
1 Comite de Investimentos

2 ATA DA DECIMA SEXTA REUNlAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DA

3 MARINGA PREVIDENCIA. As quatorze horas, do dia vinte e cinco de agosto do ano de

4 dois mil e vinte e urn, reuniu-se o Comite de Investimentos da Maringa Previdencia,

5 ordinariamente, na sala de reunioes da autarquia com a presenga dos membros, Cinthia

6 Soares Amboni, Maria Silvana Barbosa Frigo, Ademir Aparecido Antonelli, Leandro dos

7 Santos Domingos e ausencia justificada de Jose da Silva Neves. Iniciado os trabalhos

8 com a leitura da ata da reuniao ordinaria realizada no dia 12 de agosto, aprovada por

9 unanimidade. Seguindo a ordem do dia: ITEM 1 - Videoconferencia com a XP CTVM,
10 sobre operacionalizagao com Titulos Publicos: o Sr. Lauter Ferreira representante da

11 XP CTVM, explanou sobre a operacionalizagao de Titulos Publicos Federais destacando

12 o suporte prestado pela XP que oferece vantagens tais como: isengao de taxa de

13 custodia (guarda e registro dos TP), bem como as taxas SELIC e CBLC e as contas sao
14 individualizadas, cobrando apenas uma taxa de corretagem do custo da negociagao de

15 0,001%. Confirmou a importancia do estudo do ALM para determinar os prazos dos

16 vencimentos dos titulos publicos, sendo possivel marcar a mercado e a qualquer

17 momento alterar para marcagao na curva garantindo rentabilidade. Para precificagao dos

18 titulos na curva e necessario que o RPPS declare a SPREV que tern condigoes de
19 manter o recurso aplicado ate o vencimento. ITEM 2 - Analise do cenario
20 macroeconomico e expectativas de mercado: analisados os resultados dos principals

21 indices ate a data de hoje, verificou-se que continuam negatives, o que preocupa e

22 dificulta o alcance da meta atuarial definida. ITEM 3 - Avaliagao dos investimentos que
23 compoe o patrimonio: ao analisar a carteira de investimentos, verificou-se que diante do

24 cenario economico atual, as perspectivas para o fechamento do mes de agosto nao sao

25 animadoras, provavelmente rentabilidade negativa. Observou-se que o Fundo CAIXA
26 BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FIC RENDA FIXA, continua nao performando bem,

27 apresentando resultados negatives e muito aquem da meta atuarial e nao superando nem

28 mesmo seu benchmark e o GDI. Verificou-se que os fundos que mais se destacam sao

29 os multimercados atrelados a bolsa americana, com hedge, apresentando excelente

30 rentabilidade. ITEM 4 - Proposigoes de investimentos/desinvestimentos: O Comite

31 emitira parecer propondo a aplicagao referente ao parcelamento de divida previdenciaria,

32 a ser repassada no mes de SETEMBRO, no valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil

33 reais), no Fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LP e das

34 contribuigoes previdenciarias superavitarias do Fundo Previdenciario, no valor

35 aproximado de R$ 5.900.000,00 (cinco milhoes e novecentos mil reais), correspondente

36 ao mes de AGOSTO de 2021, alocando R$ 3.000.000,00 (tres milhoes de reais) na renda

37 variavel, no Fundo CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO (8°, III) e a
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CONVOCAQAO
Portaria n° 027/2018, artigos 15 e 16

DECIMA SEXTA REUNIAO ORDINARIA - COMITE DE INVESTIMENTOS
Data: 25/08/2021 

Inicio: 14h00

Local: Sala de reunioes da Maringa Previdencia

A Presidente do Comite de Investimentos convoca todos os membros para reuniao ordinaria, a 

tratar dos seguintes assuntos:

Pauta:

1) Videoconferencia com a XP CTVM, sobre operacionalizagao com Titulos Publicos;
2) Analise do cenario macroeconomico e expectativas de mercado;

3) Avaliagao dos investimentos que compoe o patrimonio;

4) Proposigoes de investimentos/desinvestimentos;
5) Manifestagao de Voto referente ao Fundo Incentive II;

6) Analise da proposta referente ao Fundo Brasil Florestal FIP;

7) Analise referente renovagoes dos Credenciamentos de Instituigoes Financeiras;

8) Assuntos gerais.

