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Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos de 2021, realizada no dia 01 de 

setembro do ano de 2021; 

 

No primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e trinta minutos foi 

realizadapor meio de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e link: (https://teams.microsoft.com 

/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZDYzZWIzY2QtMDAxZS00MTE0LWFhZWUtZGE4N2JlOGEwZDlj%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f74a50fa-43bc-4866-80eded7ca5f2e3e2%22%2c%22Oid%22%3 

a%222e421564-9c6f-48cc-b3ed-1a6900743b0a%22%7d) repassado a todos os membros titulares e 

suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, a primeira reunião extraordináriado Comitê de 

Investimentos do ano de dois mil e vinte eum.Como a oitava reunião ordinária do Comitê de Investimentos, 

realizada no dia 26 de agosto de 2021, se estendeu mais do que o planejado, ficou acordado entre os 

membros dos órgãos colegiados e a Diretoria Executiva do IpojucaPrev que uma reunião extraordinária 

seria realizada antes da Assembleia Extraordinária do Fundo Brasil Florestal para tratar apenas do caso em 

pauta. A reunião foi realizada virtualmente, mesmo que, as novas medidas de convívio com o retorno 

gradual das atividades sociais e econômicas permitissem a realização de reuniões presenciais e similares 

com limitação de capacidade de pessoas a partir do dia 5 de julho de 2021, conforme estabelecido no 

Decreto nº 50.924, de 2 de Julho de 2021, que altera o Decreto nº 49.055, de 31 de maio de 2020, que 

regulamenta, no Estado de Pernambuco, as regras relativas às medidas temporárias para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, conforme 

previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

Desta forma estiveram on-line na reunião:  

 

Victor Leitão, Gregório Matias e Gustavo Leite representantes da empresa Lema Economia e Finanças; 

Rafael Cordeiro e Felipe Affonso, representantes da empresa QUELUZ; o Presidente do Comitê de 

Investimentos, Tacyto Themystocles Morais De Azevedo e os seguintes membros titulares do Comitê de 

Investimentos: Agrinaldo Araújo Júnior e Aline Melo De Freitas; os membros titulares e suplentes do 

Conselho Deliberativo: Paula Deize Gomes Do Nascimento; Joaldo José Da Silva e Adriano Marques De 

Assis Guerra; os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Marcos Paulo Alves Cavalcanti De 

Oliveira e João Luiz Da Silvao Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro do Comitê de 

Investimentos, Marcelo Marinheiro;o Presidente Executivo  do IpojucaPrev e Membro Nato do Comitê de 

Investimentos, Helton Ferreira;aSuperintendente de Investimentos, Lays Fernanda Macário e a Diretora 

Administrativa e Financeira do IpojucaPrev, Alcione Pontes. 

 

Destaca-se ainda que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que foramrealizadas e priorizando 

sempre o continuo desenvolvimento e a transparência do IpojucaPrev foram convidados todos os membros 

titulares e suplentes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscalpara suas respectivas reuniões.Com o 

quórum suficiente de membros do Comitê de Investimentos, a reunião foi iniciada.A reunião foi conduzida 

pelo Diretor de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação de todos 

os presentes, mesmo diante da situação emergencial devido à pandemia gerada pelo novo coronavíruse 

por ser uma reunião extraordinária no calendário dos conselhos. A reunião teve o objetivo principal de 

esclarecer melhor aseguinte pauta: 

 

01 – Convocação para a Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL – FIP 

MULTIESTRATÉGIA - CNPJ Nº 12.312.767/0001-35. 

 

O Sr. Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos do IpojucaPrev, primeiramente fez uma breve 

apresentação dos assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que 
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tinhamsido enviadas previamente por e-mail por meio da convocação, juntamente com os documentos 

pertinentes a cada item, quando necessário. 

 

01 – Convocação para a Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL – FIP 

MULTIESTRATÉGIA - CNPJ Nº 12.312.767/0001-35: Foi informado que a “BNY MELLON SERVIÇOS 

FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrito no CNPJ/MF sob 

o nº 02.201.501/0001-61 (“BNY Mellon” ou “Administrador”), na qualidade de administrador do BRASIL 

FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ 

nº 12.312.767/0001-35 (“FUNDO”), vem, pela presente, informar e, ao final, convocá-los a se reunir em 

Assembleia Geral de Cotistas.Desta forma, ficam V.Sas., convocados para Assembleia Geral de Cotistas a 

ser realizada no dia 03 de setembro de 2021, às 11 horas, com a seguinte ordem do dia: I) Aprovação 

da alienação das ações detidas pela Tree Florestal na Remasa, nos termos da Proposta Remasa e do 

Parecer do Gestor anexo. II) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo do Plano de 

Liquidação apresentado pelo Gestor, para que passe a prever o prazo de duração indicado para a 

finalização em 15 de janeiro de 2031. III) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo de 

duração do FUNDO até 15 de janeiro de 2031, com a consequente alteração do Artigo 1º do Regulamento e 

manutenção dos registros das cotas em clearing (antiga CETIP e atual B3) pelo período do prazo do Plano 

de Liquidação do Fundo. IV) Caso o item III seja aprovado, a consolidação e implementação do novo 

Regulamento do Fundo, o qual irá vigorar partir da data de seu protocolo na Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM.”Primeiramente, o Diretor de Investimentos, Sr Marcelo Marinheiro, apresentou os 

representantes da Lema e da Queluz presentes na reunião. Depois, foi passada a palavra para que o Sr 

Rafael Cordeiro detalhasse melhor as pautas da Assembléia Extraordinárias de cotistas do BRASIL 

FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA. O Sr Rafael 

Cordeiro começou fazendo uma reconstituição do histórico do Fundo a partir da assunção da Queluz como 

gestora do FIP, além disso, também falou sobre a diligência da nova gestora em relação ao fundo e aos 

ativos investidos, inclusive sobre a participação na empresa investida Tree Florestal, detentora de ações da 

Remasa. Sobre a proposta de alienação, de acordo com a pauta I da AGE, foi apresentado um resumo das 

informações constantes no parecer técnico da Queluz, no qual foram abordadas algumas características do 

ativo estressado, tais como: ausência de Acordo de Acionistas da Remasa, fazendo com que a participação 

minoritária da Tree Florestal tivesse problemas de governança; proximidade do prazo final para a 

regularização do acordo do mútuo com redução do valor do débito da empresa em aproximadamente R$ 78 

Milhões; dificuldades na venda dos ativos por meio de leilão devido aos problemas de governança e pelo 

fato da referida participação da Remasa estar penhorada.Assim, essas características do ativo 

inviabilizaram a venda para outros interessados a partir de leilão, fazendo com que os controladores da 

