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ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022 

            

         Realizada em 07/07/2022 

 

Participação 

 

Membros natos do Comitê de Investimentos: 

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor Superintendente  

Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo e financeiro    

   

Membros do Comitê de Investimentos:   

Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente e Gestor de Recursos     

Milena Tavares do Sacramento 

Diego Silva de Souza (membro suplente) 

 

Convidados: 

Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria administrativa e financeira 

Isis Lobo de Souza – Assessora especial I 

 

Secretária:  

Francisca Naiana Aguiar Moreira 

 

Pauta da Reunião 

  

I. Relatório de análise do Fundo Piatã; 

II. Movimentações na Carteira do ISSM; 

III. Critérios para a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). 

Anexos 

 

Relatório de análise do processo de criação de provisão de devedores duvidosos (PDD) do 

Fundo Piatã. 
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Reunião 

 

Ao sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h00min, reuniram-se 

extraordinariamente os membros do Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 

SANTOS, presidente do Comitê de investimentos e gestor de recursos do ISSM, MILENA 

TAVARES DO SACRAMENTO, DIEGO SILVA DE SOUZA, membros do Comitê de Investimentos, 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, membro nato e Diretor Administrativo e Financeiro do 

ISSM e PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, membro nato e Diretor 

Superintendente do ISSM, com a participação dos seguintes convidados: ISIS LOBO DE SOUZA, 

assessora especial I e ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete. A teor do art. 22, item I, da 

Portaria n° 77/2021, após verificação do quórum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte 

pauta: I. Relatório de análise do Fundo Piatã; II) Movimentações na carteira do ISSM; III) 

Critérios para a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). Aberta a 

reunião, o presidente do Comitê de investimentos e gestor de recursos do ISSM, CARLOS 

HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, registrou a presença dos membros e convidados supracitados. 

Em seguida passou para o primeiro item da pauta, I. Relatório de análise do Fundo Piatã, 

passando a palavra para a assessora especial I, ISIS LOBO DE SOUZA, responsável pela 

elaboração do relatório juntamente com ACÁCIA CHAVES REIS, tesoureira e chefe de gabinete. 

Explicou que o relatório apresentado está bem detalhado, com toda a documentação necessária 

para o seu entendimento.  Falou que o objetivo do relatório era analisar a criação das provisões de 

devedores duvidosos (PDD), realizada em abril pelo Fundo Piatã e que reduziu o PL em cerca de 

53,63% da carteira. O objetivo era analisar se esse processo de criação de lançamento do PDD 

respeitou as regras e se foi feito com base em algum estudo. Explicou que o PDD foi feito em 

relação aos ativos CAMAQUÃ, EXPANDIR, GRUPAL, GTEX, JNT, MURIEL E SETAH, que são 

ativos estressados, contra os quais já existem ações judiciais. Falou que o PDD foi realizado por 

dois escritórios de advocacia que prestam serviços para o Fundo Piatã. Mostrou que cada ativo 

possui sua situação jurídica detalhada, com o prognóstico de êxito ao final. Observou que a 

proposta de acordo tanto do GTEX quanto do JNT ainda não havia sido elaborada quando da 

elaboração do relatório de análise, mas que depois, a proposta de acordo foi apresentada e não foi 

aceita pelos cotistas, que entenderam que o valor oferecido era inferior a até 50% do valor devido. 

Diferentemente, a proposta de acordo do ativo MURIEL ainda não foi analisada pelos cotistas. 

Lembrou que o PDD é uma perda provisória, uma expectativa de perda, visto que se as ações 

forem bem sucedidas ou caso se consiga um acordo, o valor será ajustado. Explicou que a função 

do relatório era verificar se as decisões do administrador estavam pautadas em algum estudo, 
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solicitar esse estudo e se os procedimentos adequados foram realizados pelo administrador, o que 

foi confirmado. Falou que foram constatadas incongruências em relação às atas elaboradas, 

conforme explicação detalhada no relatório, encerrando a apresentação. O Diretor Superintendente 

e membro nato do Comitê, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES parabenizou 

as responsáveis pela elaboração do relatório, observando que o objetivo do documento era verificar 

se as avaliações haviam sido feitas, não cabendo ponderar sobre a reprecificação dos ativos, mas 

que a análise deveria ser ter sido feita em razão da queda abrupta do PL e que os erros materiais 

apresentados nas atas devem ser comunicados, para que o Comitê de Investimentos, como 

representante do ISSM, peça explicações e a eventual correção desses erros materiais. Os demais 

membros do Comitê concordaram que o relatório foi muito bem elaborado e que os erros materiais 

das atas devem ser notificados, ficando aprovado o relatório, que ficará disponível para consulta no 

portal do ISSM, como anexo dessa ata de reunião. Ato contínuo passou para o próximo item da 

pauta: II. Movimentações na carteira do ISSM. O Diretor Superintendente e membro nato do 

Comitê, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES comentou que, após a subida do 

dólar e com a recomendação da SMI Consultoria, o ideal seria desisnvestir em alguns 

investimentos no exterior. A SMI Consultoria enviou e-mail alterando sua carteira recomendada, 

reduzindo a exposição ao segmento de Investimentos no Exterior na ordem de 2% e que os 

recursos resgatados desse segmento devem ser aplicados no segmento renda fixa, 

preferencialmente em fundos CDI. Todos os membros do Comitê concordaram com as sugestões e 

após debates e considerações, ficou deliberado zerar os investimentos nos FI de Ações CAIXA FIA 

Institucional BDR Nível I (CNPJ nº 17.502.937/0001-68), Itaú FIC FIA BDR Nível I (CNPJ nº 

37.306.507/0001-88) e SAFRA FIA Consumo Americano PB BDR Nível I (19.436.818/0001-80), 

além da destinação de 20 milhões de reais para a compra de títulos públicos (NTN-B) de curto 

prazo, com vencimento até 2025, podendo dividir em mais de um vencimento e com marcação na 

curva, valor esse que será resgatado de algum dos fundos DI do Instituto. Passando para o último 

item da pauta, III. Critérios para a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária 

(CRP), o presidente do Comitê de investimentos e gestor de recursos do ISSM, CARLOS 

HENRIQUE DA ROCHA SANTOS falou que de acordo com a Portaria/MPT nº 1467 de 02/06/2022 

surgiram novos critérios para a renovação do CRP, como a vigência do regime de previdência 

complementar, que iniciou em 01/07/2022. Com a palavra, ISIS LOBO DE SOUZA explicou que o 

município de Camaçari aprovou o plano de benefícios junto à MAG Federação desde dezembro de 

2021, conforme Portaria PREVIC nº 803 de 02/12/2021. CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 

SANTOS agradeceu a explicação e falou que essas informações agora são obrigatórias. E nada 

mais havendo passível de registro, o presidente do Comitê de investimentos e gestor de recursos 
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do ISSM, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, encerrou a reunião, agradecendo a 

participação de todos e eu, FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA na qualidade de secretária 

designada pela Portaria n°57/2022, de 01 de junho de 2022 lavrei a presente ata que vai por mim e 

pelos demais assinada.  

 

 

 

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães 

Diretor superintendente / Membro nato  

 

Ernâni Bernardino Alves de Sena 

Diretor administrativo e financeiro / Membro nato 

 

Carlos Henrique da Rocha Santos 

Gestor de recursos / Membro - Presidente 

 

Milena Tavares do Sacramento 

Membro 

 

Diego da Silva de Souza 

Membro 

 

Acácia Chaves Reis 

Chefe de Gabinete 

Convidada 

 

Isis Lobo de Souza 

Assessora Especial I  

 Convidada 

Francisca Naiana Aguiar Moreira 

Secretária 

 

Assinaturas registradas eletronicamente com certificação digital. D
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DE PREVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS – 

PDD DO FUNDO PIATÃ. 

 

Elaboração: Dir. ADM/FIN e Superintendência. 

Responsáveis: Acácia Reis e Isis Lobo 

 

1. INTROITO  

Em 29/04/22, o PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 

(CNPJ: 09.613.226/0001-32), através do seu administrador, a INTRADER DTVM, enviou FATO RELEVANTE, 

comunicando aos cotistas a diminuição do seu PL em 53,63% na carteira. 

Após questionamento por parte do ISSM à Intrader, acerca de maiores explicações sobre a redução 

patrimonial ocorrida e comunicada em abril/22, a administradora informou que tal decréscimo ocorreu em 

razão do lançamento contábil de uma Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) para alguns ativos1 

constantes na carteira que estariam classificados como defaultados ou estressados, totalizando o montante 

de R$ 165.215.801,49 (cento e sessenta e cinco milhões, duzentos e quinze mil, oitocentos e um reais e 

quarenta e nove centavos), o que ocasionou a redução do PL do fundo. 

Em razão de tão relevante fato, o comitê de investimentos do ISSM solicitou que fosse instituído grupo de 

trabalho no sentido de esclarecer junto à INTRADER DTVM a motivação e todos os pormenores que 

envolveram tal decisão por parte do administrador do Fundo, bem como fosse realizada análise das 

informações e documentos que, porventura, tenham servido de lastro para a ação, a fim de fiscalizar se a 

Administradora agiu com o cuidado e cautela inerentes ao seu dever funcional. 

Neste sentido, o grupo de trabalho buscou junto à INTRADER DTVM informações e documentos hábeis a 

esclarecer como ocorreu o processo de criação dos PDDs, passando à dita análise a seguir. 

 

2. CARTEIRA DO FUNDO PIATÃ EM ABRIL/22  e a criação dos PDDS. 

Conforme comunicado aos cotistas formalizado mediante email datado de 03/05/22, enviado pela INTRADER 

DTVM, foram criados PDDs para os seguintes ativos: CAMAQUÃ, EXPANDIR, GRUPAL, GTEX, JNT, MURIEL E 

SETAH, consoante se depreende das informações constantes na carteira do fundo: 

i Recorte da 

Carteira de ativos do fundo Piatã em 29/04/22, no que tange aos PDDs realizados 

 
1 Ativos que foram objeto de PDD: CAMAQUÃ, EXPANDIR, GRUPAL, GTEX, JNT, MURIEL E SETAH. 



        

Rua Francisco Drumond, s/nº, Centro Administrativo – Camaçari – Bahia CEP: 42800-970 

3. FATOS E DOCUMENTOS QUE EMBASARAM A DECISÃO. 

Consoante afirmado pela INTRADER DTVM, a aplicação do PDD foi baseada na probabilidade de perda de 

processos judiciais relacionados ao Fundo Piatã, consoante relatório elaborado pelo escritório de advocacia 

CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, que presta serviços jurídicos ao fundo, 

patrocinando as ações judiciais em trâmite, além de Relatório de Debêntures elaborado pelo escritório 

FERRO, CASTRO NEVES, DALTRO & GOMIDE ADVOGADOS no que tange ao ativo SETAH. 

O objetivo do estudo realizado foi possibilitar e embasar a análise sobre os valores efetivamente discutidos 

e as perspectivas de recebimento de crédito nas ações envolvendo os ativos: CAMAQUÃ, EXPANDIR, GRUPAL, 

GTEX, JNT, MURIEL e SETAH . 

A consultoria jurídica não realizou a precificação dos ativos, tendo se limitado à explanar, de forma detalhada 

a situação jurídica de cada um dos casos, dando, ao final, o prognóstico de êxito em cada uma das ações. 

3.1 Relação de Ações Judiciais dos Ativos Estressados e o prognóstico de êxito apresentado 

ATIVO Nº DO 
PROCESSO 

NATUREZA JUÍZO VALOR 
ENVOLVIDO2 

STATUS 
ATUAL 

PROGNÓSTI
CO DE 
ÊXITO 

CAMAQUÃ 0013811-
0.2012.8.21.0007 

Execução/Falência Camaquã 
– RS  
2ª Vara  

R$ 
32.523.144,77 

ACORDO 
HOMOLOGADO  
- Dação em 
pagamento de 
imóvel 
localizado na 
BR-116 RS. 
Aguardando 
apreciação do 
pedido de 
liberação de 
venda do 
imóvel  

Tendo em 
vista o acordo 
realizado e 
homologado 
em 
decorrência da 
existência de 
bens de 
propriedade 
da executada, 
o prognóstico 
é de ÊXITO no 
recebimento 
do valor do 
imóvel, 
estando a 
expectativa de 
retorno 
subordinada à 
avaliação do 
mesmo e 
concretização 
da alienação. 

EXPANDIR Não informado Execução de título 
extrajudicial 
(cédula de crédito 
bancário) 

Rio de 
Janeiro – 
RJ 
10ª Vara 
Cível 

R$ 3.350.000,00 Execução 
SUSPENSA 
diante da 
ausência de 
localização de 
bens 

Face à 
ausência de 
localização de 
bens que 
garantam a 
execução, seja 
de 
propriedade 
da executada 
e/ou avalistas, 
a 
probabilidade 

 
2 Valor histórico considerado no momento do ajuizamento da ação ou o valor histórico do título a ser executado. 
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de  êxito é 
REMOTA 

GRUPAL i) 1030373-
03.2014.8.26.010
0 
 
ii) 1101660-
60.2013.8.26.010
0 
 
 

i) Execução 
(Certificado de 
Direitos 
Creditórios do 
Agronegócio 
CDCA 05/2012) 
 
ii) Execução 
(Certificado de 
Direitos 
Creditórios do 
Agronegócio 
CDCA 01/2013) 

i) São 
Paulo – 
SP 
28ª Vara 
Cível do 
Foro 
Central 
ii) São 
Paulo – 
SP 
43ª Vara 
Cível do 
Foro 
Central 
 
 
 

i) R$ 
5.000.000,00 
 
ii) R$ 
10.000.000,00 

i) Aguardando 
localização de 
bens dos 
devedores 
 
ii) Aguardando 
localização de 
bens dos 
devedores  

Êxito Possível 
do 
RECEBIMENTO 
de valores 
decorrente de 
alienação de 
imóvel 
avaliado em 
R$ 14.000,00,  
conferido à 
título de 
alienação 
fiduciária dos 
títulos 
exequendos, 
tendo sido 
requerido a 
restituição do 
valor do 
imóvel frente 
à decretação 
da falência da 
GRUPAL. O 
pedido 
encontra-se 
SUSPENSO por 
força de 
medida 
liminar 
concedida em 
sede de ação 
revocatória 
proposta pelo 
Administrador 
Judicial. 
Ressalte-se 
que o êxito 
está 
subordinado à 
localização de 
bens dos 
demais 
devedores. 