Cinthia Soares Amboni
^/o8/ap:!APresidente

Ciencia:

'SlMiMiAdemir Aparecido Antonelli

CluALvOtLJose da Silva Neves / /

^ 10% l-zozi-Maria Silvana Barbosa Frigo

Leandro dos Santos Domingos

Av. Carneiro Leao, 135 - Galeria do Edificio Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 - Maringa - PR 

www.maringaprevidencia.com.br - contato@maringaprevidencia.com.br
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Santos/SP, 18 de agosto de 2021

INSTITUTO: Aos clientes cotistas do fundo de investimento INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II (CNPJ: 13.344.834/0001-66).

ASSUNTO: Parecer Tecnico referente as pautas da assembleia geral de cotistas a ser realizada no dia a 
31 de agosto de 2021, as 15h.

INTRODUCAO
Prezados, em aten^ao a convoca^ao recebida, a fim de auxilia-los na tomada de decisao dos temas a 
serem abordados, colocamos:

PAUTA
1) Aprova^ao do Plano de Liquida^ao do Fundo

PARECER TECNICO
!§ PAUTA:
Trata-se de pautas para aprovagao do Plano de Liquidagao do Fundo

• Plano de Acao
Conforme exposto no material disponibilizado pela Gestora, o piano de a$ao consiste em:

- Manter recursos suficientes para suportar o fluxo de caixa do Fundo ate ofim 
do piano de liquidagao em dezembro/2026 e para contingencies (honordrios 
advocaticios, honordrios periciais, custas judiciais, atualizagao de laudos de 
avaliagao, e eventuais custos extraordindrios).

- Diligenciar para que os fundos de investimentos investidos sejam abertos 
para resgates, e/ou tenham piano de liquidagdo aprovados.

- Buscar acordos judiciais nas agoes que estejam eventualmente em curso, 
visando a redugao do prazo de recebimento e encerramento total do fundo 
dentro do prazo proposto para sua liquidagao.

- Fazer amortizagoes apds eventos de pagamento das operagoes privadas e/ou 
recuperagdes de credito, seguindo orientagdo da Administradora do Fundo.

Fundo Investido

0 fundo SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO, apresenta funcionamento normal. Nao ha prazo 
de carencia para resgate de cotas do fundo, podendo ser resgatadas com rendimento a qualquer 
momento.

Rua Barao de Paranapiacaba, 233 - Conj. 1501 
Santos-SP -Tel: (13) 3878-8400
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• Ativos lli'quidos

Ativos Situate Proximos Passes

Exlste execute de titulo executive extrajudicial proposta pelo
Grupal Agroindustrial S/A Incentive II em face dos Executados a fim de exigir a importancia de Acompanharemoso andamento da Execufao em andamento. 

R$ 2.695.004,67

Foi ajuizada execu5ao contra os avalistas, os Embargos S Execute Providenciar a venda do imovel apos a averbafSo do lell3o 
opostos pelos avalistas. Na a^ao, o valor do imovel que estava em negative na matricula e acompanhar a afao judicial de 
execute n3o fol considerado para fins de c3lculo da divlda, de execufSo dos avalistas emeurso. 
forma que a mesma fol cobrada duas vezes.
Foi celebrado acordo com o Devedor, no qual o Incentive II se sub- Considerando a prescrifao dedarada no processo judicial 
roga nos direitos da afao de reparafao de danos materials ajuizada objeto do Termo de Compromisso, a BRPP esta em tratativas 
pela EBCP em face da Incentivo DTVM e demals pessoas fisicas a ela com o devedor para realizafSo de acordo. 
relacionadas.

JNT Investimentos Ltda.

EBCP S.A.

A BRPP sugere que os cotistas busquem repara(3o pelo 
prejuizo suportado pela celebrado de da(3o em pagamento 
para quita^lo da divlda.

Foi celebrado urn acordo, o Incentivo Ilea Bio Servi?os assinaram o 
Instrumento Particular de Ajustes e Quita?3o.

BIOSERVIQOS S.A.

CDCA cm 0 CCB BRJ

Foi informado que nao foram identificadas informagoes ou documentos sobre os creditos. Os 
langamentos em carteira no CCB BRJ foram no valor de R$ 4.853.171,86 e no CDCA CITI com o valor de 
R$ 2.779.030,21.
Como apresentado no material da gestora, a BRPP espera obter informagoes sobre o credito atraves da 
Agio de Produgao Antecipada de Provas, para que seja possivel analisar o credito e tragar estrategia 
para a recuperagao.

