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CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS 
MULTISSETORIAL HIGH 

CNPJ/MF nº 17.030.581/0001-07 
 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 
REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2021 

 
 
DATA, HORA E LOCAL: No dia 05 de julho 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; e (iii) da RUN Investimentos Ltda., 
com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1748, cj. 
1907, Cidade Monções, CEP: 04571-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.675.481/0001-42, neste 
ato representada na forma de seus atos constitutivos (“Atual Gestora”); (iv) da CB Partners Gestora 
de Recursos Ltda., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 
14.171, conjunto 904, Torre Crystal, Sala 03, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ sob o nº 
38.014.062/0001-25, neste ato representada na forma do seu Contrato Social (doravante designada 
simplesmente “CB Partners”).   
 
ORDENS DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a emissão, pelo Fundo, da 4ª Série de 
Cotas Seniores, e das Cotas Subordinadas Mezanino Preferenciais I, a serem distribuídas por meio 
de oferta pública com esforços restritos de colocação com dispensa automática de registro, nos 
termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM nº 476”); (ii) inclusão 
da CB Partners como Co-Gestora do Fundo; (iii) alteração do Regulamento do Fundo, caso aprovado 
o item “ii” acima, para refletir a deliberação aprovada; (iv) alteração do item 7.2.5 do Regulamento 
do Fundo, para incluir na Política de Investimento, a possibilidade de aquisição de Direitos 
Creditórios decorrentes de Cédula de Crédito Bancário oriundas de crédito consignado; (v) 
alteração dos Critérios de Elegibilidade previstos no item 7.4.1 do Regulamento do Fundo; (vi) 
alteração do inciso “a” do item 7.6.1, bem como o item 7.6.2 do Regulamento do Fundo, para 
modificar os Limites de Concentração; (vii) alteração das Condições de Cessão previstas no item 
7.3.2 do Regulamento; (viii) alteração do item 7.4.3 do Regulamento do Fundo, que trata dos 
parâmetros de verificação dos Critérios de Elegibilidade; (ix) inclusão do item 9.3.8 nos Fatores de 
Risco do Fundo, para inserir o fator de risco referente ao “Risco relativo à aquisição de Direitos 
Creditórios decorrentes de Cédula de Crédito Bancário em operações de crédito consignado”, em 
caso de aprovação do item “iv” acima; (x) alteração do item 16.9.1 para modificar o prazo para 
envio da resposta da Consulta Formal, bem como inclusão do item 16.9.3 no Regulamento do 
Fundo, para inserir a possibilidade da realização de Consulta Formal por meio eletrônico; (xi) se 
aprovados os itens “i” ao “x” acima, a consolidação do Regulamento do Fundo para refletir as 
alterações aprovadas. 
 



 

2 

 

DELIBERAÇÕES: Após os esclarecimentos sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, os 
Cotistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições por: 
 
(i) Aprovar a emissão, pelo Fundo, da 4ª Série de Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas 

Mezanino Preferenciais I, a serem distribuídas por meio de oferta pública com esforços 
restritos de colocação come dispensa automática de registro, nos termos da Instrução CVM nº 
476, cujas características e condições encontram-se nos Suplementos constantes nos Anexos I 
e II desta Ata; 
 

(ii) Aprovar a inclusão da CB PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA., com sede na Cidade e 
Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, conjunto 904, Torre Crystal, 
Sala 03, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ sob o nº 38.014.062/0001-25, como Co-Gestora do 
Fundo, que realizará as atividades de gestão em conjunto da Atual Gestora, a partir da abertura 
do dia 02 de agosto de 2021; 
 

(iii) Aprovar a alteração do Regulamento do Fundo, que passará a viger conforme segue: 
 

a) Alteração do item 5.2 do Regulamento, para incluir a CB Partners como Co-Gestora do 
Fundo, passando a viger da seguinte forma: 
 
“5.2. A gestão da carteira do Fundo compete à RUN INVESTIMENTOS LTDA., sociedade com 