GTEX 1041602-
52.2017.8.26.010
0 

Execução em face 
dos 
fiadores/avalistas 
da CCB nº 53230/7 

São 
Paulo – 
SP 
27ª Vara 
Cível do 
Foro 
Central 
 

R$ 
30.645.207,07 

Aguardando 
julgamento 
interposto em 
face da decisão 
que 
determinou a 
penhora 
apenas sobre 
os direitos de 
01 imóvel 
específico 

Êxito PARCIAL 
do 
recebimento, 
relativo à 
metade do 
valor de 
avaliação de 
um dos 
imóveis 
penhorados 
no montante 
de R$ 
21.400.000,00 
(caso acordo 
seja aprovado 
pelos cotistas 
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do Fundo Piatã 
em AGC3) 

JNT Não informado Execução em face 
dos 
fiadores/avalistas 
da CCB nº 01 

Belo 
Horizont
e – MG  
7ª Vara 
cível 
 

R$ 
11.542.621,03 4 
 
(Crédito 
exequendo R$ 
2.060.187,46) 

Aguardando a 
localização de 
bens dos 
devedores 

Probabilidade 
de êxito 
REMOTA do 
valor do 
crédito 
exequendo 
haja vista não 
terem sido 
encontrados 
bens 
penhoráveis 
dos 
devedores. 
Proposto 
acordo para 
pagamento do 
montante de 
R$ 
1.600.000,00 a 
ser aprovado 
pelos cotistas 
do Piatã em 
AGC5 

MURIEL 0052596-
69.2011.8.26.010
0 

Recuperação 
Judicial 

São 
Paulo – 
SP 
2ª Vara 
de 
falências 
e 
recupera
ções 
judiciais  
do Foro 
Central 
 

R$ 
30.161.904,526  

As Recuperadas 
INADIMPLIRAM 
o plano de 
recuperação 
judicial e 
ofereceram 
proposta de 
acordo para 
pagamento de 
parcelas 
vencidas 7(R$ 
3.193.099,08 
em relação aos 
créditos 
quirografários 
e R$ 
3.574.901,16 
referentes aos 

Êxito 
PENDENTE  de 
aprovação de 
acordo para 
pagamento 
das parcelas 
vencidas a ser 
decidido em 
AGC.8 
No tocante às 
parcelas 
vincendas, as 
Recuperadas 
informaram 
que 
pretendem 
retomar o 
pagamento 

 
3 Posteriormente à apresentação do relatório de análise pelo escritório de advocacia, fora realizada AGC do Piatã (em 
16/05/22), tendo a MAIORIA dos cotistas REJEITADO o acordo proposto para recebimento de metade do valor de 
avaliação de imóvel relativo à GTEX.. 
4 O valor do CCB na data base 2016 era de R$ 11.542.621,03, ocorre que, diante da consolidação extrajudicial do 
imóvel garantidor, foi procedido o abatimento proporcional da dívida, passando o crédito exequendo ser de R$ 
2.060.187,46. 
5 Posteriormente à apresentação do relatório de análise pelo escritório de advocacia, fora realizada AGC do Piatã (em 
em 16/05/22 – Ata datada de 11/03/22 e registrada em 19/04/22), tendo a MAIORIA dos cotistas REJEITADO o acordo 
proposto para recebimento de metade do valor de avaliação de imóvel relativo à JNT. 
6 Do montante do crédito concursal na recuperação judicial em questão, R$ 18.097.142,71 são de natureza 
Quirografária e R$ 12.064.761,79 de natureza de Garantia Real. 
7 Pagamento em 36 parcelas mensais de R$ 188.000,01 (sendo R$ 88.697,20 referente aos créditos quirografários 
vencidos e R$ 99.302,81 referente às garantias reais). 
8 Diferentemente dos casos da GTEX e JNT, a proposta de acordo no caso MURIEL ainda não foi apresentada para 
deliberação em AGC. 
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créditos de 
garantia real) 

das mesmas 
no 2º 
semestre de 
2022. 

SETAH Não informado Execução de 
Debêntures 

Não 
informad
o 

R$ 
54.722.416,12 

O juízo 
DEFERIU a 
penhora de 
dois imóveis, 
mas os 
debenturistas 
preferiram não 
seguir com o 
registro das 
penhoras para 
evitar custos 
registrais, haja 
vista a 
existência de 
diversos outros 
credores 
(especialmente 
bancos) com 
penhora 
gravada nos 
mesmos. 

Êxito REMOTO 
haja vista que 
as pesquisas 
de busca por 
outros bens 
resultou 
infrutífera. 

 

Necessário registrar a incongruência de datas no que tange à AGC realizada para deliberar acerca da 

aprovação ou reprovação das propostas de acordo oferecidas pelos devedores nos casos GTEX e JNT. 

Em que pese na ATA da AGC constar expressamente que a mesma ocorreu no dia 11/03/22, os demais 

documentos que envolvem a questão contradizem esta afirmação, vez que, em que pese tenham sido 

utilizados para embasar a decisão que supostamente ocorrera em março/22, são posteriores a esta data. 

Exlica-se. 

A convocação enviada pela Intrader em 14/05/22 para realização de AGC em 16/05/22 tinha como um dos 

pontos da pauta: “Aprovar a proposta enviada pelos devedores para quitação das dívidas referentes aos 

ativos GTEX e JNT, no valor total de R$ 23 milhões, R$ 21,4 milhões pagos para quitação dos débitos da GTEX 

e R$ 1,6 milhões para quitação de débitos da JNT”.  

Os relatórios, pareceres e proposta de acordo que serviram para respaldar a decisão dos cotistas, enviado na 

mesma oportunidade, também datam do mês de ABRIL/22. Sendo assim, não é lógico que a ATA da AGC 

afirme que a mesma tenha ocorrido no dia 11/03/22, consoante fora registrado na CVM. 

A própria ATA que declara que a AGC em questão teria ocorrido no dia 11/03/22 somente fora registrada em 

cartório de ofícios no dia 19/04/22, pelo que, acredita este grupo de trabalho que o apontamento da data da 

AGC como tendo ocorrido em 11/03/22 tenha sido mero erro material, quando em verdade os indícios 

demonstram que a mesma teria ocorrido, em realidade, no dia 16/05/22. 

Tal hipótese é corroborada pelo email enviado em 24/02/22 com a convocação para a AGC que ocorreria em 

11/03/22, tendo como pauta “Submissão aos cotistas de três propostas de honorários advocatícios para 

defesa dos interesses do Fundo Piatã nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1135746-76.2021.8.26.0100, 

em trâmite perante a 22ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo - SP, ajuizada pelo Fundo 

Municipal de Previdência de Diamantina - FUMPREV, cotista do Fundo Piatã, com o objetivo de obrigar a 

Intrader a realizar o resgate de suas cotas - valor nominal de R$3.000.000,00 no momento de sua 
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integralização.”, logo, não havendo qualquer menção às propostas de acordo enviada pelos devedores nos 

casos GTEX e JNT.  

Posteriormente, em 15/03/22, a Intrader comunicou os cotistas por email que a consulta formal retro havia 

sido cancelada em razão do entendimento dos cotistas presentes na AGC ocorrida em 11/03/22 e após o 

envio de novas cotações por parte dos escritórios jurídicos, a consulta seria novamente colocada para análise 

e aprovação dos cotistas. 

Registre-se que não foram encontrados nos arquivos enviados, por email, pela Intrader e nem no site da CVM 

a ATA correta da AGC que teria sido realizada no dia 11/03/22, que deliberaria sobre as cotações para 

prestação de serviços jurídicos ao fundo, que, pelo que se depreende do email datado de 15/03/22 não foi 

apreciado, tendo sido solicitadas pelos presentes na AGC novas cotações. 

Por fim, anexo esboço de ATA com data de AGC de 16/05/22, enviado pela Intrader, na qual a pauta coincide 

com àquela constante da convocação de AGC de 14/05/22, ressaltando que, em que pese também constar a 

REPROVAÇÃO do acordo oferecido pelos devedores nos casos GTEX e JNT, os percentuais de votação e 

presença diferem daqueles constantes na ATA de AGC, com mesmo tema, na qual consta data de 11/03/22. 

Ressaltando que este esboço ainda não foi carreado no sistema da CVM, sendo a última ATA de AGC 

disponível àquela que supostamente teria ocorrido em 11/03/22. 

Tal divergência não tem o condão de lançar suspeitas sobre os procedimentos adotados pela Administradora, 

nem afetam a análise objeto do presente relatório exploratório, mas, para fins de registro e de melhor 

compreensão dos documentos anexos, entendeu-se por oportuno explanar a situação. 

 

4. PROCESSO DE PRECIFICAÇÃO DAS PERDAS PROVÁVEIS E DEFINIÇÃO DO MONTANTE A SER 

LANÇADO À TÍTULO DE PDD 

Segundo informações da INTRADER DTVM, a aplicação do PDD foi baseada nos relatórios processuais 

apresentados pelo escritório de advocacia CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS. Tendo como base as informações fornecidas pela consultoria jurídica, a INTRADER DTVM 

decidiu por uma análise CONSERVADORA na aplicação do PDD. 

Ressaltou ainda que o PDD aplicado é provisório, vez que as ações judiciais ainda estão em tramitação, 

podendo haver mudança favorável no cenário desenhado a depender do êxito nos processos em questão, 

uma vez que a escolha pelo viés conservador trabalha com cenários mais pessimistas ante às probabilidades 

de êxito. 

 

5. CONCLUSÃO 

Após detida e minuciosa análise de informações e documentos fornecidos pela INTRADER DTVM, a equipe 

de trabalho concluiu que o processo de PDDs realizados pelo FUNDO PIATÃ, relativo aos ativos CAMAQUÃ, 

EXPANDIR, GRUPAL, GTEX, JNT, MURIEL E SETAH, ocorrida em abril/maio de 2022 foi realizado tendo como 

base uma análise jurídica da probabilidade de êxito das ações que buscam reaver os valores inerentes aos 

ativos citados, tenso sido aplicado um viés conservador no momento de precificação das possíveis perdas. 

Este grupo de trabalho não avaliou a correição das análises jurídicas das probabilidades de êxito, nem os 

parâmetros utilizados na precificação dos possíveis prejuízos, tendo se limitado ao dever funcional de 
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fiscalizar as ações do Administrador do investimento, verificando se as decisões tiveram lastro fático e 

documental devidamente registrado. 

Sendo assim, entende este grupo de trabalho que a INTRADER DTVM, Administradora do PIATÃ FUNDO DE 

INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ: 09.613.226/0001-32) 

tomou as devidas cautelas inerentes ao processo decisório relativo ao lançamento de PDD dos ativos 

CAMAQUÃ, EXPANDIR, GRUPAL, GTEX, JNT, MURIEL E SETAH, ocorrida em abril/maio de 2022, tendo os seus 

atos respaldo em estudos e análises específicas para a finalidade pretendida, não havendo que se falar em 

ressalvas à sua conduta diante da questão em comento.  

Este grupo de trabalho encaminha o presente relatório para conhecimento, registro e aprovação por parte 

do Comitê de Investimentos do ISSM. 

Seguem anexos documentação que respaldou a elaboração deste relatório 

Camaçari, 04 de julho de 2022. 

 

ACÁCIA CHAVES REIS                                                             ISIS LOBO DE SOUZA BARROS 

Chefe de Gabinete      Assessora Especial 

 

 

 

 

 
i Recorte da Carteira de ativos do fundo Piatã em 29/04/22, no que tange aos PDDs realizados.  
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

1. FATO RELEVANTE DATADO DE 29/04/22, informando a redução do PL. 

2. Carteira de Ativos do Fundo Piatã em 29/04/22. 

3. Email enviado pela INTRADER em 13/05/22 respondendo os questionamentos apresentados 

pelo grupo de trabalho do ISSM. 

4. Email enviado pela INTRADER em 01/06/22 respondendo os questionamentos e solicitação de 

detalhamento dos procedimentos realizados pela Administradora durante o processo de 

realização do PDD após provocação do grupo de trabalho do ISSM. 

5. Documentos enviados pela Intrader que embasaram o processo de formalização dos PDDS. 
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5.1. Parecer elaborado pelo escritório CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS. 

5.2. Relatório de Debêntures elaborado pelo escritório FERRO, CASTRO NEVES, DALTRO & 

GOMIDE ADVOGADOS. 

6. Propostas de acordo dos devedores para análise dos cotistas nos casos GTEX e JNT 

6.1. Email com Proposta CCBs caso GTEX datada de 08/04/22 enviado à Gestora (GENIAL) 

6.2. Parecer de Recuperação de Créditos dos casos GTEX e JNT elaborado pelo CESCON, 

BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 

6.3. Parecer da Gestora (GENIAL) sobre a proposta apresentada pelos devedores nos casos GTEX 

e JNT. 

7. ATA de AGC que REPROVOU as propostas de acordo oferecidas nos casos da GTEX e JNT 

8. Email datado de 15/03/22, enviado pela Intrader, no qual consta a convocação e a pauta a ser 

deliberada na AGC de 11/03/22 e posterior comunicado do cancelamento da consulta formal 

que demonstra que a mesma não levou para a apreciação dos cotistas as propostas de acordo 

dos casos GTEX e JNT, pelo que o grupo de trabalho entendeu tratar-se de erro material o 

registro da data na ATA constante no item “7”, que, em verdade, provavelmente ocorreu no dia 

16/05/22, consoante convocação constante no próximo item. 

9. Email datado de 14/05/22, enviado pela Intrader, convocando os cotistas para AGC a ser 

realizada no dia 16/05/22, que teria como um dos pontos da pauta a deliberação acerca da 

proposta de acordo dos casos GTEX e JNT. 

10. Manifestação de voto do ISSM, datado de 16/05/22, na AGC que deliberou acerca das propostas 

de acordo nos casos GTEX e JNT. 

11. Esboço de ATA de AGC realizada em 16/05/22, na qual consta a deliberação 
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PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO 

PRIVADO 

CNPJ/MF nº 09.613.226/0001-32 

 

 

 

FATO RELEVANTE 

 

 

Prezados(as) Senhores(as), 

 

INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição com sede na Rua 

Joaquim Floriano, nº 1120, 5º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, Cep: 04534-0004, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 15.489.568/0001-95, autorizada pelo Ato Declaratório da CVM nº 13.646, de 05 de maio de 2014, para atuar 

como administradora de carteiras de valores mobiliários, instituição administradora do PIATÃ FUNDO DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº. 09.613.226/0001-32 (“Administrador” e “Fundo”, respectivamente), nos termos do artigo 

34, §5º, do regulamento do Fundo (“Regulamento”) informa a seus cotistas (“Cotistas”) e ao mercado: 

 

1. O fundo PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO 

CRÉDITO PROVADO apresentou diminuição em seu PL de 53,63% na carteira de 29/04/2022, decorrente do 

ajuste dos valores dos ativos com possibilidade de recebimento. Essa possibilidade de recebimento se dá pelo 

fundo ser “defaultado”. 

 

2. Diante do acima exposto, serve o presente comunicado para informar os Cotistas e o mercado que, o 

valor da cota patrimonial antes do ajuste no valor dos ativos, era de R$ 0,6099150, e passou, após o fato, a 

ser de R$ 0,28279415, representando uma diminuição de 53,63%. 

 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários no seguinte 

canal: juridico@intrader.com.br ou telefone (11) 3198.5151. 

 

São Paulo, 29 de abril de 2022. 