Remasa tenham apresentado proposta de compra da participação minoritária da Tree Florestal. As 

principais premissas adotadas e defendidas pela Queluz para sugerir a aprovação da proposta foram: (i) O 

valor da proposta está em linha com o valor aprovado, correspondendo, portanto, ao mínimo estabelecido 

para venda do ativo com base em laudos de avaliação especialmente produzido para esse fim; (ii) A 

concessão de prazo para pagamento abre oportunidade de monetização do outro ativo do Fundo; (iii) O 

aumento do prazo servirá, também, para adoção e acompanhamento das medidas de responsabilização 

dos antigos prestadores de serviço do Fundo;(iv) Maximização do potencial de monetização do principal 

ativo do Fundo, tendo em vista as condições adversas de mercado, tanto aquelas que são resultado dos 

eventos de má gestão, quanto aquelas que são exógenas como a pandemia do COVID-19, questões de 

câmbio, crise política e etc. (v) Aproveitamento do desconto negociado do mútuo (R$ 78 milhões) 

possibilitando uma devolução líquida dos recursos potencialmente maior para os cotistas. Após a 

apresentação da Queluz, o Sr. Gregório Matias, representante da Lema Consultoria, solicitou maiores 

esclarecimentos aos representantes da Queluz em relação a proposta, tais como: oprazo de 10 anos para 

pagamento do fundo; percentual de correção em taxa pré-fixada de 3% ao ano, longe dos padrões de 

mercado; e a ausência de garantias presentes na proposta. O Sr Rafael Cordeiro respondeu que foram 

realizadas diversas reuniões tentando diminuir o tempo de pagamento e melhorar as condições da 
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proposta, mas que não tinham conseguido melhorar a proposta por conta dos problemas encontrados no 

ativo. Quanto à garantia, a proposta de aquisição foi atualizada, passando a "... considerar a existência de 

uma garantia que venha a garantir o pagamento do preço. Inicialmente definiu-se que essa garantia poderia 

pesar sobre as ações objeto da referida aquisição, no entanto, a depender de eventual ajuste entre as 

partes, poderá ser alterada por outro tipo de garantia igualmente idônea.". Além disso, o Sr. Marcelo 

Marinheiro solicitou a comprovação de que o prazo do acordo para a resolução do mútuo da Tree Florestal 

com o desconto de aproximadamente R$ 78 Milhões estava próximo da data acordada. O Sr Rafael 

Cordeiro ficou de enviar os Termos do acordo e a sentença judicial de homologação do acordo. Após esse 

momento, foi aberto espaço para que outros membros do Comitê de Investimentos ou dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal que participaram da reunião pudessem tirar quaisquer dúvidas sobre a pauta que foi 

abordada. Não tendonenhuma dúvida por parte dos membros, o Sr Marcelo Marinheiro agradeceu a 

presença dos representantes da Queluz e estes se retiraram da reunião para que os órgãos colegiados 

pudessem emitir o voto do FUNPREI na AGE do FIP Florestal. Considerando tambémo parecer técnico da 

LEMA Consultoria, no qual foram analisados todos os pontos da proposta e do ativo, no qual, no 

entendimento da empresa "Entendemos, portanto, que o voto favorável à venda das ações da Remasa será 

positivo aos Cotistas do FIP Florestal." Todos os membros do Comitê de Investimentos presentes, além dos 

membros do Conselhos Deliberativo e Fiscal, votaram pela aprovação de todos os itens da pauta 

convocada para a AGE.Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma 

observação dos presentes, o Diretor Marcelo Marinheiro agradeceu a presença de todos e encerrou a 

reunião. 

 

Os anexos pertencentes a esta ata são: 

 

01. Convocação AGC - FIP Brasil Florestal Multiestratégia; 

02. Relatório Trimestral - FIP Brasil Florestal Multiestratégia; 

03. Proposta para aquisição de ações- Tree Florestal; 

04. Parecer QUELUZ sobre a proposta Remasa;

05. Parecer LEMA sobre a proposta Remasa. 

 

 

 Composição Do Comitê De Investimentos 

Nome Matrícula Membro 

Tacyto Themystocles Morais De Azevedo 69724 Titular 

Anderson Jofre Gomes Da Silva 66615/1 Suplente 

Agrinaldo Araújo Júnior 67185 Titular 

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza 1081/1 Suplente 

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro Da Silva 66614/1 Titular 

Vanusa Souza Nascimento 66613/1 Suplente 

Aline Melo De Freitas 1286/1 Titular 

Albérico Henrique Dos Santos 1276/1 Suplente 

Helton Carlos De Albuquerque Ferreira 71917/3 Titular 

Diego Sostenes Da Costa 66997/1 Suplente 
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Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2021. 

 

Ref.: Convocação Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - CNPJ Nº 12.312.767/0001-35 

(“Fundo”)  

 

Prezado Cotista, 

 

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.201.501/0001-61 (“BNY Mellon” ou 

“Administrador”), na qualidade de administrador do BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ nº 12.312.767/0001-

35 (“FUNDO”), vem, pela presente, informar e, ao final, convocá-los a se reunir em Assembleia Geral 

de Cotistas. 

 

a) O Administrador apresentou sua renúncia ao cargo em 18 de maio de 2018, de modo que o 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na regulamentação em vigor para que ocorra sua 

substituição já foi esgotado. Entretanto, com objetivo de não causar impactos ao processo de 

liquidação do FUNDO, o BNY Mellon vem prorrogando sua permanência no cargo. 

 

b) O FUNDO encontra-se em processo de liquidação, conforme plano de liquidação aprovado na 

assembleia geral de cotistas realizada em 16 de setembro de 2019, o qual previa inicialmente prazo 

para finalização em 21 de setembro de 2020 (“Plano de Liquidação”).  

 

c) Em 03 de julho de 2020, foi aprovado pela Assembleia Geral de Cotistas o valor mínimo para 

alienação da participação detida pela Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. (“Tree 

Florestal”) na Remasa Reflorestadora S.A. (“Remasa”), conforme  laudo contratado pela Gestora 

relativo à data-base de 31 de março de 2020, emitido em 05 de junho de 2020 pela Consufor. 

 

d) Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 18 de setembro de 2020, foi aprovada a 

prorrogação do prazo do Plano de Liquidação para 21 de setembro de 2021, com a consequente 

prorrogação do prazo de duração do Fundo para a mesma data. 

 

e) O Gestor recebeu uma proposta para alienação da participação detida pela Tree Florestal na 

Remasa, anexa (“Proposta Remasa”), a qual consiste no pagamento do valor de R$ 149.000.000,00 

(cento e quarenta e nove milhões de reais) a serem pagos em 38 (trinta e oito) parcelas, sendo a 

última com vencimento em 15 de abril de 2031. 

D4Sign 773ea7f5-1cfe-42c8-852b-e7286ddb33fb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

f)         Para viabilizar a alienação das ações da Remasa e o efetivo cumprimento do Plano de 

Liquidação, é necessária a aprovação da sua prorrogação, bem como do prazo de duração do Fundo, 

até o fim do pagamento previsto na Proposta Remasa.  

 

g) Adicionalmente, caso a ordem do dia seja aprovada, resultando na prorrogação do prazo de 

duração do Fundo, a Gestora se compromete a solicitar ao Administrador a convocação de uma nova 

Assembleia Geral de Cotistas em até 60 (sessenta) dias, para propor modificações visando a 

diminuição dos custos gerais ao longo do período, especialmente com: (i) proposta para unificar os 

dois fundos atualmente existentes na estrutura; (ii) rever os valores previstos a título de Taxa de 

Gestão e demais custos recorrentes. 

 

Desta forma, ficam V.Sas., convocados para Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada no dia 03 

de setembro de 2021, às 11 horas, com a seguinte ordem do dia: 

 

I) Aprovação da alienação das ações detidas pela Tree Florestal na Remasa, nos termos da 

Proposta Remasa e do Parecer do Gestor anexo. 

 

II) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo do Plano de Liquidação 

apresentado pelo Gestor, para que passe a prever o prazo de duração indicado para a finalização em 

15 de janeiro de 2031.  

 

III) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo de duração do FUNDO até 15 de 

janeiro de 2031, com a consequente alteração do Artigo 1º do Regulamento e manutenção dos 

registros das cotas em clearing (antiga CETIP e atual B3) pelo período do prazo do Plano de 

Liquidação do Fundo. 