Riscos de condenacoes iudiciais

0 fundo Incentivo II e reu em processes judiciais. Sendo destacadas tres agoes que somam 
aproximadamente R$ 300.000,00 de possivel condenagao ao fundo.

Diante disso, a Gestao entende que o caixa que existe no fundo e suficiente para arcar com todos 
passives existentes.

Tendo em vista a liquidez imediata de 11 milhoes, o fundo tera recursos suficientes para os custos de 
fluxo de caixa e contingencias na liquidagao, com prazo para conclusao em dezembro de 2026, motives 
pelos quais entendemos pela APROVA^AO da pauta.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos a disposigao.

Atenciosamente,

Renan Foglia Calamia
Economista Pos-graduado em Finan^as Avan^adas 

Certifica?ao: CGA Anbima 
Consultor de Valores Mobiliarios

Mardoqueu Correa da Silva
Bacharelando em Direito 

Certifica^ao: CPA-20 Anbima 
Analista de Investimentos

CREDITO & MERCADO - CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS 
(C.N.P.J.: 11.340.009/0001-68)

Rua Barao de Paranapiacaba, 233 - Conj. 1501 
Santos - SP -Tel: (13) 3878-8400
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DISCLAIMER
Este documento (caracterizado como relatorio, parecer ou analise) foi preparado para uso exclusive do destinatario, nao podendo ser reproduzido 
ou distribuido por este a qualquer pessoa sem expressa autorizagao da empresa. As informagoes aqui contidas sao somente com o objetivo de 
prover informafoes e nao representa, em nenhuma hipotese, uma oferta de compra e venda ou solicitacao de compra e venda de qualquer valor 
mobiliario ou instrumento financeiro. Esta e apenas uma OPINIAO que reflete o momento da analise e sao consubstanciadas em informafoes 
coletadas em fontes publicas e que julgamos confiaveis. A utiliza^ao destas informafoes em suas tomadas de decisao e consequentes perdas e 
ganhos nao nos torna responsaveis diretos. As informafoes aqui contidas nao representam garantia de exatidao das informafoes prestadas ou 
julgamento sobre a qualidade das mesmas, e nao devem ser consideradas como tais. As informa?6es deste documento estao em consonancia com as 
informa^oes sobre os produtos mencionados, entretanto nao substituem seus materiais oficiais, como regulamentos e prospectos de divulgasao. E 
recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atengao para as clausulas relativas ao objetivo, ao risco e a politica de investimento 
dos produtos. Todas as informa^oes podem ser obtidas com o responsavel pela distribui?ao ou no site da CVM (Comissao de Valores Mobiliarios). 
Sua elaboracao buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situa^ao financeira e seu perfil. A rentabilidade obtida 
no passado nao representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, alem da volatilidade, riscos 
associados b sua carteira de cr^dito e estruturagao. Os riscos inerentes aos diversos tipos de opera^Ses com valores mobiliarios de bolsa, balcao, nos 
mercados de liquidate futura e de derivatives, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverse proporcionalmente. 
Todos e qualquer valor exibido esta representado em Real (BRL) e para os calculos, foram utilizadas observances diarias, sendo sua fonte o Sistema 
Quantum Axis e a CVM. A contratanao de empresa de consultoria de valores mobiliarios para a emissao deste documento nao assegura ou sugere a 
existencia de garantia de resultados futures ou a isennao de risco. Os RPPS devem estar adequados as normativas pertinentes e principalmente a 
Portaria n9 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alteranoes, alem da Resolunao CMN ne 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alteranoes, que 
dispoem sobre as aplicanoes dos recursos financeiros dos Regimes Proprios de Previdencia Social, institufdos pela Uniao, Estados, Distrito Federal e 
Municipios e da outras providencias.

Rua Barao de Paranapiacaba, 233 - Conj. 1501 
Santos - SP - Tel: (13) 3878-8400
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CORRETORA 
DE VALORCS

INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIREITOS CREDIlbRIOS MULTISSETORIAL II
CNPJ ns 13.344.834/0001-66

EDITAL DE CONVOCACAO

Ficam os cotistas e credores (antigos cotistas) do INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDIT6RIOS MULTISSETORIAL II, inscrito no CNPJ sob o n? 13.344.834/0001-66("Fundo"), nos termos da 
Instru^ao CVM 356/2001 ("ICVM 356") e do Regulamento do Fundo, convocados pela RJI Corretora de Titulos e 
Valores Mobiliarios Ltda. ("Administradora" ou "RJI"), na qualidade de administradora do Fundo 
("Administradora" ou "RJI"), para a Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada no dia 31 de agosto de 2021, as 
15h ("Assembleia Geral"), via conferencia telefonica. cujos dados para conexao serao remetidos um dia antes da 
realizagao da assembleia, com a seguinte Ordem do Dia:

1) Aprovagao do Plano de Liquida^ao do Fundo.

