
 

 DA #11541779 v8 

PRECATÓRIOS SELECIONADOS IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS 

CNPJ nº 40.054.680/0001-40  

(“Fundo”) 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

 

01. DATA, HORA, LOCAL:  

 

Às 9:30 horas do dia 05 de abril de 2021, nas dependências da MODAL DISTRIBUIDORA DE 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 

na Praia de Botafogo, n.º 501 – Bloco I, 5º andar, CEP 22250-040 (“Administradora”). 

 

02. MESA:  

 

Presidente: Ludmila M. Imamura 

Secretária: Fernanda M. P. Gonzalez 

 

03. PRESENÇA:  

 

Dispensada, nos termos da Cláusula 20.5.1 do regulamento do Fundo (“Regulamento”), a 

convocação em razão da presença do cotista proprietário das cotas, todas subordinadas, de 

emissão do Fundo (“Cotista”), conforme a Lista de Presença anexa a esta Ata (Anexo I – Lista de 

Presença). Estiveram, igualmente presentes, os representantes legais da Administradora e da 

Jive Asset Gestão de Recursos Ltda., na qualidade de gestora do Fundo (“Gestora”). 

 

04. ORDEM DO DIA: 

 

(i) Deliberar sobre a alteração do Regulamento para: 

 

(a) alterar o nome do Fundo de “Precatórios Selecionados IV - Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados”, para “JCI I - Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados”; 

 

(b) alterar a quantidade de classes de cotas do Fundo, estabelecendo que o Fundo 

seja composto por apenas uma única classe de cotas (“Cotas”), bem como para 

descrever os direitos, obrigações, características, classificação de risco, vantagens, 

condições de emissão, integralização e amortização desta classe única de Cotas, 

inclusive com relação à admissibilidade de integralização de Cotas por meio de direitos 

creditórios; 
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(c) em decorrência da deliberação (b) anterior, estabelecer que a totalidade das 

cotas subordinadas atualmente em circulação passarão a ser consideradas como Cotas 

de classe única; 

 

(d) alterar a política de investimento do Fundo; 
 

(e) em decorrência da deliberação (d) anterior, dispor sobre as regras inerentes à 

administração dos Ativos Alvo, em caso de cotitularidade; 

 

(f) alterar as funções do agente de cobrança, que passará a ser designado como 

“Consultor Especializado”; 

 

(g) alterar o capítulo referente aos fatores de risco do Fundo; e 
 

(h) alterar os demais Capítulos e previsões do Regulamento que tratem de assuntos 

de interesse do Cotista, além dos casos já expressos nos incisos acima, conforme texto 

consolidado do Regulamento constante no Anexo III – Regulamento Consolidado. 

  

(ii) Deliberar sobre a incorporação dos ativos referentes à Cisão Parcial (conforme abaixo 

definida), com base no fechamento do expediente bancário do último dia útil disponível, e a 

consequente versão, ao Fundo, da parcela cindida equivalente a, aproximadamente, 84,57% do 

patrimônio do Fundo de Gestão e Recuperação - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não Padronizados, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 35.880.835/0001-68, também administrado 

pela Administradora e gerido pela Gestora (“Fundo Cindido”), conforme descrito e aprovado na 

assembleia geral de cotistas  do Fundo Cindido (“Parcela Cindida”). 

 

(iii) Deliberar sobre a segunda emissão de Cotas, no montante total de até 

R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) (“2ª Emissão”), de acordo com os termos e 

condições descritos no suplemento anexo a esta Ata (Anexo II – Suplemento da 2ª Emissão de 

Cotas);  

 

(iv) Deliberar sobre a aprovação de eventual conflito de interesses envolvendo a Gestora, a 

Administradora e o Fundo, acerca da possibilidade de aquisição ou alienação, conforme o caso, 

pelo Fundo, de Ativos Alvo de titularidade de fundos de investimento administrados pela 

Administradora e geridos pela Gestora, ou de sua titularidade para tais fundos, conforme consta 

no Regulamento do Fundo correspondente ao Anexo III – Regulamento Consolidado desta ata; 

e 

 

(v) Em caso de aprovação das deliberações acima, promover ajustes formais ao 

Regulamento, de forma que a nova versão do Regulamento passará a vigorar conforme o Anexo 
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III – Regulamento Consolidado desta Ata, consolidando as modificações aprovadas e outros 

ajustes necessários. 

