
 

 

 

 

 
 

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2020. 

 

Consulta formal nº 01/2020 

 

Aos cotistas do CSHG Jive Distressed Allocation Fundo de Investimento Multimercado Crédito 

Privado Investimento no Exterior (“Cotistas”) 

 

Prezado Cotista, 

 

O MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Administrador”), 

instituição com sede na cidade do Rio de Janeiro, Praia de Botafogo nº. 501 – Bloco I, 5º andar, 

inscrita no CNPJ/ME 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 CSHG JIVE 

DISTRESSED ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 

INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/ME sob n° 20.468.448/0001-41 (“Fundo”), vem, 

por meio desta consulta formal (“Consulta”), nos termos do artigo 12.9 do regulamento do 

Fundo (“Regulamento”), consultá-los formalmente acerca das seguintes matérias de 

deliberação dos Cotistas do Fundo: 

 

I. Aprovar a substituição da garantia de cessão fiduciária da totalidade das cotas de emissão 

do Bradesco – Fundo de Investimento – Renda Fixa – Investidores Não Residentes, inscrito no 

CNPJ/ME sob o nº 10.583.957/0001-61 (“Fundo DI Bradesco”) de propriedade da 

Multisegmentos (Lux) S.Á.R.L, sociedade organizada de acordo com as leis de Luxemburgo, 

registrada no Registro de Comércio de Luxemburgo sob o número B124.302 e com inscrição 

fiscal sob o número 20072403623 (“Multisegmentos”), conforme prevista no “Acordo de 

Cotistas do Jive Distressed Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento 

no Exterior e Outras Avenças”, celebrado entre o Jive Distressed Allocation Fundo de 

Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ/ME sob 

o nº sob o nº 20.468.420/0001-04 (“FIM Allocation Jive”), o Fundo, a Multisegmentos, o 

Santander Securities Services Brasil DTVM S.A. (“Santander Securities”), o Jive Distressed Fundo 

de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ/ME 

sob o nº 20.468.380/0001-09 (“FIM Consolidador”), Jive Asset Gestão de Recursos Ltda., inscrita 

no CNPJ/ME sob o nº 13.966.641/0001-47 (“Gestor”) e Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora 

de Valores S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.809.182/0001-30, em 08 de abril de 2015, 

conforme alterado (“Acordo de Cotistas”); bem como o resgate da totalidade das cotas de 

emissão do Fundo DI Bradesco, de titularidade da Multisegmentos, para fins da efetivação da 

referida substituição, desde que:  

 

(i) O montante líquido equivalente ao Saldo em Garantia (conforme definido abaixo) 

decorrente do resgate das cotas da Multisegmentos no Fundo DI Bradesco seja utilizado 

pela Multisegmentos para a integralização de cotas do MODAL CASH I FI RENDA FIXA 
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REFERENCIADO DI, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 29.085.439/0001-46, constituído e 

administrado pelo Administrador (acima qualificado), cujo regulamento terá a redação 

constante no Anexo I desta carta (“Fundo DI Modal”); 

 

(ii) O montante remanescente decorrente do resgate das cotas da Multisegmentos no 

Fundo DI Bradesco seja liberado para a Multisegmentos para sua livre utilização; 

 

(iii) seja constituída garantia de cessão fiduciária sobre a totalidade das cotas de 

emissão do Fundo DI Modal de titularidade da Multisegmentos, presentes e futuras, em 

favor do Fundo, mediante a celebração do Contrato de Cessão Fiduciária Fundo DI Modal, 

substancialmente nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária Fundo DI Bradesco (o qual 

poderá ser distratado, nos termos do Item IV abaixo) (“Contrato de Cessão Fiduciária 

Fundo DI Modal”); sendo certo que para fins do Acordo de Cotistas e dos demais 

documentos relacionados ao FIM Consolidador, bem como ao FIM Allocation JIVE e ao 

Fundo que tenham relação com o FIM Consolidador, a garantia objeto do Contrato de 

Cessão Fiduciária Fundo DI Bradesco será substituída pela garantia objeto do Contrato de 

Cessão Fiduciária Fundo DI Modal e o saldo remanescente liberado para a 

Multisegmentos, nos termos do subitem (ii) acima; 

 

(iv) a qualquer tempo, e em especial durante todo processo de implementação da 

substituição da garantia objeto da Cláusula 5.5.1. do Acordo de Cotistas, seja mantida a 

Cessão Fiduciária e o consequente bloqueio das Cotas do Fundo DI Modal junto ao 

Administrador (e/ou junto ao administrador do Fundo DI Bradesco, caso o procedimento 

do subitem (i) ainda não tenha sido concluído), em montante líquido mínimo total 

equivalente ao Saldo em Garantia, nos termos do Acordo de Cotistas. 

 

II. Caso aprovada a matéria indicada no Item I acima, aprovar a outorga de poderes ao 

Administrador para que este realize todo e qualquer ato e celebre todo e qualquer documento 

necessário para o estrito cumprimento da implementação da substituição da garantia aprovada 

nos termos do Item I acima;  

 

III. Caso aprovada a matéria indicada no Item I acima, autorizar a BEM DTVM S.A. (na 

qualidade de sucessora do Bradesco S.A., Corretora de Títulos e Valores 

Mobiliários) (“Bradesco”), na qualidade de administrador do Fundo DI Bradesco, a realizar todo 

e qualquer ato e celebrar todo e qualquer documento com a finalidade exclusiva de processar o 

resgate da totalidade das cotas de titularidade da Multisegmentos, de emissão do Fundo DI 

Bradesco, conforme instrução a ser dada pela Multisegmentos, e desde que observados os 

critérios aprovados no Item I acima; 

 

IV. Caso aprovada a matéria indicada no Item I acima, a aprovação para celebração de 

distrato do “Contrato de Cessão Fiduciária de Cotas em Garantia”, celebrado entre a 

Multisegmentos, o Fundo e o Santander Securities, em 08 de abril de 2015, conforme aditado 

(“Contrato de Cessão Fiduciária Fundo DI Bradesco”), por meio do qual a Multisegmentos cedeu 
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fiduciariamente ao Fundo a totalidade de cotas de sua titularidade de emissão do Fundo DI 

Bradesco, sendo a eficácia do distrato sujeita à efetivação do resgate da totalidade de cotas do 

Fundo DI Bradesco; 

 

V. Sem prejuízo dos resgates que venham a ser aprovados nos termos do Item I acima, com 

relação à Opção de Venda prevista no Acordo de Cotistas, autorizar o resgate, pela 

Multisegmentos, de cotas do Fundo DI Modal uma ou mais vezes sempre que for apurado Saldo 

Livre (definido a seguir), pelo valor correspondente à diferença positiva, se houver, entre (a) o 

saldo líquido do investimento da Multisegmentos no Fundo DI Modal e (b) o Saldo em Garantia 

(definido a seguir), desde que (x) tal diferença positiva seja superior a R$10.000.000,00 (dez 

milhões de reais) (“Saldo Livre”), ou (y) que o Saldo em Garantia seja igual ou menor que zero. 

O “Saldo em Garantia” significa, para cada Data de Cálculo, o montante correspondente ao saldo 

em aberto da Rentabilidade Mínima (conforme definida no Acordo de Cotistas) na Data de 

Cálculo, atualizado à taxa de 3,3% a.a. (três vírgula três por cento ao ano) incidente desde a Data 

de Cálculo até o final do Prazo do FIM Consolidador, abaixo definido (inclusive), acrescido de 5% 

(cinco por cento) de referido saldo em aberto atualizado. Os recursos decorrentes dos resgates 

efetuados nos termos deste Item poderão ser utilizados livremente pela Multisegmentos; 

 

VI. Caso aprovada a matéria indicada no item V acima, autorizar o Administrador e o Gestor, 

para que, a pedido da Multisegmentos, estes realizem todo e qualquer ato e celebrem todo e 

qualquer documento com a finalidade de processar o resgate de cotas de titularidade da 

Multisegmentos de emissão do Fundo DI Modal, da forma definida pela presente Consulta, e 

desde que observados os critérios aprovados no item V acima; 

 

VII. Ratificação da contratação do Banco Modal S.A., instituição financeira, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 30.723.886/0001-62, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, na Praia de Botafogo nº 501, Torre Pão de Açúcar, 5º Andar – Parte, Botafogo, a atuar 

como custodiante e representante da Multisegmentos para tal finalidade (“Banco Modal S.A.”), 

para a prestação de serviços de custódia e administração da conta de titularidade da 

Multisegmentos, que tem por finalidade o investimento de recursos no Brasil nos mercados 

financeiro e de capitais, nos termos da Resolução nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, do 

Conselho Monetário Nacional, nos termos do “Contrato de Prestação de Serviços de 

Representação e Custódia para Investidor Não Residente”, celebrado em 27 de setembro de 

2019 entre a Multisegmentos e o Banco Modal S.A., passando o Banco Modal S.A. a atuar como 

Custodiante e representante da Multisegmentos para tal finalidade; sendo certo que a referida 

conta será utilizada para movimentação dos recursos decorrentes do Fundo DI Modal;  

 

VIII. Caso aprovadas as matérias indicadas nos Itens I, V, VI e VII acima, a alteração do Acordo 

de Cotistas, nos seguintes termos, conforme minuta anexa à presente convocação nos termos 

do Anexo II, mediante a celebração do terceiro aditamento ao Acordo de Cotistas:  

 

(a) Alterar a cláusula 5.2 do Acordo de Cotistas e de todas as demais cláusulas que se 

façam necessárias para refletir a alteração mencionada no subitem (i) do Item I acima, de 
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forma que a descrição do Fundo DI Bradesco seja substituída pela descrição do Fundo DI 

Modal; 

 

(b) Alterar a cláusula 5.2.4 do Acordo de Cotistas para refletir a alteração mencionada 

no Item VII acima, de forma que a descrição da conta atualmente mantida perante o 

Bradesco seja substituída pela descrição da conta aberta perante o Banco Modal S.A.; 

 

(c) Alterar a cláusula 5.2.5 do Acordo de Cotistas para refletir a alteração mencionada 

no Item VII acima, de forma que o instrumento de prestação de serviços celebrado com o 

Bradesco seja substituído pelo instrumento celebrado com o Banco Modal S.A.; 

 

(d) Alterar a cláusula 5.4 do Acordo de Cotistas e de todas as demais cláusulas que se 

façam necessárias de forma a prever também o Contrato de Cessão Fiduciária Fundo DI 

Modal, nos termos do subitem (iii) do Item I acima; 

 

(e) Incluir e alterar determinadas cláusulas no Acordo de Cotistas para prever a 

substituição da garantia, bem como as liberações aprovadas nos subitens I e V acima. 

 

IX. Sem prejuízo das aprovações acima, a alteração do Acordo de Cotistas nos seguintes 

termos, nos termos da minuta constante do Anexo II, mediante a celebração do terceiro 

aditamento ao Acordo de Cotistas: 

 

(a) Alterar a Cláusula 5.1, inciso (i), do Acordo de Cotistas para substituição da Sra. 

Manuela Laranjeira Kayath pelo Sr. Mateus Tessler como pessoa chave do Gestor;  

 

(b) Observado o disposto no item X abaixo, e em razão das incorporações do Corporate 

NPL (conforme definido no regulamento do FIM Consolidador) e do FRD (conforme 

definido no regulamento do FIM Consolidador) pelo Creditmix (conforme definido no 

regulamento do FIM Consolidador), substituir a definição de “Fundos Legacy” por 

“Creditmix”, a definição de “FIDCs” por “Creditmix e FRA” e a definição de “Cotas FIDCs” 

por “Cotas Creditmix” nos itens em que tais substituições forem aplicáveis do Acordo de 

Cotistas; 

 

(c) Incluir a nova Cláusula 3.2 no Acordo de Cotistas para regular eventual divergência 

de disposições entre o Acordo de Cotistas e o regulamento do FIM Consolidador; 

 

(d) Alterar a Cláusula IV – Garantia de Rentabilidade Mínima de forma a compatibilizar 

sua redação com as aprovações aqui mencionadas; 

 

(e) Alterar a Cláusula 5.2 e seguintes para alterar as regras referentes à liberação de 

recursos mantidos pela Multisegmentos no Fundo DI Bradesco ou no Fundo DI Modal 

(conforme o caso), de forma a prever a possibilidade (c.1) de utilização de laudo de 

avaliação elaborado com base nas últimas demonstrações financeiras do FIM 
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Consolidador, com validade de um ano; e (c.2) de liberação dos referidos recursos 

mediante constatação do Administrador e do Gestor (mediante comunicação escrita, 

cujos termos e condições substanciais deverão constar no Acordo de Cotistas) de que a 

Rentabilidade Mínima (conforme definidas no Acordo de Cotistas) foi atingida, sem 

necessidade de aprovação da referida liberação em assembleia geral de cotistas do 

Fundo. Em relação ao item (c.1) supra, aprovar que as liberações a serem realizadas nos 

termos do subitem (i) do item I acima, será dispensada a apresentação laudo de avaliação 

nos termos previstos no Acordo de Cotistas atualmente em vigor; 

 

(f) Alterar a Cláusula 6.2 para aprovar a possibilidade de transferência, pela 

Multisegmentos, de cotas de sua titularidade de emissão do FIM Allocation Jive para os 

sócios pessoa física controladores da Jive Investments Consultoria Ltda., sociedade 

inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 12.600.032/0001-07 (“Jive Investments”) e/ou para os 

fundos de investimento cujos cotistas sejam, exclusivamente, os sócios pessoa física da 

Jive Investments;  

 

(g) Incluir uma nova Cláusula 6.3 no Acordo de Cotistas para prever a obrigação da 

Multisegmentos de reforçar a garantia de Cessão Fiduciária prevista no Acordo de Cotistas 

caso, a qualquer momento, os recursos investidos no Fundo Bradesco ou no Fundo DI 

Modal (conforme o caso) não forem suficientes para arcar com o saldo da Rentabilidade 

Mínima; 

 

(h) Alterar a Cláusula VIII – Compra e Venda de Cotas de forma a compatibilizar sua 

redação com o atual cenário da referida cláusula, tendo em vista que as obrigações do 

Contrato de Compra e Venda de Cotas (conforme definido no Acordo de Cotistas) já foram 

esgotadas; 

 

(i) Excluir a Cláusula X – Condição Suspensiva, tendo em vista que a Condição 

Suspensiva (conforme definida no Acordo de Cotistas) foi superada; 

 

(j) Alterar outras cláusulas do Acordo de Cotistas de forma a compatibilizar sua 

redação com as aprovações aqui mencionadas, conforme o caso, bem como com a atual 

situação do FIM Consolidador. 

 

X. A ratificação das incorporações do Corporate NPL (conforme definido no Regulamento) e 

do FRD (conforme definido no Regulamento) pelo Creditmix (conforme definido no 

Regulamento), ocorridas em 27 de dezembro de 2017 e 21 de fevereiro 2019, respectivamente, 

conforme assembleias gerais de cotistas do Creditmix realizadas em 20 de dezembro de 2017 e 

em 20 de fevereiro de 2019, respectivamente; 

 

XI. A ratificação de todos os atos praticados pelo Gestor (conforme definido no Regulamento) 

em relação às alienações dos ativos integrantes das carteiras do FIM Consolidador (conforme 

definido no Regulamento), dos Fundos Legacy (conforme definido no Regulamento) e dos FIDCs 
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(conforme definido no Regulamento); 

 

XII. A ratificação da subscrição e integralização, pelo FIM Consolidador, de cotas do Creditmix, 

cuja emissão foi aprovada em assembleia geral de cotistas do Creditmix realizada em 02 de 

março de 2018; 

 

XIII. Aprovação das seguintes alterações ao Regulamento: 

 

(a) Alteração do artigo 5.2.1 do Regulamento do Fundo, de forma a (a.1) refletir a 

incorporação do Corporate NPL (conforme definido no Regulamento) e do FRD (conforme 

definido no Regulamento) pelo Creditmix (conforme definido no Regulamento); e 

(a.2) excluir a vedação à subscrição e integralização de cotas do Creditmix  pelo FIM 

Consolidador; e (a.3) excluir o sufixo “Investimento no Exterior” de sua denominação, 

tendo em vista o percentual de 20% (vinte por cento)  para aplicação pelo Fundo, ainda 

que indiretamente, em ativos financeiros no exterior, nos termos do inciso (v) do item 5.2 

do Regulamento;  

 

(b) Caso aprovada a deliberação indicada no item (a.3) acima, alterar a denominação 

do Fundo para “CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO”; 

 

(c) Caso aprovada a matéria indicada no item (a.1) acima, a aprovação da substituição 

da definição de “Fundos Legacy” por “Creditmix” e da definição de “FIDCs” por “FRA” nos 

itens em que tais substituições forem aplicáveis do Regulamento, bem como a exclusão 

do artigo 8.3 do Regulamento do Fundo; 

 

XIV. A aprovação da alteração do regulamento do FIM Allocation Jive, nos seguintes termos: 

 

(a) Caso seja aprovada a matéria indicada no Item VII acima, alterar a definição de 

“Conta 2.689”, constante no artigo 1.1, para que esta passe a ser denominada “Conta 

4.373”, refletindo, assim, a regulamentação em vigor; 

 

(b) Excluir o termo definido “Santander” constante no item 1.1 do Regulamento, uma 

vez que este não será mais utilizado no regulamento do FIM Allocation Jive; 

 

(c) Alterar o artigo 5.2.1 para refletir (c.1) a incorporação do Corporate NPL (conforme 

definido no regulamento do FIM Allocation Jive) e do FRD (conforme definido no 

regulamento do FIM Allocation Jive) pelo Creditmix (conforme definido no regulamento 

do FIM Allocation Jive), (c.2) a alteração da referência à instituição administradora do 

Creditmix, conforme aprovação em Assembleia Geral de Cotistas do Fundo realizada em 

05 de janeiro de 2017; e (c.3) excluir a vedação à subscrição e integralização de cotas do 

Creditmix pelo FIM Consolidador; e (c.4) excluir o sufixo “Investimento no Exterior” de 

sua denominação, tendo em vista o percentual de 20% (vinte por cento) para aplicação 
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pelo FIM Allocation Jive, ainda que indiretamente, em ativos financeiros no exterior, nos 

termos do regulamento;   

 

(d) Caso aprovada a deliberação indicada no item (c.4) acima, alterar a denominação 

do FIM Allocation Jive para “JIVE DISTRESSED ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO”; 

 

(e) Caso aprovada a matéria indicada no item X acima, a aprovação da substituição da 

definição de “Fundos Legacy” por “Creditmix” e da definição de “FIDCs” por “FRA” nos 

itens em que tais substituições forem aplicáveis do regulamento do FIM Allocation Jive, 

bem como a exclusão do artigo 8.3 do regulamento do FIM Allocation Jive; 

  

(f) Caso aprovada a matéria indicada no Item I acima, alterar o artigo 11.2 de forma 

que a descrição do Fundo DI Bradesco no referido artigo seja substituída pela descrição 

do Fundo DI Modal; 

 

(g) Caso aprovada a matéria indicada no Item VIII acima, alterar o artigo 11.2.3 de 

forma que a descrição da conta atualmente mantida perante o Bradesco seja substituída 

pela descrição da conta a ser aberta perante o Banco Modal S.A.; 

 

(h) Caso aprovada a matéria indicada no Item VIII acima, alterar o artigo 11.2.4 de 

forma que o instrumento de prestação de serviços celebrado com o Bradesco seja 

substituído pelo instrumento celebrado com o Banco Modal S.A.; 

 

XV. A aprovação da alteração do regulamento do FIM Consolidador, nos seguintes termos: 

 

(a) Alterar o artigo 5.2 para refletir (a.1) a incorporação do Corporate NPL (conforme 

definido no regulamento do FIM Consolidador) e do FRD (conforme definido no 

regulamento do FIM Consolidador) pelo Creditmix (conforme definido no regulamento do 

FIM Consolidador), (a.2) a alteração da referência à instituição administradora do 

Creditmix, conforme aprovação em Assembleia Geral de Cotistas do Fundo realizada em 

05 de janeiro de 2017 e Assembleia Geral de Cotistas do FIM Consolidador realizada em 

05 de janeiro de 2017; e (a.3) excluir a vedação à subscrição e integralização de cotas do 

Creditmix  pelo FIM Consolidador; e (a.4) excluir o sufixo “Investimento no Exterior” de 

sua denominação, tendo em vista o percentual de 20% (vinte por cento)  para aplicação 

pelo FIM Allocation Jive, ainda que indiretamente, em ativos financeiros no exterior, nos 

termos do regulamento;   

 

(b) Caso aprovada a deliberação indicada no item (a.4) acima, alterar a denominação 

do FIM Consolidador para “JIVE DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 

CRÉDITO PRIVADO”; 

 

(c) Caso aprovada a matéria indicada no Item (a) acima, a aprovação da substituição 
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da definição de “Fundos Legacy” por “Creditmix” e da definição de “FIDCs” por “FRA” nos 

itens em que tais substituições forem aplicáveis do regulamento do FIM Consolidador, 

bem como a exclusão do artigo 7.3 do regulamento do FIM Consolidador; 

 

(d) Excluir a definição de “Santander Securities Services” constante no artigo 1.1, tendo 

em vista que esta não será mais utilizada no regulamento do FIM Consolidador em razão 

das alterações mencionadas no Item (a) acima; 

 

XVI. Caso aprovadas as matérias indicadas nos Itens I, VII e subitem (f) do item IX, a alteração 

do “Contrato de Cessão Fiduciária de Cotas em Garantia”, celebrado entre a Multisegmentos, o 

Fundo e o FIM Allocation Jive e o Administrador, conforme alterado, nos seguintes termos:   

 

(a) Alterar todas as cláusulas que se façam necessárias para refletir a alteração 

mencionada no subitem (i) do Item I acima, de forma que a descrição do Fundo DI 

Bradesco seja substituída pela descrição do Fundo DI Modal; 

 

(b) Alterar todas as cláusulas que se façam necessárias para refletir a alteração 

mencionada no Item VII acima, de forma a alterar a representação da Multisegmentos; 

 

(c) Incluir nova cláusula, bem como alterar todas as cláusulas que se façam 

necessárias, para refletir a aprovação mencionada no subitem (f) do Item IX acima, de 

forma a permitir a cessão de cotas do FIM Allocation Jive, nos termos aprovados acima. 