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 

1748 – CJ 1907 – Cidade Monções, CEP: 04571-000, inscrita no CNPJ sob o nº 

20.675.481/0001-42, devidamente autorizada a administrar carteira de títulos e valores 

mobiliários pela CVM, por meio do Ato Declaratório nº 15.906, de 03 de Outubro de 2017 

(“RUN Investimentos”), e a CB PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA., com sede na 

Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, conjunto 904, 

Torre Crystal, Sala 03, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ sob o nº 38.014.062/0001-25, 

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

por meio do Ato Declaratório nº 18.639, de 12 de abril de 2021 (“CB Partners” e, quando 

em conjunto da Run Investimentos, “Gestoras”), que realização o cumprimento das suas 

funções em conjunto, a partir do dia 02 de agosto de 2021. A gestão da carteira do Fundo 

será realizada exclusivamente pela RUN Investimentos, até o fechamento do dia 01 de 

agosto de 2021. 

 
b) Alteração do item 5.3 do Regulamento do Fundo, para indicar as funções a serem exercidas 

individualmente pelas Gestoras, nos seguintes termos e condições: 
 

5.3 Sem prejuízo de outras atribuições impostas pela regulamentação em vigor, pelo 
presente Regulamento e pelo Contrato de Gestão, as Gestoras serão responsáveis pelas 
seguintes atividades: 

 
i.  A CB Partners será responsável pelos seguintes procedimentos: 

 
a) realizar a gestão profissional dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros integrantes 

da carteira do Fundo; 
 

b) analisar e selecionar os Direitos Creditórios previamente à aquisição pelo Fundo, 
observados: (1) os Critérios de Elegibilidade, (2) à política de crédito das Cedentes, (3) 
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à política de investimento do Fundo, (3) à composição e diversificação da carteira do 
Fundo, e (4) as garantias, fluxos de recebimentos e eventuais impactos operacionais; 
 

c) analisar e selecionar os Ativos Financeiros para aquisição e, conforme o caso, alienação 
pelo Fundo, em estrita observância (1) à política de investimento, composição e 
diversificação da carteira do Fundo, e (2) garantias, fluxos de recebimentos e eventuais 
impactos operacionais; 
 

d) validar, previamente a cada cessão, os Direitos Creditórios em relação às Condições de 
Cessão; e, 
 

e) validar, previamente a cada cessão, os Direitos Creditórios em relação aos limites de 
concentração previstos neste Regulamento; 
 

ii. A RUN Investimentos será responsável pelos seguintes procedimentos: 
 

a) controlar o enquadramento fiscal do Fundo, de modo que seja classificado como fundo 
de investimento de longo prazo; 
 

b) monitorar a Relação Mínima, se houver; 
 

c) monitorar e gerir a Reserva de Caixa; e 
 

d) calcular e monitorar a inadimplência da carteira de Direitos Creditórios do Fundo. 
 

c) Alteração da definição de “Gestora” constante no Anexo I do Regulamento do Fundo, que 
passará a viger conforme segue: 

 
“Gestora”: Significa a Run Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 20.675.481/0001-

42, até o dia 01 de agosto de 2021 e, a partir do dia 02 de agosto de 2021, passará a 

significar a Run Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 20.675.481/0001-42, em 

conjunto da CB Partners Gestora de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 

38.014.062/0001-25, conforme qualificadas no item 5.2 do presente Regulamento”. 

 

(iv) Aprovar a alteração do item 7.2.5 do Regulamento do Fundo, para incluir na Política de 
Investimento, a possibilidade de aquisição de Direitos Creditórios decorrentes de Cédula de 
Crédito Bancário oriundas de crédito consignado, que passará a viger da seguinte forma: 

 
“7.2.5 O Fundo poderá adquirir Direitos Creditórios representados por Debêntures, 
Cédulas de Crédito Bancário, inclusive Cédulas de Crédito Bancário oriundas de crédito 
consignado, e/ou Certificados de Cédulas de Crédito Bancário.” 