 

 

 

INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 
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Composição de Carteira (Fechamento)
12:13:16Data Emissão:

2199241 - PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVCarteira:

RealMoeda:29/04/2022Data Posição:

02/05/2022

1/3

Renda Fixa

%PL%RFValor LíquidoTributosValor BrutoPu MercadoVl. Aplic.ÍndiceTaxaQtd.Bloq.QuantidadeEmissorTítuloVencimentoEmissãoOperaçãoId

LFT

14,64%45,07%6.818.120,160,006.818.120,1611.595,442444006.703.316,720,00 SEL0,000,00588,00TESOURO NA224580501/03/202301/07/200031/03/20224067

2,48%7,64%1.155.598,700,001.155.598,7011.555,987011001.014.492,600,00 SEL0,000,00100,00TESOURO NA224583501/03/202501/07/200031/03/20224064

3,82%11,76%1.779.622,000,001.779.622,0011.555,987011001.744.951,850,00 SEL0,000,00154,00TESOURO NA224583501/03/202501/07/200031/03/20224065

11,16%34,38%5.200.194,150,005.200.194,1511.555,987011005.122.520,100,00 SEL0,000,00450,00TESOURO NA224583501/03/202501/07/200031/03/20224066

0,32%0,99%150.052,430,00150.052,4311.542,49490100135.724,250,00 SEL0,000,0013,00TESOURO NA224583701/09/202501/07/200031/03/20224068

0,05%0,15%23.084,990,0023.084,9911.542,4949010022.829,140,00 SEL0,000,002,00TESOURO NA224583701/09/202501/07/200031/03/20224069

32,47%100,00%15.126.672,430,0015.126.672,4314.743.834,661.307,00

32,47%100,00%15.126.672,430,0015.126.672,4314.743.834,66Total Renda Fixa:

Empreendimento Imobiliários

% PL% Outros AtivosValor MercadoPu MercadoValor CustoPu CustoQtde. BloqueadaQtdeData AquisiçãoCódigoMatrículaDescriçãoId Operação

2,98%7,87%1.386.000,001,000000001.386.000,001,000000000,0000000000001386000,00000000031/03/2022IMOVEL 1.404
IMOVEL MATRICULA
1.404 (CAMAQUÃ)

1314

0,65%1,71%300.532,221,00000000300.532,221,000000000,000000000000300532,220000000031/03/2022IMOVEL 20.016
IMOVEL MATRICULA
20.016 (CAMAQUÃ)

1315

30,05%79,48%14.000.000,001,0000000014.000.000,001,000000000,00000000000014000000,0000000031/03/2022IMOVEL 30.771
IMOVEL GRUPAL
MATR. 30771

1401

4,14%10,95%1.928.149,601,000000001.928.149,601,000000000,0000000000001928149,60000000031/03/2022IMOVEL 35.822
IMOVEL JNT
MATRICULA 35.822

1443

37,81%100,00%17.614.681,8217.614.681,82

37,81%100,00%17.614.681,8217.614.681,82Total Empreendimento Imobiliários

Outros Ativos

% PL% Outros AtivosValor MercadoPu MercadoValor CustoPu CustoQtde. BloqueadaQtdeData AquisiçãoCódigoDescriçãoId Operação

(51,12%)14,41%-23.813.467,781,00000000(23.813.467,78)1,000000000,000000000000-23813467,78000000031/03/2022PDD CAMAQUÃPDD CAMAQUÃ1252

(97,83%)27,59%-45.575.682,561,00000000(45.575.682,56)1,000000000,000000000000-45575682,56000000031/03/2022PDD GRUPALPDD GRUPAL1253

(102,5128,90%-47.754.504,861,00000000(47.754.504,86)1,000000000,000000000000-47754504,86000000031/03/2022PDD GTEXPDD GTEX1254

(68,21%)19,23%-31.776.861,921,00000000(31.776.861,92)1,000000000,000000000000-31776861,92000000031/03/2022PDD SETAHPDD SETAH1255

(14,62%)4,12%-6.809.689,811,00000000(6.809.689,81)1,000000000,000000000000-6809689,810000000031/03/2022PDD EXPANDIRPDD EXPANDIR1256

(3,35%)0,95%-1.561.982,221,00000000(1.561.982,22)1,000000000,000000000000-1561982,220000000031/03/2022PDD JNTPDD JNT1312

(17,01%)4,80%-7.923.612,341,00000000(7.923.612,34)1,000000000,000000000000-7923612,340000000031/03/2022PDD MURIELPDD MURIEL1313

(354,65100,00%-165.215.801,49(165.215.801,49)



Composição de Carteira (Fechamento)
12:13:16Data Emissão:

2199241 - PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVCarteira:

RealMoeda:29/04/2022Data Posição:

02/05/2022

2/3

Outros Ativos

% PL% Outros AtivosValor MercadoPu MercadoValor CustoPu CustoQtde. BloqueadaQtdeData AquisiçãoCódigoDescriçãoId Operação

0,00%0,00%-165.215.801,49(165.215.801,49)Total Outros Ativos

%PL% ValoresValorVencimentoLançamentoDescricão

Valores a Liquidar

(0,01%)(0,00%)(5.519,63)09/05/202231/03/2022Taxa Fiscalização CVM

51,12%13,30%23.813.467,7831/12/204231/03/2022Provisão Recebimento CAMAQUÃ

14,62%3,80%6.809.689,8131/12/204231/03/2022Provisão Recebimento EXPANDIR

97,83%25,45%45.575.682,5631/12/204231/03/2022Provisão Recebimento GRUPAL

129,13%33,60%60.154.504,8631/12/204231/03/2022Provisão Recebimento GTEX

6,71%1,74%3.123.964,4431/12/204231/03/2022Provisão Recebimento JNT

17,01%4,43%7.923.612,3431/12/204231/03/2022Provisão Recebimento MURIEL

68,21%17,75%31.776.861,9231/12/204231/03/2022Provisão Recebimento SETAH

(0,08%)(0,02%)(37.886,32)06/05/202229/04/2022Taxa Administração (Vl Dia: 1993,51)

(0,03%)(0,01%)(15.826,59)06/05/202229/04/2022Taxa Custódia (Vl Dia: 833,13)

(0,15%)(0,04%)(70.000,00)06/05/202229/04/2022Taxa Gestão (Vl Dia: 3684,22)

384,34%100,00%179.048.551,17Total Liquidação:

Saldos em Conta Corrente

%PL%C/CValorMoeda OrigemDescrição

0,02%100,00%11.297,91RealDisponível c/c  - 1349 / 213 - N/C - 38172-3

0,02%100,00%11.297,91Total Saldos em Conta Corrente:
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46.585.401,84PATRIMÔNIO FECHAMENTO

Resumo da Carteira

0,28279415Cota Rendimento

0,28279415Cota Líquida164.732.553,95017645Qtd. Cotas
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Instituto de Seguridade do Servidor Municipal <issmpmc@gmail.com>

RES: PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO
CRÉDITO PRIVADO | ATA 16/05/2022

Juridico | InTrader DTVM <juridico@intrader.com.br> sex., 1 de jul. 15:34
Para: <issmpmc@gmail.com>
Cc: <juridico@intrader.com.br>, ADM Fundos|InTrader DTVM <administracao.fundos@intrader.com.br>

Prezados, boa tarde.

 

Em resposta aos questionamentos realizados no e-mail abaixo, viemos trazer os seguintes esclarecimentos:

 

1. Qual o relatório, estudo ou informações embasaram a decisão pela criação do PDD?

R.: A aplicação do PDD foi baseada na probabilidade de perda de processos relacionados ao Fundo, enviados
pelos escritórios de advocacia que patrocinam as ações (docs. anexos).

 

2. Quais os ativos atualmente pertencentes à carteira do fundo estão classificados como de recebimento
duvidoso ou incerto? (Favor enviar os estudos, relatórios, documentos que atestam esta condição);

R.: Os ativos atualmente classificados como recebimento duvidoso ou incerto, de acordo com o relatório dos
advogados patrocinadores das causas são: CAMAQUA, EXPANDIR, GRUPAL, GTEX, JNT, MURIEL e SETAH.

 

3. Como ocorreu o processo de precificação da suposta “perda” para que se chegasse ao valor estipulado
para o PDD? Quais as variantes foram levadas em consideração para estipulação do montante do PDD?
Existiu algum estudo que embasou tal cálculo? (Favor enviar os estudos, relatórios e documentos que
detalham como foi realizado o processo de PDD e como foi feito o cálculo do valor a ser registrado à
título de previsão para possíveis perdas);

R.: Conforme respondido no item “1”, a aplicação do PDD foi baseada nos relatórios processuais
apresentados pelos patronos das ações que envolvem o Fundo e/ou os ativos supramencionados,
os quais apresentaram a probabilidade de perda nas ações. Com estas informações fora feita a
análise pela INTRADER,  a qual entendeu atuar de forma CONSERVADORA, na aplicação do PDD.
Vale ressaltar que  o PDD aplicado  é provisório, vez que a ações judiciais ainda estão em trâmite,
logo, tal cenário, que atualmente é desfavorável ao Fundo, poderá ser revertido.

 

4. No tocante aos valores creditados no dia 14/06/2022, confirmar se o montante perfaz o valor integral
que cabe a esse cotista, em cumprimento ao quanto decidido em AGC ocorrida em 16/05/2022, no qual
foi REJEITADA a proposta de repasse inferior à 100% do valor a amortizar.

R.: Sim! Fora repassado aos cotistas 100% do valor que lhes cabiam (respeitando a participação de cada um
no Fundo).

 

Ressaltamos que, embora seja atribuição da Administradora a precificação e aplicação do PDD, recebemos também
a sugestão da Gestora e, após analisarmos toda a documentação que foi disponibilizada, entendemos os valores de
PDD aplicados seriam o mais correto diante da fragilidade que alguns ativos apresentam,  e a INTRADER tomarmos
a medida mais conservadora, bem como que, o PDD é provisório, vez que a ações judiciais ainda estão em trâmite,
logo, tal cenário, que atualmente é desfavorável ao Fundo, pode ser revertido.



 

Reforçamos que, caso seja de interesse de V.Sas., a INTRADER convocará AGC para deliberar e esclarecer sobre os
critérios utilizados para aplicação do PDD, visando o saneamento de toda e qualquer dúvida.

 

Sendo o que nos cumpria no momento, permanecemos à disposição.

 

Atenciosamente,

 

 

               

 

                 

 

 

Juridico

 

+55 (11) 3198.5902

juridico@intrader.com.br

R. Joaquim Floriano, 1120A - 5º andar 

      Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04534-004

 

De: Instituto de Seguridade do Servidor Municipal <issmpmc@gmail.com> 
Enviada em: terça-feira, 28 de junho de 2022 10:07
Para: Jurídico | InTraderDTVM <juridico@intrader.com.br>
Assunto: Re: PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO |
ATA 16/05/2022

 

Prezados, bom dia.

No exercício do nosso direito-dever de cotista do  PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, questionamos as razões para o decréscimo significativo do PL do fundo em
questão, que passou de R$ 5.474.237,48 para R$ 2.536.586,87 no mês de abril/2022.

  
Em resposta, esta administradora nos informou, de forma muito resumida, que a situação se deu em razão de um
PDD (previsão para devedores duvidosos). 
Ocorre que, necessitamos de maiores esclarecimentos acerca da situação que envolve a tomada de tal decisão,
uma vez que os reflexos da mesma são de suma relevância para os cotistas.

  
Sendo assim, solicitamos que a questão seja minuciosamente detalhada, bem assim como nos sejam enviados os
relatórios, estudos e/ou documentos que embasaram o processo decisivo.

  
Entre os esclarecimentos necessários, chamamos à atenção para os seguintes questionamentos:



1. Qual o relatório, estudo ou informações embasaram a decisão pela criação do PDD?
2. Quais os ativos atualmente pertencentes à carteira do fundo estão classificados como de recebimento duvidoso
ou incerto? (Favor enviar os estudos, relatórios, documentos que atestam esta condição);
3. Como ocorreu o processo de precificação da suposta “perda” para que se chegasse ao valor estipulado para o
PDD? Quais as variantes foram levadas em consideração para estipulação do montante do PDD? Existiu algum
estudo que embasou tal cálculo? (Favor enviar os estudos, relatórios e documentos que detalham como foi realizado
o processo de PDD e como foi feito o cálculo do valor a ser registrado à título de previsão para possíveis perdas);

4. No tocante aos valores creditados no dia 14/06/2022, confirmar se o montante perfaz o valor integral que cabe a
esse cotista, em cumprimento ao quanto decidido em AGC ocorrida em 16/05/2022, no qual foi REJEITADA a
proposta de repasse inferior à 100% do valor a amortizar.

 

Ressaltamos que os questionamentos acima demandam uma resposta detalhada, com o necessário envio anexo dos
documentos/estudos/relatórios que fundamentam, explicam ou motivam as decisões, uma vez que o tema tratado é
delicado e de sua importância no cumprimento do dever de transparência a quem esta administradora é
subordinada, bem assim como este cotista, uma vez que devemos esclarecimentos acerca de fatos relevantes aos
órgãos de controle interno e externo.

  
Certos do compromisso funcional deste administrador perante os cotistas do   PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO
RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, aguardamos os esclarecimentos solicitados,
juntamente com a documentação comprobatória, para que não seja necessário medidas mais severas, seja perante
a CVM, o poder judiciário ou outros órgãos de controle e fiscalização.

  
Tendo em vista que tais informações e documentos sejam de conhecimento dessa administradora, não havendo
necessidade de elaboração de estudos adicionais, solicitamos que nossos questionamentos sejam respondidos no
prazo máximo de 03 dias úteis.

Ressaltamos, por fim, que o nosso interesse é tão somente esclarecer como os fatos ocorreram, quais os
documentos/informações que corroboram as decisões tomadas, para que, assim, possamos cumprir o nosso dever
de transparência e o nosso papel de controle/fiscalização dos investimentos perante os nossos segurados e os
órgãos de controle.

  
Certos de vossa colaboração, aguardamos retorno breve.

  
Atenciosamente,

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPALISSMissmpmc@gmail.com71 6321 6632Rua Francisco Drumond, S/N, Centro
Administrativo. Camaçari - Bahia - Brasil. CEP. 42.800-970www.issm.camacari.
ba.gov.br/portal/index.php

 

 

 

Em sex., 10 de jun. de 2022 às 19:04, Jurídico | InTraderDTVM <juridico@intrader.com.br> escreveu:

Prezados,

Boa tarde!

 



Informamos que tendo sido a ata finalizada na data de hoje, iremos inicializar os procedimentos para
concretização do quanto deliberado em AGC na próxima semana.

 

Por oportuno, enviamos a ata anexa.

 

Sendo o que nos cumpria, permanecemos à disposição.

 

Atenciosamente,

 

               

 

                 

 

 

Juridico

 

+55 (11) 3198.5902

juridico@intrader.com.br

R. Joaquim Floriano, 1120A - 5º andar 

      Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04534-004
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PARECER DE CRÉDITO 

 

PARA: Intrader DTVM 

  

DE: Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Sociedade de Advogados 

   

REF: Carteira de Créditos detida pelo PIATÃ FUNDO DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 

PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO  

 

DATA: 20 de abril de 2022 

 
 

Introdução: 

 

A pedido da Intrader DTVM, o Cescon Barrieu elaborou este documento 

a fim de possibilitar a análise sobre os valores efetivamente discutidos e as 

perspectivas de recebimento dos créditos nos casos: (i) Camaquã; (ii) Expandir; 

(iii) Grupal; (iv) GTEX; (v) JNT; e (vi) Muriel. 

 

 Ressaltamos que o Cescon Barrieu não realizou a precificação dos 

ativos, bem como não assumimos responsabilidade quanto à apresentação de 

qualquer documento ou fato novo que possa alterar o cenário apresentado no 

presente documento.   

 

1. Camaquã:  

 

 Ação: Falência 

 

 Juízo: 2ª Vara Judicial da Comarca de Camaquã – RS 

 Falido: Camaquã Alimentos S.A. 
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 Considerações:  

A ação de execução n.º 0013811-0.2012.8.21.0007, foi ajuizada para o 

recebimento do valor inadimplido em decorrência da Cédula de Crédito Bancário 

n. 53605/1, emitida em 2009, no valor de R$ 25.500.000,00, junto ao Banco 

Paulista, cedida ao Fundo Piatã no mesmo ano. 