 

XVII. Autorização ao Administrador para implementar as alterações aprovadas e assinar 

instrumentos mencionados nesta Consulta, bem como nos demais instrumentos que se façam 

necessários, no intuito de refletir as alterações acima, caso aprovadas; 

 

XVIII. Orientação de voto a ser proferido pelo Gestor na assembleia geral de cotistas ou consulta 

formal aos cotistas do FIM Consolidador, de acordo com os itens I a IX e XV acima. 

 

Nos termos da Cláusula 12.5 do Regulamento do Fundo, as matérias acima deverão ser 

aprovadas por cotistas representando 50% (cinquenta por cento) da totalidade das Cotas mais 

1 (uma) Cota, sendo certo que (i) quaisquer Cotas detidas pelo Gestor ou quaisquer cônjuges, 

ascendentes, descendentes e parentes até 2º grau de sócios, diretores e funcionários do Gestor, 

ou por parte que seja controladora ou controlada, direta ou indiretamente, ou esteja sob 

controle comum da Multisegmentos, não deverão ser contabilizadas para fins deste cálculo; e 

(ii) no caso de número ímpar de Cotas, a maioria será o primeiro número inteiro após a metade 

mais 1 (uma) Cota. 

 

Nos termos da Cláusula 12.5 do Regulamento do Fundo, cada cota corresponde a 1 (um) voto. 

Todos os documentos pertinentes às matérias objeto da Consulta estão disponíveis para exame 

pelos Cotistas interessados na sede do Administrador. 
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Assim, o Administrador solicita a análise por V.Sas. e o seu posicionamento quanto às propostas 

ora formuladas, até às 10 horas do dia 27 de abril de 2020 por meio do preenchimento da Carta 

Resposta anexa à presente carta (Anexo III) e do posterior envio ao Administrador por correio 

eletrônico para o e-mail assembleia@modal.com.br. O resultado apurado da Consulta em 

questão será divulgado pelo Administrador no dia 27 de abril de 2020. 

 

Os cotistas que não se manifestarem no prazo estabelecido acima serão considerados como 

ausentes para fins do quórum necessário para a aprovação da matéria, nos termos do 

Regulamento do Fundo e da regulamentação em vigor. 

 

Caso V.Sas. necessitem quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais, poderão entrar 

em contato com o Administrador, pelo e-mail assembleia@modal.com.br.  

 

Por fim, segue abaixo a lista dos Anexos que compõem a presente Consulta: 

 

Anexo I – Minuta do Regulamento do Fundo DI Modal 

Anexo II – Minuta do Acordo de Cotistas do FIM Consolidador 

Anexo III – Modelo de Carta Resposta à presente Consulta 

 

Colocamo-nos à disposição de V.Sa. para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

 

MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.  

Administrador do CSHG Jive Distressed Allocation Fundo de Investimento Multimercado 

Crédito Privado Investimento no Exterior 
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ANEXO I 

 

MINUTA DO REGULAMENTO DO FUNDO DI MODAL 

 

R    E    G    U    L    A    M    E    N    T    O 

 

MODAL CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI 

CNPJ No. 29.085.439/0001-46 

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

 

CAPÍTULO I 

Do Fundo 

 

Artigo 1º - O MODAL CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, 

(doravante designado FUNDO), constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de 

duração indeterminado, é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em ativos 

financeiros, observadas as limitações de sua política de investimento, descrita no Capítulo III, e 

da regulamentação em vigor, em especial a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada de tempos em tempos 

(“Instrução CVM 555”). 

 

Parágrafo Primeiro - Serão aplicados nos termos e palavras deste Regulamento os significados 

a eles especificamente atribuídos no artigo 2º da ICVM 555. 

 

Parágrafo Segundo - O FUNDO é destinado a investidores em geral, pessoas físicas e/ou 

jurídicas, sem restrições, que buscam uma rentabilidade próxima ao Certificado de Depósito 

Interbancário (“CDI”). 

 

CAPÍTULO II 

Da Instituição Administradora e Prestadores de Serviços de Administração 

 

Artigo 2º - A administração do FUNDO é exercida pelo MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de 

Botafogo, nº. 501, Bloco 1, Sala 501, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.05.389.174/0001-01, a qual 

é 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, doravante designado 

como ADMINISTRADOR. 

 

Artigo 3º - Os serviços de gestão da carteira do FUNDO são exercidos pela MODAL ASSET 

MANAGEMENT LTDA., com sede na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – parte, Bloco 01, na 

cidade do Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.230.601/0001-04, doravante 

designada como GESTORA, autorizada a prestação deste serviço através do Ato Declaratório 

7.919, de 11 de agosto de 2004. 
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Artigo 4o - O FUNDO, representado pelo ADMINISTRADOR, irá contratar os prestadores abaixo 

listados para os serviços de custódia e de auditoria. 

 

Parágrafo Único - Os serviços de custódia, incluindo controladoria de ativos e de passivos são 

prestados ao FUNDO pelo BANCO MODAL S.A., instituição financeira, com sede na Praia de 

Botafogo, nº 501 - 5º andar, parte, Bloco 01, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, e inscrita no 

CNPJ sob o nº 30.723.886/0001-01, doravante designado como CUSTODIANTE.  

 

Artigo 5º - Os serviços de distribuição, agenciamento e colocação de cotas do FUNDO serão 

prestados pelo próprio ADMINISTRADOR e/ou por instituições e/ou agentes devidamente 

habilitados para tanto, sendo que a relação com a qualificação completa destes prestadores de 

serviços encontra-se disponível na sede e/ou dependências do ADMINISTRADOR. 

 

CAPÍTULO III 

Da Política de Investimento 

 

Artigo 6º - O objetivo do FUNDO é proporcionar ganhos de capital que se aproximem da variação 

da taxa média acumulada dos depósitos interfinanceiros de um dia (CDI), através da aplicação 

em carteira diversificada composta de ativos financeiros, incluindo: (a) títulos da dívida pública 

federal; (b)  ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou (c) cotas 

de fundos de índice que invistam preponderantemente nos ativos das alíneas “a” e “b” e 

atendam ao inciso III do artigo 112 da ICVM 555. O FUNDO realizará tais operações, com 

observância dos princípios de boa técnica de investimentos e das normas emanadas pelas 

autoridades competentes, notadamente CVM. A política de investimento do FUNDO consiste 

em aplicar seus recursos em títulos e operações com o objetivo de se aproximar da rentabilidade 

obtida com base no CDI.  

 

Parágrafo Primeiro - A GESTORA procurará atingir o objetivo de investimento do FUNDO através 

da gestão ativa de investimentos e da aquisição de ativos financeiros. A seleção dos ativos e suas 

respectivas alocações na carteira serão definidas pelos membros da GESTORA, de acordo com 

as restrições legais e contratuais do FUNDO.  

 

Parágrafo Segundo - O processo de seleção e alocação é basicamente direcionado para a análise 

das características específicas relativas ao risco de mercado dos ativos a serem selecionados. 

 

Parágrafo Terceiro - O FUNDO se classifica como um fundo de Renda Fixa, tendo como principal 

fator de risco a variação do CDI. O FUNDO aplicará os recursos integrantes de sua carteira da 

seguinte forma: 

 

I. 95% (noventa e cinco por cento), no mínimo, em ativos que acompanham, direta ou 

indiretamente, o CDI;  
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II. 80% (oitenta por cento), no mínimo, em quaisquer títulos e/ou valores mobiliários de 

renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos; 

III. até 20% (vinte por cento) nos demais ativos financeiros. 

 

Parágrafo Quarto – Somente podem compor a carteira do FUNDO ativos financeiros que sejam 

registrados em sistema de registro, objeto de custódia ou objeto de depósito central, em todos 

os casos junto a instituições devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM 

para desempenhar referidas atividades, nas suas respectivas áreas de competência. 

 

Parágrafo Quinto – É vedado ao FUNDO a aplicação em cotas de fundos que nele invistam. 

 

Parágrafo Sexto– Os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativo, bem como 

eventuais vedações ou disposições específicas aplicáveis ao FUNDO, estão detalhados nos 

anexos referentes à Política de Investimento, que são parte integrante deste Regulamento. 

 

Parágrafo Sétimo – É permitida a aquisição de cotas de outros fundos de investimento desde 

que estes possuam política de investimento compatível com a do FUNDO. 

 

Artigo 7º - O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por emissor e por modalidade de 

ativos financeiros com base no patrimônio líquido do FUNDO do dia útil imediatamente anterior, 

constantes dos incisos abaixo:  

 

I. Limites por Emissor:  

Instituições Financeiras 0% 

Companhias Abertas 0% 

Fundos de Investimento 10% 

Pessoas Físicas 0% 

Outras Pessoas Jurídicas de Direito Privado  0% 

União Federal Sem limite 

 

II. Limites por Modalidade de Ativo Financeiro:  

a. GRUPO A: 

Cotas de FI Instrução CVM 555 20% 

Cotas de FIC Instrução CVM 555 20% 

Cotas de Fundos de Índice 0% 

O seguinte Ativo Financeiro: 

• Cotas de FI Imobiliário 

• Cotas de FIDC 

• Cotas de FIC FIDC 

• CRI 

• Outros Ativos Financeiros (exceto os do Grupo B) 

 

0% 
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b. GRUPO B: 

Títulos Públicos Federais e Operações Compromissadas  Sem limite 

Ouro adquirido ou alienado em Bolsa de Mercadorias e Futuros 0% 

Títulos de emissão ou co-obrigação de Instituição Financeira 0% 

Ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do 

mercado de balcão organizado 

0% 

Outros Valores Mobiliários objeto de Oferta Pública (exceto os do 

Grupo A) 

0% 

 

Parágrafo Primeiro - O FUNDO pode realizar operações na contraparte da tesouraria do 

ADMINISTRADOR, da GESTORA ou de empresas a eles ligadas. O FUNDO não pode deter 

aplicação em títulos ou valores mobiliários de emissão do ADMINISTRADOR, da GESTORA ou de 

empresas a elas ligadas. 

  

Parágrafo Segundo - O percentual máximo de aplicação em cotas de fundos de investimento 

administrados pela ADMINISTRADORA, pela GESTORA ou empresas a elas ligadas não excederá 

a 20% (vinte por cento). As aplicações pelo FUNDO em cotas de um mesmo fundo de 

investimento estão limitadas a 10% (dez por cento) de seu patrimônio líquido.  

 

Parágrafo Terceiro - O ADMINISTRADOR busca, como parte de sua política de investimento, a 

manutenção de uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e 

cinco) dias, para fins tributários, devendo o cálculo do referido prazo obedecer ao disposto na 

Instrução Normativa no 1.585 da Receita Federal do Brasil ou qualquer outra que venha a 

substituí-la. 

 

Parágrafo Quarto – Não há garantia de que o FUNDO terá o tratamento tributário para fundos 

de longo prazo. 

 

Parágrafo Quinto - O ANEXO I do presente Regulamento é parte do Extrato de Informações do 

FUNDO exigido pela CVM e sintetiza as principais disposições da composição da carteira e da 

política de investimento do FUNDO, bem como seus respectivos limites, quando aplicáveis. 

 

Parágrafo Sexto -– É VEDADO AO FUNDO APLICAR EM ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO 

PRIVADO. 

 

Parágrafo Sétimo - Caso a política de investimento dos fundos investidos permita aplicações em 

ativos de crédito privado, o ADMINISTRADOR, a fim de mitigar risco de concentração pelo 

FUNDO, considerará, como regra, na consolidação dos limites do FUNDO, o percentual máximo 

de aplicação em tais ativos previstos nos respectivos regulamentos, salvo se a administradora 

dos fundos investidos disponibilizar diariamente a composição de suas carteiras. 

 

Parágrafo Oitavo - O FUNDO não poderá aplicar em ativos financeiros negociados no exterior. 
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Artigo 8º - O FUNDO pode participar de operações nos mercados de derivativos e de liquidação 

futura exclusivamente para fins de hedge até 1 (uma) vez o seu patrimônio líquido.  

 

Artigo 9º - Os cotistas respondem por eventual patrimônio líquido negativo do FUNDO, 

obrigando-se, caso necessário, por consequentes aportes adicionais de recursos em até 48 

(quarenta e oito) horas. 

 

Parágrafo Primeiro - Em função das aplicações do FUNDO, eventuais alterações nas taxas de 

juros, câmbio ou bolsa de valores podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas 

cotas. 

 

Parágrafo Segundo - Os serviços de administração são prestados ao FUNDO em regime de 

melhores esforços, e como obrigação de meio, pelo que o ADMINISTRADOR não garante 

qualquer nível de resultado ou desempenho dos investimentos dos cotistas no FUNDO. Como 

prestador de serviços de administração ao FUNDO, o ADMINISTRADOR não será, sob qualquer 

forma, responsável por qualquer erro de julgamento ou por qualquer perda sofrida pelo FUNDO, 

com exceção das hipóteses de comprovada culpa, dolo ou má-fé do ADMINISTRADOR. 

 

Parágrafo Terceiro - O ADMINISTRADOR e cada prestador de serviço contratado respondem 

perante a CVM, na esfera de suas respectivas competências, por seus próprios atos e omissões 

contrários à lei, ao Regulamento do FUNDO e às disposições regulamentares aplicáveis. 

 

Parágrafo Quarto - As aplicações realizadas no FUNDO não contam com garantia do 

ADMINISTRADOR, da GESTORA, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de 

Créditos - FGC. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Taxa de Administração e Despesas do Fundo 

 

Artigo 10 - Como remuneração de todos os serviços de que trata o capítulo II, exceto o serviço 

de custódia e auditoria, é devido pelo FUNDO ao ADMINISTRADOR e aos demais prestadores 

de serviços de administração o montante equivalente a 0,2]% a.a. (dois décimos por cento ao 

ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, sendo o valor mínimo mensal de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Este valor mínimo será atualizado monetariamente em 

periodicidade anual com base na variação do IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado), 

calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro - RJ, ou por outro índice 

que porventura venha a substituí-lo.  

 

Parágrafo Primeiro - A remuneração prevista no caput deste artigo deve ser provisionada 

diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO e 

paga mensalmente, por período vencido, até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente. 

 



  

 

 
1253967v24 220/21  

Parágrafo Segundo - A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração 

mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de 

investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 0,6% a.a. (seis décimos por 

cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO.  

 

Parágrafo Terceiro - A taxa de administração máxima, prevista no parágrafo anterior, 

compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO 

admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. 

 

Parágrafo Quarto - Pelos serviços de custódia dos ativos financeiros e valores mobiliários e 

tesouraria da carteira do FUNDO, o CUSTODIANTE fará jus a uma remuneração anual máxima 

de 0,04% a.a. (quatro centésimos por cento ao ano), sobre o valor do patrimônio líquido do 

FUNDO, excetuadas as despesas relativas à liquidação, registro e custódia de operações com 

títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais devidas pelo FUNDO, 

sendo o valor mínimo mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais). Este valor mínimo será atualizado 

monetariamente em periodicidade anual com base na variação do IGPM (Índice Geral de Preços 

do Mercado), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro - RJ, ou por 

outro índice que porventura venha a substituí-lo. 

 

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, saída e performance no FUNDO.  

 

Parágrafo Oitavo – A administradora poderá, a seu critério, eventualmente ou 

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

 

Artigo 11 – Além das taxas de administração previstas no artigo anterior, constituem encargos 

do FUNDO as seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente: 

 

I taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, 

que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; 

 

II despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e 

publicação de relatórios e informações periódicas previstas na Instrução CVM 

555; 

 

III despesas com correspondência de interesse do FUNDO, inclusive comunicações 

aos cotistas; 
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IV honorários e despesas do auditor independente; 

 

V emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO; 

 

VI honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas 

em razão de defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o 

valor da condenação imputada ao FUNDO, se for o caso; 

 

VII parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente 

diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no 

exercício de suas respectivas funções; 

 

VIII despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto 

do FUNDO pelo ADMINISTRADOR ou por seus representantes legalmente 

constituídos, em assembleias gerais das companhias nas quais o FUNDO 

detenha participação;  

 

IX despesas com custódia, registro e liquidação de operações com títulos e valores 

mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais; e  

 

X despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com 

certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários. 

 

Parágrafo Único - Quaisquer despesas não previstas como encargos do FUNDO correrão por 

conta do ADMINISTRADOR. 

 

CAPÍTULO V 

Da Emissão e Resgate de Cotas 

 

Artigo 12 - A aplicação e o resgate de cotas do FUNDO podem ser efetuados por débito e crédito 

em conta corrente, Documento de Ordem de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Disponível 

(TED), ou através da CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (CETIP). 

 

Parágrafo Primeiro – Nas hipóteses em que aplicável, somente serão consideradas as aplicações 

como efetivadas, após a efetiva disponibilidade dos recursos na conta corrente do FUNDO.  

 

Parágrafo Segundo - É facultado ao ADMINISTRADOR suspender, a qualquer momento, novas 

aplicações no FUNDO, desde que tal suspensão se aplique indistintamente a novos investidores 

e cotistas atuais. A suspensão do recebimento de novas aplicações em um dia não impede a 

reabertura posterior do FUNDO para aplicações. 
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Parágrafo Terceiro - As aplicações realizadas através da CETIP deverão, necessariamente, ser 

resgatadas através da mesma entidade. 

 

Artigo 13 - Na emissão de cotas do FUNDO será utilizado o valor da cota em vigor no dia da 

efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao ADMINISTRADOR, em sua 

sede ou dependências. 

 

Parágrafo Primeiro - As cotas do FUNDO correspondem a frações ideais de seu patrimônio e são 

escriturais e nominativas, sendo inscritas em nome do titular no registro de cotistas do FUNDO, 

sem emissão de certificados, não podendo ser objeto de cessão ou transferência, salvo por 

decisão judicial, execução de garantia ou sucessão universal. 

 

Parágrafo Segundo - É admitida a inversão feita conjunta e solidariamente por duas pessoas. 

Para todos os efeitos perante o ADMINISTRADOR, cada co-investidor é considerado como se 

fosse único proprietário das cotas objeto de propriedade conjunta, ficando o ADMINISTRADOR 

validamente exonerado por qualquer pagamento feito a um, isoladamente, ou a ambos em 

conjunto. Cada co-investidor, isoladamente e, sem anuência do outro pode investir, solicitar e 

receber resgate, parcial ou total, dar recibos e praticar, enfim todo e qualquer ato inerente à 

propriedade de cotas. 

 

Artigo 14 - Os cotistas podem, a qualquer tempo, solicitar o resgate total ou parcial de suas 

cotas, não havendo prazo de carência para resgate. 

 

Parágrafo Primeiro - A conversão de cotas dar-se-á pelo valor da cota do dia do recebimento da 

solicitação de resgate, e o pagamento do resgate será efetuado no mesmo dia útil da conversão 

de cotas, sem a cobrança de qualquer taxa ou despesas. 

 

Parágrafo Segundo - A solicitação de resgate será considerada válida para o mesmo dia em que 

for efetuada desde que seja recepcionada na sede ou nas dependências do ADMINISTRADOR, 

obedecido o horário máximo fixado periodicamente pelo ADMINISTRADOR. Solicitação 

recepcionada em horário posterior será considerada como tendo sido recebida no 1º dia útil 

subsequente. 

 

Artigo 15 - Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira do FUNDO, 

inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que 

possam implicar alteração do tratamento tributário do FUNDO ou do conjunto dos Cotistas, em 

prejuízo destes últimos, o ADMINISTRADOR poderá declarar o fechamento do FUNDO para a 

realização de resgates, sendo obrigatória a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, no 

prazo máximo de 1 (um) dia útil, para deliberar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar 

da data do fechamento para resgate, sobre as seguintes possibilidades, dentre outras que o 

ADMINISTRADOR julgar conveniente: 

 

I substituição do ADMINISTRADOR e/ou da GESTORA; 
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II reabertura ou manutenção do fechamento do FUNDO para resgate; 

 

III possibilidade do pagamento de resgate em títulos e valores mobiliários; 

 

IV cisão do FUNDO; 

 

V liquidação do FUNDO; e 

 

VI incorporação a outro fundo de investimento. 