 

IV) Caso o item III seja aprovado, a consolidação e implementação do novo Regulamento do 

Fundo, o qual irá vigorar partir da data de seu protocolo na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

 

A Assembleia Geral de Cotistas será realizada por conferência telefônica, e os cotistas 

interessados deverão conectar por meio do dial-in ou link abaixo: 

 

Dial in: 
Conference Call: +55 11 3181-5414 
Phone Conference ID: 871 650 461#  

  

Vídeo Conferência 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjQyYTc5YTQtMGQ5NC00MDAzLTg3NzUtZWVlYTlkOGZjNTg2%40thread.v2

/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22106bdeea-f616-4dfc-bc1d-

6cbbf45e2011%22%2c%22Oid%22%3a%22872d4b5d-2356-449c-844d-3b5ac52e9617%22%7d 

 

Os cotistas deverão enviar a manifestação de voto até o fim do dia 08 de setembro de 2021, nos 

termos do modelo anexo, cabendo ressaltar que a assinatura da manifestação de voto por escrito ou 

o envio eletrônico do voto deverão ser efetuados pelos representantes legais ou procuradores 

devidamente constituídos.  
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1) Os cotistas poderão enviar a formalização escrita do seu voto por e-mail escaneado ou 

assinado eletronicamente (exclusivamente via certificado digital E-CPF, chave de segurança 

ICP-Brasil). As manifestações de voto deverão ser enviadas para o endereço 

issf@bnymellon.com.br. 

 

2) O Cotista que encaminhar a manifestação de voto terá sua participação computada, 

independentemente da participação da conferência telefônica. 

 

3) O cotista que participar da conferência telefônica não precisará manifestar seu voto 

verbalmente, uma vez que será considerado exclusivamente o voto escrito, sendo certo que a 

participação por meio da conferência telefônica não exime o cotista do envio do voto escrito, na 

forma mencionada acima. 

 

Ressaltamos que a participação do cotista na Assembleia ora convocada, por meio exclusivo de 

manifestação escrita de voto, pode ser pessoal ou por meio de seus representantes legais ou 

procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 27 da Instrução 

CVM nº 578/2016. 

 

Na hipótese de V.Sa. atuar como distribuidor por conta e ordem de clientes, ressaltamos a 

necessidade do fornecimento de declaração contendo a quantidade de cotas detidas pelo cliente, com 

a indicação do FUNDO, nome ou denominação social do cliente, o código do cliente e o número da 

sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – 

CNPJ, nos termos da legislação aplicável, de forma que o cliente possa participar da Assembleia. 

Lembramos ainda que caso V.Sa. atue como distribuidor por conta e ordem de clientes, sua 

participação na Assembleia em nome de determinado cliente somente será válida caso V.Sa. 

apresente, em conjunto com a manifestação de voto – modelo anexo, procuração com poderes 

específicos, discriminando inclusive o dia e a hora da referida Assembleia. 

 

Com o objetivo de evitar que o voto não seja computado para fins da Assembleia, por falta de 

atualização cadastral junto ao Administrador, solicitamos aos cotistas constituídos como pessoas 

jurídicas, incluindo entidades abertas e fechadas de previdência complementar, regimes próprios de 

previdência social, seguradoras ou fundos de investimento, a gentileza de encaminharem ao 

Administrador os documentos comprobatórios de representação com até 5 (cinco) dias de 

antecedência da realização da respectiva assembleia, por meio do seguinte endereço eletrônico: 

sac@bnymellon.com.br.  

 

Lembramos que é fundamental que os cotistas mantenham seus dados cadastrais e bancários 

devidamente atualizados. Assim, caso seus dados não estejam atualizados, recomendamos entrar em 

contato com o SAC do Administrador, por meio dos telefones (21) 3219-2600, (11) 3050-8010 ou 0800 

725 3219 e/ou do endereço eletrônico: sac@bnymellon.com.br para a devida atualização. 

 

Por fim, o BNY Mellon informa que os cotistas que se encontrem em situação de conflito de interesse 

com o FUNDO, a qual os impeça de votar na presente Assembleia, assim como aqueles que se 

enquadrem em uma das hipóteses de impedimento previstas no Regulamento do FUNDO e/ou no 
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artigo 31, §1º, da Instrução CVM nº 578/2016 deverão se manifestar perante o Administrador e estarão 

impedidos de votar nesta Assembleia.  

 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos que se façam necessários. 

 

Atenciosamente, 

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Administrador 
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ANEXO I 

 

A presente manifestação de voto por escrito deverá ser encaminhada por V.Sa. diretamente ao 

Administrador, até o dia útil anterior à data da Assembleia ora convocada, por correspondência 

eletrônica (exclusivamente via E-cpf, chave ICP-Brasil) ao seguinte endereço: 

issf@bnymellon.com.br 

 

 

 

_________________, _____ de ________________ de _______. 

 

 

Ao 

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.  

Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar - Rio de Janeiro, RJ  

 

 

Ref.: Voto relativo à Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - CNPJ Nº 12.312.767/0001-35 

(“FUNDO”) 

 

Prezados Senhores,  

 

Venho, por meio desta, manifestar meu voto em relação as deliberações a serem tomadas na 

Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO a ser realizada às 11h de 03 de setembro de 2021, conforme 

a seguir. 

 

Questões Preliminares 

Declaro que não estou enquadrado(a) em uma das hipóteses de impedimento previstas no Artigo 31, 

§1º, da Instrução CVM nº 578/2016 e, portanto, estou apto a votar na Assembleia em questão. 

 

I) Aprovação da alienação das ações detidas pela Tree Florestal na Remasa, nos termos da 

Proposta Remasa e do Parecer do Gestor anexo. 

 

(   ) Aprovar  (   ) Reprovar  (   ) Abstenção  (   ) Conflito 

 

II) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo do Plano de Liquidação 

apresentado pelo Gestor, para que passe a prever o prazo de duração indicado para a finalização em 

15 de janeiro de 2031.  

 

(   ) Aprovar  (   ) Reprovar  (   ) Abstenção  (   ) Conflito 

 

III) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo de duração do FUNDO até 15 de 

janeiro de 2031, com a consequente alteração do Artigo 1º do Regulamento e manutenção dos 

registros das cotas em clearing (antiga CETIP e atual B3) pelo período do prazo do Plano de 

Liquidação do Fundo. 
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(   ) Aprovar  (   ) Reprovar  (   ) Abstenção  (   ) Conflito 

 

IV) A consolidação e implementação do novo Regulamento do Fundo, o qual irá vigorar partir da 

data de seu protocolo na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

 

(   ) Aprovar  (   ) Reprovar  (   ) Abstenção  (   ) Conflito 

 

Atenciosamente, 

O transmissor da presente manifestação de voto, na forma digitalizada, seja(m) ele(s) o(s) signatário(s) 

acima e/ou responsável pelo envio desta ao Administrador, assegura(m) a integridade e confiabilidade 

do documento digitalizado com a via física. 

 

Nome por extenso do 

Cotista 

CPF/CNPJ do Cotista Nome por extenso do 

representante (se 

aplicável) 

Assinatura do Cotista ou do 

representante 
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RELATÓRIO TRIMESTRAL – BRASIL FLORESTAL 

2º TRI 2021 

 

 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL TÊM O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR 
SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN- 
TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE 
QUE TRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA 
ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE 
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE- 
GRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. 

 

1 

TREE FLORESTAL 

O último trimestre foi importante na condução dos 
trabalhos de estudo da responsabilização dos 
eventos apresentados no último relatório de 
conformidade, na forma em que conduzidos pelo 
escritório contratado. 

