
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO JIVE DISTRESSED FUNDO DE 

INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  

CNPJ/MF Nº 20.468.380/0001-09 

(“Fundo”) 

...................................................................................................... 

 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

 

1. Data, hora e local: 

 

Aos 27 de dezembro de 2017, às 15:00 horas, na sede social do MODAL 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrito no CNPJ/MF 

sob o n.º 05.389.174/0001-01 (“Administrador”), na cidade do Rio de Janeiro, Estado 

do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº. 501 – salão 501 (parte), bloco 01, 

Botafogo. 

 

2. Convocação: 

 

Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos Cotistas, conforme faculta 

o item 11.3. do Regulamento do Fundo. 

 

3. Mesa: 

 

Presidente: Pedro Marcelo Luzardo Aguiar 

Secretária: Luísa Reis Vieira 

 

4. Ordem do Dia: 

 

(i) Deliberar sobre a alteração do regulamento do Fundo (“Regulamento”), a fim de 

incluir a possibilidade (a) de prestar fiança, aval, aceite, ou qualquer outra forma de 

coobrigação, em nome do Fundo, com a finalidade de levantar depósitos judiciais, 

substituir garantias ou, de qualquer forma, liberar ativos sujeitos a constrições 

judiciais, relacionadas aos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (“FIDCs”), 

ou (b) de prestar fiança, aval, aceite, ou qualquer outra forma de coobrigação, em 

nome do Fundo, para as obrigações dos FIDCs de devolverem valores adiantados pelos 

compradores (sinal, arras e similares) em operações de venda de ativos recuperados 

pelos FIDCs, em caso de desfazimento destas operações. 

 

(ii) Deliberar sobre prestação de garantia no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro 

milhões de reais), através do oferecimento de títulos públicos de emissão do Tesouro 

Nacional, detidos pelo Fundo, no processo nº 0402641-73.2009.8.19.0001, em tramite 



perante a 37ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, como caução pelo 

levantamento de valores depositados em juízo, em benefício do CORPORATE NPL – 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS,  

inscrito no CNPJ sob o nº 14.606.301/0001-78 (“CORPORATE FIDC”), do qual o Fundo 

é cotista único.  

 

(iii) Deliberar sobre prestação de garantia no valor de até R$ 3.500.000,00 (três 

milhões e quinhentos mil reais), através do oferecimento de títulos públicos de 

emissão do Tesouro Nacional, detidos pelo Fundo, no processo nº 0011760-

64.2005.8.26.0100, em tramite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 

da Comarca de São Paulo, como caução pelo levantamento de valores depositados em 

juízo, em benefício do CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,  inscrito no CNPJ sob o nº  09.072.384/0001-22 

(“CREDITMIX”) e do FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, inscrito no CNPJ sob o nº  

22.415.372/0001-11 (“FRA”), dos quais o Fundo é cotista único. 

 

(iv) Deliberar sobre prestação de garantia no valor de até R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais), através do oferecimento de títulos públicos de emissão do Tesouro 

Nacional, detidos pelo Fundo, no processo nº 0055274-47.2017.8.26.0100, em tramite 

perante a 36ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, como caução pelo 

levantamento de valores depositados em juízo, em benefício do FRA, do qual o Fundo 

é cotista único. 

 

(v) Deliberar sobre prestação de garantia no valor de até R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais), através do oferecimento de títulos públicos de emissão do Tesouro 

Nacional, detidos pelo Fundo, no processo nº 0011672-07.1996.8.26.0564, em tramite 

perante a 5ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo, como caução pelo 

levantamento de valores depositados em juízo, em benefício do CREDITMIX, do qual o 

Fundo é cotista único; e 

 

(vi)  Deliberar sobre prestação de garantia no valor de até R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais), através do oferecimento de títulos públicos de emissão 

do Tesouro Nacional, detidos pelo Fundo, nos processos nº 0119635-

29.2008.8.19.0021 e 0119632-74.2008.8.19.0021, ambos em tramite perante a 2ª Vara 

Cível do Foro de Duque de Caxias, como caução pelo levantamento de valores 

depositados em juízo, em benefício do FRA, do qual o Fundo é cotista único. 

 

(vii) Deliberar sobre prestação de garantia no valor de até R$ 455.000,00 

(quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), através do oferecimento de títulos 

públicos de emissão do Tesouro Nacional, detidos pelo Fundo, no processo nº 



0147346-50.2000.8.19.0001, em tramite perante a 19ª Vara Cível do Foro do Rio de 

Janeiro, como caução pelo levantamento de valores depositados em juízo, em 

benefício do CREDITMIX, do qual o Fundo é cotista único. 

 

5. Presença: 

 

Presentes à Assembleia cotistas representando 100% (cem por cento) das quotas de 

emissão do Fundo, conforme lista de presença de cotistas arquivada na sede do 

Administrador. 