 

Artigo 16 - O FUNDO não recebe aplicações nem realiza resgates em feriados de âmbito 

nacional, assim como nos feriados estaduais e municipais que impliquem em fechamento da 

BM&FBOVESPA. 

 

Parágrafo Primeiro - O valor da cota do dia será calculado a partir do patrimônio líquido do dia 

anterior, devidamente atualizado por 1 (um) dia. 

 

Parágrafo Segundo – As aplicações serão aceitas até às 16:00 horas, observando os limites 

determinados no formulário complementar.   

 

CAPÍTULO VI 

Da Assembleia Geral 

 

Artigo 17 - É de competência privativa da Assembleia Geral de cotistas do FUNDO deliberar 

sobre: 

 

I as demonstrações contábeis apresentadas pelo ADMINISTRADOR; 

 

II a substituição do ADMINISTRADOR, da GESTORA ou do CUSTODIANTE do 

FUNDO; 

 

III a fusão, a incorporação, a cisão, a transformação ou a liquidação do FUNDO; 

 

IV o aumento da taxa de administração, da taxa de performance ou das taxas 

máximas de custódia; 

 

V a alteração da política de investimento do FUNDO; 

 

VI  a emissão de novas cotas; 

 

VII a amortização de cotas;  
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VIII a alteração do Regulamento, ressalvado o disposto no artigo 47 da ICVM 555; e  

 

X aprovar previamente a alteração do auditor independente, nos termos do artigo 

4º, parágrafo segundo deste Regulamento. 

 

Artigo 18 - A convocação da Assembleia Geral deve ser feita através de correspondência física 

ou eletrônica encaminhada a cada cotista, e disponibilizada nas páginas do ADMINISTRADOR e 

do DISTRIBUIDOR na rede mundial de computadores, com, no mínimo, 10 (dez) dias corridos de 

antecedência, da qual constará dia, hora, local e, ainda, na ordem do dia, todas as matérias a 

serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que 

dependam de deliberação da Assembleia. 

 

Parágrafo Primeiro - O aviso de convocação deve indicar a página na rede mundial de 

computadores em que o cotista pode acessar e examinar os documentos pertinentes à proposta 

a ser submetida à apreciação da Assembleia. 

 

Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral se instalará com a presença de qualquer número de 

Cotistas, representando no mínimo 60% (sessenta por cento) do patrimônio do FUNDO. 

 

Artigo 19 - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos, cabendo 

a cada cota 1 (um) voto. 

 

Parágrafo Primeiro - Somente podem votar na Assembleia Geral os Cotistas do FUNDO inscritos 

no registro de cotistas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou 

procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.  

 

Parágrafo Segundo - Não podem votar nas assembleias gerais do FUNDO: 

 

I – o ADMINISTRADOR e a GESTORA; 

II – os sócios, diretores e funcionários do ADMINISTRADOR ou da GESTORA; 

III – empresas ligadas ao ADMINISTRADOR e a GESTORA, seus sócios, diretores, funcionários; e 

IV – os prestadores de serviços do FUNDO, seus sócios, diretores e funcionários. 

 

Parágrafo Terceiro - Não se aplica a vedação prevista neste artigo quando:   

 

a) os únicos cotistas forem as pessoas mencionadas nos incisos I a IV; ou 

b) na hipótese de aquiescência expressa da maioria dos demais Cotistas, manifestada na 

própria assembleia, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à 

assembleia em que se dará a permissão de voto. 
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Parágrafo Quarto - As alterações de Regulamento serão eficazes na data deliberada pela 

assembleia. Entretanto, nos casos listados a seguir, serão eficazes, no mínimo, a partir de 30 

(trinta) dias corridos após a comunicação aos Cotistas que trata o Artigo 24, parágrafo primeiro, 

salvo se aprovadas pela unanimidade dos cotistas: 

 

I aumento ou alteração do cálculo das taxas de administração, de performance, 

de ingresso ou de saída; 

 

II alteração da política de investimento; 

 

III mudança nas condições de resgate; e 

 

IV incorporação, cisão ou fusão que envolva FUNDO sob a forma de condomínio 

fechado, ou que acarrete alteração, para os cotistas envolvidos, das condições. 

 

Artigo 20 - Anualmente a Assembleia Geral deverá deliberar sobre as demonstrações contábeis 

do FUNDO, fazendo-o até 120 (cento e vinte) dias corridos após o término do exercício social.  

 

Parágrafo Único - A Assembleia Geral a que se refere o caput somente pode ser realizada no 

mínimo 30 (trinta) dias corridos após estarem disponíveis aos Cotistas as demonstrações 

contábeis auditadas relativas ao exercício encerrado. 

 

Artigo 21 - As deliberações dos Cotistas poderão, a critério do ADMINISTRADOR, ser tomadas 

sem necessidade de reunião, mediante processo de consulta formalizada em carta, correio 

eletrônico ou telegrama, dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada Cotista, para resposta no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias corridos. 

 

Parágrafo Primeiro - A ausência de resposta à consulta formal, no prazo estipulado no caput, 

será considerada como anuência por parte dos Cotistas à aprovação das matérias objeto da 

consulta. 

 

Parágrafo Segundo - Quando utilizado o procedimento previsto neste artigo, o quorum de 

deliberação será o de maioria absoluta das Cotas emitidas, independentemente da matéria, 

observado o parágrafo segundo do artigo 18. 

 

Artigo 22 - Os Cotistas poderão votar em Assembleias Gerais por meio de comunicação escrita 

ou eletrônica, quando a referida possibilidade estiver expressamente prevista na convocação da 

Assembleia Geral, devendo a manifestação do voto ser recebida pelo ADMINISTRADOR até o 

dia útil anterior à data da Assembleia Geral, respeitado o disposto nos parágrafos do presente 

artigo. 
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Parágrafo Primeiro - A entrega do voto, por meio de comunicação escrita, deverá ocorrer na 

sede do ADMINISTRADOR, sob protocolo, ou por meio de correspondência, com aviso de 

recebimento, na modalidade “mão-própria”, disponível nas agências dos correios. 

 

Parágrafo Segundo - O voto eletrônico, quando aceito, terá suas condições regulamentadas na 

própria convocação da Assembleia Geral que, eventualmente, estabelecer tal mecanismo de 

votação. 

 

CAPÍTULO VII 

Da Política de Divulgação de Informações 

 

Artigo 23 - O ADMINISTRADOR, em atendimento à política de divulgação de informações 

referentes ao FUNDO, se obriga a: 

 

I divulgar e calcular, diariamente, o valor da cota, do patrimônio líquido e da 

carteira diária do FUNDO; 

 

II remeter mensalmente aos cotistas extrato de conta, com, no mínimo, as 

informações exigidas pelo parágrafo segundo ao artigo 56 da ICVM 555; 

 

III Divulgar, em lugar de destaque na sua página na rede mundial de 

computadores, e sem proteção de senha, a demonstração de desempenho do 

FUNDO relativas (i) aos 12 (doze) meses findos em 31 de dezembro, até o último 

dia útil de fevereiro de cada ano; e (ii) aos 12 (doze) meses findos em 30 de 

junho, até o último dia de agosto de cada ano; 

 

IV Divulgar, imediatamente, a todos os Cotistas por correspondência física ou 

eletrônica e por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página 

da Comissão de Valores Mobiliários, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou 

relacionado ao funcionamento do FUNDO, ou aos ativos financeiros integrantes 

de sua carteira. 

 

Artigo 24 - As seguintes informações do FUNDO serão disponibilizadas pelo ADMINISTRADOR, 

em sua sede, filiais e outras dependências, indicadas no prospecto do FUNDO, de forma 

equânime entre todos os cotistas: 

 

 I informe diário, conforme modelo da CVM, no prazo de 02 (dois) dias úteis; 

 

II mensalmente, até 10 (dez) dias corridos após o encerramento do mês a que se 

referirem: 

 

a) balancete; 

b) demonstrativo da composição e diversificação de carteira;  
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c) perfil mensal.; e 

d) lâmina de informações essenciais, se houver. 

 

III anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do 

encerramento do exercício a que se referirem, as demonstrações contábeis 

acompanhadas do parecer do auditor independente; 

 

IV formulário de informações complementares, sempre que houver alteração no 

seu conteúdo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua ocorrência; 

  

V formulário padronizado com as informações básicas do FUNDO, denominado 

“Extrato de Informações sobre o Fundo”, sempre que houver alteração do 

Regulamento, na data do início da vigência das alterações deliberadas em 

assembleia. 

 

Parágrafo Primeiro - O ADMINISTRADOR se obriga a enviar um resumo das decisões da 

Assembleia Geral a cada Cotista no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a data de 

realização da Assembleia, podendo ser utilizado para tal finalidade o próximo extrato de conta 

de que trata o inciso II do caput. Caso a Assembleia Geral seja realizada nos últimos 10 (dez) dias 

do mês, poderá ser utilizado o extrato de conta relativo ao mês seguinte da realização da 

Assembleia. 

 

Parágrafo Segundo - Caso o Cotista não tenha comunicado ao ADMINISTRADOR a atualização 

de seu endereço, seja para envio de correspondência por carta ou através de meio eletrônico, o 

ADMINISTRADOR ficará exonerado do dever de lhe prestar as informações previstas na 

regulamentação vigente, a partir da última correspondência que houver sido devolvida por 

incorreção no endereço declarado. 

 

Parágrafo Terceiro - As informações ou documentos de que trata este Regulamento podem ser 

comunicados, enviados, divulgados ou disponibilizados aos cotistas, ou por eles acessados, por 

meio de correspondência escrita ou canais eletrônicos, incluindo a rede mundial de 

computadores. 

 

Parágrafo Quarto - Admite-se, nas hipóteses em que seja exigido a “ciência”, “atesto”, 

“manifestação de voto” ou “concordância” dos cotistas, que estes podem se dar por meio 

eletrônico.  

 

Parágrafo Quinto - O ADMINISTRADOR deve enviar correspondências por meio físico aos 

cotistas que fizerem tal solicitação de forma expressa, ocasião em que os custos com o seu envio 

serão suportados pelo FUNDO.  

 

Artigo 25 - O ADMINISTRADOR se compromete a divulgar, ampla e imediatamente, qualquer 

ato ou fato relevante, de modo a garantir a todos os Cotistas acesso a informações que possam, 
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direta ou indiretamente, influenciar suas decisões quanto à permanência no FUNDO ou, no caso 

de outros investidores, à aquisição de cotas. 

 

Parágrafo Único - As demonstrações contábeis serão colocadas à disposição, pelo 

ADMINISTRADOR, de qualquer interessado que as solicitar no prazo de 90 (noventa) dias 

corridos após o encerramento do período. 

 

Artigo 26 - O ADMINISTRADOR mantém serviço de atendimento ao Cotista, responsável pelo 

esclarecimento de dúvidas e pelo recebimento de reclamações, à disposição dos Cotistas, em 

sua sede e/ou dependências. 

Parágrafo Único - As dúvidas relativas à gestão da carteira do FUNDO poderão ser esclarecidas 

diretamente com o departamento de atendimento ao Cotista do ADMINISTRADOR. 

 

CAPÍTULO VIII 

Da Política de Administração e Gerenciamento de Risco  

 

Artigo 27 - O ADMINISTRADOR possui uma área de gerenciamento de risco e compliance, 

responsável pelo monitoramento diário da exposição dos ativos que compõem a carteira do 

FUNDO ao risco e pela adequação dessa exposição aos cenários conjunturais definidos pela 

política de investimento prevista neste Regulamento. 

 

Parágrafo Primeiro - O ADMINISTRADOR busca controlar o risco de crédito da carteira do 

FUNDO por meio da diversificação de ativos, da análise de crédito dos emissores dos ativos e 

respectivas emissões, e do monitoramento diário da exposição incorrida pelos ativos que 

compõem a carteira do FUNDO. 

 

Parágrafo Segundo - O ADMINISTRADOR busca controlar o risco de liquidez da carteira do 

FUNDO por meio da diversificação de ativos, da análise da liquidez dos ativos e do 

monitoramento diário da exposição incorrida pelos ativos que compõem a carteira do FUNDO. 

 

Parágrafo Terceiro - Os procedimentos seguintes são utilizados pelo ADMINISTRADOR para a 

avaliação do risco de mercado da carteira do FUNDO: 

 

(i) cálculo do Valor em Risco (V@R) para 1 dia, com confiança de 95% (noventa e cinco por cento) 

sobre os ativos que apresentam risco de mercado; e  

 

(ii) acompanhamento da correta marcação a mercado de todos os ativos e derivativos que 

compõem a carteira do FUNDO. 

 

Parágrafo Quarto - Não obstante o monitoramento rigoroso dos riscos existentes por parte do 

ADMINISTRADOR, os cotistas do FUNDO poderão sofrer perdas patrimoniais, inclusive em 

montante superior ao capital aplicado, acarretando a obrigação de o cotista aportar recursos 

adicionais. 
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Parágrafo Quinto - Os métodos utilizados pelo ADMINISTRADOR para o gerenciamento de 

riscos do FUNDO não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam 

ser incorridas pelo FUNDO, de forma que nenhuma responsabilidade poderá ser imputada ao 

ADMINISTRADOR por qualquer prejuízo sofrido pelos cotistas em caso de liquidação do 

FUNDO ou resgate de suas cotas. 

 

CAPÍTULO IX 

Dos Fatores de Risco 

 

Artigo 28 - Dentre os fatores de risco a que o FUNDO e os Fundos Investidos estão sujeitos, 

incluem-se, sem limitação: 

 

I. Riscos Gerais: O FUNDO está sujeito às variações e condições dos mercados de ações, 

especialmente dos mercados de câmbio, juros, bolsa e derivativos, que são afetados 

principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. 

 

Considerando que é um investimento de médio e longo prazo, pode haver alguma oscilação 

do valor da cota no curto prazo podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital 

aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o 

prejuízo do FUNDO. 

 

II. Risco de Mercado: Consiste no risco de variação no valor dos ativos da carteira do FUNDO. 

O valor dos títulos e valores mobiliários pode aumentar ou diminuir, de acordo com as 

flutuações de preços e cotações de mercado, as taxas de juros e os resultados das empresas 

emissoras. Em caso de queda do valor dos ativos que compõem a Carteira, o patrimônio 

líquido do FUNDO pode ser afetado negativamente. A queda dos preços dos ativos 

integrantes da Carteira pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que 

não se estendam por períodos longos e/ou indeterminados. 

 

 Em determinados momentos de mercado, a volatilidade dos preços dos ativos e dos 

derivativos pode ser elevada, podendo acarretar oscilações bruscas no resultado do fundo. 

 

III. Risco de Crédito: Consiste no risco de os emissores de títulos/valores mobiliários de renda 

fixa que integram a carteira não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal 

como os respectivos juros de suas dívidas para com o FUNDO. Adicionalmente, os contratos 

de derivativos estão eventualmente sujeitos ao risco da contraparte ou instituição 

garantidora não honrar sua liquidação. 

 

IV. Risco de Liquidez: O risco de liquidez caracteriza-se pela baixa ou mesmo falta de demanda 

pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO. Neste caso, o FUNDO 

pode não estar apto a efetuar, dentro do prazo máximo de 4 dias estabelecido no 

Regulamento e na regulamentação em vigor, pagamentos relativos a resgates de cotas do 
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FUNDO, quando solicitados pelos cotistas. Este cenário pode se dar em função da falta de 

liquidez dos mercados nos quais os valores mobiliários integrantes da Carteira são 

negociados ou de outras condições atípicas de mercado.  

 

V. Risco de Concentração de Títulos e Valores Mobiliários de um mesmo emissor: A 

possibilidade de concentração da carteira em títulos e valores mobiliários de um mesmo 

emissor representa risco de liquidez dos ativos. Alterações da condição financeira de uma 

companhia ou de um grupo de companhias, alterações na expectativa de 

desempenho/resultados das companhias e da capacidade competitiva do setor investido 

podem, isolada ou cumulativamente, afetar adversamente o preço e/ou rendimento dos 

ativos da carteira do FUNDO. Nestes casos, a ADMINISTRADORA pode ser obrigada a 

liquidar os ativos do FUNDO a preços depreciados podendo, com isso, influenciar 

negativamente o valor da cota do FUNDO. 

 

VI. Risco Proveniente do Uso de Derivativos: O FUNDO realiza operações nos mercados de 

derivativos como parte de sua estratégia de investimento. Estas operações podem não 

produzir os efeitos pretendidos, provocando oscilações bruscas e significativas no resultado 

do fundo, podendo ocasionar perdas patrimoniais para os cotistas. Isto pode ocorrer em 

virtude do preço dos derivativos depender, além do preço do ativo objeto do mercado à 

vista, de outros parâmetros de precificação baseados em expectativas futuras. Mesmo que 

o preço do ativo objeto permaneça inalterado, pode ocorrer variação nos preços dos 

derivativos, tendo como consequência o aumento de volatilidade de sua carteira.  

 

O risco de operar com uma exposição maior que o seu patrimônio líquido pode ser definido 

como a possibilidade dos ganhos do FUNDO serem inferiores aos custos operacionais, sendo 

assim, insuficientes para cobrir os custos financeiros. Um fundo que possui níveis de 

exposição maiores que o seu patrimônio líquido representa risco adicional para os 

investidores. Os preços dos ativos e dos derivativos podem sofrer alterações substanciais 

que podem levar a perdas ou ganhos significativos. 

 

Artigo 29 - Não obstante o emprego, pelo ADMINISTRADOR e pela GESTORA, de plena diligência 

e da boa prática de administração e gestão de fundos de investimento e da estrita observância 

da política de investimento definida neste Regulamento, das regras legais e regulamentares em 

vigor, este estará sujeito a outros fatores de risco, que poderão ocasionar perdas ao seu 

patrimônio e, consequentemente, ao Cotista. 

 

CAPÍTULO X 

Das Disposições Gerais 

 

Artigo 30 - A carteira do FUNDO não está sujeita a qualquer tributação.  Os cotistas terão seus 

rendimentos, quando auferidos, sujeitos aos seguintes impostos: 
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a) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores 

Mobiliários – IOF: Esse imposto é de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do resgate, limitado 

ao rendimento da aplicação em função do prazo de acordo com uma tabela regressiva. Começa 

com uma alíquota de 96% (noventa e seis por cento) do rendimento (para quem resgatar no 1º 

(primeiro) dia útil subsequente ao da aplicação) e vai a 0 (zero) para quem resgatar a partir do 

30º (trigésimo) dia da data da aplicação; 

 

b) Imposto de Renda na Fonte: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio 

e novembro de cada ano (modalidade "come quotas"), ou no resgate, se ocorrido em data 

anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: 

 

(i) enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal 

entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias, o imposto de renda será cobrados às alíquotas de: 

 

I. 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações 

com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; 

 

II. 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta 

e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias; 

 

III. 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações 

com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um dias) até 720 (setecentos e vinte) 

dias; 

 

IV. 15% (quinze por cento), em aplicações com prazo acima de 720 

(setecentos e vinte) dias; 

 

(ii) caso o FUNDO esteja inserido na hipótese do inciso (i), quando da incidência da 

tributação pela modalidade "come cotas", o Imposto de Renda será retido em Fonte 

pela alíquota de 15% (quinze por cento). Por ocasião de cada resgate de cotas, será 

apurado e cobrado eventual complemento de alíquota entre aquela utilizada na 

modalidade "come cotas" e a aplicável segundo o inciso acima. 

 

(iii) caso, por razões estratégicas e/ou operacionais decorrentes da busca do 

cumprimento da política de investimento, a carteira do FUNDO apresentar 

características de curto prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com 

prazo médio igual ou inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o imposto de 

renda será cobrados às seguintes alíquotas: 

 

I. 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações 

com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; 
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II. 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo acima de 180 (cento e 

oitenta) dias; 

 

(iv) caso o FUNDO esteja incluído na hipótese do inciso (iii), quando da incidência 

da tributação pela modalidade "come cotas", o Imposto de Renda será retido em Fonte 

pela alíquota de 20% (vinte por cento). Por ocasião de cada resgate de cotas, será 

apurado e cobrado eventual complemento de alíquota entre aquela utilizada na 

modalidade "come cotas" e a aplicável segundo o inciso acima. 

 

Parágrafo Único - Fica expressamente ressalvado que a ocorrência de alteração nas alíquotas a 

que o aplicador está sujeito, ainda que provoque um ônus para o cotista, não poderá ser 

entendida ou interpretada como ato de responsabilidade do ADMINISTRADOR, tendo em conta 

que a gestão da carteira e, com efeito, suas repercussões fiscais, dão-se em regime de melhores 

esforços, e como obrigação de meio, pelo que o ADMINISTRADOR não garante aos cotistas no 

FUNDO qualquer resultado, mesmo que de natureza fiscal. 

 

Artigo 31 - O ADMINISTRADOR e a GESTORA não adotam política definida de exercício do 

direito de voto em relação ao FUNDO. Não obstante, poderá a GESTORA comparecer, 

diretamente ou por meio de procuradores, a assembleias de emissores de ativos que 

componham a carteira do FUNDO e votar em nome do FUNDO, se, a seu exclusivo critério, julgar 

conveniente aos interesses do FUNDO. 