 

05. DELIBERAÇÕES:  

 

(i) Foi aprovada pelo Cotista titular de 100% (cem por cento) das cotas emitidas pelo 

Fundo: 

 

(a) a alteração do nome do Fundo de “Precatórios Selecionados IV - Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados”, para “JCI I - Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados”; 

 

(b) a formação do Fundo por apenas uma única classe de Cotas. Em decorrência de 

tal deliberação, o Regulamento do Fundo trará os respectivos direitos, obrigações, 

características, classificação de risco, vantagens, condições de emissão, integralização e 

amortização das Cotas, inclusive com relação à admissibilidade de integralização de 

Cotas por meio de direitos creditórios, de acordo com o previsto no Regulamento; 

 

(c) em decorrência da deliberação (b) anterior, foi decidido que as cotas 

subordinadas atualmente emitidas pelo Fundo passarão a ser consideradas como Cotas 

de classe única; 

 

(d) a alteração da política de investimento do Fundo, de acordo com o previsto no 

Regulamento; 

 

(e) em decorrência da deliberação (d) anterior, foi aprovada a disposição sobre as 

regras inerentes à administração dos Ativos Alvo, em caso de cotitularidade, de acordo 

com o previsto nas Cláusulas 13.3 e seguintes do Regulamento; 

 

(f) a alteração das funções do agente de cobrança, que passará a ser designado 

como “Consultor Especializado”, de acordo com o previsto no Regulamento; 

 

(g) a alteração do Regulamento para a alteração da Cláusula 14.3 e seguintes 

referente aos fatores de risco do Fundo, a fim de dispor sobre, sem limitação, riscos 

decorrentes dos Ativos Alvo que integrarão a política de investimento do Fundo; e 
 

(h) conforme elencado pelo Cotista, a alteração dos demais Capítulos e previsões 

do Regulamento que tratem de assuntos de seus interesses, além dos casos já expressos 

nos incisos acima, conforme texto consolidado do Regulamento constante no Anexo III 

– Regulamento Consolidado desta Ata. 
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(ii) Na presente data, a assembleia geral de cotistas do Fundo Cindido (“AGC”), aprovou a 

versão da Parcela Cindida ao Fundo, de modo a transferir ao Fundo parcela de participação nos 

ativos do Fundo Cindido correspondente a, aproximadamente, 84,57% do total do patrimônio 

do Fundo Cindido (“Cisão Parcial”), nos termos da AGC. Conforme aprovado na AGC, a Parcela 

Cindida corresponderá à titularidade dos Créditos (conforme definidos no Contrato de Cessão) 

oriundos de determinadas relações jurídicas consubstanciadas nos instrumentos descritos e 

caracterizados no Anexo A do Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de 

Créditos e Outras Avenças, celebrado em 26 de janeiro de 2021, entre o Banco BTG Pactual S.A., 

inscrito no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45, na qualidade de cedente, e o Fundo Cindido, na 

qualidade de cessionário, pelo valor de R$ 197.496.283,98 (cento e noventa e sete milhões, 

quatrocentos e noventa e seis mil e duzentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), 

conforme apurado em 1º de abril de 2021, com base no seu preço de aquisição, atualizado 

mensalmente, de acordo com o modelo de marcação a mercado baseado em 3 (três) fatores 

principais, quais sejam: (1) projeção de despesas diretas dos Créditos (custas processuais, 

advogados responsáveis pelos acompanhamentos processuais, consultoria especializada, 

intermediário na negociação com devedores, impostos pagos na adjudicação de bens, entre 

outros); (2) projeção da curva de recuperação esperada dos Créditos, baseada na precificação 

inicial e atualizada a cada mês de acordo com a progressão dos esforços de cobrança (processo 

judicial, negociações com devedores, bens encontrados e perspectiva de venda, entre outros); 

e (3) a taxa de desconto aplicada ao fluxo líquido projetado de receitas e despesas, definida na 

precificação e compra dos Créditos.  