Nesse sentido, estamos em fase final da conclusão 
do parecer que irá ser disponibilizado aos cotistas, 
dentro do qual serão apontandos os eventos 
identificados, suas consequências, análise jurídica e 
possíveis medidas a serem adotadas. 

REMASA 

No que se refere ao leilão, não chegamos a um 
denominador comum com o proponente, de modo 
que, até a confecção deste relatório, o documento 
não foi assinado. 

Em outro flanco, um novo interessado apresentou 
uma proposta fora do certame de leilão que foi 
encerrado, a qual está sendo refinada e será 
apresentada aos cotistas em momento oportuno, 
especialmente após análise dessa proposta pelo 
competente comitê de investimentos do Fundo. 

TREE SERVIÇOS 

Na seara da responsabilização do antigo Diretor 
Financeiro da empresa, o processo judicial criminal 
segue seu curso, com a manutenção da prisão do ex 
empregado até o momento. 

Parte dos valores recuperados foi empregada na 
continuidade das operações da empresa, que seguiu 
apresentando bom ritmo de atuação. 

Nesse sentido, o segundo trimestre de 2021 foi 
marcado pela continuidade nas negociações com os 
bancos credores da Sociedade, as quais 
apresentaram significativos avanços com o principal 
credor. 

Sob essa perspectiva foram acordadas as bases 
econômicas para um possível acordo. Bases essas 
que irão garantir um deságio relevante no montante 
total da dívida, bem como prazo estendido para 
pagamento, tendo como contrapartida sacrifícios 
operacionais por parte da Sociedade. 

As condições foram aprovadas nos comitês internos 
do credor e, também, pelos responsáveis por esses 
trâmites no âmbito da Sociedade. 

No momento, as minutas dos instrumentos jurídicos 
que darão forma ao acordo estão em fase de 
ajustes, com expectativa de serem assinadas dentro 
desse 3º trimestre. 

O refazimento das demonstrações financeiras, 
inicialmente previsto para ser concluído nesse 
primeiro semestre, também sofreu postergação, seja 
por efeitos da pandemia, seja pela própria 
complexidade e volume de trabalho. 

Essa etapa segue em curso e deve ser concluída no 
ao longo do terceiro trimestre de 2021. 
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Curitiba, 1º de setembro de 2021 
 

À  
TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 
Rua Visconde de Pirajá, nº 550, S 405, Ipanema,  
Rio de Janeiro/RJ 
CEP 22.410-901 

 
Ref.: PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES 
 
Prezados Senhores, 
 
(a) AGG PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, 

com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida 
Sete de Setembro, 4214, 4º andar, conjunto 401, Batel, CEP 
80250-210, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 76.487.214/0001-04, 
neste ato representada na forma de seu Contrato Social por 
seu(s) administrador(es) infra-assinado(s), doravante designada 
simplesmente “AGG”; e 

 

(b) MGG PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, 
com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida 
Sete de Setembro, 4214, 4º andar, conjunto 401, Batel, CEP 
80250-210, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 78.053.220/0001-70, 
neste ato representada na forma de seu Contrato Social por 
seu(s) administrador(es) infra-assinado(s), doravante designada 
simplesmente “MGG”; 

 
Sendo AGG e MGG doravante denominadas simplesmente 
“Proponentes”; 
 
Figurando, ainda como interveniente anuente, doravante designada 
“Interveniente Anuente”: 

 

(a) REMASA REFLORESTADORA S.A., sociedade anônima, com 
sede no Município de Bituruna, Estado do Paraná, na Fazenda 
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Lageado Grande 01, Rodovia PR 170 - km 530, Zona Rural, CEP 
84.640-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 76.008.960/0001-60, 
com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta 
Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº. 41300085447, 
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por 
seu(s) diretor(es) infra-assinado(s), doravante designada 
simplesmente “REMASA” ou “COMPANHIA”; 

 
CONSIDERANDO QUE a TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 
550, S 405, Ipanema, CEP 22.410-901, inscrita no CNPJ sob o nº. 
15.305.977/0001-94 (doravante designada simplesmente “TREE 
FLORESTAL”), é proprietária e titular de 45.151.280 (quarenta e cinco 
milhões, cento e cinquenta e uma mil duzentas e oitenta) ações 
ordinárias nominativas de classe única, sem valor nominal, totalmente 
subscritas e integralizadas, representativas de 44,789% do capital 
social da COMPANHIA (doravante simplesmente as “Ações”); 
 

1.1. Sujeita a outros termos e condições a serem negociados 
entre as partes como de praxe em operações da mesma 
natureza (condições precedentes, declarações e garantias, 
responsabilidades, etc.), propomos a aquisição das Ações pelo 
preço, em moeda corrente nacional, no valor de R$ 
149.000.000,00 (cento e quarenta e nove milhões de reais) 
a serem pagos em 38 (trinta e oito) parcelas, cujo valor e data 
de vencimento seguem previstos na tabela abaixo, incidindo-
se, a partir de 15/11/2021, correção monetária pré-fixada em 
3% a.a. (três por cento ao ano) (o “Preço”). 

Nº 
ordem 

Data de 
vencimento 

Valor principal 
(R$) 

Valor corrigido 
(principal + 

correção) (R$) 
01 15/09/2021* 5.000.000,00 5.000.000,00 
02 15/11/2021 20.000.000,00 20.000.000,00 
03 15/04/2022 1.000.000,00 1.012.303,51 
04 15/07/2022 8.000.000,00 8.158.329,52 
05 15/10/2022 1.000.000,00 1.027.417,46 
06 15/01/2023 7.000.000,00 7.245.705,26 
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07 15/04/2023 1.000.000,00 1.042.672,61 
08 15/07/2023 7.000.000,00 7.352.694,48 
09 15/10/2023 1.000.000,00 1.058.239,98 
10 15/01/2024 7.000.000,00 7.463.076,42 
11 15/04/2024 1.000.000,00 1.074.039,77 
12 15/07/2024 7.000.000,00 7.573.888,65 
13 15/10/2024 1.000.000,00 1.090.075,45 
14 15/01/2025 7.000.000,00 7.687.591,25 
15 15/04/2025 1.000.000,00 1.106.260,96 
16 15/07/2025 6.000.000,00 6.686.661,69 
17 15/10/2025 1.000.000,00 1.122.777,72 
18 15/01/2026 6.000.000,00 6.787.044,85 
19 15/04/2026 1.000.000,00 1.139.448,79 
20 15/07/2026 6.000.000,00 6.887.261,54 
21 15/10/2026 1.000.000,00 1.156.461,05 
22 15/01/2027 6.000.000,00 6.990.656,19 
23 15/04/2027 1.000.000,00 1.173.632,25 
24 15/07/2027 6.000.000,00 7.093.879,39 
25 15/10/2027 1.000.000,00 1.191.154,88 
26 15/01/2028 5.000.000,00 6.000.313,23 
27 15/04/2028 1.000.000,00 1.208.939,12 
28 15/07/2028 5.000.000,00 6.089.406,26 
29 15/10/2028 1.000.000,00 1.226.988,89 
30 15/01/2029 5.000.000,00 6.180.823,15 
31 15/04/2029 1.000.000,00 1.245.207,29 
32 15/07/2029 5.000.000,00 6.272.088,45 
33 15/10/2029 1.000.000,00 1.263.798,55 
34 15/01/2030 5.000.000,00 6.366.247,84 
35 15/04/2030 1.000.000,00 1.282.563,51 
36 15/07/2030 4.000.000,00 5.168.200,88 
37 15/10/2030 1.000.000,00 1.301.712,51 
38 15/01/2031 4.000.000,00 5.245.788,22 

Total: 149.000.000,00 166.973.351,58 
* Ou na data da assinatura do compromisso de compra e venda se ela 
ocorrer antes ou após 15/09/2021 
 

1.2. Não incidirá sobre as parcelas nenhuma outra forma de 
atualização monetária ou juros além da prevista no item 1.1 
acima. 

