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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA TAÍPE CRÉDITO 

CNPJ nº 26.812.976/0001-52 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2021 

 

DATA, HORA E LOCAL: No dia 17 de junho de 2021, 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: Víviam Lima. 

 

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; (iii) da Empírica Investimentos Gestão 

de Recursos Ltda., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal 

Arcoverde, 2.365, conjuntos 91, 92, 93 e 94, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº  10.896.871/0001-99, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos (“Gestora”).   

 

ORDENS DO DIA: Deliberar sobre a(s) seguinte(s) matéria(s): (i) a emissão da 2ª Série de Cotas 

Seniores; (ii) a destituição da EMPÍRICA REAL ESTATE LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 

13.443.507/0001-61, na qualidade de CONSULTORA IMOBILIÁRIA do Fundo; (iii)  a exclusão do 

“Capítulo XIII”, bem como a alteração do Regulamento do Fundo, para retirar todos os termos que 

fazem menção à “CONSULTORA IMOBILIÁRIA”, caso aprovado o item “ii” acima; (iv) a alteração da 

Política de Investimento constante no “Capítulo III” do Regulamento do Fundo, para incluir o item 

3.6 e demais subitens, a fim de estabelecer os limites de concentração para aquisição de Direitos 

Creditórios de um mesmo Devedor ou coobrigado, com a consequente renumeração dos itens 

subsequentes; (v) a alteração do inciso II do item 16.1 do Regulamento do Fundo, a fim de ajustar 

a remuneração da Gestora; e, (vi) se aprovados os itens acima, a consolidação do Regulamento do 

Fundo para refletir as alterações aprovadas.  

 

DELIBERAÇÕES: Após os esclarecimentos sobre os assuntos constantes na Ordem do Dia, os 

Cotistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 

 

(i) A emissão da 2ª Série de Cotas Seniores do Fundo (“Cotas Seniores da 2ª Série”), compostas 

por 30.000,00 (trinta mil) Cotas Seniores da 2ª Série no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

cada, na data da primeira subscrição de Cotas da presente Série (“Data de Subscrição Inicial”), 

totalizando R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), que serão objeto de oferta pública de 

distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 

de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta CVM nº 476”) e os demais termos e condições 

da referida Emissão e da referida Oferta CVM nº 476, de acordo com as condições e 
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características disposta no Suplemento das Cotas Seniores da 2ª Série do Fundo, constante no 

Anexo I da presente Ata. 

 

(ii) A destituição da EMPÍRICA REAL ESTATE LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 13.443.507/0001-61, 

na qualidade de CONSULTORA IMOBILIÁRA do Fundo; 

 

(iii) A exclusão do “Capítulo XIII”, bem como a alteração do Regulamento do Fundo, para retirar 

todos os termos que fazem menção à “CONSULTORA IMOBILIÁRIA”; 

 

(iv) A alteração da Política de Investimento constante no “Capítulo III” do Regulamento do Fundo, 

para incluir o item 3.6 e demais subitens, a fim de estabelecer os limites de concentração para 

aquisição de Direitos Creditórios de um mesmo Devedor ou coobrigado, que passará a viger 

da seguinte forma: 

 

“3.6. Nos termos do Art. 40 - A da Instrução CVM 356, o FUNDO poderá adquirir Direitos 

Creditórios de um mesmo Devedor ou de coobrigação de uma mesma pessoa ou entidade, no 

limite de 20% (vinte por cento) de seu Patrimônio Líquido, podendo ser elevado quando: 

 

I - o  Devedor ou  coobrigado: 

 

a) tenha registro de companhia aberta; 

b) seja instituição financeira ou equiparada, autorizada a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil, ou, 

c) seja sociedade empresarial que tenha suas demonstrações financeiras relativas ao exercício 

social imediatamente anterior à data de constituição do FUNDO elaboradas em conformidade 

com o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação editada pela 

CVM, auditadas por auditor independente registrado na CVM. 