 
(v) Aprovar a alteração dos Critérios de Elegibilidade previstos no item 7.4.1 do Regulamento do 

Fundo, com relação aos subitens “e” e “h”, para: (a) modificar os limites de concentração de 
títulos de um mesmo Cedente a partir de 01/01/2022, para 15% (quinze por cento) do 
Patrimônio Líquido do Fundo; e (b) modificar o limite de concentração dos Direitos Creditórios 
representados por Cédulas de Crédito Bancário – CCB’S, para 35% (trinta e cinco por cento) do 
Patrimônio Líquido do Fundo; passando a viger da seguinte forma: 
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“7.4.1 (...) 
 
e) a concentração de títulos de um mesmo Cedente (mesmo CNPJ) deverá ser de no 
máximo 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do Fundo até 31/12/2021, e de no 
máximo 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do Fundo à partir de 01/01/2022, 
observado o subitem “iii” do item 7.4.3 abaixo; 

 
(...) 
 
h) os Direitos Creditórios representados pela Cédula de Crédito Bancário – CCB´s, 
limitado a 35% (trinta e cinco por cento) do patrimônio líquido do Fundo; e,” 

 
(vi) Aprovar a alteração do subitem “a” do item 7.6.1, bem como o item 7.6.2 do Regulamento do 

Fundo, para modificar os Limites de Concentração, passando os referidos itens a viger da 
seguinte forma: 

 

“7.6.1 Sem prejuízo do disposto na cláusula 7.5.7 acima, na aquisição de Direitos 

Creditórios, o Fundo deverá observar os limites de concentração definidos abaixo: 

a) Direitos Creditórios adquiridos de um mesmo Cedente ou de coobrigação de uma 

mesma pessoa ou entidade no limite de até 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do 

Fundo, e no limite de até 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do Fundo a partir de 

01/01/2022, devendo ser desconsiderado deste cálculo o Cedente não coobrigado “Editora 

Gráficos Burti Ltda. – Em Recuperação Judicial, inscrito no CNPJ sob o nº 43.150.499/0001-

26” até o dia 31/12/2021;   

b) Direitos Creditórios de um mesmo Devedor no limite de até 5% (cinco por cento) do 

patrimônio líquido do Fundo. 

7.6.2 Na hipótese de aquisição de Direitos Creditórios representados por Cédulas de 

Crédito Bancário, o Fundo deverá observar os seguintes limites de concentração: 

a) Total de ativos de emissão ou de obrigação ou de coobrigação de qualquer pessoa 

equivalente a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do Fundo; 

b) Total de ativos oriundos de crédito consignado, de emissão ou de obrigação de 

qualquer pessoa física, limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 

c)  O limite de exposição total de cédulas de crédito bancário, equivalente a 35% 

(trinta e cinco por cento) do patrimônio líquido do Fundo; 

d) O limite de exposição total de cédulas de crédito bancário oriundas de crédito 

consignado, de uma mesma Empresa Pagadora, equivalente a 15% (quinze por cento) do 

patrimônio líquido do Fundo.” 

 
(vii) Aprovar a alteração das Condições de Cessão previstas no item 7.3.2 do Regulamento, com a 

alteração dos subitens “c” e “e”, bem como a inclusão dos subitens “f”, “g” e “h”, passando o 
item 7.3.2 a viger com a seguinte redação: 
 

“7.3.2 O Fundo somente poderá adquirir Direitos Creditórios que tenham sido submetidos 
previamente à análise da Credit Brasil Consultoria, que será responsável por verificar as 
seguintes condições de cessão (as “Condições de Cessão”): 
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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, devendo ser desconsiderado deste cálculo, os Direitos Creditórios 
constituídos por Cédulas de Crédito Bancário – CCBs, oriundas de crédito consignado;  

b)  os Direitos Creditórios devem ser de devedores que, na data da cessão para o 
Fundo, não apresentem qualquer valor em atraso superior a 15 (quinze) dias; 

c) o Valor Justo dos Direitos Creditórios dos 15 (quinze) maiores Cedentes do Fundo 
será limitado a 55% do patrimônio líquido do Fundo, devendo ser desconsiderado deste 
cálculo, até o dia 31/12/2021, o Cedente “Editora Gráficos Burti Ltda. – Em Recuperação 
Judicial, inscrito no CNPJ sob o nº 43.150.499/0001-26”; 