1.3. O Preço foi fixado pela TREE FLORESTAL com base em 
avaliações realizadas por consultorias especializadas, sendo, 
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portanto, considerado, para todos os fins de direito, valor justo 
e, consequentemente, irrazoável qualquer eventual 
caracterização de lesão, fraude ou qualquer outra natureza 
que prejudique a Transferência. 

1.4. As Ações deverão, no momento da Transferência, estar 
completamente livres e desembaraçadas de qualquer ônus, 
gravames ou restrição. Temos pleno conhecimento de que tais 
ações estão judicialmente penhoradas e que, portanto, 
teremos uma etapa de construção conjunta da aquisição 
perfeita destas ações, após a aprovação da operação por parte 
dos acionistas da Tree Florestal. 

1.5. Esta operação de aquisição considera a existência de uma 
garantia que venha a garantir o pagamento do preço. 
Inicialmente definiu-se que essa garantia poderia pesar sobre 
as ações objeto da referida aquisição, no entanto, a depender 
de eventual ajuste entre as partes, poderá ser alterada por 
outro tipo de garantia igualmente idônea. 

1.6. Esta Proposta é direcionada à TREE FLORESTAL, não 
podendo ser cedida a terceiros. 

1.7. A aquisição poderá ser realizada pelas Proponentes abaixo 
assinadas ou pela própria COMPANHIA. 

1.8. A presente Proposta é válida até 30/09/2021.  

 
Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e 
permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais 
que se façam necessários. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

AGG PARTICIPAÇÕES LTDA. 
p. Alceu Gugelmin Júnior 

Diretor 

MGG PARTICIPAÇÕES LTDA. 
p. Alceu Gugelmin Júnior 

Diretor 
 

Assinado de forma digital por 
ALCEU GUGELMIN 
JUNIOR:39357856900 
Dados: 2021.09.01 17:11:37 
-03'00'

Assinado de forma digital por 
ALCEU GUGELMIN 
JUNIOR:39357856900 
Dados: 2021.09.01 17:08:59 -03'00'
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Interveniente Anuente: 
 
 
 
REMASA REFLORESTADORA S.A. 
p. Alceu Gugelmin Júnior 
     Diretor Presidente 

Assinado de forma digital por 
ALCEU GUGELMIN 
JUNIOR:39357856900 
Dados: 2021.09.01 17:12:00 -03'00'
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Disclaimer 

 

Para fins de subsidiar a manifestação dos membros do Comitê de Investimentos e dos 

cotistas do Brasil Florestal Fundo de Investimento em Participações, apresentamos, a 

seguir, os fatores que resumem os aspectos abordados na análise dos elementos que 

compõem nossa recomendação em relação à proposta para aquisição das ações da 

Remasa, o qual tem caráter informativo e não pretende esgotar e/ou elucidar todas as 

questões pertinentes às avaliações de cada membro e/ou cotista. 

De forma complementar, sem que tenha qualquer interferência no resultado das 

avaliações, bem como relação com o objeto da discussão proposta, apresentamos um 

breve resumo sobre o histórico da transação que deu origem à participação acionária 

objeto da transação. 

Destacamos, todavia, que não se trata de um juízo de valor sobre a qualidade da 

transação levada a cabo, representado exclusivamente a retratação daquilo que 

efetivamente foi materializado no curso desses processos e nossa avaliação acerca de 

todo o contexto que engloba a situação vigente. 

Ainda, em nosso julgamento, para além dos eventos que resultaram na rescisão 

unilateral do acordo de acionistas, diversos outros fatores exercem significativa 

influência no potencial de alienação dessas ações em condições diversas daquelas 

esperadas, os quais serão abordados de forma mais detalhada adiante. 

Destacamos que o conjunto de fatores resultantes dos atos de gestão anteriores à 

gestão Queluz colocam a posição acionária em condições bastante adversas daquelas 

existentes em situações normais de mercado, pressionando de maneira contundente 

as margens de negociação disponíveis no cenário atual, reduzindo de forma 

considerável as opções para desinvestimento do ativo. 

Ao final, a conclusão do gestor não caracteriza qualquer indicação daquilo que se 

pretende, sendo, exclusivamente, uma opinião com base no que consideramos o 

melhor interesse da Companhia, do Fundo e seus investidores. 

Nesse sentido, recomendamos cuidadosa análise dos materiais disponibilizados aos 

membros do comitê e cotistas do Fundo. 
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QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. 

 

 

1. Histórico de Aquisição de Ações 

Em 18 de Outubro de 2012, os acionistas controladores da Remasa, conforme 

deliberado na AGE (e seus eventos subsequentes), aprovaram a emissão de 35.657.697 

ações ordinárias, sem valor nominal, totalizando 71.315.395 ações, as quais foram 

adquiridas pela Tree Florestal, no mesmo dia, da seguinte forma: 

a) R$ 46.166.500,00 (quarenta e seis milhões, cento e sessenta e seis mil e 

quinhentos reais) foram integralizados no dia 18/10/2012, referente ao preço 

de emissão de 11.885.899 ações; 

 

b) O montante de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), referente ao preço 

de emissão das demais 23.771.798 ações, deveria ser integralizado pela Tree 

Florestal até o dia 18 de Outubro de 2013, acrescido da correção do CDI até a 

data de sua efetiva integralização.  

Como já apresentamos em oportunidades anteriores, em função dos compromissos de 

integralização assumidos, em 31/12/2013 a Tree Florestal tinha um saldo a integralizar 

de R$ 69.036.000,00 (sessenta e nove milhões e trinta e seis mil reais). 

Em 2014 a Tree Florestal efetuou a integralização de apenas R$ 9.494.000,00 (nove 

milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil reais), de modo que a partir de 31 de 

outubro de 2016 foi considerado como Capital Remisso o capital não integralizado pela 

acionista TREE Florestal Empreendimentos e Participações S.A., sendo autorizada a 

redução do Capital da Remasa, conforme as condições e acréscimos previstos na 6ª. 

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de julho de 2014. 

Em 09 de novembro de 2017, foi aprovado pela 12ª Assembleia Geral Extraordinária, 

redução de capital social no montante não realizado de R$ 16.848.000,00 (dezesseis 

milhões e oitocentos e quarenta e oito mil reais) pela acionista TREE Florestal 

Empreendimentos e Participações S.A, nos termos definidos pela 10 ª Assembleia 

Geral extraordinária realizada em 14 de Junho de 2016 e consequente cancelamento o 

equivalente a 10.506 ações Ordinárias Nominativas Classe B sem valor nominal. 

 

2. Extinção da Governança 

Quando da entrada da Tree Florestal no quadro de acionistas da Companhia foi 

pactuado um Acordo de Acionistas da Remasa (“Acordo”), firmado entre os seus 
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controladores (AGG Part. Ltda e MGG Part. Ltda) e a Tree Florestal, datado de 18 de 

outubro de 2012 e que vigorou até a data de 1º de fevereiro de 2019. 