 

Em 2011, o Fundo Piatã ajuizou a execução de título extrajudicial em face 

da Camaquã, no valor de R$ 32.523.141,77. No curso da demanda, o imóvel 

localizado na BR-116, Km 401, Camaquã – RS (matrículas 1.404 e 20.016) 

(“Imóvel Camaquã”), juntamente com determinados bens que eram de 

propriedade da Camaquã, foram objeto de dação em pagamento para quitação 

da dívida perseguida na demanda, sendo o referido acordo devidamente 

referendado em assembleia geral de credores e homologado pelo Juízo 

Falimentar. 

 

Diante do acordo realizado, a ação de execução foi extinta. Hoje 

acompanhamos a falência da Camaquã visando à “liberação” desse Imóvel 

Camaquã, visto que, em seu interior, se encontram muitos bens móveis e, 

apenas após o esvaziamento do imóvel, o Fundo Piatã poderá comercializar o 

Imóvel Camaquã. 

 

 Valor envolvido: o Imóvel Camaquã foi dado em dação em pagamento 

para quitar dívida de valor histórico de R$ 32.523.141,77 (ano-base de 2011). 

No entanto, para auferir a expectativa de retorno do Fundo Piatã é necessária a 

avaliação do Imóvel Camaquã. 

 

 Status atual: a Camaquã possui bens no interior do Imóvel Camaquã. 

Requeremos ao Juízo Falimentar a retirada desses bens para permitir que o 

Fundo Piatã venda o bem. Aguarda-se a apreciação do juízo sobre o pedido. 

 

 Prognóstico de êxito: o Fundo Piatã é o titular do Imóvel Camaquã. 

Consideramos prováveis as chances de êxito do Fundo Piatã na liberação do 

Imóvel. O recebimento do valor do Imóvel Camaquã dependerá de sua alienação 
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a possíveis interessados. Portanto, avaliamos como possíveis as chances de 

recebimento dos valores referentes ao Imóvel Camaquã 

 

 

2. Expandir:  

 

 Ação: Ação de execução 

 Juízo: 10ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro – RJ 

 Exequente: Fundo Piatã 

 Executados: GRAÇA ARANHA RJ PARTICIPAÇÕES S/A, EXPANDIR 

PARTICIPAÇÕES S/A, MARIO LUCIO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO 

PEREIRA DA COSTA, NET PRICE TURISMO S/A, VIAGENS MARSANS 

CORPORATIVO S/A, GFD INVESTIMENTOS LTDA 

 Distribuição: 24.04.2014 

 Objeto: Cuida-se de ação de título extrajudicial fundada em Cédula de 

Crédito Bancário nº. 0828/2011, emitida em 2011, pelo valor histórico de R$ 

3.350.000,00, em favor do Banco Máxima, e posteriormente cedido ao Fundo 

Piatã. 

 Valor da causa: O valor histórico, da execução de título extrajudicial, 

ajuizada em 24.04.2014, é de R$ 909.653,59. A última memória de cálculo foi 

apresentada nos autos, em 06.05.2020, no valor de R$ 3.356.700,00.  

 Status atual: execução suspensa diante da ausência de localização de 

bens. 

 Prognóstico de êxito: consideramos as chances de êxito remotas, diante 

da falta de bens a serem arrecadados nos autos da falência da Expandir, bem 

como do resultado da pesquisa de bens contratada, em relação aos avalistas, 

que apontou que eles não possuem patrimônio a ser perseguido. 

 

3. Grupal:  

 

3.1. Ação: Ação de execução nº. 1030373-03.2014.8.26.0100  

 Juízos: 28ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo 

 Exequente: Fundo Piatã 
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 Executados: (i) GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A., (ii) PAULO ALVES 

PALHANO, (iii) KASSIANA CAPELEZZO PALHANO; (iv) OTAVIANO MUNIZ DE 

MELOJÚNIOR; (v) JOSÉ LUIZ DE SOUZA FREIRE; (vi) TIAGO ALVES 

PALHANO; (vii) TATIANA LOPES PINTO PALHANO; (viii) ANA PAULA 

MARANGONI PALHANO; (ix) FERNANDO CESAR SILVA RODRIGUES; (x) 

LYARA KATY ZELLMANN RODRIGUES; (xi) JANAÍNA PALHANO LUGO; (xii) 

NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO; (xiii) PAULO 

ROBERTO PALHANO; e (xiv) ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA. 

 Distribuição: 01.04.2014 

 Objeto: Execução de Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio- 

CDCA 005/2012, emitido em favor do Piatã, no valor de R$ 5.000.000,00 

 Valor da causa: valor histórico de R$ 5.461.294,04 (01.04.2014). 

Realizada atualização dos cálculos, em 04.03.2021, apontando o valor de R$ 

13.499.099,57. 

 Status atual: Aguardando localização de bens dos devedores 

 

3.2. Ação: Ação de execução nº. 1101660-60.2013.8.26.0100 

 Juízos: 43ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo 

 Exequente: Fundo Piatã 

 Executados: (i) GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A., (ii) PAULO ALVES 

PALHANO, (iii) KASSIANA CAPELEZZO PALHANO; (iv) OTAVIANO MUNIZ DE 

MELOJÚNIOR; (v) JOSÉ LUIZ DE SOUZA FREIRE; (vi) TIAGO ALVES 

PALHANO; (vii) TATIANA LOPES PINTO PALHANO; (viii) ANA PAULA 

MARANGONI PALHANO; (ix) FERNANDO CESAR SILVA RODRIGUES; (x) 

LYARA KATY ZELLMANN RODRIGUES; (xi) JANAÍNA PALHANO LUGO; (xii) 

NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO; (xiii) PAULO 

ROBERTO PALHANO; e (xiv) ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA. 

 Distribuição: 12.12.2013 

 Objeto: Execução de Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio- 

CDCA 001/2013, emitido em favor do Piatã, no valor de R$ 10.000.000,00 
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 Valor da causa: valor histórico de R$ 10.133.118,90 (12.12.2013). 

Realizada atualização dos cálculos, em 04.03.2021, apontando o valor de R$ 

26.706.252,72. 

 Status atual: Aguardando localização de bens dos devedores 

 

 Prognóstico de êxito: Foi conferido em alienação fiduciária dos títulos 

exequendos o imóvel inscrito na matrícula 30.771 do RGI de Sorriso/MT, 

avaliado em R$ 14.000.000,00 no instrumento de alienação fiduciária. Foi 

decretada a falência da Grupal e requeremos pedido de restituição 

correspondente ao valor do imóvel. No entanto, o pedido de restituição foi 

suspenso em razão da liminar concedida na ação revocatória ajuizada pelo 

Administrador Judicial. Consideramos as chances de êxito, do recebimento do 

valor de avaliação do Imóvel, como possíveis. No entanto, para a satisfação do 

restante da dívida, se faz necessária a localização de bens dos outros 

devedores. 

 

 

4. GTEX:  

 

 Ação: Ação de execução nº. 1041602-52.2017.8.26.0100 

 Juízo: 27ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP 

 Exequente: Fundo Piatã 

 Executados: José Domingues e Neiva Maria 

 Distribuição: 05.05.2017 

 Objeto: Satisfação da dívida no montante total histórico de R$ 

30.645.207,07, oriundo do inadimplemento da CCB nº 53230/7. 

 Valor da causa: R$ 30.645.207,07 (data-base de 05.05.2017). 

 Status atual: aguardando julgamento de recurso interposto em face da 

decisão que determinou a penhora apenas sobre os direitos do imóvel inscrito 

na matrícula n. 70.579 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP. 

 Prognóstico de êxito: Das duas matrículas conferidas em alienação 

fiduciária em favor do Fundo Piatã, apenas uma foi penhorada (em relação à 

outra, foram penhorados apenas os direitos que recaem sobre o imóvel). Assim, 
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é provável o recebimento de metade do valor de avaliação referente a uma das 

matrículas. Ainda não houve avaliação nos autos da ação de execução. Não 

foram encontrados outros bens dos devedores que pudessem satisfazer o 

crédito. 

 

No entanto, consideramos possível o recebimento do valor de R$ 21.400.000,00, 

diante das tratativas de acordo entre o Fundo Piatã e os garantidores da dívida. 

Aguarda-se deliberação de Assembleia de Quotistas do Fundo Piatã. 

 

 

5. JNT:  

 

 Ação: Ação de execução 

 Juízo: 7ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte 

 Exequente: Fundo Piatã 

 Executados: José Domingues, Neiva Maria e Isael Pinto 

 Distribuição: 15.08.2016 

 Objeto: satisfação da dívida no montante total histórico de R$ 

11.542.621,03, oriundo do inadimplemento da CCB nº 01. 

 Valor da causa: R$ 11.542.621,03 (data-base de 15.08.2016). contudo, 

diante da consolidação extrajudicial do imóvel conferido em garantia, foi 

procedido abatimento proporcional da dívida e o crédito exequendo é de R$ 

2.060.187,46 (data-base 2019). 

 Status atual: aguardando localização de bens dos devedores. 

 Prognóstico de êxito: na ação de execução, a perspectiva de êxito é 

remota, pois tentou-se uma série de medidas contra os devedores e não foram 

localizados ativos penhoráveis.  

 

No entanto, é possível o recebimento do valor de R$ 1.600.000,00, diante das 

tratativas de acordo entre as partes. Aguarda-se deliberação de Assembleia de 

Quotistas do Fundo Piatã. 
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6. Muriel:  

 

 Ação: Recuperação Judicial nº. 0052596-69.2011.8.26.0100 

 Juízo: 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da 

Comarca de São Paulo – SP 

 Recuperandas: GFG Cosméticos Ltda. e Flashbel Comercial Cosméticos 

Ltda. 

 Distribuição: 03.11.2011 

 Objeto: As Cédulas de Crédito Bancário nº. 53.296-0, 53.297-8, 53.373-7 

e 53.402-4 foram originalmente emitidas em favor do Banco Paulista S.A. e 

posteriormente cedidas ao Fundo Piatã. Reconheceu-se que o Fundo Piatã é 

credor concursal das Recuperandas, devidamente relacionado no quadro geral 

de credores da Recuperação Judicial, com crédito de R$ 30.161.904,52, sendo 

que, desse montante, R$ 18.097.142,71 estão classificados como Crédito 

Quirografário, e R$ 12.064.761,79 como Crédito com Garantia Real, decorrentes 

do inadimplemento das CCBs. 

 Status atual: As Recuperandas inadimpliram o plano de recuperação 

judicial e ofereceram proposta de acordo para pagar os valores referentes às 

parcelas vencidas (R$ 3.193.099,08, referentes ao crédito com natureza 

quirografária, e R$ 3.574.901,16, referentes ao crédito com garantia real). 

Aguarda-se deliberação de Assembleia de Quotistas do Fundo Piatã sobre o 

acordo. 

 Prognóstico de êxito: Consideramos possíveis as chances de 

recebimento do crédito, já que as Recuperandas formularam proposta de acordo 

para o pagamento das parcelas vencidas e informaram que pretendem retomar 

o pagamento das parcelas vincendas no próximo semestre. 

 

A proposta de acordo formulada pela GFG, em 11.04.2022, consiste no 

pagamento das parcelas em atraso previstas no plano de Recuperação Judicial, 

que totalizam o valor de (i) R$ 3.193.099,08, referente ao crédito com natureza 

quirografária; e o valor de (ii) R$ 3.574.901,16, referente ao crédito com garantia 

real. 
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O pagamento seria realizado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 

88.697,20, referentes ao crédito com natureza quirografária, e de R$ 99.302,81, 

referentes ao crédito com garantia real, totalizando o valor de R$ 188.000,01. 

 

 Estas eram as informações a respeito dos processos que envolvem o 
Fundo Piatã. Nos colocamos à disposição para qualquer complementação que 
se faça necessária. 

 

Cescon, Barrieu, Flesch e Barreto Advogados 

Fábio Rosas 

 



 
São Paulo, 13 de maio de 2022 

 
A/C 
Paulo Mercado|InTrader DTVM e  
Claudia Batista | InTrader DTVM 

 
 
Prezados,  
 

Como solicitado, encaminhamos o relatório dos casos abaixo, referente à emissão 
de debêntures pela Setah Operações S.A.  
 

Ativo 
Valor 

Atualizado do 
Crédito 

Garantia/Penhora 
Valor da 
Garantia 

Expectativa 
de 

Recuperaçã
o 

Status do Ativo 

  
Setah 

  
  

 
R$ 
54.722.416,12  
 
(crédito 
atualizado 
pelos fundos 
debenturistas 
em 12.06.2017 – 
nova 
atualização 
teria que ser 
feita junto aos 
debenturistas, 
devido à 
complexidade 

 
N/A 

  
(O juízo deferiu a 
penhora de dois 
imóveis, mas os 
debenturistas 
preferiram não seguir 
com o registro das 
penhoras, para evitar os 
custos registrais, pois já 
havia diversos outros 
credores – 
especialmente bancos – 
com penhoras 

 N/A Remota 

 Expectativa remota, pois 
já foram conduzidas 

pesquisas de buscas de 
bens por empresa 

especializada (a Localize) 
e os únicos bens 

indicados foram os 
imóveis cuja penhora foi 
deferida pelo juízo, mas 

os debenturistas 
decidiram não seguir com 
o registro  não há outros 

bens conhecidos hoje 
para suprir a dívida. 



dos cálculos e 
necessidade de 
validação pelo 
pool de 
debenturistas) 

registradas na matricula 
do RGI)  

 
Ficamos à disposição.  
 

Atenciosamente, 
Julia Basto 
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Carolina Moura - Genial

Assunto: Proposta de cessão de crédito Piatã.

 

De: Kleber Carvalho <kleber.carvalho@gtexbrasil.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 8 de abril de 2022 15:03 
Para: Carolina Moura - Genial <Carolina.Moura@genial.com.vc> 
Cc: Humberto Tupinamba - Genial <Humberto.Tupinamba@genial.com.vc> 
Assunto: RES: Proposta de cessão de crédito Piatã. 
 
Boa tarde Carolina, 
  
              Conforme conversamos, segue em abaixo, proposta final cessão CCB´s Piatã; 
              Após 30 dias do aceite da proposta, podemos seguir com a correção de IPCA + 6% a.a. 
   

Prazo Valor Piatã Histórico 
Ato - Maio/22 R$    1.000.000,00  Serviços Jurídicos 

      
Ato - Maio/22 R$    9.600.000,00  Parcela 01/08 

Junho/22 R$    1.920.000,00  Parcela 02/08 
jul/22 R$    1.920.000,00  Parcela 03/08 

Agosto/22 R$    1.920.000,00  Parcela 04/08 
set/22 R$    1.920.000,00  Parcela 05/08 
out/22 R$    1.920.000,00  Parcela 06/08 
nov/22 R$    1.900.000,00  Parcela 07/08 
dez/22 R$    1.900.000,00  Parcela 08/08 
Valor   R$  23.000.000,00    

      
Total Geral R$  24.000.000,00    

  
Aguardamos retorno, 
  
  
Obrigado, 
  

 



 

São Paulo, 11 de abril de 2022. 

 

 

PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO 

PRIVADO 

A/C Brasil Plural 

Att. Carolina Moura 

E-mail: carolina.moura@bancogenial.com 

 

 

 

Ref.: Parecer de Recuperação de Crédito dos casos GTEX e JNT  

 

 

1. OPERAÇÃO DE CRÉDITO 

 

1.a GTEX: 

 

A CCB nº 53230/7 foi emitida em 19.11.2008 (e aditada em 

28.11.2008, 17.06.2009 e em 02.09.2013) para operacionalização de mútuo à 

GTEX no valor de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) e, na sequência, foi 

endossada ao Fundo Piatã, que passou a ser o único e legítimo credor do referido 

título e suas garantias. 

