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ATO DO ADMINISTRADOR DO CERRADO I FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 

CNPJ n.º 18.686.800/0001-73 

…………………………………………..…………………………............………………….. 

 

Por este instrumento particular, MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA. (“Administrador”), com sede na cidade do Rio de Janeiro, Praia 

de Botafogo nº. 501/ salão 501, Bloco I, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

05.389.174/0001-01, autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a 

exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, por meio do 

Ato Declaratório CVM nº. 7.110, expedido em 29 de janeiro de 2003, neste ato 

representado na forma do seu Contrato Social, na qualidade de administrador do 

CERRADO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, 

inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 18.686.800/0001-73 (“Fundo”), RESOLVE: 

 

1. Tendo por base o art. 47, I, da Instrução Normativa CVM Nº 555, de 17 de 

Dezembro de 2014, retificar o Regulamento do Fundo, registrado no dia 29 

de janeiro de 2018, no 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil 

de Pessoa Jurídica da Capital – SP sob o nº 5337714. A retificação se faz 

necessária pelo fato de o regulamento prever a inexistência de cobrança de 

taxa de performance no Parágrafo Quarto do Artigo 17, mas, por um erro 

material, prever nos Parágrafos Quinto e Sexto do mesmo Artigo disposições 

relativas à cobrança desta taxa. Desta forma, ficam excluídos os Parágrafos 

Quinto e Sexto do Artigo 17 do Regulamento do Fundo, sendo renumerados 

os demais, conforme abaixo: 

 

Na cláusula 17 do Regulamento do Fundo, onde se lê: 

“Artigo 17 

(...) 

Parágrafo Quarto – Não há Taxa de Performance.  

 

Parágrafo Quinto - A taxa de performance do FUNDO será cobrada com base no 

resultado de cada aplicação efetuada por cada cotista (método do passivo).  
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Parágrafo Sexto - Não há incidência de taxa de performance quando o valor da 

cota do FUNDO for inferior ao seu valor por ocasião do último pagamento 

efetuado (linha d’água). 

 

Parágrafo Sétima - O FUNDO, representado pelo ADMINISTRADOR, poderá 

contratar outros prestadores de serviços de administração. 

 

Parágrafo Oitavo - Os pagamentos das remunerações ao ADMINISTRADOR e 

demais prestadores de serviços de administração serão efetuados diretamente 

pelo FUNDO a cada qual, nas formas e prazos entre eles ajustados, até o limite 

da taxa de administração fixada no caput deste artigo. 

 

Parágrafo Nona - Não serão cobradas taxas de ingresso e saída no FUNDO.  

 

Parágrafo Décimo – O ADMINISTRADOR poderá, a seu critério, eventualmente 

ou temporariamente não cobrar, no todo ou em parte, a taxa referida no caput 

deste artigo.” 

 

Passa-se a ler: 

 

“Artigo 17 

(...) 

Parágrafo Quarto – Não há Taxa de Performance.  

 

Parágrafo Quinto - O FUNDO, representado pelo ADMINISTRADOR, poderá 

contratar outros prestadores de serviços de administração. 

 

Parágrafo Sexto- Os pagamentos das remunerações ao ADMINISTRADOR e 

demais prestadores de serviços de administração serão efetuados diretamente 

pelo FUNDO a cada qual, nas formas e prazos entre eles ajustados, até o limite 

da taxa de administração fixada no caput deste artigo. 

 

Parágrafo Sétimo - Não serão cobradas taxas de ingresso e saída no FUNDO.  
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Parágrafo Oitavo – O ADMINISTRADOR poderá, a seu critério, eventualmente 

ou temporariamente não cobrar, no todo ou em parte, a taxa referida no caput 

deste artigo.” 

 

2. Manter inalterados todos os demais dispositivos do Regulamento do Fundo; 

e 

 

3. Submeter à CVM o presente instrumento, bem como quaisquer outros 

documentos exigidos pela regulamentação em vigor, de forma a atualizar as 

informações sobre o Fundo constantes do registro da CVM. 

 

Nada mais havendo a tratar, o presente instrumento foi assinado em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, para um só efeito. 

 

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2018. 

 

 

__________________________ 

MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 