Referido Acordo foi extinto conforme ATA da 15ª Assembleia Geral 

Extraordináriatendo em vista que as ações de titularidade da Tree Florestal foram 

penhoradas em favor de terceiros (conforme despacho proferido na Ação de Execução 

no 0023148-08.2018.8.19.0001, que tramita perante a 47ª Vara Cível da Comarca da 

Capital do Rio de Janeiro), sendo certo que a origem da dívida que desencadeou tal 

reação foi o mútuo contratado entre a Tree Florestal e a Bolt Energia, ambas empresas 

controladas pelo antigo gestor, no exercício dessas funções nas respectivas 

controladoras.  

Na referida AGE, os acionistas representando a maioria absoluta do capital social da 

Remasa deliberaram pela suspensão do direito de voto das ações da Tree Florestal 

enquanto perdurasse a penhora.  

Na sequência, os acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto 

deliberaram (i) extinção das classes diferenciadas de ações ordinárias, (ii) pela extinção 

do conselho de administração, passando a companhia a ser administrada 

exclusivamente por uma diretoria executiva, (iii) pela aprovação de um novo Estatuto 

Social para a companhia, (iv) pela eleição dos novos membros da diretoria, (v) pela 

aprovação do orçamento da companhia para o exercício social de 2019 e (vi) pela 

instalação de um conselho fiscal após 30 dias da realização da AGE. 

 

3. Do Mútuo e suas consequências 

É de conhecimento de todos que, além do caixa disponível a partir das captações 

convencionais do Fundo, o antigo gestor realizou uma operação de mútuo, em 

01/07/2014, com outra empresa por ele controlada, em que a Tree Florestal figurava 

como devedora da quantia inicial de R$ 18.540.550,94 (dezoito milhões, quinhentos e 

quarenta mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavo). 

Esta análise não tem intenção de tratar detalhadamente dos aspectos gerais do 

contrato em si, cabendo, apenas, destacar que as condições contratadas não refletem 

os padrões normais de mercado e colocam a devedora (Tree Florestal) em situação de 

bastante fragilidade perante a credora, principalmente pela contratação ter sido 

realizada com taxas de juros bastante elevadas, além de diversas outras características 

tidas como excessivamente vantajosas para os credores. 

No mais, é certo que essa contratação se deu de forma aparentemente irregular, 

tendo em vista que realizada por Partes Relacionadas sem as devidas autorizações 

legalmente exigidas, fato que será devidamente tratado em medidas de reparação em 

face dos antigos prestadores de serviços. 
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Essa contratação causou prejuízos que vão além da questão financeira, de modo que 

seus efeitos colaterais se espraiaram para a penhora das ações que resultou na 

extinção da governança acima relatada e em fator de risco para qualquer potencial 

interessado na aquisição dessas ações, dadas as incertezas decorrentes desse evento. 

Nesse sentido, também fora noticiado que a Queluz conseguiu entabular acordo com 

os credores que cobravam a dívida mediante processo de execução perante o Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro (acima citado), sendo certo que o montante cobrado, em 

30/04/2021, era de R$ 127.529.017,83 (cento e vinte e sete milhões, quinhentos e 

vinte e nove mil, dezessete reais e oitenta e três centavos). Tal acordo foi fechado em 

R$42.029.068,06 (quarenta e dois milhões, vinte e nove mil, sessenta e oito reais e seis 

centavos), que em 30/04/2021 representava um valor de R$ 49.166.081,24 (quarenta 

e nove milhões, cento e sessenta e seis mil, oitenta e um reais e seis centavos). 

Entretanto, as concessões que foram necessárias para entabular este acordo 

impuseram à Tree Florestal uma limitação ainda maior em seu horizonte de tempo e 

margem de manobra, ou, em outras palavras, para que o valor fosse reduzido de 

forma expressiva, como de fato foi (aproximadamente R$ 78 milhões), o prazo para 

pagamento foi estipulado de forma bastante limitada, funcionando como um foco de 

pressão para a conclusão do negócio. 

Por outro lado, a ausência de governança e as dúvidas dos controladores sobre a 

admissão de um novo sócio, em grande parte como reflexo de todos os 

descumprimentos, faltas e problemas causados pelo antigo gestor,  impactaram 

negativamente no processo de alienação, como importante força de repulsa para o 

acionista entrante. 

Isso porque a posição que está sendo alienada é minoritária e qualquer transação em 

padrões usuais de mercado contemplaria a discussão e assinatura de um novo acordo 

de acionistas, o que, como se sabe, não é uma opção no momento. 

Na prática, o que experimentamos foi a existência de um ativo de boa qualidade, mas 

com problemas e complicações suficientes para afastar os potenciais interessados, ou 

seja, em que pese o ativo seja de qualidade considerável, os fatores de risco são 

proporcionalmente relevantes, o que nos leva a ressaltar que estamos diante de uma 

transação que foge completamente aos padrões usuais de mercado. 

Essa condição excepcional se consolida na proposta que foi apresentada, a qual sofre 

desconto pela ausência de governança e é penalizada por todos os eventos de má 

gestão que influem na capacidade de transacionar de todas as partes envolvidas. 

O contraponto reside justamente na diminuição dos efeitos colaterais que fatalmente 

ocorreriam a partir do rompimento do acordo relacionado ao mútuo, especialmente a 

retomada do processo de execução, do valor da dívida original e dos trâmites de 
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alienação judicial dessas ações, com bastante imprevisibilidade sobre sua efetividade e 

condições. 

Outro elemento de contraponto reside no expressivo desconto que foi negociado, se, 

por um lado, as condições da proposta diferem da expectativa inicial, por outro o 

considerável desconto garante uma condição bastante favorável à concretização do 

negócio. 

Sob outra perspectiva, convém esclarecer que a alienação ora proposta atende 

exatamente ao estabelecido pela CVM em seu Ofício Circular Conjunto nº 

4/2020/CVM/SIN/SPREV, no que se refere ao sentido de liquidação dos fundos 

estressados, os quais devem ser conduzidos sempre com o propósito de viabilizar o 

“recebimento dos valores relativos à parcela da carteira com valor de mercado”. 

Também no referido documento, a Autarquia dispõe que nessa modalidade de fundos 

estressados “há que se observar as normas aplicáveis e o fundamento do plano de 

liquidação proposto, considerando que as liquidações de ativos podem demandar um 

tempo específico com relação às suas características e situação do mercado. A 

legislação não exige a entrega imediata dos ativos aos cotistas, mas sim que se 

iniciem as ações com vistas à completa liquidação dos ativos, sempre no melhor 

interesse dos cotistas, adotando medidas que vão resolver a situação do fundo e não 

persistir na mesma circunstância.” (grifamos) 

Como se vê, não há qualquer vedação ou desencorajamento para que a transação seja 

aceita, pelo contrário, levando em consideração todos os elementos que exercem 

influência na possibilidade de alienação do ativo, a forma proposta se encaixa com 

exatidão nas diretrizes estabelecidas pela CVM, estando em linha com os melhores 

interesses dos cotistas e com a maximização da potencialidade do ativo dentro das 

circunstâncias de momento. 

4. Das demais medidas em relação ao Fundo 

É fato que a expectativa inicial era de ser possível realizar a venda do ativo para um 

terceiro, com pagamento à vista e no ato de aquisição. Essa premissa foi adotada em 

momento anterior ao efetivo ingresso da Queluz na gestão e, também, manifestada na 

tentativa de alienar o bem mediante processo de leilão. 

Ocorre que os fatores de risco e a ausência de governança se mostraram 

determinantes ao insucesso dessa empreitada, nos trazendo à tona a necessidade de 

revisitar a potencialidade de monetização do ativo frente aos fatores prejudiciais à 

imediata alienação da participação acionária. 