d) o Valor Justo dos Direitos Creditórios dos 15 (quinze) maiores devedores do Fundo 
será limitado a 40% do patrimônio líquido do Fundo; 

e) os Direitos Creditórios de Empresas em Recuperação Judicial, limitado em até 80% 
(oitenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo; 

f) o Valor Nominal dos Direitos Creditórios emitidos pelo Cedente “Editora Gráficos 
Burti Ltda. – Em Recuperação Judicial, inscrito no CNPJ sob o nº 43.150.499/0001-26”, que 
terá o valor nominal limitado a R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), até 
31/12/2021; 

g) os Direitos Creditórios representados pela Cédula de Crédito Bancário oriundas de 
crédito consignado, limitado a 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do Fundo, por 
Empresa Pagadora; e, 

h) os Direitos Creditórios representados pela Cédula de Crédito Bancário oriundas de 
crédito consignado, limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por Devedor.” 

 
(viii) Aprovar a alteração do item 7.4.3 do Regulamento do Fundo, para eximir o Cedente “Editora 

Gráficos Burti Ltda. - Em Recuperação Judicial, inscrita no CNPJ sob o nº 43.150.499/0001-26”, 
do limite de concentração de títulos de um mesmo cedente estabelecido nos Critérios de 
Elegibilidade, de forma que passará a viger conforme segue: 
 

“ 7.4.3 Para fins da verificação pelo Custodiante dos Critérios de Elegibilidade, será 
considerado: (i) o Patrimônio Líquido do Fundo do Dia Útil imediatamente anterior à Data 
de Aquisição e Pagamento; (ii) o Valor Justo dos direitos creditórios; (iii) para a concentração 
de títulos de um mesmo Cedente, mencionado no subitem “e” do item 7.4.1 acima, não 
serão considerados os Cedentes de Cédulas de Crédito Bancário – CCBs não coobrigados, 
que forem instituições financeiras ou equiparadas, autorizada a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, bem como o Cedente Editora Gráficos Burti Ltda. – Em Recuperação 
Judicial, inscrita no CNPJ sob o nº 43.150.499/0001-26, até o dia 31/12/2021.” 

 
(ix) Aprovar a inclusão do item 9.3.8 nos Fatores de Risco do Fundo, para inserir o fator de risco 

referente ao “Risco relativo à aquisição de Direitos Creditórios decorrentes de Cédula de 
Crédito Bancário em operações de crédito consignado”, que vigerá conforme segue: 
 

“9.3.8 Risco relativo à aquisição de Direitos Creditórios decorrentes de Cédula de Crédito 
Bancário em operações de crédito consignado: O Fundo poderá adquirir Direitos Creditórios 
oriundos de Cédula de Crédito Bancário de créditos consignados. Esse título executivo 
permite que haja o desconto automático em folha de pagamento do emitente. Caso haja 
rescisão do vínculo empregatício, ou encerramento do convênio que possibilita tais 
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descontos, poderá ocorrer o inadimplemento das parcelas dos Direitos Creditórios cedidos 
ao Fundo, o que impactará diretamente na rentabilidade da carteira do Fundo.” 

 
(x) Aprovar a alteração do item 16.9.1 do Regulamento do Fundo, para modificar o prazo para 

envio da resposta da Consulta Formal, bem como a inclusão do item 16.9.3 no Regulamento 
do Fundo, para inserir a possibilidade da realização de Consulta Formal por meio eletrônico, 
que vigerão conforme segue: 

 
“16.9.1 A resposta pelos Cotistas à consulta deverá se dar dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, sendo computados apenas os votos recebidos, considerando-se a ausência de 
resposta neste prazo como voto em branco por parte dos Cotistas. 
 
(...) 
 
16.9.3 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.” 