 

6. Deliberações:  

 

(i) Foi aprovada, pela totalidade dos cotistas do Fundo, a alteração do 

Regulamento de modo a prever a possibilidade de (a) de prestar fiança, aval, aceite, 

ou qualquer outra forma de coobrigação, em nome do Fundo, com a finalidade de 

levantar depósitos judiciais, substituir garantias ou, de qualquer forma, liberar ativos 

sujeitos a constrições judiciais, relacionadas aos FIDCs, ou (b) de prestar fiança, aval, 

aceite, ou qualquer outra forma de coobrigação, em nome do Fundo, para as 

obrigações dos FIDCs de devolverem valores adiantados pelos compradores (sinal, 

arras e similares) em operações de venda de ativos recuperados pelos FIDCs, em caso 

de desfazimento destas operações. Dessa forma, fica a provada a inclusão do inciso 

(ix), no item 11.1, bem como a inclusão do item 11.6 no Regulamento: 

 

“11.1. Observados os respectivos quóruns de instalação e de deliberação 

definidos neste Regulamento, compete privativamente à Assembleia Geral 

deliberar sobre: 

 

(...) 

 

(ix) a prestação de fiança, aval, aceite, ou qualquer outra forma de 

coobrigação, em nome do FUNDO. 

 

(...) 

 

11.6. A matéria prevista no inciso (ix), do item 11.1, será deliberada com a 

concordância de cotistas representando, no mínimo, dois terços das cotas 

emitidas pelo Fundo.” 

 

(ii) Foi aprovada, pela totalidade dos cotistas do Fundo, a prestação de garantia no 

valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), através do oferecimento de 

títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, detidos pelo Fundo, no processo nº 



0402641-73.2009.8.19.0001, em tramite perante a 37ª Vara Cível da Comarca do Rio 

de Janeiro, como caução pelo levantamento de valores depositados em juízo, em 

benefício do CORPORATE FIDC, do qual o Fundo é cotista único.  

 

(iii) Foi aprovada, pela totalidade dos cotistas do Fundo, a prestação de garantia no 

valor de até R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), através do 

oferecimento de títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, detidos pelo Fundo, 

no processo nº 0011760-64.2005.8.26.0100, em tramite perante a 2ª Vara de Falências 

e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, como caução pelo levantamento 

de valores depositados em juízo, em benefício do CREDITMIX e do FRA, dos quais o 

Fundo é cotista único. 

 

(iv) Foi aprovada, pela totalidade dos cotistas do Fundo, a prestação de garantia no 

valor de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), através do oferecimento de títulos 

públicos de emissão do Tesouro Nacional, detidos pelo Fundo, no processo nº 

0055274-47.2017.8.26.0100, em tramite perante a 36ª Vara Cível do Foro Central da 

Comarca de São Paulo, como caução pelo levantamento de valores depositados em 

juízo, em benefício do FRA, do qual o Fundo é cotista único. 

 

(v) Foi aprovada, pela totalidade dos cotistas do Fundo, a prestação de garantia no 

valor de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), através do oferecimento de títulos 

públicos de emissão do Tesouro Nacional, detidos pelo Fundo, no processo nº 

0011672-07.1996.8.26.0564, em tramite perante a 5ª Vara Cível do Foro de São 

Bernardo do Campo, como caução pelo levantamento de valores depositados em juízo, 

em benefício do CREDITMIX, do qual o Fundo é cotista único; e 

 

(vi) Foi aprovada, pela totalidade dos cotistas do Fundo, a prestação de garantia no 

valor de até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), através do 

oferecimento de títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, detidos pelo Fundo, 

nos processos nº 0119635-29.2008.8.19.0021 e 0119632-74.2008.8.19.0021, ambos 

em tramite perante a 2ª Vara Cível do Foro de Duque de Caxias, como caução pelo 

levantamento de valores depositados em juízo, em benefício do FRA, do qual o Fundo 

é cotista único. 

 

(vii) Foi aprovada, pela totalidade dos cotistas do Fundo, a prestação de garantia no 

valor de até R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), através do 

oferecimento de títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, detidos pelo Fundo, 

no processo nº 0147346-50.2000.8.19.0001, em tramite perante a 19ª Vara Cível do 

Foro do Rio de Janeiro, como caução pelo levantamento de valores depositados em 

juízo, em benefício do CREDITMIX, do qual o Fundo é cotista único. 

 



(vii) Foi aprovada, pela totalidade dos cotistas do Fundo, a nova versão do 

Regulamento do Fundo, consolidando as modificações aprovadas e outros ajustes 

necessários, o qual passará a vigorar a partir da presente data, conforme texto lido, 

constante no documento em anexo;  

 

(viii) Foi aprovada, pela totalidade dos cotistas do Fundo, a submissão à CVM do 

presente instrumento, bem como quaisquer outros documentos exigidos pela 

regulamentação em vigor. 

 

7. Encerramento:  

 

Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida e assinada pelos 

cotistas do Fundo e pelo administrador. 

 

Confere com o original. 

 

______________________________________________________ 

LUÍSA REIS VIEIRA 

Secretária 

 