 

Foi aprovada pelo Cotista titular de 100% (cem por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, a 

incorporação dos ativos acima referidos, com base no fechamento do expediente bancário, e a 

consequente versão, ao Fundo, da Parcela Cindida. Em decorrência da reorganização do Fundo 

Cindido no âmbito da Cisão Parcial acima indicada, o Fundo emitirá, nesta data, 

189.058.113,690259 Cotas em favor do Cotista, considerando a parcela do patrimônio do Fundo 

Cindido a ser incorporada pelo Fundo e o valor unitário das Cotas apurado nos termos do 

Regulamento, cujo volume integrará a 2ª Emissão de que trata o inciso (iii) abaixo. 

 

(iii) Foi aprovada pelo Cotista titular de 100% (cem por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, 

a realização da 2ª Emissão de Cotas, a qual será objeto de oferta pública com esforços restritos 

de colocação, nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada 

(“Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”, respectivamente), cujo valor total de emissão 

considera: (a) o valor da Parcela Cindida, e (b) recursos adicionais a serem captados e 

direcionados de acordo com a política de investimento do Fundo. A 2ª Emissão de Cotas e a 

Oferta Restrita contarão com as características indicadas no Anexo II – Suplemento da 2ª 

Emissão de Cotas desta Ata. 
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(iv) Foi aprovada, pelo Cotista titular de 100% (cem por cento) das cotas emitidas pelo 

Fundo: 
 

(a) a possibilidade de alienação, pelo Fundo ao JCI II – Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados, inscrito no CNPJ sob o nº 40.054.735/0001-12, 

ao JCI III – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, inscrito 

no CNPJ sob o nº 40.054.747/0001-47, e ao DARP JIVE Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados, inscrito no CNPJ sob o nº 35.880.735/0001-31, 

todos fundos de investimento administrados pela Administradora e geridos pela 

Gestora, dos seguintes Ativos Alvo: 

 

(a).2. (1) de forma prioritária em relação aos Direitos Creditórios Mendo IV Mezanino, 

nos termos e nos limites da Escritura Pública, do respectivo Contrato de Cessão e do 

Acordo Operacional: (i) os direitos creditórios de valor controverso em discussão no 

âmbito da Ação de Indenização, avaliados em R$ 424.000.000,00 (quatrocentos e vinte 

e quatro milhões de reais), à data-base de junho de 2020, livres e desembaraçados de 

quaisquer ônus, gravames ou restrições, juntamente com os seus os respectivos 

encargos, juros e acessórios incidentes; (ii) quaisquer créditos, atuais e futuros, 

decorrentes de principal, juros, encargos, reajustes monetários, despesas e/ou custos, 

bem como o(s) correspondente(s) Precatório(s) e/ou Pré-Precatórios, conforme o caso, 

relacionados com o item (i) anterior; (iii) todos os direitos relacionados com os itens 

anteriores, principais ou acessórios, seja por força da Ação de Indenização ou da 

legislação aplicável, incluindo direitos reais de garantia, garantias fidejussórias, 

alienação fiduciária de bens e/ou direitos, privilégios, preferências, prerrogativas, 

seguros e ações relacionadas, bem como valores, bens, benefícios econômicos e demais 

vantagens aos quais fazem jus; e (2) quaisquer ativos, cotas de fundos de investimento 

e/ou instrumentos de investimento em geral, que, direta ou indiretamente, viabilizem 

o investimento pelo Fundo em qualquer dos ativos mencionados no item “1”; e 

 