Em contrapartida, pudemos vislumbrar que a manutenção do prazo de duração do 

Fundo pelo tempo necessário ao pagamento integral do valor de venda pode 
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representar, em outra medida, a retomada da possibilidade em monetizar o outro 

ativo do Fundo, qual seja, a Tree Serviços, que está sendo reestruturada. 

Em linhas gerais, de momento não há alternativa que se mostre viável para a alienação 

da Tree Serviços sem que o Fundo consiga se aproveitar de qualquer valorização do 

investimento realizado, pelo contrário, assumindo prejuízo integral do valor investido. 

Por outro lado, uma vez que o Fundo tenha seu prazo prorrogado em virtude da 

alienação de seu principal ativo, é possível vislumbrar um horizonte de conclusão da 

reestruturação da dívida da Tree Serviços, a manutenção de boas condições 

operacionais e, por consequência, a valorização do ativo para uma potencial venda e 

recuperação do investimento. 

Adicionalmente, nos termos dos relatórios de conformidade já discutidos e a partir das 

conclusões que serão apresentadas pelo escritório contratado, a manutenção do 

Fundo servirá, também, para a adoção e acompanhamento das medidas de 

responsabilização dos antigos prestadores de serviço, as quais tem como objetivo final 

a reparação dos danos experimentados pelos cotistas, o que pode vir a representar, 

ainda, maior recuperação de dinheiro. 

Todos esses eventos sabidamente necessários podem e serão encaixados nesta 

possível prorrogação de prazo, ou, em outras palavras, a prorrogação do prazo do 

Fundo a partir da solução do principal ativo abre o caminho para que se vislumbre, 

ainda que como possibilidade, a monetização do segundo ativo investido e a efetiva 

responsabilização daqueles que lesaram os cotistas, podendo desembocar na 

recuperação de mais recursos para o Fundo. 

5. Principais Premissas Abordadas na Recomendação 

 

(i) O valor da proposta está em linha com o valor aprovado, correspondendo, 

portanto, ao mínimo estabelecido para venda do ativo com base em laudos 

de avaliação especialmente produzido para esse fim; 

(ii) A concessão de prazo para pagamento abre oportunidade de monetização 

do outro ativo do Fundo; 

(iii) O prazo servirá, também, para adoção e acompanhamento das medidas de 

responsabilização dos antigos prestadores de serviço do Fundo; 

(iv) Maximização do potencial de monetização do principal ativo do Fundo, 

tendo em vista as condições adversas de mercado, tanto aquelas que são 

resultado dos eventos de má gestão, quanto aquelas que são exógenas 

como a pandemia do COVID-19, questões de câmbio, crise política e etc. 

(v) Aproveitamento do desconto negociado do mútuo (R$ 78 milhões) 

possibilitando uma devolução líquida dos recursos potencialmente maior 

para os cotistas. 
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6. Recomendação 

 

Conforme análise exposta pela Gestora neste documento, levando em consideração 

aspectos gerais e especificidades da situação, entendemos que a proposta atinge aos 

objetivos de máxima recuperação dos ativos em situação de iliquidez, dentro de todo o 

contexto em que inserido. 

Como destacado em diversas oportunidades, todos os eventos que ocasionaram a 

situação de stress do Fundo exercem efeito de pressão relevante nos exercícios de 

monetização do ativo, especialmente no que se refere a manter a atratividade perante 

terceiros na aquisição de posição acionária minoritária e sem qualquer tipo de 

governança. 

Isto é, o volume de investimento requerido não se reveste da segurança necessária 

para atrair interessados com a robustez esperada, bem como a falta de interesse dos 

controladores em estabelecer negociações para reestabelecimento de padrões 

mínimos de governança contribui para o afastamento de potenciais interessados de 

relevância, seja por questões legais, seja por questões estratégicas. 

Há de se repetir, portanto, que a posição acionária objeto de alienação é minoritária, 

sem que haja qualquer acordo de acionistas atualmente em vigor e/ou com cenário de 

potencial discussão e implementação de padrões de governança, o que corrobora a 

percepção da elevação no cenário de risco para o potencial comprador, em 

decorrência da ausência de controle sobre a Companhia. 

Por fim, toda a diligência e transparência experimentadas ao longo do processo de 

alienação se amoldam com perfeição ao quanto exigido e determinado pelos órgãos 

de controle, tanto em relação ao gestor, quanto em relação aos cotistas, atendendo de 

forma assertiva as diretrizes da CVM e SPREV, o que traz conforto e segurança para a 

tomada de decisão. 

Sendo assim, nossa recomendação é pelo aceite da proposta apresentada, com a 

consequente alienação das ações. 

Em caso de não aceite, vislumbramos de cenário de reversão do potencial de 

recuperação de dinheiro em benefício dos cotistas, tendo em vista os eventos de 

cobrança que certamente terão sua retomada de forma imediata à não concretização 

da venda. 

Esses eventos de cobrança resultarão em: (i) retomada do processo de execução 

decorrente do mútuo, (ii) alienação das ações já penhoradas em leilão judicial, cujo 
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resultado é imprevisível, (iii) diminuição da posição acionária atualmente detida, bem 

como fim dos descontos concedidos no âmbito do acordo. 

Nesse sentido, traçamos cenários hipotéticos e comparativos para a situação do aceite 

e do não aceite: 

 

Situação Dívida Diferença Cotistas 

Aceite R$ 50.000.000,00 R$ 110.000.000,00 R$ 100.000.000,00 

Recusa R$ 120.000.000.00 R$ 40.000.000,00 R$ 30.000.000,00 
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RESPOSTA A CONSULTA SOBRE ORIENTAÇÃO DE VOTO 

 

REQUERENTES: Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca – IPOJUCAPREV e 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG 

 

CONSULTA 

1. Trata-se de uma consulta formulada pelas Requerentes através de e-mail e mensagens 

de WhatsApp remetidas ao Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários da LEMA, Sr. 

Vitor Leitão Rocha, sobre a possibilidade de se votar a favor da venda de ações da 

Remasa Reflorestadora S.A (“Remasa”), investida pelo FIP Brasil Florestal (“FIP Florestal” 

ou “Fundo”), através de sua investida a Tree Florestal Empreendimentos e Participações 

S.A (“Tree Florestal” ou “Investida”), o qual  possui como cotistas  o Ipojucaprev e o IPSG. 

 

2. Foi solicitado pelas requerentes, em ligação telefônica, e-mail e WhatsApp, que a LEMA 

analisasse a referida questão com a mais estrita observância aos dispositivos legais que 

regem os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (“RPPS”), atentando-

se, principalmente, à questão do enquadramento do fundo. 

 

3. No e-mail recebido no dia 05 de agosto de 2021, enviado pelo Sr. Felipe Affonso, agente 

autônomo de investimentos representante da Queluz (gestora do Fundo), foram 

recebidas as informações referentes à operação. Tal material foi complementado em 

reunião virtual realizada no dia 01/09/2021 com a Queluz, gestora do Fundo, diretoria, 

comitê e conselho do Ipojucaprev e o Sr. Marcos Vinícius Elias Santos, gerente 

administrativo-financeiro do IPSG. 