 

Artigo 32 - As quantias que forem atribuídas ao FUNDO a título de dividendos, juros sobre o 

capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos que integrem a carteira do FUNDO 

devem ser incorporadas ao patrimônio líquido do FUNDO. 

 

Artigo 33 - Os exercícios sociais do FUNDO são de 01 (um) ano cada, encerrando-se no último 

dia útil do mês de dezembro de cada ano. 

 

Artigo 34 - Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com 

expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser para dirimir quaisquer 

conflitos judiciais relativos ao FUNDO ou a questões decorrentes deste Regulamento. 

 

• Regulamento alterado de acordo com ato de administrador 

realizado em 24 de abril de 2018. 
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ANEXO I - Extrato de Informações do Fundo 

 

O Fundo pode realizar operações com derivativos? Sim. 

O Fundo utiliza derivativos somente para proteção da carteira (hedge)? Sim 

O Fundo pode realizar operações em valor superior ao seu patrimônio 

líquido? Em caso afirmativo, quantas vezes pode ser o valor total dessas 

operações em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo? 

Não 

O Fundo pode realizar investimentos no exterior? Não. 

Caso o Fundo possa aplicar recursos no exterior, qual o horário local 

(Brasília) de fechamento do mercado utilizado para cálculo do valor da 

cota do dia, conforme determinado pelo § 5º do art.10 da Instrução CVM 

555? 

- 

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que pode ser 

aplicado em ativos no exterior. 

Máximo: 0% 

Limite mínimo e o limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do 

Fundo que pode ser aplicado em ações de emissão de companhias abertas 

(limite por modalidade de ativo financeiro - Ações de Cias Abertas). 

Mínimo: 0% 

Máximo: 0% 

Limite mínimo e o limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do 

Fundo que pode ser aplicado em títulos públicos de emissão do Tesouro 

Nacional (limite por modalidade de ativo financeiro - Títulos Públicos 

Federais). 

Mínimo: 0% 

Máximo: sem 

limite 

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo que pode ser 

aplicado em operações compromissadas, lastreadas em títulos públicos 

federais (limite por modalidade de ativo financeiro - operações 

compromissadas lastreadas em TPF). 

Máximo: sem 

limite 

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo que pode ser 

aplicado em operações compromissadas, lastreadas em títulos privados 

(limite por modalidade de ativo financeiro - operações compromissadas 

lastreadas em títulos privados). 

Máximo: 0% 

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que pode ser 

aplicado em cotas de fundos de investimento do mesmo tipo, ou seja, 

fundos regulados pela Instrução CVM 555 (limite por modalidade de ativo 

financeiro - Cotas de fundos de Investimento da Instrução CVM 555) 

Máximo: 20% 

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo que pode ser 

aplicado em cotas de outros fundos de investimento (limite por 

modalidade de ativo financeiro - Cotas de outros tipos de fundos de 

Investimento) 

Máximo: 20% 

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que pode ser 

aplicado em ativos financeiros de responsabilidade de pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado, excetuando-se ações, bônus ou recibos de 

Máximo: 0% 
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subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações 

ou de fundos de índice e BDRs níveis II e III, bem como emissores públicos 

que não a União Federal (limite por emissor - Crédito Privado) 

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que pode ser 

aplicado em títulos ou valores mobiliários de emissão ou co-obrigação de 

uma mesma instituição financeira, de seu controlador, de sociedade por 

qualquer deles direta ou indiretamente controladas (limite por emissor - 

I.F.) 

Máximo: 0% 

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que pode ser 

aplicado em títulos ou valores mobiliários de emissão ou co-obrigação de 

uma mesma companhia aberta, de seu controlador, de sociedade por 

qualquer deles direta ou indiretamente controladas (limite por emissor - 

Cia Aberta) 

Máximo: 0% 

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que pode ser 

aplicado em cotas de um mesmo fundo de investimento (limite por 

emissor - fundo de investimento). 

Máximo: 10% 

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que pode ser 

aplicado em títulos e valores mobiliários de uma mesma Pessoa Física ou 

Pessoa Jurídica não relacionada nos 3 itens anteriores (limite por emissor 

- PF e outras PJ). 

Máximo: 0% 

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do fundo, para 

aplicação em títulos ou valores mobiliários de emissão do administrador, 

da gestora ou de empresa a eles ligada (limite por emissor - empresas 

ligadas). 

Máximo: 0% 

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido, para aplicação em 

Fundos sob administração do administrador ou empresa a ele ligada 

(limite por emissor - fundos ligados). 

Máximo: 20% 

No caso do fundo utilizar derivativos não só para proteção da carteira 

(hedge), mas como parte integrante de sua estratégia de investimento, 

qual o limite máximo das margens, estabelecida em regulamento. 

Máximo: 0% 

Limite mínimo e o limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do 

Fundo que pode ser utilizado em operações de empréstimos de ações, na 

forma regulada pela CVM. Considerar apenas as posições em que o fundo 

é emprestador (doador) 

Mínimo: 0% 

Máximo: 0% 

Limite mínimo e o limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do 

Fundo que pode ser utilizado em operações de empréstimos de títulos 

públicos, na forma autorizada pela CVM. Considerar apenas as posições 

em que o fundo é emprestador (doador) 

Mínimo: 0% 

Máximo: 0% 
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ANEXO II 

 

MINUTA DO ACORDO DE COTISTAS DO FIM CONSOLIDADOR 

 

ACORDO DE COTISTAS DO JIVE DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 

CRÉDITO PRIVADO E OUTRAS AVENÇAS 

 

 

O presente Acordo de Cotistas do JIVE Distressed Fundo de Investimento Multimercado Crédito 

Privado e Outras Avenças, conforme alterado de tempos em tempos (“Acordo”), é celebrado 

entre as seguintes partes: 

 

JIVE DISTRESSED ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 

PRIVADO, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 20.468.420/0001-04 (“FIM Allocation JIVE”), neste ato, 

representado, na forma de seu regulamento, por seu administrador, qual seja, o MODAL 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.389.174/0001-01, com sede Cidade do Rio de Janeiro, Estado 

do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – Parte, Bloco 01, devidamente 

autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a exercer a atividade de prestação de serviços 

de administração de carteira de títulos e valores mobiliários mediante Ato Declaratório nº 7.110, 

expedido em 29 de janeiro de 2003, neste ato representado na forma de seu contrato social 

(“Modal” ou “Administrador”); e 

 

CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 

PRIVADO, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 20.468.448/0001-41 (“FIM Allocation CSHG”), neste 

ato, representado, na forma de seu regulamento, por seu Administrador, conforme qualificado 

acima;  

 

MULTISEGMENTOS (LUX) S.À.R.L, sociedade organizada de acordo com as leis de Luxemburgo, 

com sede em Luxemburgo, 12, rue Jean Engling, L-1466, registrada no Registro de Comércio de 

Luxemburgo sob o número B124.302 e com inscrição fiscal sob o  nº 20072403623, neste ato, 

devidamente representada por seus procuradores, os Srs. Guilherme Rizzieri de Godoy Ferreira 

e Alexandre Marcelo Marques Cruz, na forma de seus atos constitutivos e nos termos da 

procuração outorgada pela Multisegmentos em 09 de outubro de 2017 (“Multisegmentos”); 

 

Sendo FIM Allocation JIVE e FIM Allocation CSHG doravante denominados, em conjunto, 

“Cotistas”, e cada um deles, isolada e indistintamente, denominado “Cotista”, conforme o caso, 

e FIM Allocation JIVE, FIM Allocation CSHG e Multisegmentos doravante denominados, em 

conjunto, “Partes”, e cada um deles, isolada e indistintamente, denominado “Parte”, conforme 

o caso; 

 

E, ainda, na qualidade de Intervenientes Anuentes, 
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JIVE DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no 

CNPJ/ME sob o n.º 20.468.380/0001-09, neste ato, representado, na forma de seu regulamento, 

por seu Administrador, conforme qualificado acima (“Fundo”);  

 

JIVE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.485, CEP 01480-900, inscrita no CNPJ/ME 

sob o n.º 13.966.641/0001-47, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de 

prestação de serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários através do 

Ato Declaratório n.º 11.914, expedido em 05 de setembro de 2011, neste ato representada na 

forma de seu Contrato Social (“Gestor”); e 

 

CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade integrante do 

sistema brasileiro de distribuição de valores mobiliários com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., n.º 700 – 11º andar (parte), 13º 

e 14º andares (parte), CEP 04542-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 61.809.182/0001-30, neste 

ato, representada na forma de seu Estatuto Social (“CSHG”). 

 

MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., acima qualificada, na 

qualidade de administrador do Fundo; 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(i) os Cotistas são os únicos cotistas do Fundo e titulares da totalidade das cotas de emissão 

do Fundo atualmente em circulação (“Cotas”); 

 

(ii) as Partes têm total conhecimento de que (a) o Contrato de Cessão Fiduciária Fundo 

Bradesco (conforme definido abaixo), (b) o Contrato de Cessão Fiduciária de Cotas em Garantia 

referente às cotas do Fundo DI, celebrado em [=], entre a Multisegmentos e o FIM Allocation 

CSHG (“Contrato de Cessão Fiduciária do Fundo DI”), e (c) o Contrato de Cessão Fiduciária de 

Cotas em Garantia referente às cotas do FIM Allocation JIVE, celebrado em 08 de abril de 2015, 

aditado em 20 de janeiro de 2017 e em [=], entre a Multisegmentos e o FIM Allocation CSHG 

(“Contrato de Cessão Fiduciária do FIM Allocation JIVE”), somente poderão ser alterados por 

acordo escrito, devidamente assinado pelas partes signatárias dos referidos contratos, sendo 

certo que, em nenhuma hipótese, o Gestor e/ou a Multisegmentos poderão alterar os referidos 

contratos e/ou o regulamento do FIM Allocation JIVE de forma unilateral e sem a prévia e 

expressa anuência dos cotistas do FIM Allocation CSHG, que não seja uma Parte Relacionada, 

reunidos em assembleia geral de cotistas convocada para tal fim e, ainda, o Gestor não poderá 

alterar os referidos contratos nem o regulamento do Creditmix, do FRA e/ou dos Fundos Co-

investimento sem prévia e expressa anuência dos cotistas do FIM Allocation CSHG, que não seja 

uma Parte Relacionada, reunidos em assembleia geral de cotistas convocada para tal fim, 

observado o quórum de maioria absoluta previsto nos respectivos regulamentos; para fins deste 

Contrato, entende-se por “Parte Relacionada” quaisquer cônjuges, ascendentes, descendentes 

e parentes até 2º grau de sócios, diretores e funcionários do Gestor ou da Multisegmentos, ou 
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uma parte que seja direta ou indiretamente controlada, controladora ou esteja sob o controle 

comum do Gestor ou da Multisegmentos; 

 

(iii) em acréscimo ao disposto no Regulamento e na legislação aplicável, os Cotistas 

pretendem estabelecer e pactuar regras adicionais para regular seu relacionamento enquanto 

cotistas do Fundo;  

 

(iv) muito embora o Contrato de Compra e Venda de Cotas (conforme definido abaixo) já 

tenha exaurido seu objeto, todos os termos e expressões iniciados em letra maiúscula, no 

singular ou plural, utilizados neste Acordo e nele não definidos terão o mesmo significado que 

lhes é atribuído no referido Contrato de Compra e Venda de Cotas, bem como no regulamento 

do Fundo datado de [=], registrado no Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do 

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia [=] de [=] de 2020  sob n.º [=] (“Regulamento”);  

 

(v) o Creditmix incorporou o Corporate NPL e o FRD, sendo certo que, a partir de 27 de 

dezembro de 2017 (no que diz respeito ao Corporate NPL) e 21 de fevereiro de 2019 (no que diz 

respeito ao FRD), as carteiras do Corporate NPL e o FRD passaram a integrar a carteira do 

Creditmix; 

 

(vi) em [=] foi realizada consulta formal aos Cotistas do Fundo (“Consulta Formal”), por meio 

da qual foram aprovadas, dentre outras, as seguintes matérias: 

 

(a) a ratificação das incorporações mencionadas no Considerando (v) acima; 

 

(b) o resgate, pela Multisegmentos, de cotas do MODAL CASH I FI RENDA FIXA 

REFERENCIADO DI, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 29.085.439-0001-46, administrado 

pela Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e gerido pelo Modal 

Asset Management Ltda. (“Fundo DI”), uma ou mais vezes, sempre que for apurado 

Saldo Livre (conforme definido abaixo), observados os critérios aprovados na referida 

Consulta Formal; 

 

(c) o resgate, pela Multisegmentos, da totalidade de cotas do BRADESCO – FUNDO 

DE INVESTIMENTO – RENDA FIXA – INVESTIDORES NÃO RESIDENTES, inscrito no CNPJ 

sob o nº 10.583.957/0001-61 (“Fundo Bradesco”) de sua titularidade; 

 

(d) a substituição da garantia de cessão fiduciária da totalidade das cotas de 

emissão do Fundo Bradesco de propriedade da Multisegmentos, constituída por meio 

do “Contrato de Cessão Fiduciária”, celebrado em 08 de abril de 2015 e aditado em 20 

de janeiro de 2017, entre a Multisegmentos, o FIM Allocation CSHG, o Administrador e 

a BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 00.066.670/0001-00, na qualidade de instituição administradora do Fundo 

Bradesco (“Cessão Fiduciária Fundo Bradesco” e “Contrato de Cessão Fiduciária Fundo 

Bradesco”, respectivamente), desde que observados determinados atos, conforme 
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aprovados na referida consulta, dentre eles, o resgate de cotas do Fundo Bradesco e a 

subscrição de cotas do Fundo DI; 

 

(e) em razão da aprovação da substituição da garantia mencionada acima, a 

constituição de garantia de cessão fiduciária sobre a totalidade das cotas de emissão do 

Fundo DI de titularidade da Multisegmentos; 

 

(f) a ratificação da contratação do Banco Modal (conforme definido abaixo) para a 

prestação de serviços de custódia e administração da Conta 4.373 (conforme definido 

abaixo) a ser aberta em nome da Multisegmentos; 

 

(g) a alteração deste Acordo de Cotistas para refletir as matérias aprovadas na 

referida Consulta Formal. 

 

(vii) as matérias aprovadas na Consulta Formal mencionadas no Considerando (vi) acima, 

foram previamente aprovadas em consulta formal realizada aos cotistas do FIM Allocation CSHG 

(“Consulta FIM Allocation CSHG” e, em conjunto com a Consulta Formal, “Consultas dos 

Fundos”), realizada em [=]; 

 

(viii) em razão das incorporações mencionadas no Considerando (v) acima, bem como de 

alterações aprovadas nas Consultas dos Fundos, os respectivos cotistas aprovaram o aditamento 

do presente Acordo de Cotistas para refletir tais alterações, incluindo, mas não se limitando, aos 

ajustes de definições, em especial no que diz respeito à Garantia de Rentabilidade Mínima e à 

Opção de Venda, previstas nas Cláusulas IV e V, respectivamente, abaixo, e alterações das 

cláusulas referentes à Cessão Fiduciária Fundo Bradesco; e  

 

(ix) as razões estabelecidas acima para a celebração do presente Acordo são determinantes 

para que as Partes o celebrem, o qual vincula as atuais Partes e todos os seus sucessores e 

cessionários, a qualquer título. 

 

ISTO POSTO, em consideração às avenças e compromissos recíprocos aqui contidos, as Partes 

têm entre si justo e avençado celebrar o presente Acordo, que se regerá pelas cláusulas a seguir 

e demais disposições legais aplicáveis. 

 

1. CLÁUSULA I - COTAS E OUTROS DIREITOS VINCULADOS AO ACORDO 

 

1.1. Sujeitam-se a este Acordo todos os Cotistas, todas as Partes, o Fundo, o Administrador, 

o Gestor, todos os cotistas do FIM Allocation CSHG (que aderirão ao presente Acordo por meio 

de termo de adesão), todas as Cotas de emissão do Fundo e todos os direitos inerentes à 

condição de cotista do Fundo, presentes ou futuros. 

 

1.2. Na hipótese de ingresso de qualquer terceiro como cotista no Fundo e/ou do FIM 

Allocation CSHG, a qualquer título, como condição para que este terceiro torne-se titular de 
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Cotas e/ou de cotas do FIM Allocation CSHG, tal terceiro deverá aderir integral e 

incondicionalmente a este Acordo, mediante a assinatura de instrumento escrito, assumindo os 

direitos e as obrigações que lhe venham a ser atribuídos pelo presente Acordo, pelo termo de 

adesão correspondente ou por eventuais aditamentos ao presente Acordo, sem qualquer 

reserva, ressalva, objeção ou restrição. O Cotista e/ou cotista do FIM Allocation CSHG, que esteja 

alienando suas Cotas e/ou suas cotas no FIM Allocation CSHG, deverá dar conhecimento ao 

comprador de suas Cotas e/ou de suas cotas no FIM Allocation CSHG de tal condição, ficando 

autorizado a disponibilizar uma cópia do presente Acordo ao comprador. 

 

2. CLÁUSULA II - CUMPRIMENTO DO ACORDO 

 

2.1. Os Cotistas, todas as Partes, o Gestor, o Fundo, o Administrador, ou outras pessoas 

que venham a aderir a este Acordo, a qualquer título, bem como os sucessores e cessionários 

das pessoas mencionadas anteriormente, a qualquer título, deverão cumprir integralmente este 

Acordo, restando claro que todo e qualquer direito previsto neste Acordo, incluindo aquele 

oriundo da titularidade das Cotas, ou a estas inerente, somente poderá ser exercido pelo titular 

do referido direito em conformidade com o presente Acordo, sob pena de nulidade dos atos por 

ele praticados e sem prejuízo da adoção de todas as medidas legais com vistas à reparação dos 

danos sofridos por quaisquer dos signatários deste Acordo, previstas na legislação aplicável, 

inclusive o direito a reparação pela parte que descumprir suas obrigações contratuais.  

 

3. CLÁUSULA III - REGULAMENTO 

 

3.1. O Fundo será regido pelas disposições do seu Regulamento e por este Acordo. Não 

obstante, em caso de conflito entre qualquer disposição contida neste Acordo e no 

Regulamento, fica expressamente estabelecido entre os signatários deste Acordo que, em 

relação a si próprios e ao Fundo, prevalecerá o disposto neste Acordo. 

 

3.2. Caso seja verificada a divergência entre disposições deste Acordo e do Regulamento, 

as Partes convocarão uma Assembleia Geral de Cotistas do Fundo e do FIM Allocation CSHG para 

deliberar sobre a alteração dos respectivos regulamentos, de forma que a disposição do 

Regulamento conflitante com este Acordo estejam de acordo com o disposto no Acordo de 

Cotistas, sendo certo que, neste caso, o Administrador agirá para cumprir com o previsto neste 

Acordo tão logo o Regulamento do Fundo seja alterado. 

 

4. CLÁUSULA IV - GARANTIA DE RENTABILIDADE MÍNIMA 

 

4.1. Rentabilidade Mínima. As Partes reconhecem que a decisão do Fundo em adquirir as 

Cotas FIDCs, à época da celebração do Contrato de Compra e Venda de Cotas, teve como uma 

de suas razões determinantes a expectativa de retorno do investimento representado pela 

aquisição de tais Cotas FIDCs, sendo certo que, em razão das incorporações realizadas nos 

termos do Considerando (v) acima, tal expectativa de retorno (a) considerou, de 27 de dezembro 

de 2017 a 20 de fevereiro de 2019, apenas Cotas Creditmix e Cotas FRD; e (b) passou a 
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considerar, a partir de 21 de fevereiro de 2019, apenas as Cotas Creditmix.  

 

4.1.1. Para este fim, a Multisegmentos, na qualidade de vendedora das Cotas FIDCs 

nos termos do Contrato de Compra e Venda de Cotas, garante, neste ato, ao FIM 

Allocation CSHG, na qualidade de condomínio investido pela totalidade dos beneficiários 

finais do retorno do investimento representado pela aquisição das Cotas FIDCS 

(atualmente representadas pelas Cotas Creditmix), uma rentabilidade mínima referente 

às Cotas FIDCs (atualmente representadas pelas Cotas Creditmix) equivalente à somatória 

do Preço de Aquisição e da Taxa de Retorno (“Rentabilidade Mínima”). Na presente data, 

o saldo da Rentabilidade Mínima é equivalente ao montante de R$[=]. A partir da data 

presente data, a Rentabilidade Mínima passará a ser calculada de acordo com as 

premissas desta Cláusula IV e com a seguinte fórmula: [valor a ser calculado na data do 

termo de apuração da consulta formal.] 
 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒂𝒊

=  𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒂𝒊−𝟏 ∗ (
𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊

𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊−𝟏
) − 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊çõ𝒆𝒔𝒊 

 

(i) Onde: 

 

(a) “i” = Data de Cálculo; 

 

(b) Distribuiçõesi = Recursos Distribuídos pelo Creditmix ao Fundo na Data 

de Cálculo “i”; 

 

(c) Para “i” = 1, Rentabilidade Mínima0 = Saldo da Rentabilidade Mínima 

na presente data, equivalente ao montante de R$[=]; e 

 

(d) Fatori = Taxa de Retorno acumulada pro rata temporis de i = 0 até a 

data de cálculo. 

