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CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISSETORIAL HIGH 

CNPJ/MF nº 17.030.581/0001-07 
 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
 
DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de dezembro de 2020, às 11:00hs, na sede da LIMINE TRUST 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na Rua Ramos Batista, nº 152, cj 61, 
Vila Olímpia, São Paulo – SP, sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 24.361.690/0001-72 
(“Limine” ou “Administradora”) 
 
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Nivea Mary Yoshida; Secretária: Karina Marchioli. 
 
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do §5°, do art. 28 da Instrução CVM n° 356. 
 
PRESENÇA: Presentes os representantes: (i) dos titulares da totalidade das cotas de emissão do 
Fundo (“Cotas” e “Cotista”, respectivamente), conforme lista de presença de Cotistas, devidamente 
arquivada na sede da Administradora; (ii) da Administradora; e (iii) da Iguana Investimentos Ltda., 
sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Artur de Azevedo, nº 
1212, Conjunto 23, Pinheiros, CEP 05404-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.924.308/0001-87, 
neste ato representada na forma de seus atos constitutivos (“Gestora”).   
 
ORDENS DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) alteração das Condições de Cessão 
previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 7.3.2 do Regulamento do Fundo, para modificar o prazo 
médio dos Direitos Creditórios adquiridos pelo Fundo, o limite de concentração dos 15 (quinze) 
maiores Cedentes e dos 15 (quinze) maiores Devedores do Fundo; (ii) alteração dos Eventos de 
Avaliação previstos nas alíneas “f” e “g” do item 18.1 do Regulamento do Fundo, para alterar os 
limites do Índice NPL de 15 a 30 dias e do Índice NPL de 31 a 60 dias; (iii) alteração das definições 
de “Índice NPL de 15 a 30 dias” e “Índice NPL de 31 a 60 dias” no Glossário constante no Anexo I do 
Regulamento do Fundo; (iv) alteração do item 5.2 do Regulamento do Fundo, para atualizar o 
endereço da sede da Gestora; e, (v) se aprovados os itens acima, a consolidação do Regulamento 
do Fundo para refletir as alterações aprovadas. 
 
DELIBERAÇÕES: Após os esclarecimentos sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, os 
Cotistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições por: 
 
(i) Aprovar a alteração das Condições de Cessão previstas no item “a”, “c” e “d” da cláusula 7.3.2 

do Regulamento, que passarão a viger da seguinte forma:  
 

“7.3.2. (...) 

 

a) o prazo médio de todos os Direitos Creditórios adquiridos pelo Fundo não poderá 

ser superior a 120 (cento e vinte) dias até 31/07/2021, e a partir de 01/08/2021, o prazo 

médio de todos os Direitos Creditórios adquiridos pelo Fundo não poderá ser superior a 90 

(noventa) dias.” 

(...) 
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c) o Valor Justo dos Direitos Creditórios dos 15 (quinze) maiores Cedentes do Fundo 

será limitada a 55% do patrimônio líquido do Fundo, até 31/07/2021, e a partir de 

01/08/2021, o valor nominal dos Direitos Creditórios dos 15 (quinze) maiores Cedentes do 

Fundo será limitado a 55% do valor nominal dos títulos; 

 

d) o Valor Justo dos Direitos Creditórios dos 15 (quinze) maiores devedores do Fundo 

será limitado a 40% do patrimônio líquido do Fundo até 31/07/2021, e a partir de 

01/08/2021, o valor nominal dos Direitos Creditórios dos 15 (quinze) maiores devedores do 

Fundo será limitado a 40% do valor nominal dos títulos; e,” 

 

(ii) Alteração dos Eventos de Avaliação constantes nas alíneas “f” e “g” do item 18.1 do 
Regulamento do Fundo, a fim de estender a vigência dos limites atuais do “Índice NPL de 15 a 
30 dias” e do “Índice NPL de 31 a 60 dias” até 31 de julho de 2021, de forma que passará a 
viger, a partir desta data, com a seguinte redação: 

