
 
 

 

 

 

 

                                                                          
 

AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ nº 17.007.919/0001-00 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: 

 Às 11 horas, do dia 22 de novembro de 2019, na sede social do administrador do FUNDO, doravante 

denominado “FUNDO”, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. 

  

2. MESA: 

 Presidente: Marcela Brito 

 Secretária: Isabela Bueno 

 

3. CONVOCAÇÃO: 

Dispensada diante da presença de todos os cotistas do FUNDO. 

 

4. PRESENÇA: 

 Cotistas presentes, os quais declararam, sob as penas da lei, que: (i) não há qualquer conflito de interesse 

com o FUNDO que os impeça de votar na presente assembleia; e (ii) não estão dentre os impedidos de 

votar nas assembleias do FUNDO, de acordo com o Regulamento deste, bem com o previsto no artigo 

31, §1º, da Instrução CVM nº 578 de 30 de agosto de 2016. Presentes ainda os representantes legais do 

POLO CAPITAL INTERNACIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. e BRL TRUST INVESTIMENTOS 

LTDA.  

 

5. DELIBERAÇÕES APROVADAS: 

 

5.1 Aprovada pela unanimidade dos Cotistas presentes a substituição, a partir do fechamento de 29 

de novembro de 2019 (“Data de Transferência”), do atual administrador do FUNDO, BNY Mellon 

Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na Cidade e 

Estado do Rio de Janeiro, à Av. Presidente Wilson, 231, 4º andar, inscrito no CNPJ sob o nº 

02.201.501/0001-61, doravante designado “BNY MELLON”, pela BRL TRUST INVESTIMENTOS 
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LTDA., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º 

andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.025.053/0001-62, designado “NOVO ADMINISTRADOR”, 

de acordo com as seguintes premissas: 

a) O BNY MELLON deixará de exercer a função de administrador a partir da Data de 

Transferência, permanecendo, no entanto, responsável perante os cotistas do FUNDO e 

órgãos fiscalizadores e reguladores, por todos os atos por ele praticados na administração 

do FUNDO até a Data de Transferência e, ainda, pelos eventos relacionados na presente 

ata; 

b) O BNY MELLON se responsabiliza pelo atendimento à fiscalização da Comissão de Valores 

Mobiliários e das demais entidades reguladoras e fiscalizadoras, sempre que por elas 

exigido qualquer esclarecimento acerca dos atos por ele praticados na administração do 

FUNDO até a Data de Transferência; 

c) O BNY MELLON transferirá ao NOVO ADMINISTRADOR, a partir da Data de Transferência, 

a totalidade dos valores da Carteira do FUNDO, deduzidas as taxas de administração e 

performance, se existirem, calculada de forma “pro rata temporis”, considerando o número 

de dias corridos até a Data de Transferência, inclusive; 

d) O BNY MELLON conservará a posse da documentação contábil e fiscal do FUNDO, relativa 

às operações ocorridas até a Data de Transferência, inclusive, sendo que somente as 

obrigações fiscais decorrentes dos fatos geradores ocorridos a partir da Data de 

Transferência caberão ao NOVO ADMINISTRADOR; 

e) O BNY MELLON contratará, em nome do FUNDO, a Ernst & Young Auditores 

Independentes S.S. para a prestação dos serviços de auditoria das atividades do FUNDO, 

para o período compreendido entre o seu último Balanço Patrimonial até a Data de 

Transferência, inclusive; 

f) O BNY MELLON se responsabiliza, ainda, 

(i) por efetuar a devida comunicação da substituição de administrador ora aprovada à 

Comissão de Valores Mobiliários, bem como pelo encaminhamento da ata desta 

Assembleia, o qual providenciará o processamento, junto à Receita Federal do Brasil, 

do novo Cartão de Inscrição no CNPJ do FUNDO e efetuará a devida comunicação 

da substituição ora deliberada à ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais; 
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(ii) pelo não recolhimento ou recolhimento a menor de todo e qualquer tributo cujo 

contribuinte seja o FUNDO, seus prestadores de serviços e os cotistas do FUNDO, 

bem como recolhimento de todo e qualquer tributo que a legislação lhe tenha atribuído 

a responsabilidade pelo recolhimento, relativamente aos fatos geradores ocorridos 

até a Data de Transferência;  