 

4.1.2. A “Taxa de Retorno” significa a taxa publicada pela B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, 

BALCÃO (“B3”) referente à taxa de variação dos Certificados de Depósitos Interbancários 

para um único dia (DI-Over) no período em referência, acrescida de 3,3% a.a. (três vírgula 

três por cento ao ano). 

 

4.1.3. A Rentabilidade Mínima poderá ser atingida a qualquer momento a partir da 

celebração deste Acordo e até o final do Prazo do Fundo. Desta forma, considerar-se-á 

que ocorreu a Rentabilidade Mínima no momento em que os Recursos Distribuídos pelo 

Creditmix ao Fundo, a partir da presente data, ou seja, [=], ao menos igualarem ao valor 

correspondente ao saldo da Rentabilidade Mínima.  

 

4.1.4. Na hipótese de a Rentabilidade Mínima ter sido atingida haverá a liberação dos 

recursos investidos pela Multisegmentos no Fundo DI e/ou no Fundo Bradesco (caso o 
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procedimento previsto na Cláusula 5.5.1 ainda não tenha sido concluído e, 

consequentemente, a Cessão Fiduciária Fundo Bradesco ainda esteja em vigor), conforme 

o caso, de acordo com os termos da Cláusula 5.2.1 deste Acordo.  

 

4.1.5. A Rentabilidade Mínima deverá ser calculada pelo Administrador, através do 

Custodiante (conforme definido no Regulamento), na seguinte periodicidade: 

(i) semestralmente todos os dias 30 de junho e 31 dezembro; ou (ii) sempre que for 

realizada uma distribuição de recursos do Creditmix para o Fundo; ou (iii) sempre que 

solicitado por quaisquer cotistas do Fundo; ou (iv) no momento do exercício da Opção 

(conforme definido abaixo), nos termos das Hipóteses de Exercício previstas na Cláusula 

5.1(i) deste Acordo.  

 

4.1.6. As Partes acordam que a Rentabilidade Mínima será verificada considerando-se 

os valores em dinheiro que venham a ser distribuídos, pagos ou entregues pelo Creditmix 

ao Fundo em decorrência do cumprimento dos seus propósitos, incluindo-se por meio do 

pagamento de rendimentos ao Fundo na qualidade de cotista do Creditmix, de valores em 

dinheiro a título de amortização de cotas, ou em decorrência da liquidação de tal fundo, 

bem como obtidos pelo Fundo em razão da cessão e transferência onerosa das Cotas 

Creditmix  a terceiros (“Recursos Distribuídos pelo Creditmix ao Fundo”).  

 

5. CLÁUSULA V – OPÇÃO DE VENDA (PUT) 

 

5.1. Opção de Venda. A Multisegmentos, na qualidade de vendedora das Cotas FIDCs 

(atualmente representadas pelas Cotas Creditmix) e com a finalidade de proporcionar uma 

maior segurança jurídica à aquisição de tais Cotas FIDCs (atualmente representadas pelas Cotas 

Creditmix) pelo Fundo, que tem como beneficiários finais de tal aquisição os cotistas do FIM 

Allocation CSHG, aqui representados pelo FIM Allocation CSHG, concede, neste ato, ao FIM 

Allocation CSHG uma opção de venda irrevogável e irretratável sobre a totalidade, e não menos 

do que a totalidade das Cotas Creditmix (“Cotas da Opção”), a qual poderá ser exercida de 

acordo com os seguintes termos (“Opção”):  

 

(i) Hipóteses de Exercício: o FIM Allocation CSHG poderá, observado o previsto 

na Cláusula 5.1 (iv) deste Acordo, exercer a Opção a qualquer momento, mediante a 

verificação de qualquer uma das seguintes hipóteses: (a) caso não seja atingida a 

Rentabilidade Mínima ao final do Prazo do Fundo; (b) em caso de decretação de 

falência (ou requerimento de autofalência), de deferimento de plano de recuperação 

extrajudicial ou judicial ou em caso de liquidação da Multisegmentos e/ou do Gestor; 

(c) em caso de término por Justa Causa (conforme abaixo definido) do Contrato de 

Gestão de Carteira de Fundo de Investimento celebrado entre o Fundo, o Gestor e o 

Administrador (“Contrato de Gestão”), de acordo com os termos e condições previstos 

no referido Contrato de Gestão; (d) caso a qualquer tempo durante o prazo do Fundo, 

o patrimônio líquido do Creditmix venha a ficar negativo em valor equivalente a 10% 

(dez por cento) do valor agregado do patrimônio líquido dos Fundos Legacy e do FRD 
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na data da transferência das cotas de tais fundos para o Fundo (ou seja, 

R$17.816.676,00); (e) em caso de decisão (1) administrativa ou judicial que esteja em 

fase de cumprimento de decisão/execução e cujos efeitos não estejam suspensos em 

virtude de interposição do recurso cabível inclusive em esfera administrativa ou 

judicial em face do Gestor ou de seus sócios que afete a capacidade de exercer suas 

funções de gestor ou (2) criminal condenatória em face do Gestor ou de seus sócios; 

(f) caso o Gestor suspenda suas atividades, a seu exclusivo critério; (g) caso o Gestor 

deixe de manter em seu quadro de executivos, atuando nas atividades diárias de 

gestão do Gestor, pelo menos 3 (três) das seguintes pessoas: Guilherme Rizzieri de 

Godoy Ferreira, Alexandre Marcelo Marques Cruz, Mateus Tessler e Marcelo Sanchez 

Martins; ou (h) observado o previsto na Cláusula 5.1.4 deste Acordo, caso a 

Multisegmentos deixe de ser detida exclusivamente pelos beneficiários constantes da 

declaração de participação societária por ela entregue em 03 de fevereiro de 2020 ao 

FIM Allocation CSHG com cópia ao CSHG, por meio da qual declara que é controlada, 

direta e indiretamente, pelas pessoas ali indicadas e que não possui outros acionistas 

ou beneficiários (beneficial owners) (“Participação Acionária” e “Declaração de 

Participação Acionária”, respectivamente), seja através de alienação de participação 

acionária, fusão, incorporação, cisão, reorganização societária ou qualquer outra 

forma (“Hipóteses de Exercício”); 

 

(ii) Definição do Preço de Exercício: O preço de exercício da Opção será 

equivalente ao saldo ainda a receber pelo Fundo como Rentabilidade Mínima quando 

do exercício da Opção, de acordo com as Hipóteses de Exercício (“Preço de Exercício”); 

 

(iii) Limitação dos Recursos Utilizados para o Exercício: As Partes acordam que os 

recursos a serem utilizados pela Multisegmentos na hipótese de exercício da Opção 

pelo FIM Allocation CSHG serão em toda e qualquer hipótese limitados à totalidade 

das cotas de emissão do Fundo DI e/ou do Fundo Bradesco (caso o procedimento 

previsto na Cláusula 5.5.1 ainda não tenha sido concluído e, consequentemente, a 

Cessão Fiduciária Fundo Bradesco ainda esteja em vigor), conforme o caso, de 

titularidade da Multisegmentos (“Limite dos Recursos Utilizados para o Exercício”). 

Portanto, a título de esclarecimento, caso o valor do Preço de Exercício seja superior 

ao Limite dos Recursos Utilizados para o Exercício, as Partes concordam que nenhum 

valor adicional será devido pela Multisegmentos ao FIM Allocation CSHG a título de 

Preço de Exercício, sem prejuízo da obrigação assumida pela Multisegmentos nos 

termos da Cláusula 6.1 deste Acordo, e sendo certo que se os recursos excederem o 

Preço de Exercício, o montante que sobejar, após pagamento integral da Rentabilidade 

Mínima, será liberado à Multisegmentos nos termos da Cláusulas 5.2.1 a 5.2.3 deste 

Acordo; 

 

(iv) Prazo e Forma de Exercício: Verificadas as Hipóteses de Exercício, o FIM 

Allocation CSHG poderá, independente do Limite dos Recursos Utilizados para o 

Exercício ser suficiente ou não, observado o mecanismo previsto na Cláusula 5.3 deste 
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Acordo, exercer a Opção imediatamente, devendo para tanto ser convocada uma 

assembleia geral de cotistas, de acordo com os termos e procedimentos previstos em 

seu regulamento e enviar, após a realização de tal assembleia geral de cotistas, uma 

notificação por escrito à Multisegmentos, em conformidade com as disposições sobre 

comunicação entre as Partes previstas neste Acordo, a qual deverá conter o Preço de 

Exercício (observando-se o Limite dos Recursos Utilizados para o Exercício em qualquer 

hipótese) e a data para a consumação da compra e venda e transferência das Cotas da 

Opção; 

 

(v) Transferência das Cotas da Opção: A efetivação e consumação da compra e 

venda e transferência das Cotas da Opção pelo FIM Allocation CSHG para a 

Multisegmentos deverá ocorrer mediante a conclusão dos procedimentos previstos na 

Cláusula 5.3 deste Acordo, mediante o pagamento do Preço de Exercício e a 

observância das respectivas formalidades; e 

 

(vi) Extinção da Opção: A Opção se extinguirá de pleno direito: (i) por liquidação 

do Fundo, caso tenha sido atingida a Rentabilidade Mínima; ou (ii) caso o FIM 

Allocation CSHG, de acordo com os procedimentos de assembleia geral de cotistas 

previstos em seu regulamento, mediante a ocorrência de quaisquer das Hipóteses de 

Exercício previstas nos itens “a” a “h” da Cláusula 5.1(i) deste Acordo, decida exercer 

a Opção. Para fins de esclarecimento, na hipótese de o FIM Allocation CSHG, mediante 

a ocorrência de quaisquer das Hipóteses de Exercício previstas nos itens “b” a “h” da 

Cláusula 5.1(i) deste Acordo, decidir não exercer a Opção, esta permanecerá válida e 

o FIM Allocation CSHG poderá, a seu critério, decidir pelo exercício ou não da Opção 

caso venha a ocorrer novamente alguma das Hipóteses de Exercício previstas nos itens 

“b” a “h” da Cláusula 5.1(i) deste Acordo. 

 

5.1.1. As Partes reconhecem, declaram e garantem entre si que a Opção outorgada 

nos termos desta Cláusula 5.1 é plenamente válida, eficaz, vinculante e plenamente 

exigível em conformidade com os seus termos, não havendo nenhum vício que possa 

macular sua validade ou eficácia. 

 

5.1.2. Para fins deste Acordo, “Justa Causa” significa (A) a comprovação de que o 

Gestor (i) atuou com dolo ou cometeu fraude no desempenho de suas funções e 

responsabilidades como Gestor; (ii) foi descredenciado pela CVM para o exercício de 

suas atividades de prestação de serviços de administração de carteira de títulos e 

valores mobiliários; (iii) teve cassada sua autorização para execução dos serviços 

contratados pelo Contrato de Gestão; e/ou (iv) teve sua falência, intervenção ou 

recuperação judicial ou extrajudicial decretada ou deferida; e/ou (B) a Participação 

Acionária foi alterada sem prévia e expressa anuência do FIM Allocation CSHG.  

 

5.1.3. Os ativos financeiros e os valores mobiliários negociados, bem como as 

demais modalidades de operações financeiras realizadas por investidor não residente 
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devem seguir a regulamentação em vigor e, portanto, a conclusão da Opção, quando 

exercida pelo FIM Allocation CSHG, conforme previsto neste instrumento, deverá 

observar os termos da Resolução CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014 ou norma 

que vier a substituí-la. 

 

5.1.4. A alteração da Participação Acionária através da outorga, pela 

Multisegmentos ou por seus controladores, conforme consta da Declaração de 

Participação Acionária, de participações minoritárias a sócios, administradores e/ou 

empregados do Gestor e/ou da Jive Investments Consultoria Ltda., sociedade inscrita 

no CNPJ/ME sob o n.º 12.600.032/0001-07 (“Jive Investments”), ou a empresas e 

veículos de investimento controlados pelo Gestor e/ou pela Jive Investments, não 

configurará uma Hipótese de Exercício, desde que (i) a maioria absoluta do capital 

votante da Multisegmentos continue a ser controlada pelas pessoas informadas 

na Declaração de Participação Acionária; (ii) a Multisegmentos comunique o CSHG de 

tais alterações societárias e forneça a ele os documentos dos beneficiários finais que 

passem a deter participação na Multisegmentos necessários à realização das 

providências de cadastro (know your client) do CSHG; e (iii) o CSHG não tenha objeção 

justificada, de acordo com suas políticas e procedimentos de cadastro (know your 

client), com relação aos beneficiários finais que passem a deter participação na 

Multisegmentos. 

 

5.1.5. Caso o FIM Allocation CSHG decida exercer a Opção, o Gestor deverá 

interromper imediatamente a aquisição de ativos pelo Fundo, Creditmix, FRA e Fundos 

Co-investimento, exceto por quaisquer aquisições que já estejam contratadas e que 

não possam ser distratadas unilateralmente pelo Fundo, Creditmix, FRA ou Fundos Co-

investimento, conforme o caso. 

 

5.2. Retenção de Recursos. Observado o previsto na Cláusula 5.5 e suas subcláusulas 

abaixo, em especial a cláusula 5.5.4, como forma de segregar e identificar os recursos que 

eventualmente serão utilizados pela Multisegmentos para o pagamento do Preço de Exercício, 

as Partes acordam que todos os Recursos Líquidos (conforme definido abaixo) que venham a ser 

recebidos, pagos ou entregues à Multisegmentos (indiretamente através do FIM Allocation JIVE, 

na qualidade de cotista do Fundo) de qualquer forma ou a qualquer título (como, por exemplo, 

mediante o resgate, amortização ou venda de cotas, ou de liquidação total ou parcial do Fundo), 

serão automaticamente utilizados para subscrever cotas do MODAL CASH I FI RENDA FIXA 

REFERENCIADO DI, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 29.085.439-0001-46, administrado pela Modal 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e gerido pelo Modal Asset Management Ltda. 

(“Fundo DI”).  

 

5.2.1. Na hipótese de a Rentabilidade Mínima ser atingida, nos termos da Cláusula 

IV deste Acordo, os recursos mantidos pela Multisegmentos no Fundo DI e/ou no 

Fundo Bradesco (caso o procedimento previsto na Cláusula 5.5.1 ainda não tenha sido 

concluído e, consequentemente, a Cessão Fiduciária Fundo Bradesco ainda esteja em 
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vigor), conforme o caso,  serão liberados, mediante constatação, pelo Administrador 

e pelo Gestor, de que a Rentabilidade Mínima foi atingida. O Administrador, em 

conjunto com o Gestor, deverá comunicar o FIM Allocation Jive, o FIM Allocation CSHG, 

o CSHG e os cotistas do FIM Allocation CSHG, mediante divulgação de comunicado na 

forma do Anexo III deste Acordo, que a Rentabilidade Mínima foi atingida, em até 01 

(um) Dia Útil contados da referida constatação.  

 

5.2.2. Para que os recursos mantidos pela Multisegmentos no Fundo DI e/ou no 

Fundo Bradesco (enquanto o procedimento previsto na Cláusula 5.1.1 abaixo não seja 

concluído), conforme o caso, sejam liberados, a Multisegmentos deverá apresentar, às 

suas expensas (ou se o Creditmix ainda existir, às expensas de tal fundo), ao 

Administrador do Fundo, laudo elaborado pela empresa de auditoria independente 

que estiver prestando tais serviços ao Fundo na época da elaboração do referido laudo, 

que deverá ser uma das seguintes empresas: (i) PriceWaterhouseCoopers; (ii) Deloitte 

Touche Tohmatsu; (iii) Ernst & Young; ou (iv) KPMG, com o detalhamento dos passivos 

do Creditmix , classificado em prováveis, possíveis e remotos.  

 

5.2.2.1. O laudo elaborado nos termos desta cláusula deverá ter sido elaborado com 

data base nas últimas demonstrações financeiras do Fundo e terá validade de um ano 

para fins de liberação dos recursos mantidos pela Multisegmentos no Fundo DI, e/ou 

do Fundo Bradesco (caso o procedimento previsto na Cláusula 5.5.1 ainda não tenha 

sido concluído e, consequentemente, a Cessão Fiduciária Fundo Bradesco ainda esteja 

em vigor), conforme o caso,  devendo ser atualizado em conjunto com a auditoria 

anual do Fundo.  

 

5.2.3. A liberação mencionada na Cláusula 5.2.1 deste Acordo ocorrerá, ainda, caso 

a Multisegmentos concorde em manter recursos no Fundo DI equivalentes ao valor 

integral dos passivos prováveis e dos passivos possíveis e 10% (dez por cento) dos 

passivos remotos identificados no laudo de auditoria, devendo tais valores ser 

liberados em favor da Multisegmentos na medida em que o valor total dos passivos 

(ponderado conforme previsto nesta Cláusula) identificado nas atualizações do laudo 

previstas na Cláusula 5.2.2 deste Acordo seja inferior ao valor depositado no Fundo DI.  

 

5.2.4. Observada a existência da Cessão Fiduciária Fundo Bradesco, bem como do 

procedimento previsto na Cláusula 5.5.1 abaixo, com a finalidade de garantir a 

retenção dos recursos prevista na Cláusula 5.2 deste Acordo, todos os pagamentos de 

amortização das cotas do FIM Allocation JIVE (i) foram, até a presente data, creditados 

na conta corrente nº 26016-9, agência 2856/8, mantida pela Multisegmentos 

(CNPJ/ME nº 32.542.855/0001-30) junto ao Banco Bradesco S.A. (“Conta Bradesco”); 

e (ii) a partir da presente data, serão realizados em moeda corrente nacional por meio 

de crédito dos respectivos valores em recursos disponíveis diretamente na conta 

corrente n.º 1752378-0, agência 0001, mantida pela Multisegmentos (CNPJ/ME 

nº 35.985.899/0001-23) junto ao Banco Modal S.A. (“Conta 4.373” e “Banco Modal”, 
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respectivamente), mediante ordem de pagamento, crédito em conta corrente, 

documento de ordem de crédito, ou outro mecanismo de transferência de recursos 

autorizado pelo Banco Central do Brasil. 

 

5.2.5. Em cumprimento da obrigação de retenção dos recursos prevista na Cláusula 

5.2 deste Acordo e no Artigo 11.2 do regulamento do FIM Allocation JIVE, observado 

o previsto na Cláusula 5.5 abaixo, a Multisegmentos, em conjunto com o 

Administrador, instruiu, [nesta data], o Banco Modal para que este, na qualidade de 

representante da Multisegmentos, nos termos do “Contrato de Prestação de Serviços 

de Representação e Custódia para Investidor não Residente”, celebrado entre a 

Multisegmentos e o Banco Modal, em 27 de setembro de 2019, invista, em nome da 

Multisegmentos, todos os Recursos Líquidos depositados e que venham a ser 

depositados na Conta 4.373, em cotas do Fundo DI.  

 

5.2.6. Para fins deste Acordo, “Recursos Líquidos” significa todo e qualquer recurso 

recebido pela Multisegmentos, na qualidade de cotista do FIM Allocation JIVE (i.e. 

mediante o resgate ou amortização de cotas do FIM Allocation JIVE, ou de liquidação 

total ou parcial do FIM Allocation JIVE), líquido de (i) qualquer imposto e/ou taxa 

devido pela Multisegmentos, incluindo, mas não se limitando a, imposto sobre ganho 

de capital, imposto sobre operação de câmbio e imposto sobre movimentações 

financeiras, e (ii) recursos mantidos no caixa do FIM Allocation JIVE para pagamento 

de custos e despesas do FIM Allocation JIVE. 

 

5.2.7. A Conta Bradesco permanecerá ativa até que seja concluído o procedimento 

previsto na cláusula  5.5.1 abaixo.  

 

5.3. Mecanismo de Exercício da Opção. Como parte do processo de exercício da Opção, o 

Fundo deverá ser transformado de condomínio fechado para condomínio aberto, sendo certo 

que essa etapa é essencial para possibilitar o exercício da Opção pelo FIM Allocation CSHG da 

seguinte maneira:  

 

(i) O FIM Allocation CSHG solicitará ao Fundo que seja realizado o resgate de tantas 

cotas quantas forem necessárias de emissão do Fundo e de titularidade do FIM Allocation 

CSHG para que este receba como pagamento do referido resgate a totalidade, e não 

menos do que a totalidade, das Cotas Creditmix; e 

 

(ii) Após realizado o resgate mencionado no item acima, o FIM Allocation CSHG deverá 

transferir as Cotas Creditmix para a Multisegmentos que, por sua vez, pagará por tais 

Cotas Creditmix com os recursos mencionados na Cláusula 5.1(iii) deste Acordo, sem 

prejuízo da obrigação assumida pela Multisegmentos nos termos da Cláusula 6.1 deste 

Acordo. 

