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TC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 
CRÉDITO PRIVADO 

CNPJ nº 39.322.671/0001-04 (“Fundo”) 

 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 
REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2021 

 

01. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 20 dias do mês de setembro de 2021, às 10h, na sede 
social da WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA. , ao município de 
Porto Alegre, RS, na Av. Osvaldo Aranha, nº 720, sala 201, administradora do Fundo 
(“Administradora”). 

 
02. CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do artigo 67, § 6º, da Instrução nº 555 da Comissão de 
Valores Mobiliários, de 17 de dezembro de 2014 (“Instrução CVM nº 555/14”), conforme alterada. 

 

03. MESA: Thiago da Fonseca Vicente – Presidente 
Lourenço Brasil - Secretário 

 
04. PRESENÇA: Cotistas representando a totalidade das Cotas emitidas. Presente ainda os 
representantes da Administradora, da Gestora, da Nova Administradora e da Nova Gestora. 

 

05. ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES: 
 
I) SUBSTITUIÇÃO DA ATUAL ADMINISTRADORA DO FUNDO 

 
O cotista aprovou a substituição da atual Administradora do Fundo, a WARREN CORRETORA DE 
VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA., com sede no município de Porto Alegre, RS, na Av. 
Osvaldo Aranha, nº 720, sala 201, CEP 90035-191, inscrita no CNPJ sob o nº 92.875.780/0001-31, 
Carta Patente A-67/3330, Ato Declaratório nº 9.310, de 10/05/2007, doravante designada 
abreviadamente “WARREN”, pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede na Praia de Botafogo, nº 501, Torre Corcovado, 
5º andar – parte, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23, 
devidamente autorizada pela CVM para prestação do serviço de administração de carteira de valores 
mobiliários através do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006, doravante designada 
abreviadamente “Nova Administradora”, a partir do fechamento do dia 29 de setembro de 2021 (“Data 
da Transferência”), a qual, por meio de seus representantes legais ao final assinados, declarou aceitar 
desempenhar as funções de administração do Fundo, de acordo com as premissas contidas na presente 
ata. 

 

A WARREN assume a responsabilidade por todos os atos relativos ao Fundo que tenham sido 
realizados ou originados antes da Data da Transferência, bem como a obrigação de comunicar à CVM 
– Comissão de Valores Mobiliários sua substituição como Administradora do Fundo e as deliberações 
desta Assembleia, e ainda, transferir, a partir da Data da Transferência, a totalidade dos ativos e os valores 
componentes da carteira do Fundo, apurados até a Data de Transferência, deduzidas todas as taxas e 
despesas devidas pelo Fundo, incluindo, mas não se limitando, às Taxas de Administração e Performance, 
se houver, calculadas de forma pro rata temporis, considerando o número de dias corridos até a Data de 
Transferência, para a Nova Administradora e o novo custodiante do Fundo, conforme indicado abaixo, 
conforme o caso. 

 

Após a comunicação feita pela WARREN, compete à Nova Administradora: (i) confirmar, no sistema 
de recebimento de informações da CVM, que passará a exercer as atividades de administração do 
Fundo a partir da Data de Transferência; (ii) comunicar à ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades 

https://www.warrenbrasi.com/


Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda 
https://www.warrenbrasi.com Página 2 de 6 

Internal Use Only 

 

 

dos Mercados Financeiro e de Capitais, que passará a exercer as atividades de administração do Fundo; 
e (iii) proceder às alterações do Fundo no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, junto à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 
O cotista neste ato aprova todos os atos de administração do Fundo praticados pela WARREN no período 
em que esteve sob sua administração, bem como as contas e as demonstrações contábeis do Fundo até a 
Data da Transferência, dando-lhe ampla, total e irrestrita quitação. 

 

Competirá à WARREN, ainda, enviar ao cotista do Fundo, no prazo regulamentar, documento contendo as 
informações sobre os rendimentos auferidos no ano civil até a Data da Transferência, bem como outros 
documentos que devam ser enviados ao cotista do Fundo nos termos da regulamentação em vigor, tais 
como extrato mensal, considerando o período em que o Fundo esteve sob sua administração. 

