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JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

CNPJ/MF N.º 17.198.404/0001-34 

 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2017 

 

1.  DATA, HORA, LOCAL:  

Aos 17 dias do mês de março de 2017, às 12:00 horas, na sede social do administrador do JIVE 

ATIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”), PETRA CORRETORA 

DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1842, 1º andar, conjunto 17, Bela Vista, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.317.692/0001-94 (“Administrador”). 

 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 

Em virtude da presença dos Cotistas do Fundo (“Cotistas”) representando a totalidade das Cotas 

do Fundo emitidas e em circulação, dispensa-se a convocação nos termos da regulamentação em 

vigor. Presentes ainda os representantes legais do Administrador, do Novo Administrador 

(conforme definido abaixo), e da Jive Asset Gestão de Recursos Ltda. (“Gestor”). 

 

3. MESA DIRETORA: 

Presidente: Frederico Cesar de Campos; 

Secretária: Tamoni Diniz Gomes; 

 

4. ORDEM DO DIA:  

Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a substituição do Administrador, na qualidade de 

administrador fiduciário do Fundo, pelo MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.389.174/0001-01, com sede na Praia de 

Botafogo, n.º 501/5º andar – parte, Torre Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, RJ (“Novo 

Administrador”); (ii) a substituição do prestador de serviços responsável pela custódia, 
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controladoria e escrituração do Fundo; (iii) a alteração da taxa de administração, sendo certo 

que referido encargo não mais será devido pelo Fundo; (iv) a alteração da data do encerramento 

do exercício social do Fundo de 30 de junho para 31 de dezembro de cada ano, a partir de 31 de 

dezembro de 2017; (v) em virtude das deliberações acima, a alteração do regulamento do Fundo 

de forma a contemplar os novos prestadores de serviço do Fundo; e (vi) a autorização para o 

Administrador praticar todos os atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à 

implementação das deliberações acima.  

 

5. DELIBERAÇÕES: 

Iniciada a reunião, os Cotistas decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:  

 

(i) nos termos do artigo 14, inciso IV do Regulamento, substituir, a partir da abertura dos 

mercados no dia 03 de abril de 2017 (“Data de Substituição”), utilizando por base a 

posição de fechamento do Fundo em 31 de março de 2017 (“Data-Base”), o atual 

Administrador, na qualidade de administrador fiduciário, pelo Novo Administrador , 

desde que as seguintes premissas sejam integralmente cumpridas até as suas respectivas 

datas determinadas (“Condições Precedentes de Transferência”):  

(a) o Administrador transferirá ao Novo Administrador, a partir da Data de 

Substituição, a administração fiduciária do Fundo, bem como a totalidade dos 

valores da carteira do Fundo, deduzidos os valores devidos ao Administrador a 

título de taxa de administração, calculados nos termos do artigo 8º do 

Regulamento, considerando o número de dias corridos até a Data-Base, bem 

como todas e quaisquer despesas devidas pelo Fundo que forem incorridas pelo 

Administrador. O Novo Administrador deverá proceder com pagamento de 

quaisquer despesas relacionadas ao Fundo cobradas do Administrador após a 

Data de Substituição, mediante solicitação por parte deste; 

(b) o Administrador transferirá ao Novo Administrador, na Data de Substituição, as 

informações e os registros de base cadastral, posição e histórico de 

movimentação de todos os Cotistas do Fundo, a relação dos cotistas do Fundo 
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que eventualmente possuam cotas bloqueadas por questões judiciais e 

respectiva documentação comprobatória, os registros contábeis e fiscais 

relativos ao Fundo, conforme aplicável, no 5º (quinto) dia útil imediatamente 

anterior à Data de Substituição. 

(c) o Administrador enviará ao Novo Administrador todo o acervo societário do 

Fundo, inerente ao período em que o mesmo esteve sob administração, 

permanecendo com a responsabilidade integral pela guarda da referida 

documentação até que haja a efetiva transferência de posse, sob protocolo, bem 

como todos os documentos previstos na regulamentação aplicável, devendo 

entregar as vias físicas/digitais destes documentos, conforme aplicável, em até 

30 (trinta) dias corridos, contados da Data de Substituição; 

(d) o Novo Administrador assumirá, na Data de Substituição, todas as obrigações 

relacionadas à administração fiduciária do Fundo, nos termos da 

regulamentação aplicável, incluindo, mas não se limitando, a guarda dos 

documentos previstos na regulamentação aplicável, a elaboração e divulgação 

das informações previstas na regulamentação aplicável, a indicação de seu 

diretor estatutário, que a partir da Data de Substituição, será responsável pela 

administração, supervisão e acompanhamento do Fundo e prestação de 

informações, bem como as demais obrigações previstas no Regulamento. Fica 

consignado que, a partir da Data de Substituição, o Sr. Ricardo Pedro deixa de 

atuar como responsável pelas atividades acima previstas perante a Comissão de 

Valores Mobiliários (“CVM”); 