 

5.4. Cessão Fiduciária. Com a finalidade de garantir que a Rentabilidade Mínima seja 
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atingida, observado o Limite dos Recursos Utilizados para o Exercício, a Multisegmentos cedeu 

fiduciariamente a totalidade das cotas de sua titularidade no Fundo DI e no Fundo Bradesco 

(enquanto o procedimento previsto na Cláusula 5.5.1 abaixo não seja concluído), observado o 

disposto na Cláusula 5.5. e respectivas subcláusulas, bem como todos os direitos aos 

recebimentos a que faz jus a Multisegmentos com relação a tais cotas, em garantia ao FIM 

Allocation CSHG, nos termos e condições previstos no Contrato de Cessão Fiduciária de Cotas 

do Fundo DI, celebrado em [=], entre a Multisegmentos, o FIM Allocation CSHG e o 

Administrador (“Contrato de Cessão Fiduciária do Fundo DI”) e no Contrato de Cessão Fiduciária 

Fundo Bradesco.  

 

5.5. Restrições à Transferência de Cotas do Fundo DI. A Multisegmentos não poderá 

transferir, ceder ou de qualquer outra forma alienar as cotas de sua titularidade no Fundo DI 

e/ou no Fundo Bradesco (caso o procedimento previsto na Cláusula 5.5.1 abaixo ainda não tenha 

sido concluído), conforme o caso, ressalvado o disposto na Cláusula 5.5. e respectivas 

subcláusulas, enquanto não tiver sido atingida a Rentabilidade Mínima e os recursos tiverem 

sido liberados, nos termos da Cláusula 5.2 e seguintes deste Acordo, ou, no caso do Fundo 

Bradesco, caso haja confirmação, pelo Administrador do Fundo, mediante comunicação às 

Partes, de conclusão de todas as etapas previstas na Cláusula 5.5.1 abaixo. Exceto pelo previsto 

nos subitens abaixo, no período em que houver restrições à transferência de Cotas do Fundo DI 

e/ou do Fundo Bradesco (caso o procedimento previsto na Cláusula 5.5.1 ainda não tenha sido 

concluído e, consequentemente, a Cessão Fiduciária Fundo Bradesco ainda esteja em vigor), 

conforme o caso, somente serão autorizados resgates das cotas do Fundo DI e/ou do Fundo 

Bradesco (caso o procedimento previsto na Cláusula 5.5.1 ainda não tenha sido concluído e, 

consequentemente, a Cessão Fiduciária Fundo Bradesco ainda esteja em vigor), conforme o 

caso, para cumprimento das chamadas de capital do FIM Allocation JIVE, realizadas pelo 

administrador de tal fundo, nos termos do compromisso de investimento celebrado entre a 

Multisegmentos e o FIM Allocation JIVE (“Compromisso de Investimento Multisegmentos”).  

 

5.5.1. Para fins de implementação da substituição da garantia de Cessão Fiduciária 

Fundo Bradesco pela garantia ora representada pelo Contrato de Cessão Fiduciária do 

Fundo DI, nos termos aprovados nas Consultas dos Fundos, as Partes autorizam, desde 

já, o resgate da totalidade de cotas, pela Multisegmentos, de emissão do Fundo 

Bradesco, de titularidade da Multisegmentos, que são objeto da Cessão Fiduciária Fundo 

Bradesco, desde que:   

 

(i) O montante líquido equivalente ao Saldo em Garantia (conforme definido 

abaixo) decorrente do resgate das cotas da Multisegmentos no Fundo Bradesco 

seja utilizado pela Multisegmentos para a integralização de cotas do Fundo DI. 

No momento em que for realizada a integralização de cotas do Fundo DI pela 

Multisegmentos nos termos deste item, o Administrador deverá realizar o 

bloqueio das referidas cotas, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária 

Fundo DI; e 
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(ii) Seja liberado o montante remanescente investido no Fundo Bradesco pela 

Multisegmentos após o resgate de cotas descrito no item (i) acima, sendo 

extinta a Cessão Fiduciária Fundo Bradesco liberando exclusivamente tais cotas 

em favor da Multisegmentos, para sua livre disponibilidade e utilização; 

 

(iii) A qualquer tempo, e em especial durante todo o processo de implementação 

de substituição da garantia objeto desta Cláusula 5.5.1, deverá ser mantida a 

Cessão Fiduciária e o consequente bloqueio de cotas do Fundo DI junto ao  

Administrador (e junto ao administrador do Fundo Bradesco, caso o 

procedimento do item (i) ainda não tenha sido integralmente concluído), em 

montante líquido mínimo total equivalente ao Saldo em Garantia.  

 

5.5.2. Caberá ao Administrador: (i) em conjunto com o Gestor, implementar e instruir 

os resgates autorizados nos termos da Cláusula 5.5.1 acima, (ii) o acompanhamento e 

controle dos resgates aprovados nos termos da Cláusula 5.5.1 acima, (iii) a comunicação 

dos Cotistas e do CSHG sobre o cumprimento de cada uma das etapas acima 

mencionadas imediatamente após a sua conclusão, e (iv) o imediato bloqueio de toda e 

qualquer cota de emissão do Fundo DI subscrita pela Multisegmentos, nos termos do 

Contrato de Cessão Fiduciária do Fundo DI, ficando certo, desde já, que os controles e 

comunicações previstos nesta cláusula são condições precedentes para cumprimento e 

conclusão de cada uma das etapas estabelecidas na Cláusula 5.5.1 acima. 

 

5.5.3. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 5.5 e após a realização dos resgates 

previstos nas Clausulas 5.5.1 e 5.5.2 acima, fica autorizado o resgate de cotas do Fundo 

DI pela Multisegmentos, uma ou mais vezes sempre que for apurado Saldo Livre 

(conforme definido a seguir), pelo valor correspondente à diferença positiva, se houver, 

entre (a) o saldo líquido do investimento da Multisegmentos no Fundo DI e (b) o Saldo 

em Garantia (conforme definido a seguir), desde que (x) tal diferença positiva seja 

superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) (“Saldo Livre”), ou (y) que o Saldo em 

Garantia seja igual ou menor que zero. O “Saldo em Garantia” significa, para cada Data 

de Cálculo, o montante correspondente ao saldo em aberto da Rentabilidade Mínima 

na Data de Cálculo, atualizado à taxa de 3,3% a.a. (três vírgula três por cento ao ano) 

incidente desde a Data de Cálculo até o final do Prazo do Fundo (inclusive), acrescido de 

5% (cinco por cento) de referido saldo em aberto atualizado. Os recursos decorrentes 

dos resgates efetuados nos termos desta Cláusula 5.5.3 poderão ser utilizados 

livremente pela Multisegmentos. 

 

5.5.4. Para fins da Cláusula 5.2 acima, sempre que o saldo líquido do investimento da 

Multisegmentos no Fundo DI e/ou do Fundo Bradesco (caso o procedimento previsto na 

Cláusula 5.5.1 ainda não tenha sido concluído e, consequentemente, a Cessão Fiduciária 

Fundo Bradesco ainda esteja em vigor), conforme o caso, for superior ao Saldo em 

Garantia, não haverá a obrigação de a Multisegmentos subscrever ou integralizar cotas 

adicionais do Fundo DI usando os Recursos Líquidos que venham a ser recebidos, pagos 
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ou entregues à Multisegmentos (indiretamente através do FIM Allocation JIVE, na 

qualidade de cotista do Fundo) de qualquer forma ou a qualquer título (como, por 

exemplo, mediante o resgate, amortização ou venda de cotas, ou de liquidação total ou 

parcial do Fundo). 

 

6. CLÁUSULA VI – OBRIGAÇÃO DE COMPLEMENTO E REFORÇO DE GARANTIA 

 

6.1. Complementação do Saldo da Rentabilidade Mínima. Caso a Opção seja exercida pelo 

FIM Allocation CSHG e o Limite dos Recursos Utilizados para o Exercício não seja suficiente para 

que a Rentabilidade Mínima seja atingida, a Multisegmentos compromete-se, neste ato, a 

transferir ao FIM Allocation CSHG tantas cotas de sua titularidade no FIM Allocation JIVE quantas 

forem necessárias com a finalidade de complementar o saldo da Rentabilidade Mínima. Nesse 

sentido, as cotas do FIM Allocation JIVE de titularidade da Multisegmentos serão avaliadas pelo 

valor patrimonial divulgado pelo Administrador no Dia Útil imediatamente anterior ao da 

referida transferência. O Administrador deverá realizar a transferência da quantidade necessária 

de cotas de titularidade da Multisegmentos no FIM Allocation JIVE para o cumprimento da 

obrigação prevista nesta Cláusula em até 10 (dez) Dias Úteis contados da data em que realizar o 

cálculo da Rentabilidade Mínima no momento do exercício da Opção e identificar que o Limite 

dos Recursos Utilizados para o Exercício não foi suficiente para que a referida Rentabilidade 

Mínima fosse atingida, devendo, ainda, notificar a Multisegmentos, nos termos do Anexo I deste 

Acordo, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que realizar o cálculo da Rentabilidade 

Mínima no momento do exercício da Opção e identificar que o Limite dos Recursos Utilizados 

para o Exercício não foi suficiente para que a referida Rentabilidade Mínima fosse atingida, 

informando a quantidade de cotas do FIM Allocation JIVE detidas pela Multisegmentos 

transferidas para o FIM Allocation CSHG e o saldo de cotas, se houver.  

 

6.1.1. Com a finalidade de garantir o cumprimento de sua obrigação de transferir 

as cotas de sua titularidade no FIM Allocation JIVE, a Multisegmentos, em 08 de abril 

de 2015, cedeu fiduciariamente tais cotas, bem como os direitos aos recebimentos a 

que fará jus a Multisegmentos com relação a tais cotas, em garantia, ao FIM Allocation 

CSHG, nos termos e condições previstos no Contrato de Cessão Fiduciária do FIM 

Allocation JIVE.  

 

6.1.2. Fica certo entre as Partes que a única forma de cumprimento pela 

Multisegmentos de sua obrigação prevista nesta Cláusula 6.1 é mediante a 

transmissão de propriedade que detém sobre tais cotas, não havendo qualquer 

obrigação da Multisegmentos de pagamento em dinheiro ou mediante a entrega de 

qualquer outro bem para a satisfação de tal obrigação. 

 

6.2. Restrições à Transferência de Cotas do FIM Allocation JIVE. Durante o Prazo do Fundo, 

enquanto (i) o Gestor continuar exercendo as atividades de gestão do Fundo, nos termos do 

Contrato de Gestão ou (ii) a Opção estiver em vigor, a Multisegmentos não poderá transferir, 

ceder ou de qualquer outra forma alienar as cotas de sua titularidade no FIM Allocation JIVE e 
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este, por sua vez, não poderá transferir, ceder ou de qualquer outra forma alienar as cotas de 

sua titularidade no Fundo, exceto pela possibilidade de cessão das cotas de titularidade da 

Mutisegmentos no FIM Allocation JIVE para os sócios pessoa física controladores da Jive 

Investments e/ou para os fundos de investimento cujos cotistas sejam, exclusivamente, os 

sócios pessoa física da Jive Investments. Na hipótese de transferência das cotas de titularidade 

da Multisegmentos no FIM Allocation JIVE, (i) o cessionário das cotas deverá manter válida e 

vigente a garantia que atualmente recai sobre as referidas cotas, assumindo todos os direitos e 

obrigações da Multisegmentos no âmbito da referida garantia; e (ii) a Multisegmentos deverá 

comunicar o Administrador e o FIM Allocation CSHG sobre a referida transferência em até 30 

(trinta) dias contados da transferência.   

 

6.3. Reforço de Garantia. Sem prejuízo do disposto nas cláusulas acima, caso a qualquer 

momento os recursos investidos no Fundo DI e/ou no Fundo Bradesco (caso o procedimento 

previsto na Cláusula 5.5.1 ainda não tenha sido concluído e, consequentemente, a Cessão 

Fiduciária Fundo Bradesco ainda esteja em vigor) pela Multisegmentos não forem suficientes 

para arcar com o saldo da Rentabilidade Mínima, a Multisegmentos se compromete a, em até 5 

(cinco) Dias Úteis da comunicação do Administrador neste sentido, integralizar novas cotas do 

Fundo DI em montante suficiente para atingir a Rentabilidade Mínima (“Novas Cotas”), limitado 

aos montantes distribuídos pelo Fundo DI e/ou pelo Fundo Bradesco à Multisegmentos. As 

Novas Cotas passarão a integrar, automaticamente, para todos os fins, a garantia prevista no 

Contrato de Cessão Fiduciária do Fundo DI.  

 

7. CLÁUSULA VII – LIQUIDAÇÃO DO FUNDO 

 

7.1. Oferta para Aquisição de Ativos. Na hipótese de impossibilidade de liquidação dos 

ativos do Fundo até o término do Prazo do Fundo, o Gestor poderá fazer uma oferta para 

aquisição de tais ativos. Essa proposta deverá ser submetida à aprovação dos Cotistas reunidos 

em Assembleia Geral, concedendo inclusive o direito aos Cotistas interessados de participarem, 

na proporção de suas participações no Fundo, na aquisição dos ativos nas mesmas condições da 

oferta realizada pelo Gestor. A oferta feita pelo Gestor para aquisição dos ativos deverá ser 

acompanhada de um laudo de avaliação emitido por uma das seguintes empresas indicada pelo 

Administrador e contratada às expensas do Fundo: (i) PriceWaterhouseCoopers; (ii) Deloitte 

Touche Tohmatsu; (iii) Ernst & Young; (iv) KPMG; ou (v) outra empresa especializada 

independente que não esteja indicada nos itens (i) a (iv) acima, sendo que, neste caso, deverá 

ser aprovada pelos Cotistas reunidos em Assembleia Geral. 

 

7.2. Devolução de Taxa de Performance. Se, no momento da liquidação do Fundo, houver 

a necessidade dos Cotistas realizarem aporte de capital, conforme for aprovado em Assembleia 

Geral convocada para esse fim, com a finalidade de arcar com quaisquer despesas e/ou encargos 

do Fundo (incluindo, mas não limitado a, despesas relacionadas a custos de liquidação do Fundo 

ou custos relacionados a passivos decorrentes dos investimentos realizados pelo Fundo, pelo 

Creditmix , pelos FRA e/ou Fundos Co-investimento), a taxa de retorno real do investimento dos 

Cotistas no Fundo será menor do que aquela obtida quando da amortização final das Cotas antes 
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de ter sido realizado referido aporte de capital pelos Cotistas e, consequentemente, a Taxa de 

Performance a que faz jus o Gestor também deverá ser menor. Dessa maneira, o Gestor deverá 

devolver aos Cotistas a diferença entre (i) a Taxa de Performance recebida pelo Gestor antes de 

tal aporte de capital pelos Cotistas; e (ii) a Taxa de Performance calculada com base na nova 

taxa de retorno do investimento dos Cotistas após a realização de tal aporte de capital; 

consideradas líquidas de quaisquer taxas e tributos. Tal diferença será devolvida pelo Gestor, 

em até 3 (três) Dias Úteis contados da data em que for verificada a referida diferença, mediante 

pagamento em dinheiro, por meio de transferência eletrônica disponível – TED do respectivo 

valor para a conta corrente de cada um dos Cotistas a ser por eles indicada. 

 

8. CLÁUSULA VIII – COMPRA E VENDA DE COTAS 

 

8.1. Contrato. Em 07 de agosto de 2015, a Multisegmentos e o Fundo celebraram o 

Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Cotas de Fundos de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados e Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda de 

Cotas”) nos exatos termos do Anexo II deste Acordo.  

 

8.2. Preço de Aquisição. As Partes concordam e aceitam que o Preço de Aquisição 

(conforme definido no Contrato de Compra e Venda de Cotas) pago pelo Fundo foi determinado 

nos termos do Contrato de Compra e Venda de Cotas. 

 

8.3. Ciência e Conhecimento. Todos os signatários deste Acordo, bem como outras pessoas 

que venham a aderir a este Acordo, têm total conhecimento do teor do Contrato de Compra e 

Venda de Cotas, e de todos os demais documentos, fatos, razões e fundamentos relacionados à 

decisão do Fundo de adquirir as Cotas FIDCs e assim compor sua carteira de investimentos, sem 

prejuízo da eventual constituição de novos fundos de investimento em direitos creditórios não 

padronizados e Fundos Co-investimento no futuro, conforme autorizado pelo Regulamento, 

caso surjam novas oportunidades de negócios para o Fundo. 

 

8.4. Alteração do Contrato de Compra e Venda de Cotas. Todos os signatários deste 

Acordo, bem como outras pessoas que venham a aderir a este Acordo, têm total conhecimento 

de que o Contrato de Compra e Venda de Cotas somente poderá ser alterado por acordo escrito, 

devidamente assinado pelas partes signatárias do Contrato de Compra e Venda, sendo certo 

que, em nenhuma hipótese, o Gestor e/ou a Multisegmentos poderão alterar o referido 

contrato de forma unilateral e sem a prévia e expressa anuência dos cotistas do FIM Allocation 

CSHG, que não seja uma Parte Relacionada, reunidos em assembleia geral de cotistas convocada 

para tal fim, observado o quórum de maioria absoluta previsto no regulamento do FIM 

Allocation CSHG. 

 

9. CLÁUSULA IX – CO-INVESTIMENTO E REVENUE SHARING 

 

9.1. Co-investimento. Observado o disposto nas Cláusulas 3.10, 3.10.1 e 3.11.1 do Contrato 

de Gestão, considerando que o Gestor é também responsável pela gestão do Creditmix e do 
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FRA, o Gestor poderá oferecer qualquer oportunidade de investimento no FRA, a seu exclusivo 

critério, a qualquer outro investidor que não seja uma parte relacionada ao Gestor, entendendo-

se como tal qualquer pessoa, sociedade ou veículo de investimentos, no país ou no exterior, 

direta ou indiretamente controlador, controlado ou sob controle comum do Gestor, ou sob 

gestão, direta ou indireta, do Gestor, excetuados os Fundos Co-investimento e outros fundos 

nos quais o Fundo invista, direta ou indiretamente. Quando o Gestor desejar alocar uma 

oportunidade de investimento, nos termos da Cláusula 3.11 do Contrato de Gestão, a qualquer 

outro investidor, o Gestor deverá comunicar o Administrador, que aprovará o investimento caso 

seja observado o previsto na Cláusula 3.11 e seguintes do Contrato de Gestão. 

 

9.1.1. O Gestor, se obriga, neste ato, de na hipótese de realização de um co-

investimento, nos termos desta Cláusula IX, não firmar ou executar qualquer tipo de 

acordo, parceira ou contrato com terceiro, com relação a tal co-investimento, que 

possa de qualquer forma prejudicar o desenvolvimento das atividades pelo Gestor ou 

pelo Fundo e o cumprimento de suas obrigações assumidas pelo Gestor perante o 

Fundo, o FRA e o Creditmix , tampouco que possa prejudicar de qualquer maneira os 

direitos que o Fundo, os FRA e o Creditmix possam ter nos termos dos documentos 

relacionados a este Acordo de Cotistas e ao Regulamento ou, ainda, possa fazer com 

que o Fundo, o FRA e/ou o Creditmix renunciem a quaisquer direitos que o Fundo, o 

FRA e o Creditmix possam ter nos termos dos documentos relacionados a este Acordo 

de Cotistas e ao Regulamento. 

 

9.2. Revenue Sharing. A título de contraprestação ao Fundo em virtude de benefício que o 

Gestor perceberá ao utilizar a estrutura do Fundo para detectar oportunidades de investimento 

que sejam concretizadas por meio de cada um dos Fundos Co-investimento, o Gestor deverá 

reverter ao Fundo (direta ou indiretamente por meio de empresa de seu grupo econômico, 

assim entendida a empresa que seja, direta ou indiretamente, controladora, controlada, ou 

esteja sob controle comum do Gestor) na forma de desconto de taxas, remuneração ou 

reembolsos devidos pelo Fundo (ou por fundos nos quais o Fundo seja o único cotista) ou, na 

hipótese do referido desconto não ser suficiente, por meio de transferência eletrônica 

disponível – TED do respectivo saldo com a natureza de devolução de remuneração já recebida 

anteriormente por tal empresa para a conta corrente do Fundo a ser indicada pelo 

Administrador, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que for realizado o desconto 

mencionado acima, o valor equivalente a 20% (vinte por cento) da taxa de performance recebida 

pelo Gestor ou por parte que seja sua controladora ou controlada, direta ou indiretamente, ou 

esteja sob controle comum, na qualidade de gestor de cada um dos Fundos Co-investimento, 

após deduzidos os tributos e despesas que sejam devidos pelo Gestor no desempenho de suas 

atividades como gestor de cada um dos Fundos Co-investimento. 

 

10.  CLÁUSULA X - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. Comunicações: Todas as comunicações entre as Partes serão consideradas válidas a partir de 

seu recebimento conforme os dados de contato abaixo, ou outros que as Partes venham a 



  

 

 
1253967v24 220/21  

indicar, por escrito, no curso deste Acordo: 

 

Para o FIM Allocation JIVE, FIM Allocation CSHG, Fundo e/ou Administrador 

Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar – parte, bloco 01 

Rio de Janeiro – RJ  

At.: Sra. Paula Campos Leão  

Telefone: 55 21 3223-7931 

Correio eletrônico: fundosespeciais@modal.com.br e felegal@modal.com.br 

 

Para a Multisegmentos 

A/C Jive Investments Consultoria Ltda.  