 

OPINIÃO 

4. Considerando que: 

 

4.1. Conforme apontado pela Queluz em seu parecer o valor da proposta (R$ 149 

milhões) apresentada está em linha com o valor correspondente ao mínimo 

estabelecido para venda do ativo com base em laudos de avaliação de duas 

empresas distintas produzidos especialmente para esse fim; 

4.2. Os ativos investidos pelo Fundo são de histórico problemático, com graves 

problemas de governança que impedem, conforme apontado pelo Gestor em seu 

parecer, ingerências ou algum poder do Fundo sobre as empresas investidas; 

4.3. Com o valor levantado pela venda das ações da Remasa nos moldes propostos 

será possível pagar as dívidas da Tree Florestal com uma redução de 

aproximadamente R$ 78 milhões, o que representaria uma saída para a empresa, 

visto que, atualmente, já há ações de cobrança contra a empresa que 

contemplam, inclusive, a penhora das ações da Remasa detidas pela Tree; 
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4.4. Os proponentes da operação de compra das ações da Remasa, AGG Participações 

e MGG Participações, possuem uma análise de crédito boa junto ao Serasa 

(Anexo), o que dá respaldo ao prazo solicitado na proposta para o pagamento da 

aquisição das Ações; 

4.5. Não obstante, consideramos que o prazo de 10 anos para o pagamento da 

compra das ações é bastante elevado e foge aos padrões de mercado. Nesse 

sentido, a taxa de correção monetária proposta (3% a.a) é muito baixa, uma vez 

que está abaixo, inclusive, das previsões de inflação para o período; 

4.6. Apesar de considerarmos que as garantias propostas não são as melhores, uma 

vez que serão as próprias ações hoje detidas pela Tree Florestal que garantirão 

eventual inadimplência, entendemos que não mudará a situação frente ao que a 

Tree Florestal tem hoje, ou seja, ter como ativos as ações da Remasa; 

4.7. Na reunião com a Queluz, foi explicado que o contrato de compra e venda das 

ações poderá ser cedido á um terceiro, o que torna possível a liquidação do FIP 

antecipadamente; 

4.8. Além disso, a Queluz explicitou que caso as ações da Remasa sejam vendidas 

pelas adquirentes num período de três anos após a venda pela Tree Florestal, 

esta terá direito a 50% (cinquenta por cento) do valor excedente caso tal 

negociação se dê em valores superiores ao negociado atualmente; 

4.9. A própria Resolução CMN nº 3.922/2010, e os ofícios circulares conjuntos da 

CVM/SPREV são claros ao afirmar que, na impossibilidade de se enquadrar no 

prazo de 180 dias após a publicação da Resolução CMN nº 4.604, os RPPS deverão 

manter seus investimentos apenas pelo prazo necessário para se converter cotas, 

cumprir carência, liquidar o resgate ou a amortização; 

4.10. Desta forma, nosso entendimento é que eventual necessidade de prorrogação do 

prazo do fundo deverá ser acompanhada de justificativa que demonstre que há 

necessidade de prazo para liquidação de ativos visando o pagamento de resgate 

ou amortizações. 

 

OPINIÃO 

 

5. Entendemos que votar pela venda das ações nos moldes e condições propostas e 

divulgadas, não fere nenhum dispositivo legal. 

 

6. Pelas questões expostas, em que pese o prazo elástico e a correção monetária dos 

pagamentos ser abaixo dos padrões de mercado, entendemos que há um ganho 

decorrente da redução dos passivos da Tree Florestal, que somente será possível por 

conta da liquidez gerada pela negociação proposta. 

 

7. Além disso, por conta da penhora das ações da Remasa devido às ações de cobrança, 

há o risco do leilão ocorrer em condições de valor inferiores ao da proposta, bem como 

em uma redução ainda maior da relevância da Tree Florestal dentro do capital social da 

Remasa. 
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8. Entendemos, portanto, que o voto favorável à venda das ações da Remasa será positivo 

aos Cotistas do FIP Florestal. 

 

9. Ressaltamos que o presente relatório cumpre um papel meramente consultivo da LEMA, 

cabendo à estrutura de governança do Ipojucaprev e do IPSG a decisão pelo voto. 

 

10. Por fim, a opinião aqui exposta se refere tão somente à interpretação da LEMA enquanto 

consultoria de investimentos, sendo clara a sua limitação de análise nos documentos 

aqui citados, não se estendendo, por fugir de sua competência, em demais análises de 

causa e consequência ligadas à demais áreas do direito. 

 

Este é o relatório. 

 

Fortaleza, 02 de setembro de 2021. 

 

 

 

Vitor Leitão Rocha 

Diretor de Consultoria em Investimentos 

Financeiros 

 Gregório Pinto Matias 

Diretor de Compliance 
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TACYTO T. MORAIS DE AZEVEDO Assinou - Email: tacytoipojuca@gmail.com - IP: 189.40.100.168
(168.100.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 59016) - Documento de identificação informado: 065.794.994-94 -
DATE_ATOM: 2021-09-21T10:19:54-03:00

27 Sep 2021, 09:15:41
HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA Assinou - Email: heltonferreira.ipojucaprev@gmail.com - IP:
189.40.103.105 (105.103.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 38460) - Geolocalização: -8.40034950557927
-35.06383535029234 - Documento de identificação informado: 095.019.444-17 - DATE_ATOM:
2021-09-27T09:15:41-03:00

Hash do documento original
(SHA256):bfe5e1f801055bbfa155cf80fb693214bfc95af1efc65603bfecc3220a326018
(SHA512):35675e40e9050932bf5fd38310101c38704067472b2d4ffc9da625e8457fe86fca0698a14a1c3dfd9c9b21a2419a67ca85a642572dd4100fabf2a1b1879c42ef

Hash dos documentos anexos
Nome: 01. Convocação Assembleia - Brasil Florestal.pdf
(SHA256):63e4f8e18eee2430d788a4f42d225bff0aaa743b4733bab3273f224b679c1e64
(SHA512):c686e17013c449c65a5eca75d4e6878b6e1d18fd36521c04416c5843506d9d997d0e32163e803434953a679fab42ecc34eec17be7a80abf38c467db29d08b5ed

Nome: 02. Relatório Trimestral - FIP Brasil Florestal Multiestratégia.pdf
(SHA256):34f12bddce2b5d4d36f59fc0a2fa8c2b21bb8ae22e143258c2c5153850d72711
(SHA512):7925fe253255fd916dc5e5960e9bd9ed626042141d731f3c499dec0c575d6de9f0a2e312eacb2175e42a02602a86a2d0182fd417b5a5125a1f44638d1c1f24e1

Nome: 03. Proposta para aquisição de ações- Tree Florestal.pdf
(SHA256):f7ec2fe9ea11b8c1c4be350032aaba10669174111ae9e4bcbb4bd707354ea286
(SHA512):6c62182985179cdcb700881eda7cf49103fce0e6861f3c3c403ea7731d286a22807ff687cdd4e3c2c55e04ef0af223ca1d1bf90317122c0f652cc233e049f1d6

Nome: 04. Parecer QUELUZ sobre a proposta Remasa.pdf
(SHA256):eb75e509ef962a236efb7e5ac8830dd7dbf9c80bf93d14c84f710c78e8ba71c7
(SHA512):f59ec34637bf0a809520a03f97c4ab8248309f59323a004f04f55e4ed7beeebb394610589204086c798fe26dc2dc225d5a47855664f0614561d613a65f958a6b

Nome: 05. Parecer LEMA sobre a proposta Remasa.pdf
(SHA256):19a9543025ed8ba4556377a7435f41063e5deaa87ac35dc6f8d1a96e788dc1cd
(SHA512):4b9718c29d2168c4bb7420b928d3754d30d2a241d84650c857e184a764fedfa472b39248723c7cfe741e8b6780bc5a91e72591101299582718852208307b891c

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
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