(e) o Administrador deverá comunicar a substituição ora deliberada à CVM no prazo 

previsto na regulamentação; 

(f) o Novo Administrador será responsável por confirmar junto à CVM a substituição 

referida no subitem (d) acima, bem como por comunicar a ANBIMA – Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais e a Receita 

Federal do Brasil acerca da referida substituição, procedendo com a atualização 

dos dados cadastrais do Fundo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica perante 
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a Receita Federal Brasileira, não obstante a autorização outorgada 

expressamente, por meio deste ato, ao Administrador para fazê-lo em caso de 

inércia ou mora por parte do Novo Administrador; 

(g) em decorrência da substituição do Administrador, a sede social do Fundo será 

alterada, a partir da Data de Substituição, para a sede social do Novo 

Administrador; e 

(h) o Administrador encaminhará uma via original da presente ata, até a Data de 

Substituição, devidamente registrada em cartório de títulos e documentos. 

(i) o Administrador adotará todas as providências necessárias para indicar o Novo 

Administrador como responsável pela movimentação das contas bancárias 

detidas pelo Fundo. 

(j) o Administrador deverá encaminhar imediatamente ao Novo Administrador com 

cópia para o Gestor toda e qualquer notificação, intimação, citação, carta ou 

qualquer outra forma de comunicação que o Administrador eventualmente 

receba após a Data da Transferência em relação ao Fundo. O Novo Administrador 

e o Gestor, por sua vez, se obrigam a atualizar e o Administrador se compromete 

a auxiliar o Novo Administrador e o Gestor, mesmo que após a Data da 

Transferência, no que for razoavelmente necessário e seja de sua competência, 

para que o Novo Administrador e o Gestor atualizem as informações relativas ao 

Fundo em todas as bases de dados, contratos, e processos nos quais o Fundo 

estejam envolvidos, para que o recebimento de tais notificações, intimações, 

citações, cartas ou quaisquer outras formas de comunicação direcionadas ao 

Fundo passem a ser entregues diretamente ao Novo Administrador. 

(k) O Administrador, neste ato, em observância à Deliberação nº 74 do Conselho de 

Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento da ANBIMA, atestam 

que, na presente data, não há qualquer desenquadramento na carteira do Fundo 

com relação às restrições previstas na legislação em vigor e/ou no Regulamento 

do mesmo que afete a condição tributária do Fundo ou que seja determinante 
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para a decisão de investimento dos atuais cotistas e/ou potenciais cotistas do 

Fundo. 

(l) o Administrador permanecerá responsável por todos os atos por ele praticados 

na administração do Fundo até a Data-Base, inclusive, permanecendo, 

responsável perante os cotistas e órgãos fiscalizadores e reguladores, por todos 

os atos praticados até essa data. O Novo Administrador será responsável por 

qualquer ato de administração que ocorra a partir da Data de Substituição, 

responsabilizando-se por eventuais perdas e danos decorrentes destes, nos 

termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicáveis, inclusive 

no que tange aos registros contábeis do Fundo realizados após a Data de 

Substituição;  

(m) aprovar a realização, pelo atual auditor do Fundo, da auditoria de transferência 

do Fundo, que abrangerá a auditoria das atividades do Fundo, desde a data da 

última demonstração financeira auditada do Fundo até a Data de Substituição, 

inclusive;  

(a) as Demonstrações de Transferência deverão ser encaminhadas pelo 

Administrador ao Novo Administrador no prazo de 90 (noventa) dias 

contados a partir da Data de Substituição do Fundo. O Administrador 

se compromete a deixar à disposição do Novo Administrador todas as 

antigas demonstrações financeiras do Fundo e respectivos pareceres 

dos auditores independentes pelo prazo legal aplicável.  

 

(ii) nos termos do artigo 16 e do artigo 29, alínea (a), ambos do Regulamento, substituir, na 

Data de Substituição, os seguintes prestadores de serviços contratados pelo Fundo: 

 

(a) o Banco Petra S.A., com sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Rua 

Pasteur, n.º 463, 11º andar, Água Verde, CEP 80250-104, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n.º 11.758.741/0001-52 (“Custodiante”), responsável pela custódia, 

controladoria e escrituração do Fundo, pelo Banco Modal S.A., instituição com 
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sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 

n.º 501 – Bloco I, 5º andar, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

30.723.886/0001-62, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de 

prestação de serviços de custódia dos títulos e valores mobiliários (“Novo 

Custodiante”);  

 

(iii) incluir os artigos 18º, 19º, 20º, 21º e 22º, a fim de disciplinar acerca das renúncias da 

Instituição Administradora do Fundo. Dessa forma, os referidos dispositivos passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Artigo 18º. Exceto se aprovado pelos Cotistas reunidos em Assembleia Geral 

de Cotistas, para fins do Parágrafo Quinto deste Regulamento deverá ser 

considerada como renúncia à administração do Fundo, a renúncia à 

administração de qualquer um dos seguintes fundos de investimento, individual 

ou coletivamente: Fundo, FIM Allocation Jive, Fundos Legacy e FRA.  