 
Decidiram os presentes que todas as despesas legalmente atribuídas ao Fundo, inclusive as despesas e 
honorários relativos à auditoria da transferência e às demonstrações contábeis e contas do Fundo, e 
incorridas até a Data da Transferência, deverão ser provisionadas e debitadas do Fundo até aquela data e, 
se ainda não tiverem sido pagas, correrão por conta do Fundo e serão pagas mediante solicitação e 
comprovação da WARREN perante a Nova Administradora, a qual providenciará os pagamentos com 
base na documentação apresentada. 

 
A WARREN conservará a posse da documentação contábil e fiscal do Fundo, relativa às operações 
ocorridas até a Data de Transferência, obrigando-se a fornecer cópia de tal documentação dentro dos 
prazos estipulados pelos órgãos reguladores sempre que solicitado pela Nova Administradora ou por 
qualquer autoridade fiscalizadora, sendo que as obrigações fiscais decorrentes dos fatos geradores 
ocorridos a partir da Data de Transferência, inclusive, caberão à Nova Administradora. 

 
A WARREN enviará à Nova Administradora, desde o 5º (quinto) dia útil até a Data de Transferência, as 
informações do ativo do Fundo, inclusive os relatórios de carteira, extratos das clearings (CBLC; B3; SELIC; 
SOMA) e relatórios de posições dos depósitos em margem; 

 

A WARREN se responsabiliza pelo recolhimento de qualquer multa em razão da falta de entrega em atraso 
de demonstrações financeiras, informes mensais no período anterior à Data de Transferência, pelo não 
recolhimento ou recolhimento a menor de todo e qualquer tributo que a legislação lhe tenha atribuído a 
responsabilidade pelo recolhimento e, cujo contribuinte seja o Fundo, seus prestadores de serviços e o 
cotista único/os cotistas do Fundo, relativamente aos fatos geradores ocorridos até a Data de Transferência. 

 
 

A WARREN obriga-se a entregar à Nova Administradora: 
 
a) no prazo de até 3 (três) dias úteis após a Data da Transferência, uma via original da presente ata, 
devidamente assinada; 

 
b) no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da Data da Transferência, cópias de toda a documentação 
societária do Fundo, inerente ao período em que o Fundo esteve sob sua administração e, em 60 (sessenta) 
dias corridos após a Data de Transferência o acervo original do Fundo, incluindo, se houver, atas de 
assembleias de cotistas; 

 

c) no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da Data da Transferência, parecer dos auditores 
independentes relativo às demonstrações contábeis e contas do Fundo, com base no encerramento do 
último exercício social, bem como a auditoria de transferência, que será elaborada com base no Patrimônio 
Líquido do Fundo apurado na Data da Transferência, considerando o período compreendido entre o 
encerramento do último exercício social do Fundo e a Data da Transferência; 
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d) no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da Data da Transferência, os códigos do Fundo na ANBIMA; 
 
e) a partir da Data da Transferência, as contas do Fundo na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC e nos demais ambientes de negociação, conforme aplicáveis; 

 

f) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis antes da Data da Transferência, os registros da base cadastral 
do cotista do Fundo, da posição e histórico de movimentação do cotista do Fundo, incluindo sua situação 
fiscal, relativamente às perdas sujeitas à compensação futura, caso existam, bem como quaisquer 
alterações ocorridas nessas informações até a Data de Transferência para que a Nova Administradora 
possa tomar as providências necessárias a compensá-los, seja por ocasião dos rendimentos apurados em 
cada período de incidência do imposto de renda ou em resgates futuros e os respectivos Ficha Cadastral e 
Termo de Adesão e, ainda, a cópia dos documentos que amparam eventuais bloqueios de cotas do Fundo; 

 

g) A WARREN declara à Nova Administradora que até a presente data, não existem demandas judiciais 
em que o Fundo figure como parte, razão pela qual, compromete-se a informar à Nova Administradora 
acerca de eventuais demandas judiciais que venham a ser conhecidas posteriormente a realização desta 
assembleia até a Data da Transferência; 

 
h) no prazo de até 3 (três) dias úteis antes a Data de Transferência, toda a documentação representativa 
dos ativos detidos pelo Fundo tais como, mas não se limitando as cédulas, cópia da análise de crédito de 
emissores de ativos, cópia de ata do comitê de crédito da Gestora com aprovação das operações, bem 
como todo o acervo de documentos pertinentes aos ativos pertencentes ao Fundo; 

 
Realizará o encerramento de quaisquer distribuições de cotas em aberto, incluindo eventuais ofertas seja 
via Instrução CVM nº 476, nº 555/14 ou nº 400, sendo certo que novos aportes dependerão de novas ofertas, 
que poderão ser deliberadas pelos cotistas, reunidos em assembleias gerais. 

