
 
 

DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 
CNPJ/ME 37.087.810/0001-37 

 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020 
 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 26 de agosto de 2020, às 10:00 horas, na sede da 
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob 
o n° 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000 
(“Administrador”), na qualidade de instituição administradora do DEVANT RECEBÍVEIS 
IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de investimento imobiliário, 
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 37.087.810/0001-37 (“Fundo”). 
 
2. PRESENÇA: Presentes os cotistas representando 100% (cem por cento) das cotas de emissão 
do Fundo (“Cotistas”), conforme assinaturas constantes na Lista de Presença de Cotistas no Anexo I a 
esta ata. Presentes, também, os representantes legais do Administrador e da DEVANT ASSET 
INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o no 28.363.263/0001-84, com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 195, 7º andar, conjunto 73, Vila Olímpia, 
CEP 04.551-010, na qualidade de gestor do Fundo (“Gestor”). 
 
3. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista o 
comparecimento da totalidade dos Cotistas, nos termos do art. 27, § 4º, do regulamento do Fundo 
(“Regulamento”).  
 
4. MESA: Presidida pelo(a) Sr(a). Bruno Eiras Martins; e secretariado(a) pelo(a) Sr(a). Ariane 
Verrone Iannarelli. 
 
5. ORDEM DO DIA: Deliberar, nos termos do art. 18, inciso XII c/c o art. 34, ambos da Instrução 
CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008 (“Instrução CVM 472”), sobre: 

 
(i) A autorização para a aquisição, pelo Fundo, de certificados de recebíveis imobiliários (“CRIs”) 
geridos, estruturados, emitidos e/ou distribuídos pelo Gestor e/ou por pessoas coligadas, controladas 
ou que de qualquer outra forma façam parte do grupo econômico do Gestor, sobretudo pela Forte 
Securitizadora S.A., ou em que quaisquer sócios do Gestor tenham participação societária, desde que 
identificadas como tal no formulário de referência do Gestor, previamente à realização da transação 
(“Partes Ligadas”), observados os critérios descritos no item 6.(i) abaixo;  

 
(ii) A autorização para a aquisição e/ou venda, pelo Fundo, de ativos que, cumulativamente ou 
não, sejam detidos por fundos de investimento administrados e/ou geridos pelo Administrador, pelo 



 
 

Gestor e/ou por Partes Ligadas ao Gestor, observados os mesmos critérios de elegibilidade descritos 
no item 6.(i) abaixo; e  

 
(iii) A autorização para a aquisição, pelo Fundo, de cotas de fundos de investimento administrados 
e/ou geridos pelo Administrador, pelo Gestor e/ou por Partes Ligadas ao Gestor, sobretudo pela 
Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda., observados os critérios descritos no item 6.(iii) abaixo. 

 
6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e após a discussão das matérias constantes da ordem 
do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os Cotistas aprovaram, nos termos do 
art. 18, inciso XII c/c o art. 34, ambos da Instrução CVM 472:  
 
(i) A aquisição, pelo Fundo, de CRIs geridos, estruturados, emitidos e/ou distribuídos pelo Gestor 
e/ou por Partes Ligadas ao Gestor, sobretudo pela Forte Securitizadora S.A., observados os seguintes 
critérios: 
 

(a) No caso de CRIs com lastro pulverizado, contar com as seguintes características: (i) 
garantias de alienação fiduciária das cotas da SPE ou hipoteca de imóveis; (ii) cessão fiduciária 
dos recebíveis; (iii) fundo de obras que cubra 100% (cem por cento) das despesas (caso tenha 
obra a incorrer); (iv) fundo de reserva de no mínimo 1 PMT; (v) razão de garantia do valor dos 
créditos sob o saldo devedor da operação de no mínimo 100% (cem por cento) da dívida; (vi) 
razão de garantia da PMT mensal do CRI sob o recebimento da carteira de no mínimo 100% 
(cem por cento); (vii) coobrigação do cedente ou aval/fiança dos sócios (quando a operação 
não for true sale da carteira); (viii) escrow account; (ix) patrimônio de afetação;  (x) contratação 
de servicer; (xi) ter prazo total de duração de, no máximo, 20 (vinte) anos, contados a partir da 
aquisição dos ativos; (xii) ser indexado a índices de inflação, como IGP-M, IPCA, INCC, IGP-DI, 
ou ser indexado a CDI; (xiii) possuir uma remuneração mínima de inflação (IGP-M, IPCA, INCC 
ou IGP-DI) + 4% (quatro por cento) ao ano, ou nos casos dos atrelados a CDI, remuneração 
mínima de 100% (cem por cento) do CDI. 
 
(b) No caso de CRI corporativo, contar com as seguintes características: garantia real ou 
aval/fiança dos sócios ou definição de covenants de endividamento (dívida liquida/EBITDA e/ou 
cobertura de juros) de acordo com o perfil/segmento da companhia. 

 
(ii) A aquisição e/ou venda, pelo Fundo, de CRIs que, cumulativamente ou não, sejam detidos por 
fundos de investimento administrados e/ou geridos pelo Administrador, pelo Gestor e/ou por Partes 
Ligadas ao Gestor, observados os mesmos critérios de elegibilidade descritos nos itens (i.a) e (i.b) 
acima; e 

 
(iii) A aquisição, pelo Fundo, de cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, 
nos termos do art. 109, da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, bem como de fundos 



 
 

de investimento imobiliário, nos termos da Instrução CVM 472, administrados e/ou geridos pelo 
Administrador, pelo Gestor e/ou por Partes Ligadas ao Gestor, sobretudo pela Hectare Capital Gestora 
de Recursos Ltda., observados os seguintes critérios: 

 
(a) No caso de cotas de fundos de investimento imobiliário: as políticas de investimento 
de referidos fundos deverão ser compatíveis com a política de investimento do Fundo; e  
 
(b) No caso de cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa: referidos 
fundos deverão ter liquidez compatível com as necessidades de caixa do Fundo e as aplicações 
neste sentido deverão respeitar as condições estipuladas na Política de Investimento do Fundo. 

 
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se 
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo(a) Presidente e Secretário(a) 
abaixo indicados. 

 
São Paulo, 26 de agosto de 2020. 

 
 
 

_________________________________ ___________________________________ 
Bruno Eiras Martins  

Presidente 
Ariane Verrone Iannarelli 

Secretário(a) 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Administrador 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA. 

Gestor 
  



 
 

 
ANEXO I 

 
[A LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO DEVANT 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, REALIZADA EM 26 DE 

AGOSTO DE 2020 ENCONTRA-SE ARQUIVADA NA SEDE DO ADMINISTRADOR] 
 