 

Artigo 19º. A Indenização por Renúncia será reduzida na mesma proporção do 

prazo residual do Período Mínimo de Permanência, sendo certo que não será 

devida nas seguintes hipóteses: 

 

(i) em caso de descumprimento pelo Gestor dos procedimentos operacionais 

previstos no Contrato de Gestão ou no contrato de gestão celebrado entre o 

Gestor e o FRA e os Fundos Legacy, conforme o caso; e 

 

(ii) em caso de culpa ou dolo do Gestor na prestação dos serviços de gestão do 

Fundo, do FIM Allocation CSHG, FIM Allocation Jive, Fundos Legacy e FRA, nos 

termos do Contrato de Gestão ou do contrato de gestão celebrado entre o 

Gestor e o FRA e os Fundos Legacy, conforme o caso. 

 

Artigo 20º. Em qualquer hipótese a renúncia do Administrador deverá ser 

comunicada aos Cotistas com antecedência mínima de 06 (seis) meses, sendo 

certo que o Administrador deverá permanecer responsável, mediante o 

pagamento da Taxa de Administração, pelos serviços de administração, 

custódia e controladoria do Fundo, do FIM Allocation CSHG, FIM Allocation Jive, 
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dos Fundos Legacy e do FRA até que tais serviços sejam transferidos para um 

novo administrador. 

 

Artigo 21º. Na hipótese de os Cotistas decidirem substituir o Administrador 

durante o Período Mínimo de Permanência, será devida pelo Fundo ao 

Administrador, a título de indenização, o valor correspondente a soma dos 

últimos 06 (seis) valores pagos pelo Fundo ao Administrador a título de Taxa de 

Administração (“Indenização por Substituição”). 

 

Artigo 22º. A Indenização por Substituição será reduzida na mesma proporção 

do prazo residual do Período Mínimo de Permanência, sendo certo que não será 

devida nas seguintes hipóteses: 

 

(i) em caso de descumprimento pelo Administrador dos procedimentos 

operacionais previstos no Contrato de Gestão ou no contrato de gestão 

celebrado entre o Gestor e o FRA e os Fundos Legacy, conforme o caso; e 

 

(ii) em caso de culpa ou dolo do Administrador na prestação dos serviços de 

administração, custódia ou controladoria do Fundo, do FIM Allocation CSHG, 

FIM Allocation Jive, Fundos Legacy e FRA.” 
 

(iv) nos termos do artigo 29, alínea (l), do Regulamento, alterar a taxa de administração, 

sendo certo que referido encargo não mais será devido pelo Fundo; 

 

(v) nos termos do artigo 29, alínea (a), do Regulamento, alterar a data do encerramento do 

exercício social do Fundo de 30 de junho para 31 de dezembro de cada ano, a partir de 

31 de dezembro de 2017;  

 

(vi) em virtude das deliberações acima, aprovar a alteração o Regulamento do Fundo de 

forma a contemplar os novos prestadores de serviço do Fundo; e 

 

(vii) autorizar o Administrador a praticar todos os atos e a celebrar todos e quaisquer 

documentos necessários à implementação das deliberações acima. 
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6. ENCERRAMENTO:  

Nada mais havendo a tratar, o 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 por todos 

os presentes.  

São Paulo, 17 de março de 2017. 

 

(Espaço deixado intencionalmente em branco, as assinaturas seguem na próxima página.)   
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(Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Cotistas do JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO realizada em 17 de março de 2017) 

 

 

ASSINATURAS: 

 

 

________________________________ 

Frederico Cesar de Campos 

Presidente 

_______________________________ 

Tamoni Diniz Gomes 

Secretária 

 

 

___________________________________________________________________ 

PETRA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

 

 

___________________________________________________________________ 

BANCO PETRA S.A. 

 

 

___________________________________________________________________ 

MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

 

 

___________________________________________________________________ 

BANCO MODAL S.A.
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JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

CNPJ/MF N.º 17.198.404/0001-34 

 

REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2017 

Nome do Cotista: Assinatura do Cotista: 

JIVE DISTRESSED FIM CRED PRIV IE 

(20.468.380/0001-09)   

 

Por meio da assinatura da presente Lista de Presença, o Cotista declara ciência e concordância 

com a ata da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo a ser levada a registro. 

 

 

________________________________ 

Frederico Cesar de Campos 

Presidente 

_______________________________ 

Tamoni Diniz Gomes 

Secretária 

  

___________________________________________________________________ 

PETRA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 