 
Caso o Fundo apresente desenquadramento que afete a condição tributária do Fundo e/ou seja fator 
determinante na decisão de investimento de investidores ou potenciais investidores, a WARREN deve 
registrar a existência e a causa do desenquadramento do Fundo. 

 
A WARREN, bem como seus diretores responsáveis pelas atividades do Fundo perante a Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ficam, a partir da Data da 
Transferência, exonerados de suas obrigações, sendo respectivamente substituídos pela Nova 
Administradora e por seus respectivos diretores, quais sejam os Sr. Allan Hadid, inscrito no CPF/ME sob 
nº 071.913.047-66, perante à CVM e o Sr. João Marcello Dantas Leite, inscrito no CPF/ME sob 
nº 013.849.777-08 como responsável pelo Fundo perante a RFB. 

 

A WARREN se compromete a cancelar, em até 2 (dois) dias úteis após a Data de Transferência e após a 
realização dos informes necessários de acordo com a regulamentação em vigor, o Global Intermediary 
Identification Number (“GIIN”) do Fundo, devendo a Nova Administradora cadastrar um novo GIIN para o 
Fundo, em atendimento à norma denominada Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA; 

 
A WARREN permanecerá responsável ainda pelos seguintes eventos abaixo relacionados: 

 
a) prestação de informações às autoridades reguladoras, autorreguladores e fiscalizadoras, 
relativamente ao período, até a Data da Transferência, inclusive, em que o Fundo esteve sob sua 
administração; 

 
b) atendimento à fiscalização do Banco Central do Brasil, CVM e das demais entidades reguladoras, 
autorreguladores e fiscalizadoras, sempre que por elas exigido qualquer esclarecimento relativo ao período 
até a Data da Transferência, inclusive, em que o Fundo esteve sob a sua administração; 
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c) preparação e envio, à Receita Federal do Brasil, da Declaração de Imposto de Renda retido na 
Fonte relativa ao período até a Data da Transferência, inclusive, em que o Fundo esteve sob sua 
administração; 

 
d) recolhimento de todo e qualquer tributo cujo contribuinte seja o Fundo, seus prestadores de serviços 
e o cotista do Fundo, bem como por eventual multa pelo não recolhimento ou recolhimento a menor de todo 
e qualquer tributo que a legislação lhe tenha atribuído a responsabilidade pelo recolhimento, até a Data da 
Transferência, inclusive, ou relativamente aos fatos geradores ocorridos até a Data da Transferência, 
inclusive; 

 

e) quaisquer questionamentos de autoridades fiscalizadoras e/ou demandas administrativas ou 
judiciais relacionadas à regularidade e atualidade da documentação cadastral e de suitability do cotista, 
responsabilizando-se por eventuais falhas verificadas no período de sua administração, bem como pelo 
ressarcimento da Nova Administradora por eventuais prejuízos sofridos que venham a decorrer, 
comprovadamente, por ação ou omissão, única e exclusiva, da Administradora ou de partes relacionadas 
a esta, no período em que o Fundo esteve sob sua administração. Sem prejuízo do disposto acima, o cotista 
se compromete a: (i) manter os seus dados cadastrais atualizados perante a Nova Administradora; (ii) 
fornecer os documentos comprobatórios das respectivas alterações; e (iii) fornecer informações e 
documentos que eventualmente venham a ser solicitados pela Nova Administradora, de acordo com o 
disposto na regulamentação vigente. 

 

II) ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DO FUNDO PARA A SEDE SOCIAL DA NOVA ADMINISTRADORA 
 
Foi aprovada, por unanimidade, a alteração do endereço do Fundo para o endereço da sede social do Nova 
Administradora. 

