
 

 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MELROSE MULTIESTRATÉGIA 
CNPJ nº. 13.309.354/0001-64 
 
EDITAL DE CONSULTA FORMAL 
A SER ENCERRADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2022, ÀS 17h00 E APURADA EM 12 DE 
FEVEREIRO DE 2022 (“Data de Apuração”) 

 
                                                           
A MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na 
Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco 1, Sala 501, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.389.174/0001- 01 (“Administradora”), na qualidade de 
administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MELROSE 
MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 13.309.354/0001-64 (“Fundo”), em 
conformidade com o disposto no parágrafo 2º do Artigo 25 do Regulamento do Fundo 
(“Regulamento”), vem, por meio desta, considerando que: (i) os Cotistas do Fundo não 
se manifestaram acerca das matérias submetidas à deliberação por intermédio dos 
Editais de Convocação datados de 13 e 20 de dezembro de 2021; (ii) o Fundo está em 
fase de liquidação, com data de encerramento prevista para no máximo 17 de junho de 
2022, em razão da renúncia aos serviços de administração, gestão e custódia, nos 
termos da Notificação de Renúncia enviada no dia 17 de dezembro de 2021, convocar 
os cotistas do Fundo (“Cotistas”) para deliberar, em Assembleia Geral de Cotistas a ser 
realizada por intermédio de consulta formal, com prazo para manifestação de votos até 
o dia 11 de Fevereiro de 2022 às 17h00 sobre as matérias da seguinte Ordem do Dia, 
em observância aos procedimentos previstos no Artigo 61 e seguintes do Regulamento 
do Fundo:  
 

(i) Deliberar sobre a utilização do ativo integrante da carteira do Fundo como 

pagamento de resgate das cotas do Fundo, na devida proporção de 

participação de cada cotista, mediante o recebimento de ações da companhia 

investida pelo Fundo, qual seja: Cachaça Brasileira Indústria e Comércio de 

Bebidas S.A. (“Cachaça Brasileira”), inscrita no CNPJ/ME sob o n° 

17.366.565/0001-90, na liquidação do Fundo; e 

 

(ii) Deliberar sobre a contratação da Uhy Bendoraytes & Cia Auditores 
Independentes, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 42.170.852/0001-77, para a 
elaboração das demonstrações financeiras de encerramento do Fundo, em 
conformidade com o disposto no parágrafo 6º do artigo 16 da Instrução 
579/16.  

Adicionalmente, a Administradora informa que o Fundo se encontra em fase de 

liquidação, e, se, porventura, não houver manifestação dos cotistas no prazo descrito 

neste edital, promoverá a liquidação do Fundo, em observância aos procedimentos 

previstos neste Edital, bem como está autorizada a providenciar todos os atos necessários 



 

em nome do Fundo para fins de sua liquidação no prazo previsto na regulamentação 

vigente. 
 
Acompanha a presente convocação o modelo de Manifestação de Voto (Anexo I). 
 
Informações Gerais 
 
A Manifestação de Voto poderá ser assinada e encaminhadas à Administradora através 
do e-mail assembleia@modal.com.br, cujas assinaturas poderão ser realizadas 
digitalmente em plataforma que permita a comprovação da autoria e integridade dos 
documentos.  
 
Na hipótese do voto ser proferido por procurador ou representante legal de Cotista, o 
Cotista ou seu representante deverá enviar a Manifestação de Voto também para o e-
mail assembleia@modal.com.br, acompanhado de documentação completa 
comprovando poderes de representação. 
 
Para fins de cômputo de quórum, serão considerados as Manifestações de Voto 
encaminhadas para o e-mail assembleia@modal.com.br, recebidas até o horário 
previsto neste Edital. 
 
Poderão votar nesta consulta formal os Cotistas titulares de cotas emitidas pelo Fundo 
na data desta convocação, por si, seus representantes legais ou procuradores 
constituídos há menos de 1 (um) ano, desde que referidas cotas estejam escrituradas 
em seu nome perante a instituição financeira depositária responsável pelo serviço de 
escrituração de cotas. 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 2022. 
 
 
 

MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 
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