São Paulo, 21 de janeiro de 2021.

COMUNICADO DE FATO RELEVANTE
A LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 152, Conjunto 61,
CEP 04552-020 inscrita no CNPJ 24.361.690/0001-72 (“Administradora”), na qualidade de
Administradora do BK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO
PADRONIZADO (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob nº 37.122.800/0001-95, em atendimento
ao disposto (a) no item 21.3 do Regulamento do Fundo; e (b) no art. 46 da Instrução CVM nº
356/2001, conforme alterada, COMUNICA aos cotistas do Fundo e ao mercado que foi
informada, nesta data, do não reconhecimento da cessão de direitos do precatório oriundo da
ação ordinária nº 0034928-68.2000.4.04.7100, processo de execução nº 500248172.2019.4.04.7100 e processo de precatório nº 5011634-21.2020.4.04.9388 (“Precatório”), em
tramite perante a 4ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, em decisão do referido Juízo.
Conforme as informações recebidas pela Administradora até o momento, tal decisão foi
proferida em razão de uma manifestação do cedente do Precatório nos autos alegando não
ter realizado a negociação de seu crédito por meio da cessão formalizada pela escritura pública
lavrada no 5º Tabelionato de Notas da Capital de São Paulo, às páginas 257 e seguintes do livro
2908.
O Precatório representa 12,499% do Patrimônio Líquido do Fundo apurado em 20 de janeiro
de 2021, e será realizada, nesta data, uma provisão para perdas no valor equivalente ao
Precatório, na carteira do Fundo.
O fato está sendo analisado pelas autoridades competentes e, assim que receber outras
informações a seu respeito, a Administradora as publicará para conhecimento dos cotistas do
Fundo e do mercado. Sem prejuízo, quaisquer esclarecimentos adicionais podem ser obtidos
através de contato com a Administradora, pelo telefone (11) 2846-1166, ou pelo e-mail:
adm.fundos@liminedtvm.com.br.
Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição.
Atenciosamente,
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