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.485, 18º andar  

São Paulo, SP, CEP 01452-002 

At.: Sr. Guilherme Rizzieri de Godoy Ferreira  

Telefone: (11) 3500-5055 

Correio eletrônico: gf@jiveinvestments.com; com cópia para 

juridico@jiveinvestments.com 

 

Para o CSHG (POR CONTA E ORDEM)  

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., n.º 700 – 11º andar 

São Paulo, SP, CEP 04542-000 

At.: Sr. Camila Corrallo Detomi  

Telefone: (11) 3701 8502 

Correio eletrônico: camila.detomi@cshg.com.br / list.juridico@cshg.com.br  

 

Para o Gestor 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.485, 18º andar 

São Paulo, SP, CEP 01452-002 

At.: Departamento Jurídico  

Telefone: (11) 3500-5055 

Correio eletrônico: juridico@jiveinvestments.com  

 

10.2. Divisibilidade: Se uma ou mais disposições aqui contidas forem consideradas inválidas, 

ilegais ou inexequíveis em qualquer aspecto das leis aplicáveis, a validade, legalidade e 

exequibilidade das demais disposições não serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título. 

 

10.2.1. O presente Acordo faz parte de uma operação estruturada composta por um 

conjunto de instrumentos interdependentes e relacionados entre si, que deverão ser 

sempre analisados em conjunto. 

 

10.3. Sucessão: O presente Acordo é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, 

vinculando as respectivas Partes, seus cessionários autorizados e/ou sucessores a qualquer 

título, respondendo a Parte que descumprir qualquer de suas cláusulas, termos ou condições, 

mailto:fundosespeciais@modal.com.br
mailto:gf@jiveinvestments.com
mailto:camila.detomi@cshg.com.br
mailto:list.juridico@cshg.com.br
mailto:juridico@jiveinvestments.com
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pelos prejuízos, perdas e danos a que der causa, na forma da legislação aplicável. 

 

10.4. Prazo de Vigência: O presente Acordo começa a vigorar na data de sua assinatura e 

permanecerá em vigor (i) até que todas as obrigações aqui estabelecidas tenham, conforme 

aplicáveis, sido integralmente adimplidas pelas partes correspondentes, ou (ii) o vencimento do 

prazo de existência do Fundo; o que ocorrer por último.  

 

10.5. Tolerância: Os direitos de cada Parte previstos neste Acordo (i) são cumulativos com 

outros direitos previstos em lei, a menos que expressamente excluídos; e (ii) só admitem 

renúncia por escrito e específica. A tolerância e as concessões recíprocas terão caráter eventual 

e transitório e não configurarão, em qualquer hipótese, renúncia, transigência, remição, perda, 

modificação, redução ou ampliação de qualquer direito, faculdade, privilégio, prerrogativa ou 

poderes conferidos a qualquer das Partes nos termos deste Acordo, assim como, quando 

havidas, o serão, expressamente, sem o intuito de novar as obrigações previstas neste Acordo. 

 

10.6. Termos Não Definidos: As palavras e os termos constantes deste Acordo não 

expressamente definidos, grafados em português ou em qualquer língua estrangeira, bem como 

quaisquer outros de linguagem técnica e/ou financeira ou não, que, eventualmente, durante a 

vigência do presente Acordo no cumprimento de direitos e obrigações assumidos por ambas as 

Partes, sejam utilizados para identificar a prática de quaisquer atos, deverão ser compreendidos 

e interpretados conforme os usos e costumes do mercado financeiro e de capitais local. 

 

10.7. Quantia Líquida e Certa: Toda e qualquer quantia devida a qualquer das Partes por 

força deste Acordo poderá ser cobrada via processo de execução visto que as Partes desde já 

reconhecem tratar-se de quantia líquida e certa, atribuindo ao presente à qualidade de título 

executivo extrajudicial nos termos e para os efeitos do artigo 585, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 

 

10.8. Liberdade Negocial: Declaram as Partes que tiveram ampla liberdade negocial quanto 

a presente contratação, a qual foi feita em estrita observância aos limites do respectivo fim 

econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes, levando em consideração inclusive que 

não estão em situação de premente necessidade e têm ampla experiência para cumprir todas 

as Cláusulas e condições que constituem os direitos e obrigações previstos no presente Acordo. 

 

10.9. Entendimentos Anteriores: O presente Acordo constitui o único e integral acordo entre 

as Partes com relação aos assuntos aqui tratados, substituindo todos os outros documentos, 

cartas, memorandos ou propostas entre as Partes, bem como os entendimentos orais mantidos 

entre elas, anteriores à presente data. 

 

10.10. Alterações. O presente Acordo somente poderá ser alterado por acordo escrito, 

devidamente assinado pelas Partes identificadas no preâmbulo deste contrato, sendo certo que, 

em nenhuma hipótese, o Gestor e/ou a Multisegmentos poderão alterar este Acordo de forma 

unilateral e, ainda, o Gestor não poderá alterar este Acordo sem prévia e expressa anuência dos 
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cotistas do FIM Allocation CSHG, que não seja uma Parte Relacionada, reunidos em assembleia 

geral de cotistas convocada para tal fim.  

 

10.11. Beneficiários Finais. Para todos os fins deste Acordo, incluindo, mas não se limitando 

a, na hipótese de exercício da Opção, entende-se que os cotistas do FIM Allocation CSHG são os 

beneficiários finais de uma operação estruturada representada pela aquisição das Cotas 

Creditmix com o objetivo de convergir esforços na prospecção de novos investimentos que serão 

realizados pelo Fundo, nos termos de seu Regulamento e dos demais instrumentos relacionados 

e, portanto, toda a estrutura de documentos de tal operação estruturada tem por objetivo 

conferir maior segurança jurídica a tais beneficiários finais. 

 

10.12. Interveniência-anuência. Os intervenientes celebraram este Acordo com a finalidade 

de declararem em conjunto e isoladamente que estão cientes e de acordo com todos os seus 

termos e condições e que se comprometem a tomar ou fazer com que sejam tomadas, no tempo 

devido, todas as medidas necessárias ao devido cumprimento dos termos e condições deste 

Acordo. 

 

10.13. Conflito de Interesses. PARCELA RELEVANTE DOS RECURSOS DO FUNDO FOI 

DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ATIVOS (COTAS DOS FUNDOS LEGACY, FIDCS E FUNDOS CO-

INVESTIMENTO) DECORRENTES DE OPERAÇÕES QUE ENVOLVIAM PARTES RELACIONADAS, TAIS 

COMO O GESTOR, O ADMINISTRADOR E PARTES A ELES RELACIONADAS, PODENDO TER GERADO 

SITUAÇÕES DE CONFLITO DE INTERESSES. NESSE SENTIDO, O PREÇO DA AQUISIÇÃO PELO 

FUNDO DAS COTAS DOS FUNDOS LEGACY E DO FRD QUE ERAM DETIDAS POR PARTE 

RELACIONADA AO GESTOR FOI CALCULADO COM BASE NAS PREMISSAS E INFORMAÇÕES 

DETERMINADAS Á ÉPOCA PELO GESTOR E DIVULGADO PELO RESPECTIVO ADMINISTRADOR DE 

CADA UM DOS FUNDOS LEGACY E DO FRD NO DIA ÚTIL IMEDIATAMENTE ANTERIOR A DATA DA 

TRANSFERÊNCIA DAS COTAS DOS FUNDOS LEGACY E DO FRD OU DA PRIMEIRA TRANSFERÊNCIA 

DE COTAS FIDCS CASO ESTAS NÃO SEJAM TOTALMENTE TRANSFERIDAS NA MESMA DATA. 

 

10.14. Confidencialidade. As Partes, por si, seus empregados e prepostos, sob as penas da lei, 

manterão o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, 

documentos, especificações técnicas e comerciais de produtos e de informações das demais 

Partes, ou de terceiros (incluindo, mas não se limitando às informações sobre os investidores do 

Fundo, do FIM Allocation CSHG e do FIM Allocation JIVE), de que venham a ter conhecimento 

ou acesso, ou que lhes venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a execução dos 

termos e condições deste Acordo. A inobservância do disposto nesta Cláusula acarretará 

sanções legais respondendo a Parte infratora e quem mais tiver dado causa à violação, no 

âmbito civil e criminal, salvo quando a divulgação for imposta por lei, por ordem judicial ou por 

autoridade fiscalizadora ou se fizer necessária para a elaboração de algum relatório ou processo 

diretamente relacionado ao escopo dos serviços prestados. 

 

10.14.1. Excluem-se deste Acordo as informações: (i) de domínio público; (ii) as que 

já eram do conhecimento da Parte receptora; e (iii) as informações cuja revelação seja 
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autorizada, por escrito, prévia e expressamente, pela Parte de que hajam provindo. 

 

10.14.2. Além de constituir infração contratual, a violação do dever de 

confidencialidade, inclusive aquela cometida por seus funcionários, dirigentes e 

representantes a qualquer título, obriga a parte infratora ao pagamento de indenização 

pelos prejuízos causados à parte proprietária da informação. 

 

10.15. Solução Amigável. Todas as controvérsias entre as Partes que digam respeito ao 

presente Acordo, incluindo sua interpretação, validade, cumprimento, exequibilidade, 

inadimplemento e rescisão, poderão ser objeto dirimidas de forma amigável, mediante 

negociações diretas mantidas em boa-fé, por um período não superior a 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento da notificação extrajudicial quanto à existência da 

controvérsia e necessidade da composição de interesses; o que não afastará o direito de 

qualquer Parte de promover a ação de execução judicial ou extrajudicial, conforme o caso, de 

obrigações eventualmente inadimplidas nos termos deste Acordo. 

 

10.15.1. Arbitragem. Independentemente do previsto na Cláusula 10.15 deste 

Acordo, as Partes poderão submeter eventual controvérsia imediatamente à 

arbitragem, nos termos da Lei n. 9.307, 23 de setembro de 1996 (“Arbitragem” e “Lei 

9307”, respectivamente). 

 

10.15.2. Câmara de Arbitragem do Mercado. A Arbitragem será instituída, processada 

e conduzida de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara do Mercado 

(“Regulamento de Arbitragem”) vigente à época da solicitação de instauração do 

procedimento arbitral respectivo. A administração, condução e o correto 

desenvolvimento do procedimento arbitral caberá à Câmara de Arbitragem da Câmara 

do Mercado (“Câmara”) organizada pela B3. 

 

10.15.3. Idioma e Local. A Arbitragem será conduzida em português na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, sem prejuízo das Partes realizarem audiências em 

localidade diversa, mediante acordo mútuo. 

 

10.15.4. Composição do Tribunal. A Arbitragem será conduzida por um Tribunal 

Arbitral composto por 03 (três) árbitros, sendo que a Parte demandante e a Parte 

demandada indicarão, cada uma, 01 (um) árbitro, sendo que o terceiro árbitro atuará 

como o Presidente do Tribunal Arbitral e será indicado por consenso pelos 02 (dois) 

árbitros nomeados pelas Partes. O terceiro árbitro deverá ter formação jurídica. Na 

hipótese de os árbitros indicados pelos interessados não chegarem a um acordo para 

a designação do terceiro árbitro, este será indicado pelo Presidente da Câmara. Os 

árbitros indicados deverão ser, preferencialmente, membros do Corpo de Árbitros da 

Câmara. Caso não o sejam, deverão ser confirmados pelo Presidente e por um dos 

Vice-Presidentes da Câmara. 
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10.15.5. Sentença Arbitral. A sentença arbitral obrigará as Partes e não estará sujeita 

a qualquer recurso judicial ou administrativo. A sentença arbitral determinará que os 

custos da arbitragem ou de qualquer procedimento judicial a esta relativo ou desta 

decorrente, incluindo honorários dos advogados, peritos e árbitros, honorários de 

sucumbência e custas, deverão ser suportados pela parte vencida na proporção de sua 

sucumbência. Se ambas as Partes decaírem parcialmente de suas pretensões, o 

Tribunal Arbitral deverá especificar na sentença arbitral a forma e a proporção de 

distribuição de tais ônus entre as Partes. 

 

10.15.6. Continuidade das Obrigações. As Partes acordam que, durante o curso do 

procedimento arbitral, deverão continuar a cumprir com as suas respectivas 

obrigações estabelecidas neste Acordo, ressalvadas aquelas objeto da arbitragem ou 

por este impactadas. 

 

10.15.7. Foro. Observado o disposto nas Cláusulas 10.15.1 a 10.15.6 deste Acordo, as 

Partes elegem o foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo, Brasil, 

exclusivamente para: (i) a obtenção de medidas liminares ou cautelares, previamente 

à instauração do procedimento arbitral, assim entendido, até a nomeação do(s) 

árbitro(s), (ii) a execução de medidas coercitivas concedidas e/ou decisões proferidas 

pelo Tribunal Arbitral, (iii) a execução judicial das obrigações previstas neste Acordo, e 

(iv) demais procedimentos judiciais expressamente admitidos na Lei 9307. A execução 

da sentença arbitral poderá ser requerida perante qualquer tribunal competente. 

 

10.15.8. Legislação aplicável. Ao procedimento arbitral será aplicável a legislação 

brasileira. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam os Cotistas e o Fundo o presente Acordo, na 

presença das duas testemunhas abaixo, em 7 (sete) vias de igual teor e forma. 

 

São Paulo, [=] de [=] de 2020. 

 

ANEXO I 

Modelo de Notificação Modal 

 

[São Paulo], [=] de [=] de [=] 

À 

MULTISEGMENTOS (LUX) S.À.R.L (A/C Jive Investments Consultoria Ltda.) 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.485, 18º andar  

São Paulo, SP, CEP 01452-002 

 

Ref.: Acordo de Cotistas do JIVE Distressed Fundo de Investimento 

Multimercado Crédito Privado 
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Prezados Senhores, 

 

Fazemos referência ao Acordo de Cotistas do JIVE Distressed Fundo de Investimento 

Multimercado Crédito Privado (“Fundo”) celebrado entre JIVE Distressed Allocation Fundo de 

Investimento Multimercado Crédito Privado (“FIM Allocation JIVE”), CSHG JIVE Distressed 

Allocation Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (“FIM Allocation CSHG”) e 

Multisegmentos (LUX) S.À.R.L. (“Multisegmentos”), em 08 de abril de 2015, conforme aditado 

em 19 de outubro de 2015 e em [=] de [=] de 2017 (“Acordo de Cotistas”), por meio do qual a 

Multisegmentos assumiu, perante o FIM Allocation CSHG, a obrigação de entregar e transferir 

ao FIM Allocation CSHG tantas cotas de sua titularidade no FIM Allocation JIVE quantas forem 

necessárias com a finalidade de complementar o saldo da Rentabilidade Mínima, caso, na 

hipótese de exercício da Opção pelo FIM Allocation CSHG, o Limite dos Recursos Utilizados para 

o Exercício não seja suficiente para atingir a Rentabilidade Mínima, conforme previsto no 

Acordo de Cotistas. 

 

Assim, vimos pela presente, em atendimento à Cláusula 6.1 do Acordo de Cotistas, 

informar V. Sa. que o valor para o cálculo da quantidade necessária de cotas do FIM Allocation 

JIVE para o cumprimento da obrigação prevista na mesma cláusula do Acordo de Cotistas é de 

R$[=] ([=] reais) e, portanto, a quantidade de cotas do FIM Allocation JIVE detidas pela 

Multisegmentos que está sendo transferida por nós ao FIM Allocation CSHG é [=] ([=]) cotas.  

 

Atenciosamente, 

MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

____________________________ 

Nome:  

Cargo: 

____________________________ 

Nome:  

Cargo: 

 

 

ANEXO II 

 

Minuta de Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Cotas de Fundos de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e Outras Avenças  

[=] 

 

ANEXO III 

 

Minuta de Comunicado 

 

COMUNICADO DE ATINGIMENTO DE RENTABILIDADE MÍNIMA 

 

JIVE DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E OUTRAS 

AVENÇAS 
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Nos termos da Cláusula 5.2.1 do “Acordo de Cotistas do Jive Distressed Fundo de Investimento 

Multimercado Crédito Privado e Outras Avenças” (“Acordo de Cotistas”), celebrado em [=], e 

aditado em [=] e [=], entre Jive Distressed Allocation Fundo de Investimento Multimercado 

Crédito Privado (CNPJ nº 20.468.420/0001-04), CSHG Jive Distressed Allocation Fundo de 

Investimento Multimercado Crédito Privado (CNPJ nº 20.468.448/0001-41), Multisegmentos 

(LUX) S.À.R.L., Jive Distressed Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (CNPJ nº 

20.468.380/0001-09), Jive Asset Gestão de Recursos Ltda. (CNPJ nº 13.966.641/0001-47), Credit 

Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. (CNPJ nº 61.809.182/0001-30) e Modal 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 05.389.174/0001-01), o MODAL 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.389.174/0001-01, com sede Cidade do Rio de Janeiro, Estado 

do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – Parte, Bloco 01, devidamente 

autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a exercer a atividade de prestação de serviços 

de administração de carteira de títulos e valores mobiliários mediante Ato Declaratório nº 7.110, 

expedido em 29 de janeiro de 2003, neste ato representado na forma de seu contrato social 

(“Modal” ou “Administrador”) e a JIVE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.485, 

CEP 01480-900, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 13.966.641/0001-47, neste ato representada na 

forma de seu contrato social ("Jive” ou “Gestor”), vem comunicar que, nos termos do Acordo de 

Cotistas, a Rentabilidade Mínima (conforme definida no Acordo de Cotistas) foi atingida, 

conforme memória de cálculo anexa ao presente comunicado elaborada pelo Gestor e verificada 

pelo Administrador. 

 

Isto posto, o Administrador tomará todas as medidas para liberar os recursos mantidos pela 

Multisegmentos (conforme definida no Acordo de Cotistas) no Fundo DI (conforme definido no 

Acordo de Cotistas) [e no Fundo Bradesco (conforme definido no Acordo de Cotistas)] para livre 

utilização pela Multisegmentos. 

[local], [data]. 

 

________________________________________________ 

MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

 

________________________________________________ 

JIVE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 
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ANEXO III 

 

MODELO DE CARTA RESPOSTA À CONSULTA FORMAL INSTRUÇÕES PARA VOTO POR ESCRITO 

 

Passo 1: Preencher todos os campos marcados em cinza. 

 

Passo 2: Preencher cada campo de voto com apenas uma escolha: “Aprovar” ou “Reprovar”.  

 

Passo 3: Imprimir o voto e assinar. 

 

Passo 4: Enviar o voto para o Administrador por e-mail. Para tanto, digitalizar o voto assinado e 

enviar para o e-mail assembleia@modal.com.br, junto com um documento de identificação 

oficial com foto e documento que evidencie poderes em caso de procurador, conforme as 

instruções gerais abaixo. 

 

INSTRUÇÕES GERAIS 

Os cotistas do Fundo inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Consulta, 

poderão participar da Consulta Formal, por si, seus representantes legais ou procuradores, 

portando os seguintes documentos: (a) se Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; 

(b) se Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e 

da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de 

identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (c) se Fundos de Investimento: cópia 

autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do 

seu administrador ou gestor, conforme o caso, além da documentação societária outorgando 

poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) 

representante(s) legal(is). Caso o cotista seja representado por procurador este deverá 

apresentar o instrumento particular de mandato, sendo certo que o procurador deve estar 

legalmente constituído há menos de 1 (um) ano.  

 

MODELO DE CARTA RESPOSTA 

 

[LOCAL], [DIA] de [MÊS] DE 2020. 