 

A data de vencimento final da operação era 19.11.2016 (cf. 3º 

aditamento da CCB), sendo os encargos financeiros pactuados na modalidade de 

juros remuneratórios pós-fixados de 120% de taxa do CDI ao mês e incidência de 

juros moratórios de 1% ao mês sobre o montante devido, bem como multa de 2% 

sobre o valor devido e não pago. 
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A operação contou com as seguintes garantias: (i) cessão fiduciária 

de duplicatas referente às vendas de produtos e/ou serviços pela GTEX, (ii) cessão 

fiduciária de aplicações financeiras, (iii) penhor mercantil rotativo de estoque de 

produtos, (iv) alienação fiduciária de imóveis dos avalistas, (v) alienação fiduciária 

de máquinas e equipamentos, e (vi) aval do Sr. José Domingues e Sra. Neiva Maria. 

 

Observa-se, contudo, que não há informações sobre a higidez das 

garantias (i), (ii) e (iii). Apenas há notícias da constituição da alienação fiduciária 

sobre os imóveis de titularidade dos avalistas. 

 

1.b JNT:  

 

A CCB nº 01 foi emitida em 28.11.2012 para operacionalização de 

mútuo à JNT no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) e, na sequência, 

foi endossada ao Fundo Piatã, que passou a ser o único e legítimo credor do referido 

título e suas garantias. 

 

A data de vencimento final da operação era 28.11.2014, sendo os 

encargos financeiros pactuados na modalidade de juros remuneratórios pós-fixados 

de 150% de taxa do CDI ao mês e incidência de juros moratórios de 1% ao mês 

sobre o montante devido, bem como multa de 2% sobre o valor devido e não pago. 

 

A operação contou com as seguintes garantias: (i) cessão fiduciária 

de direitos de crédito decorrentes da vendas de produtos e/ou serviços pela JNT, 

(ii) cessão fiduciária de aplicações financeiras, (iii) penhor mercantil rotativo de 

estoque de produtos, (iv) alienação fiduciária de imóvel dos avalistas, e (v) aval do 

Sr. José Domingues e Sra. Neiva Maria. 
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2. EXECUÇÕES DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 

 

2.a Execução GTEX: 

 

Em 05.05.2017, o Fundo Piatã ajuizou em face dos avalistas1, Sr. José 

Domingues e Sra. Neiva Maria (“Avalistas”), a ação de execução de título 

extrajudicial nº 1041602-52.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 27ª Vara Cível do 

Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, visando à satisfação da dívida no 

montante total histórico de R$ 30.645.207,07, oriundo do inadimplemento da CCB 

nº 53230/7. Em 08.05.2017, o juízo recebeu a petição inicial e determinou a citação 

dos executados para pagamento da quantia devida. 

 

Após terem sido citados nos autos da execução, os devedores 

opuseram os embargos à execução nº 1054218-59.2017.8.26.0100, os quais foram 

julgados parcialmente procedentes apenas para declarar a nulidade da cláusula 

contratual que estipula a utilização do índice CDI para a composição dos juros 

remuneratórios, tendo sido determinada a sua substituição por taxa equivalente à 

média praticada pelo mercado.  

 

Os Avalistas interpuseram recurso de apelação, que foi parcialmente 

provido pela 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo 

apenas para fixar os honorários de sucumbência, por equidade, no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais). 

 

Em seguida, os Avalistas interpuseram recurso especial alegando que 

teria havido cerceamento de defesa, pois não foi autorizada a produção de prova 

 
1 A ação de execução foi ajuizada somente em face dos avalistas diante do pedido de recuperação judicial, 
distribuído sob o n. 1018403-22.2014.8.26.0224, em trâmite perante a 7ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP, 
formulado pela GTEX e JNT, em 11.06.2014. 
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pericial para averiguar a existência de supostas irregularidades no contrato – como 

a cobrança de juros capitalizados –, o que teria acarretado excesso de execução. 

Além disso, sustentam no recurso que somente seria possível a execução da 

garantia prestada pelos Avalistas, caso fosse decretada a falência da devedora 

principal GTEX, e baseiam essa alegação no artigo 61, § 2º, da Lei n.º 11.101/2005.  

 

O Fundo Piatã, por sua vez, apresentou recurso especial em face da 

fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.  

 

Em 16.02.2021, o julgamento de ambos os recursos especiais foi 

suspenso até o julgamento, pelo STJ, do recurso afetado a respeito da possibilidade 

de fixação de honorários sucumbenciais, por equidade, em causas de valores 

vultuosos. 

 

Diante da ausência de efeito suspensivo dos embargos à execução, o 

Fundo Piatã continuou dando regular prosseguimento à demanda executiva. Assim, 

em 21.06.2017, foi realizada a primeira tentativa de penhora online dos ativos 

financeiros dos Avalistas, a qual restou infrutífera. 

 

Ato contínuo, o Fundo Piatã requereu (i) a penhora de eventuais 

valores existentes a título de VGBL junto ao Banco Bradesco S.A., e (ii) a penhora 

de direitos creditórios devidos por terceiros ao Sr. José Domingues e Sra. Neiva 

Maria, nos montantes de R$ 1.120.000,00 e R$ 860.000,00, respectivamente. 

Embora os pedidos tenham sido todos deferidos, até hoje não foi obtido nenhum 

resultado positivo com as referidas constrições realizadas. 

 

Em 21.03.2019, o Fundo Piatã pleiteou a penhora dos imóveis 

matriculados sob os nºs 64.915 e 70.579 do Cartório de Registro de Imóveis de 
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Guarulhos/SP, os quais foram alienados fiduciariamente em garantia à CCB 

exequenda, o que foi deferido pelo MM. Juízo. 

 

A referida penhora dos imóveis, no entanto, foi impugnada pelos 

devedores, que alegaram (i) existir excesso de penhora, pois já foram realizados 

outros atos constritivos no feito executivo, e (ii) ser impossível a penhora dos 

imóveis, em razão de suposta alienação fiduciária deles para terceiros, devendo a 

penhora recair apenas sobre os direitos reais sobre os imóveis. O Fundo Piatã 

apresentou sua resposta à referida impugnação esclarecendo que, apesar da 

alienação fiduciária estar registrada em nome da sua antiga administradora, a 

Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Gradual”), o 

Fundo Piatã é o único e legitimo detentor do crédito e da garantia. 

 

Em 26.06.2019, foi proferida decisão deferindo apenas a penhora 

sobre os direitos dos imóveis, pois, o Juízo entendeu que não havia elementos 

suficientes para comprovar que o credor fiduciário seria o Fundo Piatã. Diante disso, 

o Fundo Piatã opôs embargos de declaração. Contudo, a decisão foi mantida.  

 

Ato contínuo, o Fundo Piatã interpôs o Agravo de Instrumento nº. 

2171016-27.2019.8.26.0000 contra a decisão que havia deferido a penhora apenas 

sobre os direitos incidentes sobre os imóveis e requereu a realização de pesquisa 

via Renajud, de automóveis passíveis de penhora em nome dos executados. 

 

Em 24.09.2019, após a juntada do resultado da pesquisa, o Fundo 

Piatã requereu a penhora dos seguintes veículos: (i) GM/S10, 2.8 S 4x4, Ano 2000, 

Modelo 2001, Placa CZU 5667, Chassi 9BG124BC01C402170, e (ii) R/BCS NA 500, 

Ano 2004, Modelo 2004, Placa MVJ 9242, Chassi 9A912332143DE6372. 
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Diante desse pedido, o Juízo determinou que os executados 

informassem a localização dos veículos e, no dia 07.10.2019, eles apresentaram 

petição alegando que não sabiam a localização, uma vez que esses veículos não 

integram mais seu patrimônio.  

 

Em 16.10.2019, o Fundo Piatã requereu a expedição de ofício (i) à 

SUSEP, para a realização de penhora de eventuais saldos em planos de 

previdência privada em nome dos Executados; e (ii) à B3 para que informe a 

existência em nome dos Executados (a) de investimento em mercado de capitais, 

incluindo ações, derivativos de ações ou financeiros, título de renda fixa, títulos 

públicos federais, moedas à vista e commodities agropecuária; ou (b) de qualquer 

outro ativo que tenha sido submetido a registro ou que estejam sob sua custódia, 

negociação ou liquidação. 

 

Os ofícios retornaram negativos, razão pela qual o Fundo Piatã 

requereu a pesquisa de declarações de imposto de renda dos Executados.  

 

A pesquisa indicou a existência dos seguintes bens: (a) galpão situado 

na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, no valor de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais); (b) terreno situado Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, 

na Av. Juscelino Kubitschek, 1318, Bairro Bonsucesso, no valor de R$ 83.276,74 

(oitenta e três mil reais, duzentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos); 

(c) terreno situado na Cidade de Igaratá, Estado de São Paulo, no lote 41 da Quadra 

C do Loteamento Águas de Igaratá, no valor de R$ 81.525,00 (oitenta e um mil e 

quinhentos e vinte e cinco reais); (d) terreno situado na Cidade de Guarulhos, 

Estado de São Paulo, no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil 

reais). 
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Contudo, as poucas informações disponibilizadas das declarações de 

IR se mostraram insuficientes à obtenção das matrículas. Em razão disso, o Fundo 

Piatã requereu a intimação dos Executados, na pessoa de seu advogado, para que 

informassem os nºs das respectivas matrículas, assim como a informação sobre os 

CRIs em que elas estão registradas, sob pena de cometimento de ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, incisos III e V, do CPC. 

 

Os Executados apresentaram petição alegando que os imóveis dos itens “(a)” 

e “(d)” são os mesmos imóveis que serviram para garantir a satisfação da CCB 

(galpão e respectivo terreno). Alegaram também que o imóvel do item (b) acima se 

tratava, em verdade, de posse sem registro e há tempos tal imóvel sequer faria parte 

do patrimônio dos Avalistas. Por fim, disseram os Avalistas que o imóvel do item (c) 

acima se encontra em sua posse, mas que o único documento que detinham do 

imóvel era a matrícula do bem, na qual consta como proprietário o Sr. Venício 

Camillo.  

 

O Fundo Piatã não logrou êxito em obter maiores informações sobre esses 

imóveis, apesar de diversas tentativas.  

 

Paralelamente, o Agravo de Instrumento nº. 2171016-27.2019.8.26.0000 foi 

parcialmente provido para autorizar a penhora do imóvel de matrícula nº 64.915. No 

entanto, com relação ao imóvel de matrícula nº 70.579, o TJSP entendeu que a 

penhora não pode ser realizada enquanto a cessão do crédito não for regularizada 

junto à matrícula do bem. 

 

Diante disso, interpusemos recurso especial objetivando a reforma do 

entendimento do TJSP com base no argumento de que a cessão de crédito 

garantido por alienação fiduciária gera a automática transferência da propriedade, 

independentemente do registro da cessão na matrícula do bem objeto da garantia. 
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 O recurso foi inadmitido. Na sequência, o Fundo Piatã interpôs agravo em 

recurso especial. Atualmente, aguarda-se a remessa ao STJ.  

 

2.b Execução JNT: 

 

Em 15.08.2016, o Fundo Piatã ajuizou em face apenas dos avalistas2 

Sr. José Domingues, da Sra. Neiva Maria e do Sr. Isael Pinto (“Avalistas”), a ação 

de execução de título extrajudicial n º 1089953-90.2016.8.26.0100, em trâmite 

perante a 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, visando à 

satisfação da dívida no montante total histórico de R$ 11.542.621,03, oriundo do 

inadimplemento da CCB nº 01. Em 08.09.2016, o juízo recebeu a petição inicial e 

determinou a citação dos executados para pagamento da quantia devida. 

 

Após terem sido citados nos autos da execução, os Avalistas 

opuseram os embargos à execução nº 1063915-07.2017.8.26.0100, os quais foram 

julgados parcialmente procedentes apenas para declarar a nulidade da cláusula 

contratual que estipula a utilização do índice CDI para a composição dos juros 

remuneratórios, tendo sido determinada a sua substituição pela taxa IPCA e, 

consequentemente, determinar a revisão do crédito exequendo.  

 

Os Avalistas e o Fundo Piatã interpuseram recurso de apelação. O 

recurso dos Devedores foi desprovido, enquanto ao recurso do Fundo Piatã foi dado 

parcial provimento para determinar que os Devedores arquem com a integralidade 

das custas e honorários sucumbenciais. 

 

 
2 A ação de execução foi ajuizada somente em face dos avalistas diante do pedido de recuperação judicial, 
distribuído sob o n. 1018403-22.2014.8.26.0224, em trâmite perante a 7ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP, 
formulado pela GTEX e JNT, em 11.06.2014. 
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Ambas as partes apresentaram recurso especial em face desse 

acórdão, que foram inadmitidos. Na sequência, tanto o Piatã, quanto os devedores, 

interpuseram agravo em recurso especial. Os recursos foram remetidos ao STJ e 

encontram-se conclusos com o Relator Marco Aurélio Bellizze desde 10.03.2020. 

 

Diante da ausência de efeito suspensivo dos embargos à execução, o 

Fundo Piatã continuou dando regular prosseguimento à demanda executiva. Assim, 

em 24.10.2017, foi realizada a primeira tentativa de penhora online dos ativos 

financeiros dos devedores, a qual restou infrutífera. 

 

Ato contínuo, o Fundo Piatã requereu (i) a penhora dos títulos, ações 

e cotas de sociedade empresária de titularidade dos Executados, (ii) a penhora dos 

créditos que os Executados possuem em face de terceiros, e (iii) a penhora de 35% 

dos rendimentos mensais brutos devidos ao Executado José Domingues dos 

Santos e 40% dos rendimentos mensais brutos devidos à Executada Neiva Maria 

Almeida de Oliveira Santos em determinadas sociedades. Embora os pedidos 

tenham sido todos deferidos, não foi obtido nenhum resultado positivo com as 

referidas constrições realizadas. 

 

Em 26.10.2018, o Fundo Piatã informou que, posteriormente ao 

ajuizamento da execução, foi procedida a excussão da garantia fiduciária prestada 

no contexto da operação, tendo sido consolidada em favor do Fundo Piatã, na 

proporção da razão ideal de 51,61%, a propriedade do imóvel registrado na 

matrícula 93.799, do 4º Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro – RJ. 

  

Com isso, o Fundo Piatã procedeu ao abatimento proporcional da 

dívida, de acordo com a razão ideal a que faz jus da Garantia Fiduciária, sendo 

devido ainda o montante de R$ 2.060.187,46. 
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Em 16.03.2020, os Avalistas apresentaram exceção de pré-

executividade alegando a ausência de interesse de agir do Fundo Piatã, em virtude 

da consolidação da propriedade de imóvel objeto da matrícula 93.799 do 4º Ofício 

de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro-RJ. Sustentaram os Avalistas que a dívida 

exequenda teria sido quitada e requerem a extinção desta ação de execução. 

 

Após a apresentação de resposta pelo Fundo Piatã, foi proferida 

decisão, em 08.06.2020, rejeitando a exceção de pré-executividade, tendo em vista 

que o Fundo Piatã já havia realizado o abatimento do valor em razão da 

consolidação da propriedade do referido bem imóvel. 

 

Com isso, a execução prosseguiu em relação ao valor remanescente. 

O Fundo Piatã, então, requereu a intimação dos Avalistas para indicar bens 

passiveis à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 

O pedido foi deferido pelo juízo. 

 

No entanto, os Devedores informaram que não possuem bens livres e 

desembaraçados. 