 

“18.1. (...) 

f)  caso o Índice NPL de 15 a 30 dias seja superior a 10% até 31/07/2021 e a 5% a partir de 

01/08/2021; 

g)  caso o Índice NPL de 31 a 60 dias seja superior a 7% até 31/07/2021 e a 3% a partir de 

01/08/2021;” 

  

(iii) Aprovar a alteração das definições do “Índice NPL de 15 a 30 dias” e “Índice NPL de 31 a 60 
dias” no Glossário constante no Anexo I do Fundo, que passarão a viger da seguinte forma: 

 

“ “Índice NPL de 15 a 30 dias”: Significa o somatório do valor justo dos direitos creditórios 

vencidos entre 15 e 30 dias, inclusive, dividido pelo patrimônio líquido do Fundo, verificado 

no primeiro dia útil de cada mês, com base no último dia útil do mês anterior, pelo 

Administrador, até 31/07/2021, e à partir de 01/08/2021, significará o somatório do total 

de direitos creditórios vencidos entre 15 e 30 dias, inclusive, dividido pelo valor nominal do 

total de direitos creditórios, verificado no primeiro dia útil de cada mês, com base no último 

dia útil do mês anterior, pelo Administrador; 

“Índice NPL de 31 a 60 dias”: Significa o somatório do valor justo dos direitos creditórios 

vencidos entre 31 e 60 dias, inclusive, dividido pelo patrimônio líquido do Fundo, verificado 

no primeiro dia útil de cada mês, com base no último dia útil do mês anterior, pelo 

Administrador, até 31/07/2021, e à partir de 01/08/2021 significará o somatório do total 

de direitos creditórios vencidos entre 31 e 60 dias, inclusive, dividido pelo valor nominal do 

total de direitos creditórios, verificado no primeiro dia útil de cada mês, com base no último 

dia útil do mês anterior, pelo Administrador; ” 

 

(iv) Aprovar a alteração do item 5.2 do Regulamento, para atualizar o endereço da Gestora do 
Fundo, que passará a viger com a seguinte redação: 
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“5.2 A gestão da carteira do Fundo compete à IGUANA INVESTIMENTOS LTDA., sociedade 

com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Artur de Azevedo, nº 1212, 

Conjunto 23, Pinheiros, CEP 05404-003, inscrita no CNPJ sob o nº 10.924.308/0001-87, 

devidamente autorizada a administrar carteira de títulos e valores mobiliários pela CVM, 

por meio do Ato Declaratório nº 10.582, de 10 de Setembro de 2009, doravante designada 

“Gestora”.” 

 

(v) Consolidação do Regulamento do Fundo, o qual é parte integrante da presente Ata, na forma 
do Anexo, refletindo as alterações aprovadas conforme itens “i” ao “iv” acima, e demais ajustes 
decorrentes destas alterações. 

 
(vi) Os cotistas, neste ato: (i) declaram-se cientes das deliberações acima aprovadas; (ii) tiveram 

acesso à versão marcada do Regulamento e não possuem quaisquer dúvidas sobre tais 
alterações; (iii) autorizam a Administradora a realizar todas as alterações necessárias nos 
instrumentos do Fundo e providências necessárias em razão das deliberações acima 
aprovadas; (iv) aprovam o Regulamento consolidado na forma do anexo; e (v) dispensam a 
Administradora do envio do resumo das deliberações da presente ata, conforme os termos do 
artigo 30 da Instrução CVM nº 356.  

 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o(a) Presidente colocou a palavra à disposição dos 
presentes e, como ninguém manifestou interesse em fazer uso dela, suspendeu a sessão pelo 
tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e considerada conforme, foi 
assinada pelos Cotistas e signatários abaixo descritos. 
 
 
 
 
 

Nivea Mary Yoshida  
Presidente 

 

 Karina Marchioli  
Secretária 

 
 

 
________________________________________________________________ 
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.  

Administrador 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA  

Gestora 

 