(iii) por deixar o NOVO ADMINISTRADOR a salvo de responsabilidade, inclusive 

comparecendo para assumi-la quando solicitado, em demandas de quaisquer 

naturezas porventura promovidas por órgãos reguladores e/ou os cotistas do FUNDO, 

fundadas ou decorrentes da ausência de assinatura do termo de adesão ou 

desconhecimento dos riscos do investimento no FUNDO por ocasião das aplicações 

iniciais ocorridas até a Data de Transferência; 

(iv) por preparar e enviar à Receita Federal do Brasil - RFB, a DIRF relativa ao período 

até a Data de Transferência, em que o FUNDO esteve sob sua administração; 

(v) prestar as informações às autoridades reguladoras e fiscalizadoras, relativamente ao 

período até a Data-Base, em que o FUNDO esteve sob sua administração; 

(vi) preparar e enviar aos cotistas do FUNDO o informe de rendimentos do FUNDO, 

relativo ao período até a Data de Transferência, em que o FUNDO esteve sob a sua 

administração; e 

(vii) por manter e conservar, pelo prazo máximo estabelecido pela regulamentação em 

vigor, o acervo societário do FUNDO relativo ao período até a Data de Transferência, 

disponibilizando-o ao NOVO ADMINISTRADOR, por meio de cópia digitalizada, em 

até 30 dias após a transferência. 

(viii) As despesas legalmente atribuídas ao FUNDO, inclusive as despesas e honorários 

relativos à auditoria da transferência e às demonstrações contábeis e contas do 

FUNDO, e incorridas até a Data da Transferência, deverão ser provisionadas e 

debitadas do FUNDO até aquela data e, se ainda não tiverem sido pagas, correrão 

por conta do FUNDO e serão pagas mediante solicitação e comprovação do BNY 

MELLON perante o NOVO ADMINISTRADOR, o qual providenciará os pagamentos 

com base na documentação apresentada.  

 

3º RTD-RJ Protocolo 1167356 Selo EDBR93926-LED. RJ,02/12/2019
Nº de controle: 27833fd022e2e4283b332c85484ee70e



 
 

 

 

 

 

                                                                          
 

g) A operacionalização da substituição de administração ora aprovada fica condicionada ao 

envio pelo BNY MELLON ao NOVO ADMINISTRADOR, nos formatos e prazos estipulados 

na presente ata, da integralidade das seguintes informações e documentos: 

(i) até 3 (três) dias úteis imediatamente anteriores à Data de Transferência, uma via 

original da presente ata, devidamente assinada e registrada em cartório; 

(ii) diariamente, do 7º (sétimo) dia útil imediatamente anteriormente à Data de 

Transferência, até a Data de Transferência, as informações de passivo do FUNDO, 

inclusive os arquivos contendo os relatórios de perdas a compensar e de classificação 

tributária individualizados pelos cotistas do FUNDO, bem como a informação sobre a 

classificação tributária do FUNDO; 

(iii) diariamente, do 7º (sétimo) dia útil imediatamente anteriormente à Data de 

Transferência, até a Data de Transferência as informações do ativo do FUNDO, 

inclusive os relatórios de carteira, extratos das clearings (CBLC; SELIC; SOMA, B3 – 

Bolsa Balcão Brasil) e relatórios de posições dos depósitos em margem, caso 

existam; 

(iv) até o 1º (primeiro) dia útil anterior à Data de Transferência, a relação dos cotistas do 

FUNDO que possuem cotas bloqueadas por questões judiciais e, até o 30º (trigésimo) 

dia corrido imediatamente subsequente à Data de Transferência, cópia autenticada 

da respectiva documentação comprobatória; 

(v) até o 1º (primeiro) dia útil anterior à Data de Transferência, as informações sobre 

todas as demandas judiciais que envolvam o FUNDO; 

(vi) Até o 5º (quinto) dia útil posterior a Data de Transferência o Razão, o balancete e a 

posição diária da carteira, relativamente ao dia útil imediatamente anterior à Data de 