 

 

3. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA GTEX E JNT 

 

Em 10.06.2014 foi ajuizado o pedido de recuperação judicial do Grupo 

GTEX, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos (autos nº 1018403-

22.2014.8.26.0224). O processamento da recuperação judicial foi deferido em 

15.12.2014. 

 

Contudo, na relação de credores apresentada na referida recuperação 

judicial, o crédito oriundo da CCB nº 53230/7 foi equivocadamente listado na classe 
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quirografária, em nome do Banco Paulista, pelo valor de R$ 14.580.640,47, não 

obstante a existência das garantias fiduciárias e, consequentemente, a 

extraconcursalidade do crédito. 

 

Diante disso, em 01.04.2016, foi apresentada a impugnação de crédito 

nº 0011676-93.2016.8.26.0224 requerendo o reconhecimento da 

extraconcursalidade do crédito relativo à CCB nº 53230/7, no valor de R$ 

16.489.669,55, em nome do Fundo Piatã. 

 

Em 27.06.2017 foi proferida decisão que reconheceu que o crédito 

relativo à CCB nº 53230/7 não se submete aos efeitos da recuperação judicial do 

Grupo GTEX, tendo sido determinada a sua exclusão do quadro geral de credores. 

A referida decisão transitou em julgado em 17.04.2018, ficando o Fundo Piatã 

autorizado a prosseguir com a demanda executiva para a satisfação de seu crédito. 

 

Já em relação à CCB nº 01, o crédito também foi equivocadamente 

listado na classe quirografária, em nome do Banco BRJ, pelo valor de R$ 

8.804.253,73, não obstante a existência das garantias fiduciárias e, 

consequentemente, a extraconcursalidade do crédito. 

 

Diante disso, em 04.04.2016, foi apresentada a impugnação de crédito 

nº 0014928-07.2016.8.26.0224 requerendo o reconhecimento da 

extraconcursalidade do crédito relativo à CCB nº 01, no valor de R$ 8.804.253,73, 

em nome do Fundo Piatã. 

 

Em 16.08.2017 foi proferida decisão que reconheceu que o crédito 

relativo à CCB nº 01 não se submete aos efeitos da recuperação judicial do Grupo 

GTEX, tendo sido determinada a sua exclusão do quadro geral de credores. A 
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referida decisão transitou em julgado em 07.12.2017, ficando o Fundo Piatã 

autorizado a prosseguir com a demanda executiva para a satisfação de seu crédito. 

 

 

4. PESQUISAS DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES 

 

Foram pesquisados os dados cadastrais dos devedores em 

ferramentas de busca e em outros processos ajuizados contra eles, tendo sido 

identificado que eles poderiam ter bens nas seguintes localidades: (i) Guarulhos/SP, 

(ii) Várzea Grande/MT, (iii) São Paulo/SP, (iv) Guarujá/SP, (v) São Luís/MA, (vi) 

São João de Meriti/RJ, (vii) Santos/SP, e (viii) Arujá/SP. 

 

Diligenciamos diretamente junto aos cartórios imobiliários das cidades 

acima indicadas para verificar a existência de imóveis em nome dos devedores, 

incluindo eventuais imóveis que tivessem sido transferidos pelo devedor nos últimos 

5 anos. Seguem abaixo o resultado das pesquisas: 

 

• São Paulo/SP: 

➢ Matrícula nº 153.234 (7º CRI de São Paulo/SP): imóvel adquirido 

em 06/01/2014 (R.05) e alienado fiduciariamente ao Banco Santander 

em garantia à CCB emitida pela Gtex Brasil Indústria e Comércio S.A. 

(R.06 - 29/05/2014), que, por sua vez, consolidou a propriedade do 

imóvel em 10/07/2015 (Av.08). Em 24/01/17 o imóvel foi vendido a 

terceiro (R.11), que o vendeu novamente a terceiro em 20/04/2018 

(R.13). Atualmente, o imóvel se encontra alienado fiduciariamente por 

terceiro ao Banco Itaú. 

➢ Matrícula nº 153.236 (7º CRI de São Paulo/SP): imóvel adquirido 

em 06/01/2014 (R.05) e alienado fiduciariamente ao Banco Santander 

em garantia de CCB emitida pela Gtex Brasil Indústria e Comércio S.A. 
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(R.06 - 29/05/2014), que, por sua vez, consolidou a propriedade do 

imóvel em 10/07/2015 (Av.08). Em 24/01/17 o imóvel foi vendido a 

terceiro (R.11). Atualmente, o imóvel se encontra em nome de terceiro, 

livre de ônus. 

 

• Guarujá/SP: 

➢ Matrícula nº 47.818 (CRI de Guarujá-SP): imóvel adquirido em 

12/06/2002 (R.03), constando ajuizamentos de ações de execução 

(Av.07 e Av.08) e a penhora feita pelo Banco Bradesco (Av.10 - 

09/10/2017). 

 

• Guarulhos/SP: 

➢ Matrícula nº 72.243 (2º CRI de Guarulhos-SP): imóvel adquirido 

em 06/01/2014 (R.01), constando diversos arrestos e penhoras, tendo 

sido arrematado em leilão judicial (R.20 - 11/06/2018) por RFSF-SP 

Empreendimentos e Participações Ltda. em execução do Banco Itaú 

(autos nº. 1071893-40.2014.8.26.0100). 

➢ Matrícula nº 72.244 (2º CRI de Guarulhos-SP): imóvel adquirido 

em 06/01/2014 (R.01), constando diversas penhoras, tendo sido 

arrematado em leilão judicial (R.16 - 11/06/2018) por RFSF-SP 

Empreendimentos e Participações Ltda. em execução do Banco Itaú 

(autos nº. 1071893-40.2014.8.26.0100). 

➢ Matrícula nº 70.579 (1º CRI de Guarulhos-SP): imóvel adquirido 

em 01/11/2001 (R.01) e dado em alienação fiduciária ao Banco Paulista 

em 24/11/2008 (R.11), ora garantia de titularidade do Fundo Piatã. 

Constam duas ações de execução ativas (Avs. 13 e 14), uma penhora 

em nome do Banco ABC Brasil no valor de R$ 144K (Av. 15) e outra em 

nome do T&T Negócios e Participações Ltda. no valor de R$ 7MM 

(Av.16). 
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➢ Matrícula nº 64.915 (1º CRI de Guarulhos-SP): imóvel que já havia 

integrado o patrimônio dos devedores foi readquirido em 21/03/2007 

(R.08). Constam averbações de existência de execuções ativas (Av. 12, 

13 e 14), uma alienação fiduciária em nome do Fundo Piatã para garantia 

de CCB no valor de R$ 13MM (R.16 e Av.17), uma penhora de direitos 

em 20/10/2016 (Av.18) no valor de R$144K e, tendo sido posteriormente 

arrestado 50% do imóvel pelo China Construction Bank (Brasil) em 

execução de R$ 347.512,20 (Av.19 – 24/08/2017). 

 

• Arujá/SP: 

➢ Matrícula nº 26.712 (CRI de Santa Isabel -SP): imóvel adquirido 

em 03/11/2007, constando ajuizamentos de ações de execução (Av.09, 

Av.10 e Av.11); e o arresto de 50% do imóvel pelo China Construction 

Bank (Brasil) em execução de R$ 347.512,20 (R.13). 

➢ Matrícula nº 39.758 (CRI de Santa Isabel -SP): imóvel adquirido 

em 03/05/2010 (R.01), com cessão dos direitos a terceiros em 

02/04/2013 (R.03). 

➢ Matrícula nº 39.759 (CRI de Santa Isabel -SP): imóvel adquirido 

em 05/05/2010 (R.01), com cessão dos direitos a terceiros em 

26/03/2013 (R.03). 

 

• São João de Meriti/RJ, Várzea Grande/MT e São Luís/MA e Santos/SP: 

➢ Não foi localizado nenhum imóvel em nome dos devedores. 

 

Por fim, constatamos que o Sr. José Domingues possui participação 

societária em 13 empresas e a Sra. Neiva Maria em 7 empresas, de ramos variados, 

sendo que a maioria delas ora se encontram em recuperação judicial. 
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5.  CENÁRIOS DE RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO 

 

a. Prosseguimento das ações de execução 

 

Atualmente, ressalvada uma hipótese de acordo, a recuperação do 

crédito do Fundo Piatã somente será possível por meio do prosseguimento das 

ações de execução, que foram movidas apenas em face dos avalistas das CCBs 

(pessoas físicas) e, como dito, ainda não surtiu nenhum resultado positivo, não 

obstante as constrições realizadas. 

 

Na execução GTEX, o Fundo Piatã pode utilizar os imóveis 

penhorados - matriculados sob os nºs 64.915 e 70.579 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Guarulhos/SP, alienados fiduciariamente em garantia à CCB exequenda 

– para amortizar parte da dívida. Destaca-se, no entanto, que apenas conseguimos 

a penhora do imóvel de matrícula nº. 64.915, enquanto do imóvel de matrícula nº. 

70.579 possuímos apenas sobre seus direitos. 

 

Conforme se adiantou acima, ambas as partes apresentaram recurso 

especial em face do acórdão que manteve a penhora sobre os direitos do imóvel de 

matrícula nº. 70.579 e deferiu a penhora sobre o imóvel de matrícula nº. 64.915, que 

foram inadmitidos. Na sequência, tanto o Fundo Piatã quanto os devedores 

interpuseram agravo em recurso especial. Atualmente, aguarda-se a remessa dos 

recursos ao STJ. 

  

Entendemos que as chances de êxito de ambos os recursos são 

remotas, diante do disposto na súmula 7 do STJ. Provavelmente entenderão os 

julgadores que, para verificar a possibilidade de penhora dos imóveis, seria 

necessário verificar a sua situação registral, se tratando de questão de fato, o que 

é vedado perante o STJ. 
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Caso o agravo em recurso especial seja desprovido, seria possível 

providenciar o registro do endosso na matrícula do imóvel nº. 70.579 que pode ser 

feito a qualquer tempo e, consequentemente, regularizar a matrícula do imóvel. Com 

isso, poderemos requerer novamente a penhora dos imóveis. Enquanto isso, 

permanecemos com a penhora sobre o direito do imóvel, já deferido pelo juízo da 

execução. 

  

A liquidação desses ativos pode delongar de 3 a 4 anos, pois 

dependerá do julgamento dos Agravos em Recursos Especiais mencionados acima, 

bem como da avaliação judicial e posterior venda, o que ainda implicará em custos 

periciais para o Fundo Piatã. 

 

Em avaliação particular realizada em dezembro de 2021 foram 

apurados os seguintes valores de liquidação forçada: (i) Matrícula n. 64.915 - R$ 

12.400.000,00 (doze milhões e quatrocentos mil reais); e (ii) Matrícula n. 70.579 - 

R$ 8.700.000,00 (oito milhões e setecentos mil reais), em conjunto avaliados os 

imóveis, em venda forçada, no valor de R$ 21.100.000,00 (vinte e um milhões e 

cem mil reais). 

 

Observa-se, ainda, que, na eventual hipótese de prosseguimento da 

excussão dos imóveis, estes poderão ser leiloados judicialmente por até 50% do 

valor de avaliação, o que certamente não será suficiente para satisfazer a 

integralidade da dívida exequenda. 

 

Necessário ressaltar que os imóveis conferidos em alienação fiduciária 

ao Fundo Piatã são a sede do Grupo GTEX localizada à Rua Rosa Maffei nº. 501, 

Capela de Nossa Senhora de Bom Sucesso, Guarulhos, segundo a ficha cadastral 
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da GTEX perante a Receita Federal e seu contrato social arquivado na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo. 

 

Segundo laudo de avaliação elaborado pela Colliers, em dezembro de 2021, 

o Imóvel é composto por área de galpão, área administrativa, depósito, pátio de 

manobra e estacionamento descoberto. Atualmente a empresa GTEX ocupa o 

imóvel, com um total de 21.189,96 de área de terreno, e 10.143,98 m² de área 

construída. 

 

A Lei 11.101/2005, em seu art. 49, § 3º, para facilitar o soerguimento das 

empresas em dificuldades, estabeleceu que a devedora em recuperação judicial fica 

temporariamente a salvo de ser expropriada de bens de credores que estejam ou 

venham a estar em sua posse, desde que tais ativos sejam considerados essenciais 

ao desenvolvimento de suas atividades e à própria recuperação em si. 

 

Isso ocorre durante determinado período de tempo, que é chamado de stay 

period. O stay period, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, é o período de 

180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período, durante o qual o 

patrimônio da empresa em recuperação judicial não pode sofrer atos de execução. 

 

Relevante destacar que na Recuperação Judicial do Grupo GTEX este prazo 

já foi encerrado. 

 

Após o término deste prazo, a jurisprudência entende que o detentor da 

propriedade fiduciária poderá expropriar o bem, mesmo que considerado essencial:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU 

MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA DEVEDORA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS 
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PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR (AGRAVADO) 

CONSIDERADO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DE BENS MÓVEIS. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005. QUESTÃO 

SUBMETIDA AO ENUNCIADO III DO GRUPO DE CÂMARAS 

RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL DESTE TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. A manutenção dos 

bens essenciais da agravante para o desenvolvimento da sua atividade 

não pode ultrapassar o prazo do "stay period" de 180 dias. São cabíveis 

medidas de expropriação pelo agravado, titular de propriedade fiduciária 

de bens móveis, nos termos dos contratos celebrados entre as partes 

litigantes, ainda que os bens sejam essenciais à atividade empresarial, 

segundo preconiza o Enunciado III editado pelo Grupo de Câmaras 

Reservadas de Direito Empresarial desta Corte de Justiça Estadual.3  

 

 

Esse entendimento, inclusive, foi objeto do enunciado III do Grupo Reservado 

de Câmaras de Direito Empresarial: 

 

"Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4º, do art. 6º da 

Lei nº 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo 

credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, 

de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, 

poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam 

essenciais à atividade empresarial." 

 

Logo, existe a hipótese de os devedores tentarem impedir a expropriação dos 

Imóveis nos autos da execução, sob a alegação de que se trata de bem essencial 

ao funcionamento do Grupo GTEX, por ser o local de sua sede, contudo, 

entendemos que as chances de êxito são remotas.  

 

 
3 TJSP;  Agravo de Instrumento 2038877-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 
31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de 
Registro: 19/05/2020 
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Já na execução JNT, não localizamos nenhum outro bem imóvel em 

nome dos Devedores e todas as medidas requeridas até o momento em juízo não 

trouxeram resultados positivos.  

 

A chance de recuperação de crédito nesta execução dependerá de 

nova pesquisa de bens. Até o momento, não localizamos outros bens existentes em 

nome de Isael Pinto, José Domingues dos Santos e Neiva Maria Almeida de Oliveira 

Santos para permitir o prosseguimento da execução e o recebimento dos valores 

devidos. 

 

A possibilidade de recuperação do crédito depende, também, do nível 

geral de endividamento dos Avalistas, uma vez que os todos os credores competem 

pelos mesmos ativos, sendo que credores fiscais e trabalhistas têm preferência em 

relação aos demais. 

 

Nesse contexto, conforme pesquisa em ferramentas utilizadas pelo 

Cescon Barrieu (Neoway e UpMiner), observa-se que, dos imóveis localizados em 

nome dos avalistas, todos eles já se encontram onerados com dívidas em valores 

relevantes ou não pertencem mais aos devedores por já terem sido tomados por 

outro credor. 

 

Além disso, pesquisas realizadas junto aos sites dos tribunais de 

justiça apontam que contra os avalistas foram ajuizadas outras execuções que 

montam, historicamente, R$ 84.711.621,52. 

