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BRASIF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

CNPJ/MF n.º 08.869.530/0001-82 

(o “Fundo”) 

   

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2017 

  

I – DATA, HORA, LOCAL: 

Aos 29 dias do mês de agosto de 2017, às 15 horas, na sede social do administrador do Fundo, o 

BANCO MODAL S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.723.886/0001-62, na cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº. 501 – salão 501, bloco 01, Botafogo. 

 

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 

Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 41, Parágrafo Segundo, do regulamento do 

Fundo (“Regulamento”) devido ao comparecimento de cotistas representando a totalidade das 

cotas subscritas do Fundo, de acordo com a lista de presença anexa à presente ata, que indica 

também a presença do atual e futuro administrador do Fundo, adiante qualificados. 

 

III – MESA DIRETORA: 

Presidente: Pedro Marcelo Luzardo Aguiar 

Secretária: Paula Campos Leão 

 

IV – ORDEM DO DIA: 

Deliberar, nos termos do artigo 39 do Regulamento, sobre: (i) a substituição do administrador do 

Fundo; (ii) a alteração da denominação do Fundo, incluindo seu enquadramento à categoria de 

“multiestratégia”; (iii) a alteração do Regulamento do Fundo, a fim de contemplar as 

modificações necessárias e determinadas inovações diante da Instrução CVM nº 578, de 30 de 

agosto de 2016 (“ICVM nº 578”); (e (iv) a ciência das alterações pelos cotistas e, por isso, dispensa 

de envio para eles de resumo das deliberações da presente assembleia. 

 

V – DELIBERAÇÕES: 

 

(i) Os cotistas aprovaram, nos termos do Artigo 7º do seu Regulamento, a substituição, a 

partir da abertura do dia 30 de agosto de 2017 (“Data de Transferência”), do atual administrador 

do Fundo, o BANCO MODAL S.A. (“Administrador Substituído”), acima qualificado, pela MODAL 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Administrador Substituto”), com 

sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº. 501, Bloco 1, Sala 501, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.389.174/0001-01, autorizada pela CVM a exercer a atividade de 

administração de carteira de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório CVM n° 7.110, de 

29 de janeiro de 2003, de acordo com as seguintes premissas: 

 

a) A substituição se refere apenas e tão somente às atividades de administração e 

representação do Fundo, sendo que os serviços de controladoria, escrituração e 

distribuição de cotas continuarão a ser prestados pelo Administrador Substituído; 
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b) O Administrador Substituto aceita a nomeação de maneira formal. O Administrador 

Substituído, por sua vez, assume a responsabilidade por todos os atos relativos ao 

Fundo que tenham sido realizados ou originados na sua administração, antes da Data 

de Transferência, perante órgãos reguladores e autorreguladores; 

 

c) O Administrador Substituído responsabiliza-se por efetuar a devida comunicação da 

substituição ora deliberada à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, bem como pelo 

encaminhamento da ata desta Assembleia devidamente registrada em cartório ao 

Administrador Substituto, o qual providenciará o processamento, junto à Receita 

Federal do Brasil, do novo Cartão de Inscrição no CNPJ/MF do Fundo e efetuará a 

devida comunicação da substituição ora deliberada à ANBIMA – Associação Brasileira 

das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais; 

 

d) O Administrador Substituído e o Substituto deverão tomar todas as diligências 

relativas à transferência do acervo societário do Fundo, os registros da base cadastral 

dos cotistas do FUNDO, da posição e histórico de movimentação dos cotistas do 

FUNDO, bem como toda e qualquer informação necessária para a perfeita 

continuidade dos serviços de administração fiduciária sem que haja qualquer impacto 

ao Fundo e seus cotistas decorrentes do processo de transferência ora aprovado. 

 

(ii) Ficou aprovada a classificação do Fundo na categoria “Multiestratégia”, conforme 

obrigação normativa trazida pela ICVM nº 578, bem como a alteração de sua denominação para 

“BRASIF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA”. 

 

(iii) Em razão das alterações e prerrogativas trazidas pela ICVM nº 578 aos fundos de 

investimento em participações, os cotistas aprovaram, sem quaisquer restrições, a alteração do 

Regulamento para fins de atendimento aos requisitos constantes da nova norma, bem como para 

adaptação e incorporação de algumas das novas prerrogativas aplicáveis aos fundos de 

investimento em participação, especialmente, mas não se limitando a: (a) a ampliação e melhor 

determinação dos poderes do gestor; (b) a ampliação do rol de ativos elegíveis para 

investimento; (c) a ampliação das prerrogativas do Fundo em face do inadimplemento de 

cotistas, incluindo possibilidade de contratação de empréstimos e suspensão do direito de voto 

em relação à totalidade de cotas do inadimplente; (e) as alterações na forma de precificação dos 

ativos, em linha com a Instrução CVM nº 579/16; (f) os ajustes na competência do Comitê de 

Investimentos e da Assembleia Geral de Cotistas; (g) outros ajustes, conforme proposta de novo 

Regulamento, com destaques, circulada previamente aos cotistas. 

 

(iv) Em consequência das deliberações acima, os cotistas aprovam o inteiro teor do novo 

Regulamento do Fundo, devidamente reformulado, na forma do Anexo I à presente ata, para que 

este passe a viger imediatamente, com as alterações ora aprovadas.  

 

(v) Os cotistas declaram que leram e estão de acordo com a integralidade dos termos e 

condições previstos na nova versão do Regulamento do Fundo, bem como dispensam o 
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Administrador Substituto e o Administrador Substituído do envio do resumo das deliberações 

tomadas nesta assembleia e autorizam os Administradores Substituto e Substituído a praticar 

todos os atos necessários para a sua implementação. 

 

VI – ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foram 

encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, 

reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.  

 

 

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2017. 

 

 

_______________________________ 

Paula Campos Leão 

                            Secretária 