Este Edital de Convocagao e composto pela Cedula de Voto (Anexo I); Plano de Liquida^ao elaborado pela Gestora, 
BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA. ("BRPP" ou "Gestora") (Anexo II); e Relatorio de andamento 
processual emitido pelo escritorio de advocacia contratado pelo Fundo, Maia Britto Advogados Associados (Anexo
III).

Ressalta que o item da Ordem do Dia foi solicitado pela Gestora e pela Administradora do Fundo.

E imprescindivel a participacao de todos os credores (antigos cotistas) na assembleia, pois vai ser necessaria a
manifestacao deles no tocante a aprovacao do Plano de Liquidacao do Fundo. para o recebimento dos valores
de forma proportional as cotas que detinham. iuntamente com os cotistas. conforme \i adlantado. sob pena
de encerramento do Fundo imediatamente, com a entrega dos ativos e passives aos cotistas.

A Assembleia Geral sera instalada com a presenga de qualquer numero de cotistas e somente poderao votar os 
cotistas do Fundo inscritos no registro de cotistas na data da convoca?ao da assembleia, seus representantes 
legais ou procuradores legalmente constituidos ha menos de 1 (um) ano.

Os cotistas que nao puderem participar da assembleia por via conferencia telefonica, poderao formalizar o voto 
por meio eletronico. O voto devera ser assinado e encaminhado, atraves do e-mail legal@riicv.com.br. ate as 23 
boras e 59 minutos do dia 30 de agosto de 2021. As assinaturas serao confirmadas conforme cadastro realizado
junto a Administradora.

Os cotistas que forem proferir o voto durante a assembleia que sera realizada por conferencia telefonica, deverao
formalizar o voto ate as 23 boras e 59 minutos do dia 31 de agosto de 2021, sob pena de nao terem o voto
computado no encerramento da ata. As assinaturas tambem serao confirmadas conforme cadastro realizado
junto a Administradora.

Os cotistas tambem podem obter informa^oes atraves do e-mail: legal@rjicv.com.br ou do telefone (21) 3500- 
4507.

Rio de Janeiro/RJ, 04 de agosto de 2021

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Administradora do Fundo

lRua do Ouvidor- 97 - 7° Andar - Centro RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 
Telefone: + 55 21 3500 4500

www.rjicv.com.br

Rua da Belgica - 10 - Sala 605 - Comercio 
- Salvador- Ba CEP 40010 - 030 - Brasil- Rio de Janeiro - RJ -CEP 20040 - 030 -

mailto:legal@riicv.com.br
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DE VALORCS

CEDULA DE VOTO (ANEXO I)

INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREPIT6RIOS MULTISSETORIAL II
CNPJ ng 13.344.834/0001-66

Assembleia Geral de Cotistas realizada em 31 de agosto de 2021.

Assunto Voto

(X) Sim 
( ) Nao; ou 
( )Absten?ao.

1) Aprovasao do Plano de Liquida$ao do Fundo.

CNPJNOME DO COTISTA

ASSINATURA

Os cotistas que nao puderem participar da assembleia por via conferencia telefonica, poderao formalizar o voto 
por meio eletronico. 0 voto devera ser assinado e encaminhado, atraves do e-mail leRal@riicv.com.br. ate as 23 
boras e 59 minutos do dia 30 de agosto de 2021. As assinaturas serao confirmadas conforme cadastro realizado
junto a Administradora.

Os cotistas que forem proferir o voto durante a assembleia que sera realizada por conferencia telefonica, deverao
formalizar o voto ate as 23 boras e 59 minutos do dia 31 de agosto de 2021, sob pena de nao terem o voto
computado no encerramento da ata. As assinaturas tambem serao confirmadas conforme cadastro realizado
junto a Administradora.