 
(xi) Consolidar o Regulamento do Fundo, o qual é parte integrante da presente Ata, na forma do 

Anexo, refletindo as alterações aprovadas conforme os itens “i” ao “vii acima, e demais ajustes 
decorrentes destas alterações. 

 
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, 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.  

Administradora 
 
 

________________________________________________________________ 
RUN INVESTIMENTOS LTDA. 

Atual Gestora 
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________________________________________________________________ 
CB PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA. 

Nova Gestora 
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ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO CREDIT BRASIL FUNDO 
DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL HIGH 
REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2021. 

 

SUPLEMENTO REFERENTE À EMISSÃO DA 4ª SÉRIE DE COTAS SENIORES DO CREDIT BRASIL FUNDO 

DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL HIGH.  

 

Este instrumento constitui o suplemento ao Regulamento do CREDIT BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL HIGH, inscrito 

no CNPJ sob o nº 17.030.581/0001-07 (“Fundo”), administrado pela LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA 

DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira autorizada pela CVM para o 

exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato 

Declaratório nº 16.206, de 08 de maio de 2018, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, Rua Ramos Batista, nº 152, 6º andar – Vila Olímpia, inscrita no CNPJ sob o nº 

24.361.690/0001-72; (“Administradora”), referente a 4ª  Série de Cotas Seniores de emissão do 

Fundo (“4ª Série de Cotas Seniores”), emitidas nos termos do regulamento do Fundo 

(“Regulamento”), as quais terão as seguintes características:  

 

a) Montante da 4ª Série de Cotas Seniores: R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); 

b) Quantidade de Cotas da 4ª Emissão: 20 (vinte); 

c) Valor Nominal Unitário: 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) na Data da 1ª Integralização; 

e, após a Data da 1ª Integralização, o valor da Cota em vigor no Dia Útil da efetiva 

disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Fundo, calculado conforme o 

disposto no Regulamento; 

d) Data de Emissão: Data em que ocorrer a primeira integralização da 4ª Série de Cotas 

Seniores; 

e) Prazo: 36 (trinta e seis) meses após a Data de Emissão; 

f) Benchmark: Juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação 

acumulada da Taxa DI, capitalizada de uma sobretaxa de 5,25% a.a. (cinco inteiros e vinte 

e cinco centésimos por cento ao ano); 

g) Data de Resgate: 36º (trigésimo sexto) mês a contar da Data de Emissão desta 4ª Emissão 

de Cotas Seniores;  

h) Regime de distribuição: As Cotas Seniores desta 4ª Série, serão objeto de distribuição 

pública com esforços restritos, realizada nos termos da Instrução CVM 476; 
i) Datas de Amortização (cronograma de amortizações programadas): Observado o prazo de 

carência de 12 (doze) meses contados da Data de Emissão, a 4ª série de Cotas Seniores 

terão os seus valores de principal investido e rendimentos amortizados mensalmente a 

partir do 13º (décimo terceiro) mês, de acordo com o cronograma de amortização definido 

abaixo:  

 

Mês de Amortização Nº da Amortização Razão de Amortização 

13º 1/24 1/24 

14º 2/24 1/23 

15º 3/24 1/22 

16º 4/24 1/21 

17º 5/24 1/20 

18º 6/24 1/19 

19º 7/24 1/18 
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20º 8/24 1/17 

21º 9/24 1/16 

22º 10/24 1/15 

23º 11/24 1/14 

24º 12/24 1/13 

25º 13/24 1/12 

26º 14/24 1/11 

27º 15/24 1/10 

28º 16/24 1/09 

29º 17/24 1/08 

30º 18/24 1/07 

31º 19/24 1/06 

32º 20/24 1/05 

33º 21/24 1/04 

34º 22/24 1/03 

35º 23/24 1/02 

36º 24/24 1/01 

 

j) Distribuição e Negociação: As Cotas Seniores desta 4ª Série de Cotas Seniores, poderão ser 

registradas para distribuição primária no MDA – Módulo de Distribuição de Ativos e, para 

negociação no mercado secundário, no Fundos21 – Módulo de Fundos, ambos 

administrados e operacionalizados pela B3. 