 

Ao 

MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Administrador”) 

Praia de Botafogo, nº 501 – 6º andar, Bloco I, Torre Pão de Açúcar - Botafogo 

Rio de Janeiro, RJ 

CEP: 22250-040 

e-mail: assembleia@modal.com.br 

 

Ref.: Voto relativo à Consulta Formal do CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION FUNDO DE 

INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 

 

mailto:assembleia@modal.com.br
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Prezados Senhores,  

 

O cotista abaixo identificado, na qualidade de Cotista do CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION 

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO 

EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o n.º 20.468.448/0001-41, (“Fundo”), vem, por meio desta, 

manifestar seu voto à ordem do dia da “Consulta Formal nº 01/2020”, encaminhada pelo 

Administrador em 09 de abril de 2020 (“Consulta”): 

  

(i) Autorização para que cotistas ligados ao Gestor e ao Administrador possam votar na 

Consulta, nos termos do item 12.7.1 do Regulamento do Fundo;  

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(ii) Substituição da garantia de cessão fiduciária da totalidade das cotas de emissão do 

Bradesco – Fundo de Investimento – Renda Fixa – Investidores Não Residentes, inscrito no 

CNPJ/ME sob o nº 10.583.957/0001-61 (“Fundo DI Bradesco”) de propriedade da 

Multisegmentos (Lux) S.Á.R.L, sociedade organizada de acordo com as leis de Luxemburgo, 

registrada no Registro de Comércio de Luxemburgo sob o número B124.302 e com inscrição 

fiscal sob o  nº 20072403623 (“Multisegmentos”), conforme prevista no “Acordo de Cotistas do 

Jive Distressed Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior e 

Outras Avenças”, celebrado entre o Jive Distressed Allocation Fundo de Investimento 

Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ/ME sob o nº sob o 

nº 20.468.420/0001-04 (“FIM Allocation Jive”), o Fundo, a Multisegmentos, o Santander 

Securities Services Brasil DTVM S.A. (“Santander Securities”), o Jive Distressed Fundo de 

Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ/ME sob 

o nº 20.468.380/0001-09 (“FIM Consolidador”), Jive Asset Gestão de Recursos Ltda., inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 13.966.641/0001-47 (“Gestor”) e Credit Suisse Hedging Griffo Corretora de 

Valores S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.809.182/0001-30, em 08 de abril de 2015, 

conforme alterado (“Acordo de Cotistas”); bem como o resgate da totalidade das cotas de 

emissão do Fundo DI Bradesco, de titularidade da Multisegmentos, para fins da efetivação da 

referida substituição, desde que:  

 

(a) O montante líquido equivalente ao Saldo em Garantia (conforme definido abaixo) 

decorrente do resgate das cotas da Multisegmentos no Fundo DI Bradesco seja utilizado 

pela Multisegmentos para a integralização de cotas do MODAL CASH I FI RENDA FIXA 

REFERENCIADO DI, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 29.085.439-0001-46, constituído e 

administrado pelo Administrador (acima qualificado), cujo regulamento consta como 

Anexo I da carta de comunicação da Consulta (“Fundo DI Modal”); 

 

(b) o montante remanescente decorrente do resgate das cotas da Multisegmentos no 

Fundo DI Bradesco seja liberado para a Multisegmentos para sua livre utilização; 
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(c) seja constituída garantia de cessão fiduciária sobre a totalidade das cotas de 

emissão do Fundo DI Modal de titularidade da Multisegmentos, presentes e futuras, em 

favor do Fundo, mediante a celebração do Contrato de Cessão Fiduciária Fundo DI Modal, 

substancialmente nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária Fundo DI Bradesco (o qual 

poderá ser distratado, nos termos do item  V abaixo) (“Contrato de Cessão Fiduciária 

Fundo DI Modal”); sendo certo que para fins do Acordo de Cotistas e dos demais 

documentos relacionados ao FIM Consolidador, bem como ao FIM Allocation JIVE e ao 

Fundo que tenham relação com o FIM Consolidador, a garantia objeto do Contrato de 

Cessão Fiduciária Fundo DI Bradesco será substituída pela garantia objeto do Contrato de 

Cessão Fiduciária Fundo DI Modal e o saldo remanescente liberado para a 

Multisegmentos, nos termos do subitem (b) acima; 

 

(d) a qualquer tempo, e em especial durante todo processo de implementação da 

substituição da garantia objeto da Cláusula 5.5.1. do Acordo de Cotistas, seja mantida a 

Cessão Fiduciária e o consequente bloqueio das Cotas do Fundo DI Modal junto ao 

Administrador (e/ou junto ao administrador do Fundo DI Bradesco, caso o procedimento 

do subitem (i) ainda não tenha sido concluído), em montante líquido mínimo total 

equivalente ao Saldo em Garantia, nos termos do Acordo de Cotistas.  

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(iii) Caso aprovada a deliberação do item (ii) acima, aprovar a outorga de poderes ao 

Administrador para que este realize todo e qualquer ato e celebre todo e qualquer documento 

necessário para o estrito cumprimento da implementação da substituição da garantia aprovada 

nos termos do item (ii) acima;   

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(iv)  Caso aprovado a deliberação do item (ii) acima, autorizar a BEM DTVM S.A. (na 

qualidade de sucessora do Bradesco S.A., Corretora de Títulos e Valores 

Mobiliários) (“Bradesco”), na qualidade de administrador do Fundo DI Bradesco, a realizar todo 

e qualquer ato e celebrar todo e qualquer documento com a finalidade exclusiva de processar o 

resgate da totalidade das cotas de titularidade da Multisegmentos, de emissão do Fundo DI 

Bradesco, conforme instrução a ser dada pela Multisegmentos, e desde que observados os 

critérios aprovados no item (ii) acima; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(v) Caso aprovado o item (ii) acima, celebração de distrato do “Contrato de Cessão 

Fiduciária de Cotas em Garantia”, celebrado entre a Multisegmentos, o Fundo e o Santander 
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Securities, em 08 de abril de 2015, conforme aditado (“Contrato de Cessão Fiduciária Fundo DI 

Bradesco”), por meio do qual a Multisegmentos cedeu fiduciariamente ao Fundo a totalidade 

de cotas de sua titularidade de emissão do Fundo DI Bradesco, sendo a eficácia do distrato 

sujeita à efetivação do resgate da totalidade de cotas do Fundo DI Bradesco; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(vi) Sem prejuízo dos resgates que venham a ser aprovados nos termos do item (ii) acima, 

com relação à Opção de Venda prevista no Acordo de Cotistas, autorizar o resgate, pela 

Multisegmentos, de cotas do Fundo DI Modal uma ou mais vezes sempre que for apurado Saldo 

Livre (definido a seguir), pelo valor correspondente à diferença positiva, se houver, entre (a) o 

saldo líquido do investimento da Multisegmentos no Fundo DI Modal e (b) o Saldo em Garantia 

(definido a seguir), desde que (x) tal diferença positiva seja superior a R$10.000.000,00 (dez 

milhões de reais) (“Saldo Livre”), ou (y) que o Saldo em Garantia seja igual ou menor que zero. 

O “Saldo em Garantia” significa, para cada Data de Cálculo, o montante correspondente ao saldo 

em aberto da Rentabilidade Mínima (conforme definida no Acordo de Cotistas) na Data de 

Cálculo, atualizado à taxa de 3,3% a.a. (três vírgula três por cento ao ano) incidente desde a Data 

de Cálculo até o final do Prazo do FIM Consolidador, abaixo definido (inclusive), acrescido de 5% 

(cinco por cento) de referido saldo em aberto atualizado. Os recursos decorrentes dos resgates 

efetuados nos termos deste item poderão ser utilizados livremente pela Multisegmentos. 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(vii) Caso aprovada a matéria do item (vi) acima, autorizar o Administrador e o Gestor para 

que, a pedido da Multisegmentos, estes realizem todo e qualquer ato e celebrem todo e 

qualquer documento com a finalidade de processar o resgate de cotas de titularidade da 

Multisegmentos de emissão do Fundo DI Modal, da forma definida por esta Consulta, e desde 

que observados os critérios aprovados no item (vi) acima 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(viii) Ratificação da contratação do Banco Modal S.A., instituição financeira, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 30.723.886/0001-62, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, na Praia de Botafogo nº 501, Torre Pão de Açúcar, 5º Andar – Parte, Botafogo, a atuar 

como custodiante e representante da Multisegmentos para tal finalidade (“Banco Modal S.A.”), 

para a prestação de serviços de custódia e administração da conta de titularidade da 

Multisegmentos, que tem por finalidade o investimento de recursos no Brasil nos mercados 

financeiro e de capitais, nos termos da Resolução nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, do 

Conselho Monetário Nacional (“Resolução nº 4.373”), nos termos do “Contrato de Prestação de 

Serviços de Representação e Custódia para Investidor Não Residente”, celebrado em 27 de 
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setembro de 2019 entre a Multisegmentos e o Banco Modal S.A., passando o Banco Modal S.A. 

a atuar como Custodiante e representante da Multisegmentos para tal finalidade; sendo certo 

que a referida conta passará a ser utilizada para movimentação dos recursos decorrentes do 

Fundo DI Modal;  

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(ix) Caso aprovadas as matérias indicadas nos itens (ii), (vi), (vii) e (viii) acima, alterar o Acordo 

de Cotistas, nos seguintes termos, mediante a celebração do terceiro aditamento ao Acordo de 

Cotistas; 

 

(a) Alteração da cláusula 5.2 do Acordo de Cotistas e de todas as demais cláusulas que 

se façam necessárias para refletir a alteração mencionada no subitem (a) do item (ii) 

acima, de forma que a descrição do Fundo DI Bradesco seja substituída pela descrição do 

Fundo DI Modal;  

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(b) Alteração da cláusula 5.2.4 do Acordo de Cotistas para refletir a alteração 

mencionada no item (viii) acima, de forma que a descrição da conta atualmente mantida 

perante o Bradesco seja substituída pela descrição da conta aberta perante o Banco 

Modal S.A.; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(c) Alteração da cláusula 5.2.5 do Acordo de Cotistas para refletir a alteração 

mencionada no item (viii) acima, de forma que o instrumento de prestação de serviços 

celebrado com o Bradesco seja substituído pelo instrumento celebrado com o Banco 

Modal S.A.; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(d) Alteração da cláusula 5.4 do Acordo de Cotistas e de todas as demais cláusulas que 

se façam necessárias de forma a prever também o Contrato de Cessão Fiduciária Fundo 

DI Modal, nos termos do subitem (c) do item (ii)acima; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 
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(e) Incluir e alterar determinadas cláusulas no Acordo de Cotistas para prever a 

substituição da garantia, bem como as liberações tratadas nos itens (ii) e (vi) acima. 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(x) Alteração do Acordo de Cotistas nos seguintes termos, mediante a celebração do terceiro 

aditamento ao Acordo de Cotistas: 

 

(a) Alterar a Cláusula 5.1, inciso (i), do Acordo de Cotistas para substituição da Sra. 

Manuela Laranjeira Kayath pelo Sr. Mateus Tessler como pessoa chave do Gestor; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(b) Observado o disposto no item XI abaixo, e em razão das incorporações do 

Corporate NPL (conforme definido no regulamento do FIM Consolidador) e do FRD 

(conforme definido no regulamento do FIM Consolidador) pelo Creditmix (conforme 

definido no regulamento do FIM Consolidador), substituir a definição de “Fundos Legacy” 

por “Creditmix”, a definição de “FIDCs” por “Creditmix e FRA” e a definição de “Cotas 

FIDCs” por “Cotas Creditmix” nos itens em que tais substituições forem aplicáveis do 

Acordo de Cotistas; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(c) Incluir a nova Cláusula 3.2 no Acordo de Cotistas para regular eventual divergência 

de disposições entre o Acordo de Cotistas e o regulamento do FIM Consolidador; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(d) Alterar a Cláusula IV – Garantia de Rentabilidade Mínima de forma a compatibilizar 

sua redação com as aprovações aqui mencionadas; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(e) Alterar a Cláusula 5.2 e seguintes para modificar as regras referentes à liberação de 

recursos mantidos pela Multisegmentos no Fundo DI Bradesco ou no Fundo DI Modal 

(conforme o caso), de forma a prever a possibilidade (c.1) de utilização de laudo de 

avaliação elaborado com base nas últimas demonstrações financeiras do FIM 

Consolidador, com validade de um ano; e (c.2) de liberação dos referidos recursos 
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mediante constatação do Administrador e do Gestor (mediante comunicação escrita, 

cujos termos e condições substanciais deverão constar no Acordo de Cotistas) de que a 

Rentabilidade Mínima (conforme definida no Acordo de Cotistas) foi atingida, sem 

necessidade de aprovação da referida liberação em assembleia geral de cotistas do 

Fundo. Em relação ao item (c.1) supra, aprovar que as liberações a serem realizadas nos 

termos do subitem (a) do item (ii) acima, será dispensada a apresentação laudo de 

avaliação nos termos previstos no Acordo de Cotistas atualmente em vigor;  

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(f) Alterar a Cláusula 6.2 para aprovar a possibilidade de transferência, pela 

Multisegmentos, de cotas de sua titularidade de emissão do FIM Allocation Jive para os 

sócios pessoa física controladores da Jive Investments Consultoria Ltda., sociedade 

inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 12.600.032/0001-07 (“Jive Investments”) e/ou para os 

fundos de investimento cujos cotistas sejam, exclusivamente, os sócios pessoa física da 

Jive Investments; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(g) Incluir uma nova Cláusula 6.3 no Acordo de Cotistas para prever a obrigação da 

Multisegmentos de reforçar a garantia de Cessão Fiduciária prevista no Acordo de Cotistas 

caso, a qualquer momento, os recursos investidos no Fundo Bradesco ou no Fundo DI 

Modal (conforme o caso) não forem suficientes para arcar com o saldo da Rentabilidade 

Mínima; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(h) Alterar a Cláusula VIII – Compra e Venda de Cotas de forma a compatibilizar sua 

redação com o atual cenário da referida cláusula, tendo em vista que as obrigações do 

Contrato de Compra e Venda de Cotas (conforme definido no Acordo de Cotistas) já foram 

esgotadas; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(i) Excluir a Cláusula X – Condição Suspensiva, tendo em vista que a Condição 

Suspensiva (conforme definida no Acordo de Cotistas) já foi superada; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 
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(j) Alterar outras cláusulas do Acordo de Cotistas de forma a compatibilizar sua 

redação com as aprovações aqui mencionadas, conforme o caso, bem como com a atual 

situação do FIM Consolidador;  

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(xi) Ratificação das incorporações do Corporate NPL (conforme definido no Regulamento) e 

do FRD (conforme definido no Regulamento) pelo Creditmix (conforme definido no 

Regulamento), ocorridas em 27 de dezembro de 2017 e 21 de fevereiro 2019, respectivamente, 

conforme assembleias gerais de cotistas do Creditmix realizadas em 20 de dezembro de 2017 e 

em 20 de fevereiro de 2019, respectivamente;  

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(xii) Ratificação de todos os atos praticados pelo Gestor (conforme definido no Regulamento) 

em relação às alienações dos ativos integrantes das carteiras do FIM Consolidador (conforme 

definido no Regulamento), dos Fundos Legacy (conforme definido no Regulamento) e dos FIDCs 

(conforme definido no Regulamento); 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(xiii) Ratificação da subscrição e integralização, pelo FIM Consolidador, de cotas do Creditmix, 

cuja emissão foi aprovada em assembleia geral de cotistas do Creditmix realizada em 02 de 

março de 2018; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(xiv) Aprovação das seguintes alterações ao Regulamento: 

 

(a) Alteração do artigo 5.2.1 do Regulamento do Fundo, de forma a (a.1) refletir a 

incorporação do Corporate NPL (conforme definido no Regulamento) e do FRD (conforme 

definido no Regulamento) pelo Creditmix (conforme definido no Regulamento); e 

(a.2) excluir a vedação à subscrição e integralização de cotas do Creditmix  pelo FIM 

Consolidador; e (a.3) excluir o sufixo “Investimento no Exterior” de sua denominação, 

tendo em vista o percentual de 20% (vinte por cento)  para aplicação pelo Fundo, ainda 

que indiretamente, em ativos financeiros no exterior, nos termos do inciso (v) do item 5.2 

do Regulamento; 

( ) Aprovar 
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( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(b) Caso aprovada a deliberação indicada no item (a.3) acima, alterar a denominação 

do Fundo para “CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO”; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(c) Caso aprovada a matéria indicada no item (a.1) acima, a substituição da definição 

de “Fundos Legacy” por “Creditmix” e da definição de “FIDCs” por “FRA” nos itens em que 

tais substituições forem aplicáveis do Regulamento, bem como a exclusão do artigo 8.3 

do Regulamento do Fundo; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(xv) Alteração do regulamento do FIM Allocation Jive, nos seguintes termos: 

 

(a) Caso seja aprovada a matéria indicada no item (viii) acima, alteração da definição 

de “Conta 2.689”, constante no artigo 1.1, para que esta passe a ser denominada “Conta 

4.373”, refletindo, assim, a regulamentação em vigor; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(b) Excluir o termo definido “Santander” constante no item 1.1 do Regulamento, uma 

vez que este não será mais utilizado no regulamento do FIM Allocation Jive; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(c) Alteração do artigo 5.2.1 para (c.1) refletir a incorporação do Corporate NPL 

(conforme definido no regulamento do FIM Allocation Jive) e do FRD (conforme definido 

no regulamento do FIM Allocation Jive) pelo Creditmix (conforme definido no 

regulamento do FIM Allocation Jive), (c.2) refletir a alteração da referência à instituição 

administradora do Creditmix, conforme aprovação em Assembleia Geral de Cotistas do 

Fundo realizada em 05 de janeiro de 2017; (c.3) excluir a vedação à subscrição e 

integralização de cotas do Creditmix  pelo FIM Consolidador; e (c.4) excluir o sufixo 

“Investimento no Exterior” de sua denominação, tendo em vista o percentual de 20% 

(vinte por cento)  para aplicação pelo FIM Allocation Jive, ainda que indiretamente, em 

ativos financeiros no exterior, nos termos do regulamento;  
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( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(d) Caso aprovada a deliberação indicada no item (c.4) acima, alterar a denominação 

do FIM Allocation Jive para “JIVE DISTRESSED ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO”; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(e) Caso aprovada a matéria indicada no item (xi) acima, a aprovação da substituição 

da definição de “Fundos Legacy” por “Creditmix” e da definição de “FIDCs” por “FRA” nos 

itens em que tais substituições forem aplicáveis do regulamento do FIM Allocation Jive, 

bem como a exclusão do artigo 8.3 do regulamento do FIM Allocation Jive;  

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(f) Caso aprovada a matéria indicada no item (ii) acima, alteração do artigo 11.2 de 

forma que a descrição do Fundo DI Bradesco no referido artigo seja substituída pela 

descrição do Fundo DI Modal; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(g) Caso aprovada a matéria indicada no item (viii) acima, alteração do artigo 11.2.3 de 

forma que a descrição da conta atualmente mantida perante o Bradesco seja substituída 

pela descrição da conta a ser aberta perante o Banco Modal S.A.; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(h) Caso aprovada a matéria indicada no item (viii) acima, alteração do artigo 11.2.4 de 

forma que o instrumento de prestação de serviços celebrado com o Bradesco seja 

substituído pelo instrumento celebrado com o Banco Modal S.A.; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(xvi) Alteração do regulamento do FIM Consolidador, nos seguintes termos: 

 

(a) Alteração do artigo 5.2 para (c.1) refletir a incorporação do Corporate NPL 
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(conforme definido no regulamento do FIM Consolidador) e do FRD (conforme definido 

no regulamento do FIM Consolidador) pelo Creditmix (conforme definido no regulamento 

do FIM Consolidador), (c.2) refletir a alteração da referência à instituição administradora 

do Creditmix, conforme aprovação em Assembleia Geral de Cotistas do Fundo realizada 

em 05 de janeiro de 2017 e Assembleia Geral de Cotistas do FIM Consolidador realizada 

em 05 de janeiro de 2017; (c.3) excluir a vedação à subscrição e integralização de cotas 

do Creditmix  pelo FIM Consolidador; e (c.4) excluir o sufixo “Investimento no Exterior” 

de sua denominação, tendo em vista o percentual de 20% (vinte por cento)  para aplicação 

pelo FIM Allocation Jive, ainda que indiretamente, em ativos financeiros no exterior, nos 

termos do regulamento;  

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(b) Caso aprovada a deliberação indicada no item (a.4) acima, alterar a denominação 

do FIM Consolidador para “JIVE DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 

CRÉDITO PRIVADO”; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(c) Caso aprovada a matéria indicada no subitem (a) do presente item, a aprovação da 

substituição da definição de “Fundos Legacy” por “Creditmix” e da definição de “FIDCs” 

por “FRA”  nos itens em que tais substituições forem aplicáveis do regulamento do FIM 

Consolidador, bem como a exclusão do artigo 7.3 do regulamento do FIM Consolidador;  

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(d) Exclusão a definição de “Santander Securities Services” constante no artigo 1.1, 

tendo em vista que esta não será mais utilizada no regulamento do FIM Consolidador em 

razão das alterações mencionadas no subitem (a) do presente item; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(xvii) Caso aprovadas as matérias indicadas nos Itens (ii), (viii) e subitem (f) do item (x), a 

alteração do “Contrato de Cessão Fiduciária de Cotas em Garantia”, celebrado entre a 

Multisegmentos, o Fundo e o FIM Allocation Jive e o Administrador, conforme alterado, nos 

seguintes termos:   
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(d) Alterar todas as cláusulas que se façam necessárias para refletir a alteração 

mencionada no subitem (a) do Item (ii) acima, de forma que a descrição do Fundo DI 

Bradesco seja substituída pela descrição do Fundo DI Modal; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(e) Alterar todas as cláusulas que se façam necessárias para refletir a alteração 

mencionada no Item (viii) acima, de forma a alterar a representação da Multisegmentos; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(f) Incluir nova cláusula, bem como alterar todas as cláusulas que se façam 

necessárias, para refletir a aprovação mencionada no subitem (f) do Item (x) acima, de 

forma a permitir a cessão de cotas do FIM Allocation Jive, nos termos aprovados acima. 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(xviii) Autorizar o Administrador para implementar as alterações aprovadas e assinar 

instrumentos mencionados acima, bem como nos demais instrumentos que se façam 

necessários, no intuito de refletir as alterações acima, caso aprovadas: 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

(xix) Aprovar a orientação de voto a ser proferido pelo Gestor na assembleia geral de cotistas 

ou consulta formal aos cotistas do FIM Consolidador, de acordo com os itens (ii) a (x) e (xvi) 

acima; 

( ) Aprovar 

( ) Reprovar 

Ressalvas:____________________________________________________ 

 

 

Atenciosamente, 

____________________________________ 

Cotista: 

CNPJ ou CPF: 

Representado por: 

 

 

 