(a).3. (1) (i) os direitos creditórios decorrentes de escrituras de emissão de debêntures, 

instrumentos de confissão de dívida e/ou quaisquer instrumentos de financiamento 

emitidos ou celebrados pela Estre Ambiental, que não tenham sido pagos em sua data 

de vencimento original, ainda que tenham sido prorrogados e estejam em 

adimplemento no momento da aquisição pelo Fundo, incluindo os Créditos objeto da 

Parcela Cindida; (ii) quaisquer créditos, atuais e futuros, decorrentes de principal, juros, 

encargos, reajustes monetários, despesas e/ou custos, conforme o caso, relacionados 

com o item (i) anterior; (iii) todos os direitos relacionados com os itens anteriores, 

principais ou acessórios, seja por força de processos de execução judicial ou 

extrajudicial, recuperação judicial, falência, liquidação judicial ou extrajudicial, 

insolvência civil, intervenção ou outros similares envolvendo a Estre Ambiental, ou da 

legislação aplicável, incluindo direitos reais de garantia, garantias fidejussórias, 
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alienação fiduciária de bens e/ou direitos, privilégios, preferências, prerrogativas, 

seguros e ações relacionadas, bem como valores, bens, benefícios econômicos e demais 

vantagens aos quais fazem jus; e (2) quaisquer ativos, cotas de fundos de investimento 

e/ou instrumentos de investimento em geral, que, direta ou indiretamente, viabilizem 

o investimento pelo Fundo em qualquer dos ativos mencionados no item “1”. 

 

(b) a possibilidade de aquisição, pelo Fundo, do DARP JIVE Fundo de Investimento 

em Direitos Creditórios Não Padronizados, inscrito no CNPJ sob o nº 35.880.735/0001-

31, administrado pela Administradora e gerido pela Gestora, do seguinte Ativo Alvo: (1) 

de forma subordinada em relação aos Direitos Creditórios Mendo IV Sênior, nos termos 

e nos limites da Escritura Pública, do respectivo Contrato de Cessão e do Acordo 

Operacional: (i) os direitos creditórios de valor controverso em discussão no âmbito da 

Ação de Indenização, avaliados em R$ 424.000.000,00 (quatrocentos e vinte e quatro 

milhões de reais), à data-base de junho de 2020, livres e desembaraçados de quaisquer 

ônus, gravames ou restrições, juntamente com os seus os respectivos encargos, juros e 

acessórios incidentes; (ii) quaisquer créditos, atuais e futuros, decorrentes de principal, 

juros, encargos, reajustes monetários, despesas e/ou custos, bem como o(s) 

correspondente(s) Precatório(s) e/ou Pré-Precatórios, conforme o caso, relacionados 

com o item (i) anterior; (iii) todos os direitos relacionados com os itens anteriores, 

principais ou acessórios, seja por força da Ação de Indenização ou da legislação 

aplicável, incluindo direitos reais de garantia, garantias fidejussórias, alienação 

fiduciária de bens e/ou direitos, privilégios, preferências, prerrogativas, seguros e ações 

relacionadas, bem como valores, bens, benefícios econômicos e demais vantagens aos 

quais fazem jus. 

 

(v) Foi aprovada pelo Cotista titular de 100% (cem por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, 

a nova versão do Regulamento, consolidando as modificações aprovadas e outros ajustes 

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

do Anexo III.  

 

Em função das deliberações ocorridas nesta assembleia, a Administradora irá providenciar 

registro da presente ata e da nova versão do Regulamento na CVM, bem como de quaisquer 

outros documentos exigidos pela regulamentação em vigor.  

 

Quaisquer termos e expressões iniciados em letra maiúscula, no singular ou plural, utilizados 

nesta Ata e nela não definidos, terão o mesmo significado que lhes é atribuído no Regulamento 

anexo. 
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06. ENCERRAMENTO: 

 

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia suspensa pelo tempo necessário à lavratura da 

presente ata que depois de lida e conferida foi por todos assinada.  

 

Confere com o original. 

 

 

___________________________ 

Fernanda M. P. Gonzalez 

Secretária 

 