 

Os termos utilizados neste Suplemento e que não estiverem aqui definidos têm o mesmo 

significado que lhes foi atribuído no Regulamento. 

 

São Paulo, 05 de julho de 2021. 
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ANEXO II À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO CREDIT BRASIL 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL 

HIGH REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2021. 

 

SUPLEMENTO REFERENTE À EMISSÃO DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO PREFERENCIAL I DO 

CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS 

MULTISSETORIAL HIGH.  

 

Este instrumento constitui o suplemento ao Regulamento do CREDIT BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL HIGH, inscrito 

no CNPJ sob o nº 17.030.581/0001-07 (“Fundo”), administrado pela LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA 

DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira autorizada pela CVM para o 

exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato 

Declaratório nº 16.206, de 08 de maio de 2018, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, Rua Ramos Batista, nº 152, 6º andar – Vila Olímpia, inscrita no CNPJ sob o nº 

24.361.690/0001-72; (“Administradora”), referente às Cotas Subordinadas Mezanino Preferencial I 

de emissão do Fundo (“Cotas Mezanino Preferencial I”), emitidas nos termos do regulamento do 

Fundo (“Regulamento”), as quais terão as seguintes características:  

 

a) Montante das Cotas Mezanino Preferencial I: R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 

b) Quantidade de Cotas da Emissão: 10 (dez); 

c) Valor Nominal Unitário: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) na Data da 1ª Integralização; 

e, após a Data da 1ª Integralização, o valor da Cota em vigor no Dia Útil da efetiva 

disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Fundo, calculado conforme o 

disposto no Regulamento; 

d) Data de Emissão: Data em que ocorrer a primeira integralização das Cotas Mezanino 

Preferencial I; 

e) Prazo: 36 (trinta e seis) meses após a Data de Emissão; 

f) Benchmark: Juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação 

acumulada da Taxa DI, capitalizada de uma sobretaxa de 6,5% a.a. (seis inteiros cinco 

décimos por cento ao ano); 

g) Data de Resgate: 36º (trigésimo sexto) mês a contar da Data de Emissão das Cotas 

Mezanino Preferencial I;  

h) Regime de distribuição: As Cotas Subordinadas Mezanino Preferencial I, serão objeto de 

distribuição pública com esforços restritos, realizada nos termos da Instrução CVM 476; 

i) Datas de Amortização (cronograma de amortizações programadas): Observado o prazo de 

carência de 12 (doze) meses contados da Data de Emissão, as Cotas Mezanino Preferencial 

I terão os seus valores de principal investido e rendimentos amortizados mensalmente a 

partir do 13º (décimo terceiro) mês, de acordo com o cronograma de amortização definido 

abaixo:  

 

Mês de Amortização Nº da Amortização Razão de Amortização 

13º 1/24 1/24 

14º 2/24 1/23 

15º 3/24 1/22 

16º 4/24 1/21 
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17º 5/24 1/20 

18º 6/24 1/19 

19º 7/24 1/18 

20º 8/24 1/17 

21º 9/24 1/16 

22º 10/24 1/15 

23º 11/24 1/14 

24º 12/24 1/13 

25º 13/24 1/12 

26º 14/24 1/11 

27º 15/24 1/10 

28º 16/24 1/09 

29º 17/24 1/08 

30º 18/24 1/07 

31º 19/24 1/06 

32º 20/24 1/05 

33º 21/24 1/04 

34º 22/24 1/03 

35º 23/24 1/02 

36º 24/24 1/01 

 

j) Distribuição e Negociação: As Cotas Subordinadas Mezanino Preferencial I, poderão ser 

registradas para distribuição primária no MDA – Módulo de Distribuição de Ativos e, para 

negociação no mercado secundário, no Fundos21 – Módulo de Fundos, ambos 

administrados e operacionalizados pela B3. 

 

Os termos utilizados neste Suplemento e que não estiverem aqui definidos têm o mesmo 

significado que lhes foi atribuído no Regulamento. 

 

São Paulo, 05 de julho de 2021. 
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