 

II - se tratar de aplicações em: 

 

a) títulos públicos federais; 

b) operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais; e, 

c) cotas de fundos que possuam como política de investimento a alocação exclusiva nos títulos 

a que se referem as alíneas “a” e “b”. 

 

3.6.1 Na hipótese da alínea “c” do inciso I do item 3.6 acima, as demonstrações financeiras do 

Devedor ou coobrigado, e o respectivo parecer do auditor independente, deverão ser 

arquivados na CVM pela ADMINISTRADORA, devendo ser atualizadas anualmente: 

 

I - até a data de encerramento do FUNDO; ou, 

 

II - até o exercício em que os Direitos Creditórios de responsabilidade do Devedor ou coobrigado 

deixarem de representar mais de 20% (vinte por cento) dos Direitos Creditórios que integram o 

Patrimônio Líquido do FUNDO. 
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3.6.2. O arquivamento na CVM das demonstrações financeiras e do parecer do auditor 

independente, referidos na alínea “c” do inciso I do item 3.6 acima, deverá se dar no prazo 

máximo de até 3 (três) meses após o encerramento do exercício social, ou no mesmo dia de sua 

colocação à disposição dos sócios, se esta ocorrer em data anterior. 

 

3.6.3. Relativamente às sociedades empresariais responsáveis por mais de 20% (vinte por 

cento) dos direitos creditórios que integrem o Patrimônio do Líquido do fundo, serão 

dispensados o arquivamento na CVM e a elaboração de demonstrações financeiras na forma 

prevista na alínea “c” do inciso I do item 3.6 acima, desde que as cotas do fundo:  

 

I - sejam objeto de oferta pública de distribuição que tenha como público destinatário 

exclusivamente sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, e seus respectivos 

administradores e acionistas controladores, sendo vedada a negociação das cotas no mercado 

secundário; ou,  

 

II - sejam objeto de oferta pública destinada à subscrição por não mais de 50 (cinquenta) 

investidores profissionais, devendo ser negociadas no mercado secundário exclusivamente 

entre investidores profissionais. 

 

3.6.4. Na hipótese de que trata o inciso II do item 3.6.3 acima, as cotas subscritas somente 

poderão ser negociadas pelo titular antes de completados 18 (dezoito) meses do encerramento 

da distribuição, caso a negociação se dê entre os titulares das cotas, ou caso o titular aliene 

todas as cotas subscritas para um único investidor.” 

 

(v) A alteração do inciso II do item 16.1 do Regulamento do Fundo, a fim de ajustar a remuneração 

da Gestora, que passará a viger conforme segue: 

 

16.1. Será devida à ADMINISTRADORA, a título de remuneração pelo exercício de 

suas atribuições de administração do FUNDO, definidas neste Regulamento, o 

montante correspondente à somatória dos seguintes valores, que incluem a 

remuneração da ADMINISTRADORA e da GESTORA (“Taxa de Administração”):   

 

(...) 

 

II - o valor equivalente a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano aplicado 

sobre o Patrimônio Líquido, calculado e provisionado diariamente, à razão de 

1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), e pago mensalmente até o 

5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, observado o mínimo mensal de: (a) 

R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para os três primeiros meses; (b) 

R$8.950,00 (oito mil e novecentos e cinquenta reais) do quarto ao décimo segundo 

mês; e (c) R$15.000,00 (quinze mil reais) a partir do décimo terceiro mês, 

reajustado anualmente, de acordo com a variação positiva do IGP-M a partir da 

data da primeira integralização de cotas do FUNDO, ou na sua falta por outro 

índice que vier a substituí-lo, equivalente à remuneração da GESTORA observado o 

que foi estabelecido no Contrato de Gestão. 
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(vi) A consolidação do Regulamento do Fundo, o qual é parte integrante da presente Ata, na forma 

de Anexo II, refletindo as alterações aprovadas conforme itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v) acima, e 

demais ajustes decorrentes desta alteração. 

 

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; e (iv) 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, 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 

 Víviam Lima  

Secretária 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.  

