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ATA DA CONSULTA FORMAL DO CPV DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS 

CNPJ nº 30.177.946/0001-99 

 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizado o fechamento da Consulta Formal, enviada no dia 26 de abril 

de 2021, na sede social 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 e Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 152, 6º andar, na qualidade de 

Administradora do CPV DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, inscrito no 

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

 

2. QUÓRUM: Cotistas representando 92,32% das Cotas emitidas, apresentaram manifestação de 

voto no prazo estabelecido na Consulta Formal. 

 

3. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (a) alteração do item 3.8 do 

Regulamento do Fundo, para regular a forma de aquisição de Direitos Creditórios de cedentes não 

coobrigados;  (b) alteração das cláusulas 3.14 e 3.15 do Regulamento, para incluir na Política de 

Investimento do Fundo, o percentual mínimo de Direitos Creditórios que deverão ter os Devedores 

cobertos pelo Seguro de Créditos; (c) alteração 4.2 do Regulamento, para incluir a alínea “V” dentre as 

Condições de Cessão a serem verificadas pela GESTORA, para incluir a análise prévia do percentual 

mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos Direitos Creditórios que deverão ser de Devedores cobertos 

pelo Seguro de Crédito; e, (d) se aprovado o item “a”, “b” e “c” acima, a autorização para que a 

Administradora consolide a referida alteração no Regulamento do Fundo. 

 

4. DELIBERAÇÕES: Em conformidade com os votos declarados pela maioria dos Cotistas mediante 

Consulta Formal autorizada pelo Regulamento do Fundo, os Cotistas deliberaram o quanto segue: 

 

a) Os cotistas representando 92,32% das Cotas emitidas pelo Fundo, aprovaram a alteração do 

item 3.8 do Regulamento, para regular a forma de aquição de Direitos Creditórios de cedentes não 

coobrigados, passando a viger da seguinte forma: 

 

“3.8. O FUNDO poderá adquirir Direitos Creditórios de Cedentes não coobrigados, sendo que as 

referidas aquisições deverão ser realizadas com as seguintes características: 

 

 (a) não contarão com coobrigação do Cedente. Os Cedentes serão responsáveis pela existência 

dos Direitos Creditórios elegíveis que comporão a carteira do FUNDO, nos termos do artigo 295 

do Código Civil Brasileiro, não havendo por parte do CUSTODIANTE, da ADMINISTRADORA e da 

GESTORA qualquer responsabilidade a esse respeito;  
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(b) Será realizado um cadastro simplificado do Cedente, composto pelos documentos societários 

do Cedente, tendo em vista que não haverá coobrigação deste e os Direitos Creditórios serão 

analisados com base no seu respectivo Devedor;  

 

(c) a cessão dos Direitos Creditórios poderá ser originada em plataforma eletrônica de 

negociação de créditos, e assim, formalizada através de Termo de Cessão assinado somente pelo 

Cedente;  

 

(d) deverá possuir confirmação de recebimento do produto ou serviço, emitida pelo Devedor.” 

 

b) Os cotistas representando 92,32% das Cotas emitidas pelo Fundo, aprovaram a alteração das 

cláusulas 3.14 e 3.15 do Regulamento, para incluir na Política de Investimento do Fundo, o percentual 

mínimo de Direitos Creditórios que deverão ter os Devedores Cobertos pelo Seguro de Créditos, 

passando a viger da seguinte forma: 

 

“3.14. Deverá ser observado os seguintes parâmetros com relação aos Direitos Creditórios 

integrantes da carteira do FUNDO:  

 

a) percentual máximo de 20% (vinte por cento) do Patrimônio Líquido no Dia Útil 

imediatamente anterior à data de apuração, de Direitos Creditórios devidos por cada 

Devedor; e,  

 

b) percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) do total de Diretos Creditórios no Dia Útil 

imediatamente anterior à data de apuração, que possuam Devedores cobertos pelo Seguro 

de Crédito contratado pelo Fundo.  

 

3.15. Os Limites de Concentração indicado no item 3.14 acima, bem como os demais limites da 

política de investimento, diversificação e composição da carteira do FUNDO prevista neste 

Capítulo serão observados diariamente e serão verificados pela GESTORA com base no 

Patrimônio Líquido do Dia Útil imediatamente anterior.” 

 

c) Os cotistas representando 92,32% das Cotas emitidas pelo Fundo, aprovaram a alteração do 

item 4.2 do Regulamento, para incluir a alínea “V” dentre as Condições de Cessão a serem verificadas 

pela GESTORA, para incluir a análise prévia do percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos 

Direitos Creditórios que deverão ser de Devedores cobertos pelo Seguro de Crédito, passando a viger 

da seguinte forma: 

 

“4.2. Em cada Data de Aquisição, a GESTORA deverá verificar, previamente à cessão, se os 

Direitos Creditórios atendem às seguintes Condições de Cessão:  
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(...) 

 

V - os Direitos Creditórios, considerando pro forma a cessão dos Direitos Creditórios oferecidos 

ao FUNDO, devem atender ao percentual mínimo de 50% dos Direitos Creditórios cobertos pelo 

Seguro de Crédito quanto ao Devedor do Direito Creditório.” 

 

d) Os cotistas representando 92,32% das Cotas emitidas pelo Fundo, aprovaram a consolidação do 

Regulamento do Fundo, o qual é parte integrante da presente Ata, na forma de Anexo I, e passa a vigorar 

a partir da abertura do dia 05 de maio de 2021, refletindo todas as alterações aprovadas nesta data e 

os demais ajustes decorrentes das alterações aqui descritas. 

 

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e consolidados os votos recebidos pela 

Administradora, foram encerrados os trabalhos,  lavrada e assinada a presente ata. 

 

São Paulo, 05 de maio de 2021. 

 

 
 
 

 

Nivea Mary Yoshida 

Presidente 
 

         Víviam Lima 

Secretária 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

      Administradora  


