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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO CPV FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

CNPJ Nº 30.177.946/0001-99 

 

 

1. Data, Hora e Local: No dia 29 de janeiro de 2021, às 10:00 horas, na sede da 

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade 

limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 24.361.690/0001-72 (“Limine” ou “Administradora”), 

situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, 152, 6º 

andar, na qualidade de administradora do CPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS, inscrito no CNPJ sob o nº 30.177.946/0001-99 (“Fundo”).  

 

2.  Convocação: Dispensada a convocação formal, nos termos do § 5°, do art. 28 da 

Instrução CVM n° 356. 

 

3. Quórum e Presença:  Cotistas representando a totalidade das Cotas emitidas, 

conforme assinatura apostas na Lista de Presença de Cotistas. Presentes ainda os 

representantes: (i) da Administradora; e (ii) da YAGUARA CAPITAL GESTÃO DE 

RECURSOS LTDA., sociedade com sede na cidade e estado de São Paulo, na Rua Cardeal 

Arcoverde, 745, conjunto 702, Pinheiros, inscrita no CNPJ sob o nº 28.038.617/0001-15 

(“Gestora”). 

 

4. Mesa: Presidente: Sra. Nivea Mary Yoshida; Secretária: Víviam Lima. 

 

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) alteração do inciso “vi” do item 8.2 do 

Regulamento do Fundo, para modificar a meta de rentabilidade prioritária das Cotas 

Seniores; (ii) alteração do item 20.9 do Regulamento do Fundo, para incluir a 

possibilidade da realização da Assembleia de Cotistas de forma eletrônica, que se dará 

por videoconferência, em plataforma específica a ser determinada pela Administradora 

do Fundo; (iii) inclusão dos itens 20.20 à 20.21 ao Regulamento do Fundo, para incluir a 

possibilidade de deliberação por consulta formal e voto por correspondência física ou 

por meio eletrônico; (iv) alteração da razão social do Fundo, que passará de CPV FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS para CPV DUPLICATA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS; (v) contratação da consultora 

especializada do Fundo, a empresa CPV ASSESSORIA LTDA.; (vi) alteração da definição 

de CONSULTORA, para incluir a qualificação da consultora especializada, caso aprovado 

o item “v” acima, bem como a alteração da definição de “Taxa de Performance” 
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constante no Anexo I do Regulamento do Fundo; (vii) majoração da Taxa de 

Administração, com a  inclusão do inciso “v” no item 17.1, para incluir a remuneração 

da consultora especializada, caso aprovado o item “v” acima, e a alteração do inciso “iv” 

do item 17.1 do Regulamento do Fundo, para modificar a remuneração do 

DISTRIBUIDOR do Fundo; (viii) alteração do item 17.2 do Regulamento do Fundo, para 

modificar a forma de cálculo e provisionamento da Taxa de Administração, caso 

aprovado o item “vii” acima; (ix) se aprovados os itens “i” ao “viii” acima, a autorização 

para que a Administradora consolide as referidas alterações no Regulamento do Fundo. 

 

6. Deliberações: As matérias constantes na Ordem do Dia foram analisadas pelos 

Cotistas presentes na Assembleia, titulares de 100% (cem por cento) das cotas em 

circulação do Fundo, e estes decidiram, sem ressalvas, o que se segue:  

 

(i) Aprovar a alteração do inciso “vi” do item 8.2 do Regulamento do Fundo, para 

modificar a meta de rentabilidade prioritária das Cotas Seniores, que passará de 

140% (cento e quarenta por cento) da variação acumulada da Taxa DI, para 100% 

(cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, capitalizada de uma 

sobretaxa de 2% a.a. (dois por cento ao ano), que passará a viger, a partir de 01 

de fevereiro de 2021, da seguinte forma: 

 

“8.2. (...) 

 

(vi) meta de rentabilidade prioritária correspondente 100% (cem por cento) da 

variação acumulada da Taxa DI, capitalizada de uma sobretaxa de 2% a.a. (dois 

por cento ao ano). Independentemente do valor do Patrimônio Líquido do 

FUNDO, os Cotistas titulares de Cotas Seniores não farão jus a uma rentabilidade 

superior à meta de rentabilidade prioritária ora prevista, a qual representará o 

limite máximo de remuneração possível para as Cotas Seniores, não 

configurando a meta de rentabilidade prioritária qualquer promessa ou garantia 

de rentabilidade pela ADMINISTRADORA, pela GESTORA e/ou pela 

CONSULTORA.” 

 

(ii) Aprovar a alteração do item 20.9 do Regulamento do Fundo, para incluir a 

possibilidade de realização da Assembleia de Cotistas de forma eletrônica, que 

se dará por videoconferência, através de plataforma específica para realização 

do ato, a ser determinada pela Administradora, passando a vigorar da forma que 

se segue: 
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“20.9. A Assembleia Geral realizar-se-á: (i) no local onde a ADMINISTRADORA 

tiver a sede; e/ou (ii) de forma virtual, através de plataforma de 

videoconferência, a ser determinada pela ADMINISTRADORA no momento da 

convocação da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo. Quando houver 

necessidade de efetuar-se em outro lugar e/ou de outra forma, os anúncios ou 

cartas endereçadas aos Cotistas indicarão, com clareza, o lugar da reunião, que, 

salvo motivo de força maior, não poderá se dar de forma diversa àquelas 

apresentadas nos itens “i” e “ii” acima.” 