Administrador 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

EMPÍRICA INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA 

Gestora 
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SUPLEMENTO DA 2ª SÉRIE DE COTAS SENIORES 

 

O presente documento constitui o suplemento nº 03 (“Suplemento”) referente à 2ª Série de Cotas 

Seniores (“Cotas Seniores da 2ª Série”) emitida nos termos do regulamento do “Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Empírica Taípe Crédito”, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 

26.812.976/0001-52 (“Fundo”), administrado pela LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição devidamente autorizada pela CVM para o exercício 

profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório n.º 

16.206, de 08 de maio de 2018, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 

Ramos Batista, nº 152, 6º andar – Vila Olímpia, inscrita no CNPJ sob o nº 24.361.690/0001-72, 

(“Administradora”), que terão as seguintes características.  

 

1. Da Emissão das Cotas: Serão emitidas nos termos deste Suplemento e do Regulamento 

30.000 (trinta mil) Cotas Seniores da 2ª Série no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada na data 

da primeira subscrição de Cotas da presente Série (“Data de Subscrição Inicial”), totalizando R$ 

30.000.000,00 (trinta milhões de reais). 

 

2. Do Prazo de Duração e Carência: As Cotas Seniores da 2ª Série terão prazo de duração de 

48 (quarenta e oito) meses e prazo de carência do pagamento de amortização de principal e juros 

de 12 (doze) meses contados da data da 1ª. (primeira) integralização das Cotas Seniores da 2ª Série 

(“Período de Carência”).  

 

3. Da Subscrição e Integralização das Cotas: Na subscrição de Cotas Seniores da 2ª Série em 

data diversa da Data de Subscrição Inicial será utilizado o valor da cota de mesma Série em vigor no 

próprio dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Fundo, calculado 

conforme o disposto no Regulamento e no presente Suplemento. 

 

4. Do Benchmark: IPCA + 10% a.a. (dez por cento ao ano). 

 

5. Do Valor da Cota: O valor de integralização, amortização e, nas hipóteses definidas no 

Regulamento, de resgate de cada Cota Sênior da 2ª Série será calculado de acordo com a fórmula 

definida abaixo (“Fórmula 1”):  

 

VUR =  VCS2T−1 × [( IPCAM−2 + 1)
1

𝐷𝑈  × (Spread + 1)
1

252]  

onde: 

 

VUR Valor unitário de referência, que corresponde ao valor da Cotas Seniores 

da 2ª Série para efeito de cálculo de seu valor de integralização, 

amortização, resgate ou nas hipóteses definidas no Regulamento, 

calculado para a data “T”. 
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VCS2T-1 Valor da Cotas Seniores da 2ª Série para efeito de cálculo de seu valor 

de integralização, amortização, resgate ou nas hipóteses definidas neste 

Regulamento, calculado no do Dia Útil imediatamente anterior à data 

“T”, no caso do cálculo ser efetuado no Dia Útil seguinte à 1ª (primeira) 

data de emissão, VCS2T-1 é igual a R$ 1.000,00.  

IPCAM−2 Variação positiva do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), 

medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), correspondente ao 2º mês imediatamente anterior ao mês 

da data de aniversário em curso. O período para apuração da 

rentabilidade em IPCA será sempre a data de aniversário dos 

investimentos e caso o IPCA não seja divulgado entre as datas de 

aniversário, será considerado o último IPCA efetivo até a divulgação do 

próximo IPCA para a substituição. Caso a variação seja negativa, o IPCA 

será considerado 0 (zero). 

 

DU Número de dias úteis no mês em curso.  
Spread Spread na forma percentual ao ano, equivalente a 10,00 % a.a. (dez por 

cento ao ano), conforme definido para remuneração das Cotas Seniores 

da 2ª Série. 

