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HDLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL  
CNPJ nº 13.327.334/0001-16 

 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2021 
 
DATA, HORA E LOCAL: No dia 18 de agosto 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 Tercon Investimentos Ltda., 
com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Américo Brasiliense, nº 1765, 5º andar, Chácara 
Santo Antônio, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.121.454/0001-95 (“Gestora”). 
 
ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES: Os Cotistas do Fundo, por unanimidade dos votos e sem ressalvas, 
aprovaram: 
 
a) A alteração dos Critérios de Elegibilidade do Fundo, constantes no Artigo 23 do 
Regulamento, para alterar o prazo máximo de vencimento dos Direitos Creditórios lastreados em 
duplicatas e cheques, que poderá ser adquirido pelo Fundo, passando de 180 (cento e oitenta) dias 
para 720 (setecentos e vinte) dias, passando a alínea “c” do Artigo 23 a viger conforme segue: 

 
“c) o prazo de vencimento dos Direitos Creditórios lastreados em duplicatas e cheques 
devem ser de, no máximo, 720 (setecentos e vinte) dias, contados da data da formalização 
da respectiva cessão; e,” 

 
b) A inclusão do item “e” no Artigo 23 do Regulamento, para limitar o valor máximo por 
cheque a ser adquirido pelo Fundo, passando a viger conforme segue: 
 

“e) o valor máximo de cada cheque a ser adquirido pelo Fundo, deverá ser limitado a 
quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” 

 
c) Substituição dos prestadores de serviços de consultoria especializada e agente de cobrança 
do Fundo, a partir da abertura do dia 01 de setembro de 2021, passando de HDLG Serviços 
Financeiros Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 13.909.526/0001-30 e Opus Fomento Mercantil Ltda., 
inscrita no CNPJ sob o nº 08.358.594/0001-19, para Edson Luiz Lazarin, inscrito no CNPJ sob o nº 
38.904.526/0001-79 e Opus Plataforma Digital Sociedade de Crédito Direto S.A., inscrita no CNPJ 
sob o nº 42.047.025/0001-90, sendo, neste ato, aprovada a contratação conforme abaixo: 
 

i. Os serviços de consultoria especializada serão prestados por Edson Luiz Lazarin, 
empresário individual inscrito no CNPJ sob o nº 38.904.526/0001-79, localizado na Rua 
José Bertão, nº 335, bloco 01, apto. 102, Parque Industrial, CEP 86.990-000, Marialva – 
PR (“Consultoria Especializada”); e, 
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ii. Os serviços de agente de cobrança serão prestados pela Opus Plataforma Digital 

Sociedade de Crédito Direto S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o nº 
42.047.025/0001-90, com sede na Avenida Paraná, nº 242, sala 01, Zona 01, Maringá – 
PR (“Agente de Cobrança”). 

 
d) Aprovar a alteração do Artigo 65 e da definição de “Consultoria Especializada” constante 
no Anexo I do Regulamento do Fundo, para fazer referência à nova Consultoria Especializada, bem 
como a inclusão do Artigo 69, com a consequente renumeração dos artigos posteriores, e da 
definição de “Agente de Cobrança” no Anexo I do Regulamento do Fundo, para fazer referência ao 
Agente de Cobrança, passando a viger da seguinte forma: 
 

“Artigo 65. O Fundo contratará Edson Luiz Lazarin, empresário individual inscrito no CNPJ 
sob o nº 38.904.526/0001-79, com endereço na Rua José Bertão, nº 335, bloco 01, apto. 
102, Parque Industrial, CEP 86.990-000, Marialva – PR, para subsidiar e dar suporte a 
Gestora, nas atividades de análise e seleção dos Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo 
Fundo (a “Consultoria Especializada”). 
 
Parágrafo Único: O Fundo poderá contratar outras empresas de consultoria especializada 
para prestação de serviços similares aos prestados por Edson Luiz Lazarin, mediante 
aprovação em Assembleia Geral de Cotistas. 
 
(...) 
 
Artigo 69. O fundo contratará a Opus Plataforma Digital Sociedade de Crédito Direto S.A., 
sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o nº 42.047.025/0001-90, com sede na Avenida 
Paraná, nº 242, sala 01, Zona 01, Maringá – PR, para prestação dos serviços de agente de 
cobrança de créditos inadimplidos, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços de 
Cobrança, celebrado entre o Fundo e o Agente de Cobrança (o “Agente de Cobrança”). 
 
(...) 
 
Anexo I - Definições 
 
(...) 
Agente de Cobrança é a Opus Plataforma Digital Sociedade de Crédito Direto 

S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o nº 
42.047.025/0001-90, com sede na Avenida Paraná, nº 
242, sala 01, Zona 01, Maringá – PR;” 

(...) 
Consultoria Especializada é a Edson Luiz Lazarin, empresário individual inscrito no 

CNPJ sob o nº 38.904.526/0001-79, com endereço na 
Rua José Bertão, nº 335, bloco 01, apto. 102, Parque 
Industrial, CEP 86.990-000, Marialva – PR; 

 
e) Aprovar a alteração do Artigo 25 do Regulamento do Fundo, para alterar a Taxa de 
Administração, com relação a remuneração da Consultoria Especializada, passando o caput do 
Artigo 25 e sua respectiva alínea “c” a vigerem da seguinte forma: 
 



 

 

3 

 

“Artigo 25. O Fundo pagará uma Taxa de Administração que remunerará os serviços de 
administração, gestão, consultoria especializada e custódia, e será equivalente a soma dos 
seguintes valores: 

 
(...) 

 
c) Remuneração da Consultoria Especializada: Pelo serviço de consultoria especializada, a 
Consultora Especializada receberá do Fundo, uma remuneração equivalente ao valor 
mensal de R$ 13.000,00 (treze mil reais).” 
 

f) Aprovar a inclusão do Parágrafo Primeiro no Artigo 26 do Regulamento do Fundo, para fazer 
menção a remuneração do Agente de Cobrança, com a consequente renumeração dos itens 
posteriores, passando a viger da seguinte forma: 

 
“Parágrafo Primeiro: Pela prestação de serviços de agente de cobrança, o Fundo pagará ao 
Agente de Cobrança uma remuneração mensal, que será descrita no Contrato de Prestação 
de Serviços de Cobrança, celebrado entre o Fundo e o Agente de Cobrança.” 

 
g) Consolidar o Regulamento do Fundo, o qual é parte integrante da presente Ata, na forma 
do Anexo, refletindo as alterações aprovadas conforme os itens “a” ao “f” acima, e demais ajustes 
decorrentes destas alterações. 
 
h) Autorizar a Administradora do Fundo a promover todas as medidas necessárias para 
efetivação das deliberações aprovadas na presente Assembleia. 
 
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.  

Administradora 
 
 

________________________________________________________________ 
TERCON INVESTIMENTOS LTDA   

Gestora 