 
III) SUBSTITUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE GESTÃO, CUSTÓDIA, DISTRIBUIÇÃO, 
CONTROLADORIA E AUDITORIA DO FUNDO 

 

Foi aprovada a transferência da prestação do serviço de gestão da HIGH GESTÃO E 
INVESTIMENTOS LTDA., com sede na Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2690, sala 1415, Goiânia, GO, 
CEP 74810-100, inscrita no CNPJ sob o nº 08.647.754/0001-40 (“Gestora”), pela TG CORE ASSET 
LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 13.194.316/0001 -03, com sede à Rua 72, nº 
325, quadra C14, Lote 10/13, sala 1907, Condomínio Trend Office Home, Jardim Goiás, Goiânia, GO, 
CEP 74.805-480, devidamente autorizada a prestação da atividade de administração de carteira de 
valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 13.148, de 23 de julho de 2013 (“Nova Gestora”); 

 

Foi aprovada a contratação do BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira, inscrito no CNPJ sob 
o nº 30.306.294/0001-45, que passará a exercer, a partir da Data da Transferência, os serviços de 
tesouraria e custódia dos títulos e valores mobiliários e demais ativos financeiros integrantes da 
carteira do Fundo, bem como o de distribuição, de forma que a Nova Administradora poderá celebrar 
os documentos necessários para efetivar tal contratação. Os serviços de controladoria, escrituração de 
cotas serão prestados ao Fundo pela Nova Administradora. 

 
Foi aprovada a substituição dos serviços de auditoria independente do Fundo para a empresa Baker 
Tilly Brasil RS Auditores Independentes S/S, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul, na Avenida Nilo Peçanha nº 724/502, CEP 90470-000, inscrita no CNPJ sob nº 
21.601.212/0001 -02 para realização da auditoria de transferência. 

 
IV) ALTERAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 

 
Foi aprovada a alteração do endereço eletrônico disponível na rede mundial de computadores, bem 
como os números de telefones para prestação de serviço de atendimento ao cotista. 
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V) ALTERAÇÃO DO FORO DE ELEIÇÃO 
 
Aprovada a alteração do foro de eleição para a comarca de São Paulo, SP. 

 
VII) POLÍTICA DE INVESTIMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Alteração da Política de Investimento do Fundo para que o Fundo adote a alocação de, no mínimo, 95% 
(noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento de diferentes 
classes e permitir a alocação de até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do Fundo em operações em 
mercado de derivativos. 

 
Alteração da taxa de administração do Fundo para que passe a constar na forma do quadro abaixo, sendo 
que todos os valores expressos na coluna “Mínimo Mensal” deverão ser corrigidos anualmente, sempre no 
mês de janeiro, pela variação do IPCA: 

 
Patrimônio Líquido Taxa % a.a. Mínimo Mensal (R$) 

Até R$ 15.000.000,00 0,24 3.000,00 

De R$ 15.000.000,01 a R$ 30.000.000,00 0,12 3.000,00 

De R$ 30.000.000,01 a R$ 50.000.000,00 0,12 5.000,00 

De R$ 50.000.000,01 a R$ 100.000.000,00 0,12 10.000,00 

De R$ 100.000.000,01 a R$ 200.000.000,00 0,09 15.000,00 

Acima de R$ 200.000.000,01 0,04 15.000,00 

 

VIII) ALTERAÇÃO INTEGRAL E CONSOLIDAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO 
 
Face às deliberações acima, o cotista, neste ato, aprova a alteração integral, bem como a consolidação do 
Regulamento do Fundo, que passará a vigorar nos exatos termos do Regulamento anexo à presente Ata, 
contemplando, inclusive, todas as demais adequações redacionais necessárias aos padrões da Nova 
Administradora. 

 
O novo Regulamento do Fundo passará a vigorar, na íntegra, a partir da Data da Transferência, conforme 
texto lido, aprovado neste ato e anexo à presente ata, sendo certo que a WARREN não tem qualquer 
responsabilidade sobre os termos e condições estabelecidos no mesmo. 

 
O cotista neste ato, representando a totalidade das cotas emitidas, declara-se ciente das deliberações 
acima aprovadas e dispensa a WARREN do envio do resumo da deliberação da presente ata, conforme os 
termos do artigo 77 da Instrução CVM nº. 555/14. 

 

Oferecida a palavra aos presentes, ninguém se manifestou. 
 
6. ENCERRAMENTO: 

 
Lavrada, lida e achada conforme, foi esta ata assinada por todos os presentes. 

 
 
 

 
Thiago da Fonseca Vicente 

Presidente 
Lourenço Brasil 

Secretário 
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Página complementar de assinatura da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do TC Fundo de 
Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado, realizada em 20 de 

setembro de 2021 

 
 
 

WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA. 

 
 

HIGH GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA. 

 
 

TG CORE ASSET LTDA. 

 
 

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS 
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