  
5.1  Caso o FUNDO não possua recursos suficientes para proporcionar a remuneração prevista 

no item acima, cada Cotas Seniores da 2ª Série será calculada de acordo com a fórmula definida 

abaixo (“Fórmula 2”): 

VUR =  VCS2T−1 +
VDRCS2T

NCS2T
 

onde: 

 

VDRCS2T Valor do resultado líquido disponível na data “T” para remuneração da 

Cota Seniores da 2ª Série.   
NCS2T Número de Cotas Seniores da 2ª Série em circulação na data “T”  

  

5.2 A diferença apurada entre a remuneração calculada conforme a Fórmula 2 e a remuneração 

prevista conforme a Fórmula 1, de acordo com o VUR, da data “T”, deverá ser recomposta e 

incorporada a cada Cota Seniores da 2ª Série e, assim que o FUNDO possuir recursos para tal, 

conforme a fórmula definida abaixo: 

VUR =  VCS2T−1 +
SDRCS2T

NCS2T
 

onde: 

 

SDRCS2T Somatório das diferenças apuradas diariamente entre a remuneração 

calculada conforme a Fórmula 2 e a remuneração prevista conforme a 

Fórmula 1, ainda não incorporadas às Cotas Seniores da 2ª Série.   

NCS2T Número de Cotas Seniores da 2ª Série em circulação na data “T” 
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O disposto neste item não constitui promessa de rendimentos, estabelecendo meramente uma 

expectativa para distribuição de rendimentos entre as Cotas das diferentes classes e séries 

existentes. Portanto, as Cotas auferirão rendimentos somente se os resultados da carteira do Fundo 

assim permitirem.  

 

6. Da Amortização Programada das Cotas: Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita 

e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, a amortização será 

promovida trimestralmente, a contar do término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês 

subsequente ao trimestre vencido (“Data de Pagamento”), a amortização de parcela do valor de 

cada Cota Sênior da 2ª Série (“Amortização Programada”), a qual será calculada de acordo com a 

fórmula prevista no item anterior e as condições previstas no Regulamento. O resgate das Cotas 

Sênior da 2ª Série deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) meses contados da data da 1ª 

(primeira) integralização das Cotas Sênior da 2 ª Série, quando o Fundo deverá promover o resgate 

integral da respectiva Cota, observado o cronograma abaixo:  

 

Parcela Mês de 

Amortização  

Saldo de 

Amortização 

Parcela Mês de 

Amortização 

Saldo de 

Amortização 

1 16º 01/12 7 34º 01/06 

2 19º 01/11 8 37º 01/05 

3 22º 01/10 9 40º 01/04 

4 25º 01/09 10 43º 01/03 

5 28º 01/08 11 46º 01/02 

6 31º 01/07 12 48º Resgate 

 

6.1.  A Amortização Programada prevista acima poderá ser acelerada, pelo regime de caixa, a 

critério do Gestor, conforme definidos no Regulamento.  

 

7. Do Resgate das Cotas: As Cotas Seniores da 2ª Série serão resgatadas ao término do prazo 

estabelecido no item 2 acima, ou em virtude da liquidação antecipada do Fundo.  

 

8. Da Oferta das Cotas: As Cotas Seniores da 2ª Série serão objeto de distribuição pública com 

esforços restritos, realizada nos termos da Instrução CVM 476, exclusivamente aos cotistas do 

Fundo.   

 

8. Distribuidor: LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

  

9. Os termos definidos utilizados neste Suplemento terão o mesmo significado atribuído no 

Regulamento.  

 

10. O presente Suplemento, uma vez assinado pela Instituição Administradora, constituirá 

parte integrante do Regulamento e por ele será regido, devendo prevalecer as disposições do 

Regulamento em caso de qualquer conflito ou controvérsia em relação às disposições deste 

Suplemento. As Cotas Seniores da 2ª Série terão as mesmas características, poderes, direitos, 

prerrogativas, privilégios, deveres e obrigações atribuídas às demais Cotas Seniores, exceto com 
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relação aos prazos e valores de amortização e resgate, bem como de remuneração, especificados 

e expressamente previstos neste Suplemento para cada Série.  

 

São Paulo, 17 de junho de 2021. 

 

 

 

 LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA    

 


