seus 
representantes ou procuradores (nos termos da Lei das Sociedades por Ações). 
Caso determinado Debenturista não receba o convite individual para 
participação na Assembleia Geral de Debenturistas com até 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia Geral de 
Debenturistas, deverá entrar em contato com o Agente Fiduciário pelo e-mail 
agente@liminedtvm.com.br ou pelo telefone +55 (11) 2846-1166 com, no 
mínimo, 2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário de início da 
Assembleia Geral de Debenturistas para que seja prestado o suporte adequado 



e, conforme o caso, o acesso do Debenturista seja liberado mediante o envio de 
novo convite individual. 
6. O Agente Fiduciário recomenda que os Debenturistas Credenciados acessem 
a plataforma digital Zoom Meeting com antecedência de, no mínimo, 1 (uma) 
hora do início da Assembleia Geral de Debenturistas a fim de evitar eventuais 
problemas operacionais e que os Debenturistas Credenciados se familiarizem 
previamente com a Plataforma para evitar problemas com a sua utilização no dia 
da Assembleia Geral de Debenturistas. O Agente Fiduciário não se 
responsabiliza por problemas de conexão que os Debenturistas Credenciados 
venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle do Agente 
Fiduciário (e.g., instabilidade na conexão do Debenturista com a internet ou 
incompatibilidade do Zoom Meeting com o equipamento do Debenturista). 
7. Os Debenturistas Credenciados que participarem via Zoom Meeting de acordo 
com as instruções do Agente Fiduciário serão considerados presentes à 
Assembleia Geral de Debenturistas, e assinantes da ata e do livro de presença, 
que se fará através da plataforma do Clicksign. 
8. A Emissora ressalta que a alternativa de participação à distância está sendo 
fornecida como alternativa à participação presencial. Contudo, diante do cenário 
atual causado pelo COVID19, o Agente Fiduciário recomenda fortemente que os 
Debenturistas deem preferência ao meio de participação à distância acima 
descrito para fins de participação na Assembleia Geral de Debenturistas, em 
detrimento da participação presencial. 
9. Por fim, o Agente Fiduciário esclarece, caso seja editada normas legais ou 
regulamentares alterando as orientações acima até 48 (quarenta e oito) horas 
antes da realização da Assembleia Geral de Debenturistas, o Agente Fiduciário 
poderá adotar os procedimentos previstos na referida norma para a Assembleia 
Geral de Debenturistas, sendo que, neste caso, será publicado um novo Edital 
de Convocação com todas as novas instruções necessárias pelos mesmos 
meios de comunicação adotados para a publicação deste Edital de Convocação, 
sem que tal fato implique a reabertura do prazo de convocação da Assembleia 
Geral de Debenturistas. 
10. Este Edital se encontra disponível na rede mundial de computadores do 
Agente Fiduciário (www.liminedtvm.com.br), na sua página na rede mundial de 
computadores da Emissora (www.ri.viverinc.com.br) e na página da rede da  
Emissora na CVM (www.cvm.gov.br). Todos os termos aqui iniciados em letras 
maiúsculas e não expressamente aqui definidos terão os mesmos significados a 
eles atribuídos na Escritura de Emissão.  
São Paulo, 26/11/2020. 
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
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