2Rua do Ouvidor- 97 - 7° Andar - Centro RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 
Telefone: + 55 21 3500 4500

www.rjicv.com.br

Rua da Belgica - 10 - Sala 605- Comercio 
- Salvador- Ba CEP 40010 - 030 - Brasil- Rio de Janeiro - RJ -CEP 20040 - 030 -

mailto:leRal@riicv.com.br
http://www.rjicv.com.br
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BRASIL FLORESTAL- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPAgOES 

MULTIESTRATEGIA

03
DATA DA AGC: ©8de setembro de 2021.
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Santos/SP; 24 de agosto de 2021

INSTITUTO: Aos clientes cotistas do fundo de investimento BRASIL FLORESTAL 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAgOES MULTIESTRATEGIA (CNPJ: 12.312.767/0001-35).

FUNDO DE

ASSUNTO: Parecer Tecnico referente as pautas da assembleia geral de cotistas a ser realizada em 03 de 
setembro de 2021, as llhOOmin.

INTRODUCAO
Prezados,em atengaoa convoca^ao recebida, a fimdeauxilia-los na tomada dedecisaodos temas a serem 
abordados, colocamos:

PAUTA
1) Aprova?ao da alienage das agoes detidas pela Tree Florestal na Remasa, nos termos da 

Proposta Remasa e do Parecer do Gestor anexo.
Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogagao do prazo do Plano de Liquidagao 
apresentado pelo Gestor, para que passe a prever o prazo de duragao indicado para a 
finalizagao em 15 de Janeiro de 2031.
Casoo item I seja aprovado, aprovar a prorrogagao do prazo de duragao do FUNDO ate 15 
de Janeiro de 2031, com a consequente alteragao do Artigo 1^ do Regulamento e 
manutengao dos registros das cotas em clearing (antiga CETIP eatual B3) pelo periodo do 
prazo do Plano de Liquidagao do Fundo.

A consolidagao e implementagao do novo Regulamento do Fundo, oqual ira vigorarpartir 
da data de seu protocolo na Comissao de Valores Mobiliarios -CVM.

2)

3)

4)

PARECER TECNICO
PAUTA:

Trata-sede pauta que tern por objetivodeliberarsobrea alienagaodas agoes detidas pela Tree Florestal 
na Remasa.

Preliminarmente e importante trazer urn breve relato do historico da liquidagao do fundo:

0 Fundo encontra-seem processode liquidagao, conforme piano de liquidagao aprovado na assembleia 
geral de cotistas realizada em setembro de 2019, o qual previa prazo para finalizagao em 21 de setembro 
de 2020.

O material disponibilizado pelo Gestor trazia dois cenarios possiveis para a liquidagao do Fundo: (i) a 
venda das agoes da empresa investida aocotista majoritario;e (ii) a venda das participagoes da empresa 
investida nas demais empresas a investidores distintos, uma vez que possivelmentenao havera interesse 
do mesmo investidor nos dois ativos. 0 Gestor ressalta que a segunda alternativa ea mais provavel.

Rua Baraode Paranaplacaba. 233 - Conj. 1501 
Santos - SP -Tel: (13) 3878-8400
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A estrutura do Fundo ea seguinte:

0 FIP, investido pelo FIC, detem agoes da TREE HOLDING, que compra a?oes da Remasa Reflorestadora 
S.A. eda Tree Services S.A.

0 maior e mais valioso ativo na carteira do Fundo e a Remasa Reflorestadora S.A., empresa com ativo 
florestal e empresarial, com expertise no negocio, instalagoes, consolida^ao no mercado, terreno e 
madeiras.

Em julhode2020foi deliberadosobrea aprova^ao do Valor Mmimo para alienagaoda participafaodetida 
pela Tree Florestal Empreendimentos e Participagoes SAna Remasa Reflorestadora SA,conforme laudo 
contratado pelo Gestor relative a data-base de 31 de margo de 2020, emitido em 05 de junho de 2020 
pela Consufor.

O desinvestimento na Remasa seria realizado por meiode urn lei I ao privado, no a mbi to do qua I a Gestora 
contratou a Consufor e o escritorio VG&P - Vernalha Guimaraes & Pereira Advogados para atuarem, 
respectivamente, como consultor tecnico e assessor juridico em todas as fases do Leilao.