 

(iii) Aprovar a inclusão dos itens 20.20 à 20.21 ao Regulamento do Fundo, para incluir 

o processo de deliberação por meio de consulta formal, bem como voto por 

correspondência escrita ou por meio eletrônico, de forma que passarão a viger 

da seguinte forma: 

 

“20.20. As deliberações de competência da Assembleia Geral poderão ser 

adotadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos 

Cotistas, conforme facultado pela regulamentação em vigor. 

 

20.20.1. O processo de consulta será formalizado por correspondência, 

dirigida pela ADMINISTRADORA a cada quotista, para resposta no prazo definido 

em referida correspondência. 

 

20.20.2. Deverão constar da consulta todos os elementos informativos 

necessários ao exercício do direito de voto. 

 

20.20.3. Quando utilizado o procedimento previsto neste artigo, o quórum 

de deliberação será o de maioria simples das cotas representadas pelas respostas 

recebidas, independentemente da matéria. 

 

20.20.4. A ausência de resposta será considerada como abstenção por 

parte do cotista, devendo tal interpretação também constar expressamente da 

própria consulta. 

 

20.21. Os cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou 

por meio eletrônico, desde que recebida pela ADMINISTRADORA antes do início 

da assembleia e desde que tal possibilidade conste expressamente da carta de 

convocação ou do processo de consulta formal, com a indicação das formalidades 

a serem cumpridas.” 
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(iv) Aprovar a alteração da razão social do Fundo, que passará a ser denominado 

como CPV DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS; 

 

(v) Aprovar a contratação da CPV ASSESSORIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 

38.074.859/0001-18, para prestação dos serviços de consultoria especializada 

do Fundo, que terá início a partir do dia 01 de fevereiro de 2021; 

 

(vi) Aprovar a alteração da definição de CONSULTORA, para incluir a qualificação da 

Consultora Especializada, bem como da definição de “Taxa de Performance” 

constante no Anexo I do Regulamento do Fundo, passando a viger da seguinte 

forma: 

 

“ANEXO I – DEFINIÇÕES 

 

(...) 

 

CONSULTORA: é a CPV ASSESSORIA LTDA., sociedade com sede na Rua C25, nº 

87, quadra 07, Lote 21, Jardim América, CEP 74.265-150, cidade de Goiania, 

estado de Goiás, inscrita no CNPJMF sob o nº  38.074.859/0001-18, contratada 

para a prestação de serviço de consultoria especializada, de acordo com o item 

13.1 do Regulamento do Fundo; 

 

(...) 

 

Taxa de Performance: remuneração devida pelo FUNDO à GESTORA, calculada 

nos termos do item 17.1., “iii”, “a” do Regulamento.” 

 

(vii) Aprovar majoração da Taxa de Administração, em razão da inclusão do inciso “v” 

no item 17.1, para incluir a remuneração da CONSULTORA, bem como alteração 

do inciso “iv” do item 17.1 do Regulamento do Fundo, para modificar a 

remuneração do DISTRIBUIDOR do Fundo, que passará de 0,18% (dezoito 

centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o valor de integralização das Cotas 

efetivamente distribuídas, para 0,3% (três centésimos por cento) ao ano, 

incidente sobre o valor de integralização das Cotas efetivamente distribuídas,  

passando a viger da seguinte forma: 

 

“17.1. (...) 
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(iv) o DISTRIBUIDOR receberá a remuneração equivalente a até 0,3% (três 

centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o valor de integralização das Cotas 

efetivamente distribuídas, pela prestação dos serviços de distribuição de Cotas 

de emissão do FUNDO; 

 

(v) a CONSULTORA receberá a remuneração equivalente a 1% (hum por cento) 

ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO, considerando o valor 

mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, acrescido de 3% (três por cento) 

ao ano, incidente sobre o valor dos Direitos Creditórios de titularidade do Fundo, 

subtraído o valor de provisão para perdas, referente aos Direitos Creditórios, se 

houver.” 

 

(viii) Aprovar a alteração do item 17.2 do Regulamento do Fundo, para modificar a 

forma de cálculo e provisionamento da Taxa de Administração, passando a viger 

da seguinte forma: 

 

“17.2 Exceto conforme de outra forma estabelecido nos demais itens deste 

Capítulo, a Taxa de Administração, nos termos da cláusula 17.1 acima, será 

calculada e provisionada diariamente, nos Dias Úteis, tendo por base o 

Patrimônio Líquido (quando aplicável) do FUNDO e/ou o valor em Direitos 

Creditórios de titularidade do FUNDO, subtraído o valor de provisão para perdas, 

se houver, do primeiro Dia Útil imediatamente anterior, considerando a aplicação 

da fração de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), sendo o 

pagamento realizado mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente 

ao vencido.” 

 

(ix) Consolidar o Regulamento do Fundo, o qual é parte integrante da presente Ata, 

na forma de Anexo I, refletindo todas as alterações aprovadas nesta data e os 

demais ajustes decorrentes das alterações aqui descritas. 

  

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.  
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7. Termo de Encerramento: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando 

manifestar-se, encerram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi 

assinada por todos em página de assinaturas que acompanha esta Ata e integra para 

todos os fins.  

 

São Paulo – SP, 29 de janeiro de 2021. 

 

Mesa:  

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Nivea Mary Yoshida 

Presidente 

Víviam Lima 

Secretária 

 

 

Administradora: 

 

 

__________________________________________________________________ 

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

 

 

Gestora: 

 

 

__________________________________________________________________ 

YAGUARA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 

 

 

 

 

 

(Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do CPV Fundo de 

Investimento em Direitos Creditorios, datada em 29 de janeiro de 2021.) 