Transferência; 

(vii) até o 150º (centésimo quinquagésimo) dia corrido contado a partir da Data de 

Transferência, o parecer acerca das contas do FUNDO elaborado por auditoria 

independente, responsabilizando-se, na hipótese de atraso ou de não elaboração, 

por toda e qualquer medida que porventura o FUNDO e/ou a NOVO 

ADMINISTRADOR venha a sofrer direta ou indiretamente, em especial, mas não 

limitada, ao pagamento de multas impostas por órgãos reguladores;  
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h) O NOVO ADMINISTRADOR declara, neste ato, aceitar desempenhar as funções de 

administrador do Fundo, na forma do Regulamento do Fundo alterado, nos termos do 

documento que estará à disposição dos Cotistas e de quem mais interessar possa no sítio 

eletrônico da CVM e do NOVO ADMINISTRADOR, indicando como o Diretor do NOVO 

ADMINISTRADOR responsável, civil e criminalmente, pela administração, supervisão e 

acompanhamento do Fundo, bem como pela prestação de informações a ele relativas 

perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a partir do 1º (primeiro) dia útil 

subsequente à Data de Transferência, inclusive, o Sr. Sr. Danilo Barbieri, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 287.297.108-47. 

i) Fica designado, a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência, 

inclusive, o Sr. Rodrigo Boccanera Gomes, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.862.607-81, 

como diretor estatutário do NOVO ADMINISTRADOR responsável pelo FUNDO perante a 

Receita Federal do Brasil - RFB; 

j) Os cotistas presentes aprovam e ratificam, por meio da presente, todos os atos de 

administração praticados pelo BNY MELLON, ou por terceiros contratados por ele em nome 

do FUNDO, no período em que este esteve sob a sua administração, pelo que declaram 

nada ter a reclamar, dando ao BNY MELLON a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e 

irrestrita quitação, seja a que tempo ou a que título for, sendo certo que a presente quitação 

também vincula os seus sucessores; 

k) Os cotistas presentes ratificam, ainda, que o não recebimento ou recebimento parcial das 

informações e/ou documentos indicados na presente ata dentro dos prazos estipulados, 

bem como a não aprovação do acervo cadastral do FUNDO pelo NOVO ADMINISTRADOR, 

até a Data-Base, são hipóteses de causa justificada para recusa de implantação do FUNDO 

pelo NOVO ADMINISTRADOR, sob pena de solução de continuidade para os cotistas; 

l) O Gestor e o Administrador, neste ato, atestam que, na presente data, não há qualquer 

desenquadramento na carteira do Fundo com relação às restrições previstas na legislação 

em vigor e/ou no Regulamento do mesmo que afete a condição tributária do Fundo ou que 

seja determinante para a decisão de investimento dos atuais cotistas e/ou potenciais cotistas 

do Fundo. 

 

5.2  Aprovadas as alterações no Regulamento do FUNDO, promovidas para adaptá-lo à substituição 

da administração do FUNDO, especialmente quanto à: 
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a) Substituição do atual administrador do FUNDO pelo NOVO ADMINISTRADOR;  

b) Substituição do atual prestador dos serviços de controladoria do FUNDO pela BRL TRUST 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição com sede na 

Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 

01451-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.486.793/0001-42 

c) Substituição do atual prestador dos serviços de escrituração, custódia e tesouraria do 

FUNDO pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

S.A., instituição com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º 

andar (parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.486.793/0001-

42; 

d) Manutenção do atual prestador dos serviços de administração da carteira (gestão) do 

FUNDO, qual seja, POLO CAPITAL INTERNACIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., 

sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Ataulfo 

de Paiva, nº 204, salas 1101 a 1110, Leblon, CEP 22440-030, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.990.773/0001-74; Ato Declaratório CVM nº 11.283 (“GESTOR”); 

e) Substituição do atual prestador de serviços de auditoria do FUNDO por auditor devidamente 

autorizado pela CVM; 

f) Manutenção da atual denominação social do FUNDO, qual seja, AKANGATU FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA; 

g) Substituição do atual prestador dos serviços de distribuição, agenciamento e colocação de 

cotas do FUNDO pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A., instituição com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua 

Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 13.486.793/0001-42. 

h) Alteração da taxa de administração do Fundo, passando para os seguintes valores: (i) pelos 

serviços de administração, distribuição, escrituração, custódia e controladoria será devido 

pelo Fundo a taxa correspondente a 0,15% a.a. (zero vírgula quinze por cento ao ano) sobre 

o Patrimônio Líquido ou o valor mínimo mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), 

corrigidos anualmente pela variação positiva do  IGPM, dos dois o que for maior e (ii) pelos 

serviços de gestão será devido pelo Fundo a taxa correspondente a 2% a.a. (dois por cento 

ao ano) sobre o Patrimônio Líquido. 
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i) O Regulamento foi totalmente reformado, devendo vigorar nos termos do documento que 

estará à disposição dos Cotistas e de quem mais interessar possa no sítio eletrônico da CVM 

e do NOVO ADMINISTRADOR (“NOVO REGULAMENTO”). 

 

5.3 Aprovado o NOVO REGULAMENTO consolidado, que passará a vigorar quando do fechamento 

do dia de seu protocolo na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, sendo certo, contudo, que a 

substituição dos prestadores de serviço acima aprovadas somente se efetivará na Data da 

Transferência, no padrão do NOVO ADMNISTRADOR, tendo em vista todas as modificações 

havidas, na forma do documento que se encontra arquivado e à disposição dos cotistas do FUNDO 

na sede e dependências do NOVO ADMINISTRADOR, sendo certo que o NOVO 

REGULAMENTO do FUNDO, ora consolidado, é de inteira responsabilidade do NOVO 

ADMINISTRADOR, inclusive, perante os cotistas do FUNDO e órgãos fiscalizadores e 

regulamentadores, destacando ainda que todos os signatários da presente Ata reconhecem e 

concordam que o BNY MELLON está eximido de qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo 

de referido Regulamento; 

 

5.4 Os cotistas presentes do FUNDO por meio da presente Assembleia ratificam que estão cientes de 

que as substituições de prestadores de serviços indicadas nas alíneas anteriores dependem dos 

ânimos dos referidos prestadores em iniciar as respectivas relações contratuais, sendo certo que, 

caso estes não desejem prestar serviços para o FUNDO, a responsabilidade de contratar outros 

prestadores será do NOVO ADMNISTRADOR; 

 

5.5 Os cotistas presentes do FUNDO ratificam, ainda, que o BNY MELLON não será responsabilizado 

caso quaisquer prestadores indicados na presente Assembleia decidam não receber o FUNDO na 

Data de Transferência, sendo certo que, no caso de negativa por parte do NOVO 

ADMINISTRADOR ou do CUSTODIANTE, não será possível a implementação da transferência e 

será necessária a realização de nova assembleia geral de cotistas para decidir quanto aos novos 

prestadores e quanto à nova Data de Transferência; 

 

5.6 Os cotistas, o NOVO ADMINISTRADOR, o GESTOR e demais signatários desta ata ratificam que 

o BNY MELLON está eximido de qualquer responsabilidade quanto ao cumprimento de obrigações 

3º RTD-RJ Protocolo 1167356 Selo EDBR93926-LED. RJ,02/12/2019
Nº de controle: 27833fd022e2e4283b332c85484ee70e



 
 

 

 

 

 

                                                                          
 

e compromissos assumidos pelo FUNDO durante o período até a Data de Transferência, que 

devam ser atendidos posteriormente à Data de Transferência. 

 

5.7. Por fim, os cotistas aprovam a aplicação pelo NOVO ADMINISTRADOR, a exclusivo critério do 

GESTOR, dos recursos do FUNDO em cotas de fundos de investimentos regulados pela Instrução 

CVM 555, classificados como “Renda Fixa”, inclusive aqueles administrados ou geridos pelo 

GESTOR e/ou NOVO ADMINISTRADOR.  

 

6. ENCERRAMENTO: 

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, depois de arquivada a presente no livro próprio.  

 

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019. 

 

 

Certifico e dou fé que a presente ata é cópia  

fiel da lavrada em livro próprio 

 

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A 

Administrador 
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