 

b. Proposta de acordo 

 

Os Avalistas formularam proposta de acordo consistente no 

pagamento do valor de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), sendo R$ 
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21.400.000,00 (vinte e um milhões e quatrocentos mil reais) referente à execução 

GTEX e R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) referente à execução 

JNT. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O efetivo recebimento da totalidade do crédito pela via executiva, 

considerando a atual fase relativamente inicial das ações de execução ajuizada pelo 

Fundo Piatã pode se delongar alguns anos (de 3 a 5 anos) e depende, 

principalmente, da excussão judicial dos bens efetivamente penhorados (bens 

imóveis) e da contratação de empresas especializadas em investigação patrimonial, 

com custos estimados em aproximadamente R$ 50 mil reais e prazo de entrega de 

pelo menos 3 meses. 

 

Ainda, para se ter uma expectativa do efetivo recebimento de 

quaisquer valores e sua estimativa na ação de execução, os bens imóveis 

penhorados precisariam, ainda, ser avaliados judicialmente e, posteriormente, 

poderiam ser vendidos judicialmente por até 50% do seu valor de avaliação em 

execução forçada, conforme prevê a lei processual. Logo, os imóveis originalmente 

dados em garantia à CCB exequenda certamente não serão suficientes para 

satisfazer integralmente a dívida exequenda, assim como não temos notícias se as 

demais garantias fiduciárias outorgadas quando da emissão da CCB ainda existem 

ou já se esvaziaram. 

 

Pelo exposto acima, o recebimento do crédito detido em face da GTEX, JNT 

e de seus Avalistas, por meio do acordo proposto pelos Avalistas pode ser favorável 

ao Fundo Piatã considerando que o valor oferecido é maior do que valor de venda 

forçada dos imóveis de Matrícula n. 64.915  e  Matrícula n. 70.579. 
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Além disso, o acordo também é favorável considerando  (i) a ausência de 

informações sobre a existência de demais bens possíveis de saldar a dívida, (ii) a 

discussão envolvendo a penhora do imóvel inscrito na matrícula n. 70.579 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, e (iii) o tempo estimado de 3 a 5 

anos para o recebimento dos valores perseguidos.     

  

Atenciosamente, 
 
 
 

CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO ADVOGADOS 
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1. DESCRIÇÃO DO ATIVO GTEX 

 

Em 19 de novembro de 2008, a Rosatex Produtos Saneantes Ltda., hoje denominada GTEX Brasil 

Indústria e Comércio S.A. (“GTEX”), inscrita no CNPJ sob o nº 43.623.792/0001-63, emitiu em favor 

do Banco Paulista S.A. (“Banco Paulista”) a Cédula de Crédito Bancário nº 53230/7 (“CCB 53230/7”) 

no valor de R$ 13 milhões. A CCB 53230/7 foi aditada em 28 de novembro de 20081, 17 de junho 

de 20092 e 02 de setembro de 20133.  

 

Foram ajustadas na CCB 53230/7, nos seus aditamentos e em instrumentos específicos as 

seguintes garantias à quitação da dívida: 

 

(a) Aval de José Domingues dos Santos (“José Santos”) e Neiva Maria Almeida de Oliveira do 

Santos (“Neiva Santos” e, em conjunto, “Avalistas GTEX”), conforme os termos da própria 

CCB 53230/7;  

(b) Alienação fiduciária dos imóveis registrados sob as matrículas nº 70.579 e nº 64.915 do 

1º Registo Geral de Imóveis de Guarulhos/SP (“Imóveis GTEX”), conforme o Instrumento 

Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel nº 03-53230/7 e o Instrumento Particular de 

Alienação Fiduciária de Imóvel nº 05-53230/7, firmados em 19 de novembro de 2008.  

(c) Cessão fiduciária de duplicatas emitidas pela GTEX, referentes à venda de produtos e 

serviços sacadas contra seus clientes, conforme o Instrumento Particular de Cessão 

Fiduciária de Duplicatas nº 01-53230/7, firmado em 19 de novembro de 2008; 

(d) Penhor mercantil sobre o estoque mantido no parque industrial da GTEX, localizado em 

Guarulhos/SP, conforme o Instrumento Particular de Penhor Mercantil de Estoques de 

Produtos Acabados e/ou Matérias Primas nº 02-53230/7, firmado em 19 de novembro de 

2008; 

 
1 Esse aditamento alterou as hipóteses em que poderia ser declarado o vencimento antecipado da dívida. 
2 Esse aditamento estabeleceu o reforço das garantias oferecidas, prevendo o recebimento de duplicatas. 
3 Esse aditamento alterou a forma de correção monetária e o período de carência do pagamento da dívida, 
novamente estabeleceu um reforço às garantias oferecidas, a partir da alienação fiduciária de imóvel, entre 
outras alterações. 



 

4 
 

(e) Alienação fiduciária sobre máquinas e equipamentos (torres para acabamento de sabão 

em pó), também localizados na planta industrial da GTEX, em Guarulhos/SP, firmado em 

19 de novembro de 2008; 

 

Em 03 de março de 2016, foi firmado endosso no verso da CCB 53230/7 em favor do Fundo, que 

passou a ser credor do título, podendo exercer todos os direitos estabelecidos nele e nos 

instrumentos de garantia.  

 

Em 10 de junho de 2014, a GTEX ajuizou pedido de recuperação judicial, que foi distribuído sob o 

nº 1018403-22.2014.8.26.0224 ao Juízo da 7ª Vara Cível de Guarulhos/SP. Logo depois, o 

pagamento da primeira parcela de amortização do valor da CCB 53230/7, que deveria ter sido 

realizado em 19 de junho de 2014, não foi cumprido. Nenhuma das parcelas ajustadas no título 

foi quitada pelos devedores. 

 

Em 05 de junho de 2017, o Fundo ajuizou execução de título extrajudicial, contra a GTEX e os 

Avalistas GTEX, que foi distribuída sob o nº 1041602-52.2017.8.26.0100 ao Juízo da 27ª Vara Cível 

do Foro Central de São Paulo/SP (“Execução GTEX”). Em 16 de março de 2022, o valor atualizado 

da CCB 53230/7 alcançava R$ 67.592.535,37 (“Valor da Execução GTEX”). A ação está sob o 

patrocínio do escritório Cescon Barrieu Advogados. 

 

Para os fins deste Parecer, entendemos como “Ativo GTEX” os direitos e obrigações previstos na 

CCB 53230/7 ainda exigíveis contra os devedores. Hoje, esse ativo está materializado na Execução 

GTEX, dado que não há outras medidas, judiciais ou extrajudiciais, relacionadas à CCB 53230/7 e 

às suas garantias contra os devedores.  

 

O “Valor do Ativo GTEX” será abordado no Item 3 deste Parecer, a partir da análise do Valor da 

Execução GTEX e sua efetiva expectativa de recuperação, considerando as garantias contratuais 

e os bens ainda penhoráveis.  
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2. DESCRIÇÃO DO ATIVO JNT 

 

Em 28 de novembro de 2012, a JNT Investimentos Ltda. (“JNT”), inscrita no CNPJ sob o nº 

09.674.082/0001-24, emitiu em favor do Banco BRJ S.A. (“Banco BRJ”) a Cédula de Crédito 

Bancário nº 01 (“CCB 01”) no valor de R$ 18 milhões. Não temos o registro de que o título tenha 

sido aditado pelas partes.  

 

Foram ajustadas na CCB 01 e em instrumentos específicos as seguintes garantias para quitação 

da dívida: 

 

(a) Aval da General Brands do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. 

(“General Brands”), da Camp Alimentos Comercial e Distribuidora Ltda. (“Camp 

Alimentos”) e, assim como em GTEX, de José Santos e de Neiva Santos (“Avalistas JNT”), 

conforme os termos da própria CCB 01;  

(b) Alienação fiduciária do imóvel registrado sob a matrícula nº 93.799 do 4º Ofício de 

Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ (“Imóvel JNT”), conforme Instrumento Particular 

de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia, firmado em 28 de novembro de 2012.  

(c) Cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes da venda de produtos e serviços 

comercializados pela General Brands e Camp Alimentos, conforme Instrumento Particular 

de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, firmado em 28 de novembro de 2012; 

(d) Cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de aplicações financeiras de 

titularidade da JNT, conforme Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos 

Creditórios Decorrentes de Aplicações Financeiras e Outras Avenças, firmado em 28 de 

novembro de 2012; 

(e) Penhor mercantil sobre produtos alimentícios comercializados pela General Brands e 

Camp Alimentos, mantidos em um armazém localizado em Guarulhos/SP, conforme 

Contrato de Penhor Mercantil, firmado em 28 de novembro de 2012; 

 

Em 29 de novembro de 2012, foi firmado o Termo de Endosso e Outras Avenças e o Termo de 

Sub-rogação de Garantias da CCB nº 01, entre o Banco BRJ e o Fundo. O Fundo, então, passou a 
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ser credor do título, podendo exercer todos os direitos estabelecidos nele e nos instrumentos de 

garantia.  

 

Em 15 de agosto de 2016, o Fundo ajuizou execução de título extrajudicial, contra a JNT, Isael 

Pinto e os Avalistas JNT, que foi distribuída sob o nº 1089953-90.2016.8.26.0100 ao Juízo da 7ª 

Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP (“Execução JNT”). Em 16 de março de 2022, o valor 

atualizado da CCB 01 alcançava R$ 3.123.964,44 (“Valor da Execução JNT”). A ação está sob o 

patrocínio do escritório Cescon Barrieu Advogados. 

 

O Valor da Execução JNT é menor do que o valor original da CCB 01, porque, em 26 de dezembro 

de 2016, o Fundo consolidou a propriedade do imóvel dado em garantia, de modo que o Juízo 

determinou ao Fundo que descontasse do valor executado o preço da garantia excutida.  

 

O Fundo é titular apenas da fração ideal de 51,61% do imóvel, dado que o bem também foi dado 

em garantia de operações realizadas pelo Banco BRJ com o Incentivo Multisetorial I Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios e Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Multissetorial II. Portanto, foi descontado do Valor da Execução JNT o preço da fração ideal de 

51,61% do imóvel4. 

 

Para os fins deste Parecer, entendemos como “Ativo JNT” os direitos e obrigações previstos na 

CCB 01 ainda exigíveis. Assim, o Imóvel JNT está excluído dessa análise, dado que o bem já é de 

propriedade do Fundo e sua avaliação não servirá para precificação do direito creditório objeto 

da Execução JNT a ser negociado com os devedores.  

 

O “Valor do Ativo JNT” será abordado no Item 3 deste Parecer, a partir da análise do Valor da 

Execução JNT e sua efetiva expectativa de recuperação, considerando as garantias contratuais e 

os bens ainda penhoráveis.  

 
4 Atualmente, não é possível discutir se o valor descontado correspondia ao real valor de avaliação do 
imóvel. O Fundo deve seguir conforme o cálculo apresentado na Execução JNT. Em 26 de outubro de 2018, 
o Fundo apresentou nos autos planilha indicando que o valor atualizado da dívida era de R$ 2.060.187,46. 
Esse valor atualizado alcança, hoje, R$ 3.123.964,44. 
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3. EXPECTATIVA DE RECUPERAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DOS ATIVOS 

 

A Gestora entende que a expectativa de recuperação do Ativo GTEX é provável no limite do valor 

de venda forçada dos Imóveis GTEX. Em 26 de junho de 2019, o Fundo conseguiu obter a penhora 

dos direitos referentes a esses imóveis no âmbito da Execução GTEX. É provável, então, que o 

Fundo confira liquidez a eles.  

 

Por outro lado, a Gestora entende que a expectativa de recuperação do Ativo GTEX é zero no que 

tange a parte não coberta pelas garantias imobiliárias. A GTEX está em recuperação judicial e as 

demais garantias prestadas – penhor, direitos creditórios e aval – não possem liquidez relevante.  

 

Assim, o Valor do Ativo GTEX não deve ser estimado em R$ 67.592.535,37, valor da Execução 

GTEX, mas na quantia efetivamente recuperável. Os Imóveis GTEX alcançam o valor de venda 

forçada de R$ 21,1 milhões, de acordo com o Laudo de Avaliação nº 10408/21, elaborado pela 

Colliers International do Brasil Ltda. em dezembro de 2021 (Anexo I). Esse é, então, “valor real” 

que se poderia estimar para recuperação do Ativo GTEX. 

 

A venda forçada dos Imóveis GTEX pode encontrar entraves, como impugnações dos devedores, 

embargos de terceiro, exigências de tabeliões e leiloeiros, entre outras. Em relação ao Ativo GTEX, 

a Gestora entende que esses riscos não são relevantes, embora eles devam ser considerados, pois, 

quando menos, podem atrasar a recuperação do crédito. 

 

Em casos como esse, a Gestora entende que a expectativa de recuperação do ativo é provável e 

determina que seu preço seja estipulado em valor igual ou acima de 70% do “valor real” da 

recuperação. Uma vez aplicada essa regra, tem-se que o Valor do Ativo GTEX alcança, ao menos, 

R$ 14,770 milhões (70% de R$ 21,1 milhões). 

 

Diferentemente do Ativo GTEX, a Gestora entende que a expectativa de recuperação do Ativo JNT 

é remota. Em 26 de dezembro de 2016, o Fundo conseguiu consolidar a propriedade de sua fração 

ideal do Imóvel JNT. No âmbito da Execução JNT, portanto, resta apenas a cobrança das demais 

garantias prestadas - penhor, direitos creditórios e aval –, que não possuem liquidez relevante. 
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Além disso, a JNT faz parte do mesmo grupo da GTEX e, assim como ela, está em recuperação 

judicial. 

 

Conforme já pontuado, o valor de um ativo não deve ser estimado no mesmo valor de sua 

execução, mas na quantia efetivamente recuperável. Atualmente, a Execução JNT segue para a 

cobrança de R$ 3.123.964,44, mas, dado que a expectativa de recuperação é remota, pode-se 

estimar o Valor do Ativo JNT em quantia igual ou abaixo de 30% da quantia executada. Ao aplicar 

essa regra, a Gestora chega à conclusão de que o Valor do Ativo JNT é, no limite, de R$ 937.189,33 

(30% de R$ 3.123.964,44). 

 

Estabelecendo a expectativa de recuperação dos ativos, a Gestora pretende indicar aos cotistas o 

que podem esperar do prosseguimento das execuções judiciais. Expor que a expectativa de 

recuperação do Ativo GTEX é provável significa que há chances do Fundo ser bem-sucedido no 

âmbito judicial, até o limite do valor dos Imóveis GTEX. Por outro lado, expor que expectativa e 

recuperação do Ativo JNT é remota significa que o prosseguimento da cobrança judicial 

dificilmente trará retorno financeiro aos cotistas. 

 

Da mesma maneira, estabelecendo o valor dos ativos, a Gestora pretende indicar aos cotistas 

quais são os preços efetivamente praticados no mercado. Por exemplo, definir que o Valor do 

Ativo GTEX é de cerca de R$ 14,770 milhões significa que propostas abaixo dessa quantia estão 

aquém do patamar que é comumente negociado para ativos com características semelhantes, 

enquanto propostas acima dessa quantia são consideradas adequadas. 

 

Essas conclusões servem aos cotistas para que possam fazer sua própria avaliação de custo-

benefício em manter as cobranças judiciais, que muitas vezes se prolongam por anos e nem 

sempre apresentam um resultado positivo. 

