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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 Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão de Debêntures de 
Viver Incorporadora e Construtora S.A. – Em Recuperação Judicial, realizada em 11 de 
dezembro de 2020. 
 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada, em primeira convocação, em 11 de dezembro de 

2020, às 10h, 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. 

 

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 edital de convocação publicado nos dias 26, 27 e 28 de 

novembro de 2020, no Jornal O Dia, nos termos da Cláusula 9.3 do 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 31 de maio 

de 2011, conforme posteriormente aditado (“Escritura de Emissão”) e do artigo 124 da 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedade por 

Ações”). 
 

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 

como ouvinte o Sr. Guilherme Oikawa da Titan Capital Gestão de Recursos Ltda., 

representando 0,43% (quarenta e três centésimos por cento) dos debenturistas. 

Presente ainda o 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. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidida pelo Sr. Mariano Augusto Cristóvão de Andrade 

e secretariada por Nivea Mary Yoshida. 

Clicksign b40c23d1-8897-4d93-94ff-777db24e0259



2 
 

 

5. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: (i) a proposta de quitação do crédito 

extraconcursal e demais obrigações decorrentes das Debêntures, na forma 

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 automaticamente 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 10.05.2021, 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 10.05.2021, o que ocorrer 

primeiro; (d) caso os pagamentos previstos nos itens “b” e “c” não sejam efetuados até 

o dia 10.05.2021, 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, em especial assinar os boletins de subscrição das ações que 

serão emitidas para fins de dação em pagamento, bem como todos os documentos para 

garantir a liberação das garantias não exercidas até esta data; 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.  
 

Clicksign b40c23d1-8897-4d93-94ff-777db24e0259



3 
 

6. ABERTURA: Inicialmente, o representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da Assembleia Geral de Debenturistas 

(“Assembleia”), para, além de conduzir os trabalhos, lavrar a presente Ata. Após a 

eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo Secretário os 

pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato dos 

representantes dos Debenturistas presentes, declarando o  Sr(a) Presidente instalada a 

presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da ordem do dia.  

 

7. DELIBERAÇÕES: Os Debenturistas apreciaram as matérias constantes da ordem do 

dia e após discussões: 
 

(i) Com relação ao item “i” da Ordem do dia,  os Debenturistas, representando a 

unanimidade dos presentes, deliberaram por aceitar a proposta de quitação do 

crédito extraconcursal e demais obrigações decorrentes das Debêntures, na forma 

encaminhada pela Emissora, através da dação em pagamento de ações da Emissora, 

registrada na B3 sob o ticker VIVR3, em montante total de R$ 4.500.000,00 (quatro 

milhões e quinhentos mil reais), para integral pagamento do saldo devedor do 

crédito extraconcursal dos Debenturistas, com a consequente liberação das 

garantias ainda vinculadas às Debêntures, bem como outorga de quitação de toda e 

qualquer obrigações decorrentes das Debêntures, sendo o preço de emissão das 

referidas ações, calculado com base na média dos 30 (trinta) pregões anteriores a 

Reunião do Conselho de Administração da Emissora que deliberar pelo referido 

aumento de capital. Fica autorizado o Agente Fiduciário a providenciar a liberação 

das garantias outorgadas em favor dos debenturistas em favor da Emissora, com a 

entrega das ações VIVR3 em dação em pagamento. 

(ii) Sobre o item “ii” da Ordem do dia, os Debenturistas, representando a unanimidade 

dos presentes, deliberaram por aprovar 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 até 05 (cinco) dias corridos após o 

recebimento de novas ações em pagamento ao crédito remanescente dos 
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debenturistas  ou 10.05.2021, 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 até 05 (cinco) dias corridos após o 

recebimento do primeiro evento de liquidez na negociação envolvendo o ativo 

imobiliário de Vinhedo/SP ou 10.05.2021, o que ocorrer primeiro; (d) caso os 

pagamentos previstos nos itens “b” e “c” não sejam efetuados até o dia 10.05.2021, 

as condições pactuadas nos itens “a” a “c” perdem efeito, retornando às condições 

anteriores a esta renegociação, bem como a aplicação de sanções de mora (juros de 

1% ao mês e multa moratória de 10%) e a atualização monetária pelo IGP-M). 

(iii) Sobre o item “iii” da Ordem do dia, os Debenturistas, representando a unanimidade 

dos presentes, deliberaram por aprovar o pagamento da remuneração do Agente 

Fiduciário e reembolso de despesas vencidas em 10.07.2020 e inadimplidas pela 

Emissora, no montante de R$ 26.832,00 (vinte e seis mil, oitocentos e trinta e dois 

reais), atualizados até esta data, utilizando os recursos recebidos da Inpar 112 em 

poder do Agente Fiduciário, destinados para o pagamento das custas e despesas a 

cargo dos Debenturistas, no processo de venda do imóvel de Vinhedo.  

(iv) Com relação ao item “iv” da Ordem do dia, os Debenturistas, representando a 

unanimidade dos presentes, deliberaram por autorizar que o Agente Fiduciário, na 

qualidade de representante da comunhão dos Debenturistas: (a) adote e pratique 

todos os atos necessários à realização, formalização, implementação e 

aperfeiçoamento das deliberações descritas nos itens anteriores, em especial 

assinar os boletins de subscrição das ações que serão emitidas para fins de dação 

em pagamento, bem como todos os documentos para garantir a liberação das 

garantias não exercidas até esta data; e (b) celebrar eventuais contratos, 

aditamentos, conforme o caso, e realizar todos os atos societários necessários à 

implementação das deliberações descritas nos itens anteriores. 

 

8. 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 sessão e lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, foi 

assinada pelos presentes.  

 

(Assinaturas na próxima página) 
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(Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão de 

Debêntures de Viver Incorporadora e Construtora S.A. – Em Recuperação Judicial, realizada em 

11 de dezembro de 2020) 

 

São Paulo, 11 de dezembro de 2020. 

 

MESA: 

 
__________________________________ 

Mariano Augusto Cristóvão de Andrade 
Presidente 

__________________________________ 
Nivea Mary Yoshida 

Secretária

 

AGENTE FIDUCIÁRIO: 

 

 

_______________________________________________________ 

Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
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