 

A Gestora, em sua análise sobre as cobranças judiciais, considerou as informações e avaliações 

contidas no Parecer de Recuperação de Crédito dos Casos GTEX e JNT, elaborado pelo Cescon 

Barrieu Advogados, escritório de advocacia que atua como representante do Fundo na Execução 

GTEX e Execução JNT (Anexo II).   
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4. PROPOSTA ENVIADA PELO DEVEDOR 

 

Em 3 de dezembro de 2021, José Santos e Neiva Santos, representados pela Alvarez & Marsal, 

empresa conhecida por prestar serviços de restruturação e assessoria em transações, 

apresentaram proposta à Gestora para quitação dos créditos detidos pelo Fundo contra a GTEX e 

a JNT. Os termos da proposta foram: 

 

(a) pagamento de R$ 18 milhões para quitação do débito da GTEX; 

(b) pagamento de R$ 750 mil para quitação do débito da JNT; 

(c) prazo de até 30 dias para realização do pagamento integral dos valores; 

(d) quitação integral dos débitos da GTEX e da JNT, mediante a realização dos 

pagamentos acordados; 

 

Em uma primeira análise, a proposta enviada pela Alvarez & Marçal já se mostrou coerente com 

os interesses do Fundo, conforme será descrito no Item 5 deste Parecer. De todo modo, ao 

receber a proposta, a Gestora buscou aumentar os valores oferecido, buscando o máximo 

aproveitamento dessa oportunidade aos cotistas do Fundo. 

 

Em 17 de dezembro de 2021, a Gestora recebeu uma nova proposta, pela qual os Proponentes 

mantiveram os termos e condições apresentados acima, mas ofereceram o pagamento de R$ 1,2 

milhão para quitação do débito da JNT. 

 

Ao encaminhar a segunda proposta, a Alvarez & Marsal pontou que essa seria a proposta final dos 

devedores. A Gestora entendeu, então, que as negociações deveriam ser encerradas e a aceitação 

da proposta deveria ser posta à deliberação dos cotistas.  

 

Em 11 de março de 2022, às 11 horas, de forma virtual, a Assembleia Geral Extraordinária se 

reuniu para deliberar sobre a proposta. A Assembleia, por maioria, rejeitou a proposta 

apresentada, sobretudo porque o valor referente ao débito da GTEX era inferior ao valor de venda 

forçada do imóvel discutido na Execução GTEX e o valor da proposta referente ao débito da JNT 

não alcançava valor equivalente a 50% do valor da Execução JNT. 
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Entendendo que um acordo extrajudicial é o caminho mais benéfico aos cotistas para recuperação 

do crédito, a Gestora voltou a negociar com os devedores. Desta vez, foram feitas reuniões 

diretamente com o gerente financeiro do Grupo GTEX, sem a intermediação da Alvarez & Marsal 

como representante dos devedores, de forma a tornar mais eficiente o processo de negociação. 

 

Em 8 de abril de 2022, a Gestora recebeu uma terceira proposta, no valor total de R$ 23 milhões, 

prevendo o pagamento do valor de R$ 21,4 milhões para quitação do débito da GTEX e de R$ 1,6 

milhões para quitação do débito da JNT, da seguinte forma (Anexo III): 

 

(a) pagamento do valor total de R$ 23 milhões, em oito parcelas, mensais e consecutivas, 

de acordo com o cronograma abaixo: 

 

Parcela Data Valor 

Parcela 1 Maio/2022 R$ 9.600.000,00 

Parcela 2 Junho/2022 R$ 1.920.000,00 

Parcela 3 Julho/2022 R$ 1.920.000,00 

Parcela 4 Agosto/2022 R$ 1.920.000,00 

Parcela 5 Setembro/2022 R$ 1.920.000,00 

Parcela 6 Outubro/2022 R$ 1.920.000,00 

Parcela 7 Novembro/2022 R$ 1.900.000,00 

Parcela 8 Dezembro/2022 R$ 1.900.000,00 

 
(b) após 30 dias da data do aceite da proposta pela Assembleia Geral de Cotistas, a 

incidência de atualização monetária, com correção IPCA + 6%, sobre todo e qualquer 

valor previsto na proposta; 

(c) quitação integral dos débitos da GTEX e da JNT, resultando no encerramento das 

ações judiciais, mediante a realização dos pagamentos acordados. 

 

A proposta negociada supera o valor de venda forçada do imóvel discutido na Execução GTEX. 

Além disso, propõe o pagamento de mais de 50% do valor da Execução JNT. Assim, a proposta 

atende a ambas as condições discutidas na última convocação da Assembleia Geral de Cotistas.  

 

Os devedores encerraram as negociações com a Gestora, afirmando que essa seria sua proposta 

final. A Gestora, então, entende que este é o momento de convocar mais uma vez a Assembleia 

Geral de Cotistas para deliberação sobre a proposta apresentada.  
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5. RECOMENDAÇÃO DA GESTORA 

 

A Gestora recomenda aos cotistas aceitar a proposta enviada pelos devedores, no valor total de 

R$ 23 milhões, sendo R$ 21,4 milhões pagos para quitação dos débitos da GTEX e R$ 1,6 milhões 

para quitação dos débitos da JNT. 

 

A proposta é vantajosa para o Fundo, porque os valores apresentados estão acima do que seria o 

preço do Ativo GTEX e do Ativo JNT negociado no mercado de créditos não performados, 

conforme o Item 3 desse Parecer. A proposta também supera o valor que seria alcançado no 

âmbito judicial, caso o Fundo conseguisse a venda forçada do imóvel discutido na Execução GTEX. 

 

Firmar um acordo extrajudicial para quitação dos débitos e para o encerramento das ações ainda 

afasta do Fundo a atual discussão judicial sobre a possibilidade de ser penhorado e alienado o 

imóvel discutido na Execução GTEX. Mais do que isso, afasta qualquer discussão sobre a validade 

dos direitos creditórios detidos contra GTEX e JNT. Em outras palavras, garante ao Fundo um 

recebimento pelos débitos em aberto, a preço justo. 

 

O acordo também libera o Fundo do “ônus temporal” da recuperação do crédito, na medida que 

antecipa a liquidação do ativo, que na via judicial poderia se prolongar por alguns anos, e libera 

também do “ônus financeiro” relacionado às ações judiciais (p. ex., novos pagamentos de 

advogados, despesas processuais, custos com leilão, entre outros). 

 

Por essas conclusões, a Gestora solicitará à Administradora que convoque a Assembleia Geral de 

Cotistas para deliberação sobre a nova proposta apresentada pelos devedores. 

 

A Gestora, como sempre, está à disposição dos cotistas para esclarecer eventuais dúvidas sobre 

a negociação. 

 

* * * 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  







































INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Joaquim Floriano, 1120, 5° andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP

Ref.: Manifestação de voto para CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE

COTISTAS de 16 de maio de 2022.

Prezados Senhores,

Fazemos referência ao edital de convocação datado de 14 de abril de 2022, enviado aos

cotistas do PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

PREVIDÊNCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ/ME sob o

09.613.266/0001-32 ("Fundo"), para manifestar de forma irrevogável e irretratável, o

voto do presente cotista para todos os fins de direito, na forma abaixo.

ORDEM DO DIA:

(I) Aprovar a amortização parcial, no limite de 50% (cinqüenta por cento), do valor

oriundo da cessão de crédito, conforme orientação da gestora em parecer anexo à

convocação;

VOTO:

(  ) Aprovar. Rejeitar (  ) Abster-se de votar.

Registro do Cotista:

(II) Aprovar a proposta enviada pelos devedores para quitação das dívidas referentes

aos ativos GTEX e JNT, no valor total de R$ 23 milhões, R$ 21,4 milhões pagos para

quitação dos débitos da GTEX e R$ 1,6 milhões para quitação dos débitos da JNT.

VOTO:

(  ) Aprovar. ^^Rejeitar. (  ) Abster-se de votar.

Registro do Cotista:

(III) Autorizar o Administrador e os Gestores a praticar todos os atos necessárk

para a consecução do quanto deliberado na Assembléia Geral. /
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VOTO

(  ) Aprovar. (  ) Abster-se de votar.

Registro do Cotista: Aprovar acompanhando o voto do primeiro item da pauta.

Nome/Razão Social do Cotista: j

Endereço: ■ Bairro: CEP:

Telefone:

(tt 1 '(^P5^
Cidade/UF:

Nacionalidade: Data de Estado Civil:

Nascimento:

Profissão:

Cédula de Órgão CPF/CNPJ:

Identidade: Emissor _ ,

Representantes Legais/Procurador (se for o caso. Telefone:

anexar instrumento de mandato): ^ ,

Cédula

Identidade:

de Órgão

Emissor:

é)^U^6g:7^|sS^I&^ I Sg']
Representantes Legais/Procurador (se for o caso, Telefone:

anexar instrumento de mandato):

Cédula

Identidade:

de Órgão

Emissor:

O cotista do PIATÃ FUNDO DE Locai e Data:

INVESTIMENTO RENDA FIXA .

LONGO PRAZO
{

PREVIDENCIARIO CREDITO
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PRIVADO , insaitD no CNPJ/MF sob o

no 09.613.226/0001-32 fEundo"),

adma identificado, neoonheoe, dedara e

afirma, de forma irrevogável e irretratável,

para todos os fins de direito, que manifesta

sua vontade com relação à Assembléia'
Geral de Cotistas convocada para o dia 16

de mak) de 2022. nos termos desta

Manifestação de Voto e na proporção de

cotas do Fundo detidas peb referido

cofjsta.

íista ou/seu repr^enmnte legal

Beai AWHdo Guima

OÜMar 9iip«M»nd«nte

MATRÍCULA: 6351?
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PIATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 

PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO 

CNPJ/MF n.º 09.613.226/0001-32 

 

 

Ata da assembleia geral extraordinária de cotistas realizada 

em 16 de maio de 2022 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 16 de maio de 2022, às 15hs, realizada de 

forma virtual.  

 

2. QUORUM: Presente os cotistas representando 75,71% (setenta e cinco 

inteiros e setenta e um centésimos por cento) das cotas emitidas pelo fundo 

encontraram se presentes. 

De acordo com a cláusula 8, item, item 8.9 que permite a instalação da 

Assembleia com qualquer número de cotistas e que as deliberações serão 

tomadas por maioria de votos, foi instalada a AGC que passou a Deliberar 

sobre os itens da Ordem do Dia. 

 

3. CONVOCAÇÃO: A Convocação foi enviada aos Cotistas, no dia 14 de abril de 

2022 para a Assembleia Geral De Cotista. 

 

4. MESA: Presidente: Paulo Mercado; Secretária: Camila Sousa 

 

5. ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:  

 

Deliberar sobre: 

 

I. Aprovação da amortização parcial, conforme orientação da gestora, no limite 

de 50% (cinquenta por cento), do valor oriundo da cessão de crédito (Sucos 

Brasil), de acordo com o parecer enviado anexo a convocação da assembleia;  

 

II. Aprovação da proposta enviada pelos devedores, através da gestora do fundo, 

no valor total de R$ 23 milhões, sendo, R$ 21,4 milhões pagos para quitação 
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dos débitos da GTEX e R$ 1,6 milhões para quitação dos débitos da JNT, 

conforme proposta enviada anexa a convocação da assembleia; 

 

III. Autorização para a Administradora e a Gestora praticar todos os atos 

necessários para a consecução do quanto deliberado na Assembleia Geral. 

  

Votos:  

Foram enviados ao Administrador, as manifestações de Voto dos cotistas totalizando 

50,97% (cinquenta inteiros e noventa e sete centésimos por cento) das cotas 

emitidas pelo Fundo. 

 

Os cotistas presentes e as manifestações de voto encaminhadas, 

representando o percentual de 81,16% (oitenta e um inteiros e dezesseis centésimos 

por cento) das cotas emitidas pelo Fundo votaram quanto a ordem do dia da maneira 

abaixo descrita: 

 

• Item I: 0,84% das cotas emitidas pelo fundo aprovaram a matéria do item I 

da ordem do dia e 80,31% das cotas emitidas pelo fundo reprovaram a 

matéria do item I da ordem do dia, desta forma, o item em questão restou 

reprovado. 

• Item II: 60,48% das cotas emitidas pelo fundo aprovaram a matéria do item 

II da ordem do dia, 5,45% das cotas emitidas pelo fundo reprovaram a 

matéria do item II da ordem do dia e 15,23% das cotas emitidas pelo fundo 

se absteram quanto a matéria do item II da ordem do dia, desta forma, o 

item em questão restou aprovado. 

• Item III: 75,71% das cotas emitidas pelo fundo aprovaram a matéria do item 

III da ordem do dia e 5,45% das cotas emitidas pelo fundo reprovaram a 

matéria do item III da ordem do dia, desta forma, o item em questão 

restou aprovado. 

 

A pedido dos cotistas presentes, resta consignado em ata que em relação ao item I 

da ordem do dia, a reprovação se deu em decorrência da amortização apenas de 

50%, sendo solicitado que seja amortizado o percentual de 100%, solicitação aceita 

pela Gestora e Administradora, uma vez que o pedido foi solicitado em AGC pela 

maioria dos cotistas. Tendo o cotista nº 30082, alterado seu voto, vez que entende 

que a amortização deve ser na percentagem de 100%. 
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No que tange ao item II, o cotista nº 30077 requisitou que constasse em ata que o 

parcelamento deve utilizar a correção pelo IPCA + 6%; que o imóvel seja transferido 

apenas após a quitação do parcelamento, e que a inadimplência acarrete na perda 

das parcelas já quitadas. 

 

Por fim, atendendo a solicitação dos cotistas, resta consignado de que o 

entendimento é de que as amortizações dos Sucos Brasil ocorram na percentagem 

de 100% e que as primeiras 5 parcelas referentes ao acordo GTEX e JNT sejam, 

também, amortizadas integralmente aos cotistas, sendo que para as 3 últimas, será 

convocada AGC para deliberar o percentual de amortização, acompanhada de 

relatório da Gestora comprovando a necessidade de manutenção de caixa que o 

Fundo deverá ter na ocasião. 

 

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente colocou 

novamente a palavra à disposição dos presentes e, como ninguém manifestou 

interesse em fazer o uso dela, o Sr. Presidente da mesa deu por encerrado os 

trabalhos, agradecendo a presença de todos e suspendeu a sessão pelo tempo 

necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e considerada 

conforme, foi assinada pelos presentes. 

 

 

São Paulo, 16 de maio de 2022. 

 

 

_______________________________________________ 

Paulo Mercado 

- Presidente - 

 

 

_______________________________________________ 

Camila Sousa 

- Secretária - 

 

 

 

_______________________________________________ 

INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

- Administradora – 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Genial Gestão Ltda  

- Gestora – 
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LISTA DE PRESENÇA DOS COTISTAS 

PIATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 

PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO 

CNPJ/MF n.º 09.613.226/0001-32 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA 

VIRTUALMENTE EM 16 DE MAIO DE 2022 

 

 

COTISTA VOTO 

30073 Presente 

30074 Ausente 

30075 Ausente 

30150 Ausente 

30083 Ausente 

30071 Manifestação de voto 

30091 Presente 

30069 Ausente 

30089 Ausente 

30016 Ausente 

30079 Manifestação de voto 

30080 Presente 

30084 Ausente 

30081 Ausente 

30077 Presente 

30082 Presente 

30009 Presente 

30085 Manifestação de voto 

30158 Manifestação de voto 

30078 Ausente 

30090 Presente 

30076 Manifestação de voto 

30088 Ausente 
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