Na forma do cronograma elaborado pela Gestora, o Leilaose iniciou nodia 24 de agosto de 2020, 
envio de Carta Convite e Habilitagao das Empresas Convidadas para participardo Leilao, possuindo 
expectativa para conclusao em fevereiro de 2021.

com o

Conforme material disponibilizado pela gestora,houvecomunicadoenviadoaos cotistas em21 de agosto 
de 2020, na sequencia das diligencias realizadas naTree Florestal ena Tree Comercializagao, Importagao 
e Exportagao Ltda., informando medidas tomadas contra o ex-Diretor da Tree Servigos. Dessa forma, o 
Administrador e Gestora estao alinhando a contratagao de escritorio de advocacia para avaliagao de 
medidas para apuragao de responsabilidades em relagao aos eventos ocorridos na Tree Florestal. 
Considerando que o Fundo Investido nao possui recursos dispom'veis em caixa, o Administrador ira 
antecipar o pagamento dos custos com a contratagao do escritorio.

Dito isto, extraimos abaixo o parecer da Gestora, com os principals acontecimentos, destacando-se:

"Em 18 deOutubro de2012, osacionistas controladores da Remasa, conforme 
deliberado na AGE (e seus eventos subsequentes), aprovaram a emissao de 
35.657.697 agoes ordinarias, sem valor nominal, totalizando 71.315.395 
a goes, as quais foram adquiridas pela Tree Florestal.

a) (...) R$ 46.166.500,00 foram integralizados no dia 18/10/2012 (...)

b) (...) O montante de R$ 80.000.000,00 deveria ser integralizado pela Tree 
Florestal ate o dia 18 de Outubro de 2013, acrescido da corregao do GDI (...)

(...) Em fungao dos compromissos de integralizagao assumidos, em 
31/12/2013 a Tree Florestal tinha um soldo a integralizar de R$ 
69.036.000,00 (...). Em 2014 a Tree Florestal efetuou a integralizagao de 
apenas R$ 9.494.000,00 de modo que a partir de 31 de outubro de 2016 fni 
considerado como Capital Remisso o capital nao integralizado pela acionista 
TREE Florestal Empreendimentos e Participagoes S.A., sendo autorizada a 
redugao do Capital da Remasa.

Rua Barao tie Paranapiacaba, 233 - Conj. 1 so i 
Samos - SP - Tel: (13) 3878-8400

VAW.-aediioernercaclo.com.br (J (O) /aeditoemercatlo
3



CREDITO eMERCADO
T» lr e-y yVi.a,

(...) o antigo gestor realizou uma operagao de mutuo, em 01/07/2014, com 
outra empresa por e/e controlada, em que a Tree Florestal figurava como 
devedora da quantia initial de R$ 18.540.550,94. (...)

(...) destacar que as con didoes contratadas nao refletem os padroes normals 
de mercado e colocam a devedora (Tree Florestal) em situ a fa o de bastante 
fragilidade perante a credora, principalmente pela contratafdo ter sido 
realizada com taxas de juros bastante elevadas, alem de diversas outras 
caracterlsticas tidas como excessivamente vantajosas para os credores (...)

(...) a Queluz conseguiu entabular acordo com os credores que cobravam a 
divide mediante processo de execugdo (...) sendo certo que o montante 
cobrado, em 30/04/2021, era de R$ 127.529.017,83

(...) Tal acordo foi fechado em R$42.029.068,06, que em 30/04/2021 
representava urn valor de R$ 49.166.081,24 (...)

(...) para que o valor fosse reduzido de forma expressive, (aproximadamente 
R$ 78 milhdes), o prazo para pagamento foi estipulado de forma bastante 
limitada, funcionando como urn foco de pressao para a conclusdo do negocio

(...) existencia de urn ativo de boa qualidade, mas com problemas e 
complicagdes suficientes para afastar os potenciais interessados, ou seja, em 
que pese o ativo seja de qualidade consideravel, os fatores de risco sao 
proporcionalmente relevantes, o que nos leva a ressaltar que estamos diante 
de uma transagao que foge completamente aos padroes usuais de mercado.

(...) Essa condigao exceptional se consolida na proposta que foi apresentada, 
a qua! sofre desconto pela ausencia de governanga e e penalizada por todos 
os eventos de ma gestao que influem na capacidade de transacionar de todas 
as partes envolvidas."

Quanto ao processo de leilao a gestora apresenta o que segue:

"E fato que a expectativa initial era de ser possivel realizar a venda do ativo 
para urn terceiro, com pagamento a vista e no ato de aquisigao. Essa premissa 
foi adotada em momenta anterior ao efetivo ingresso da Queluz na gestao e, 
tambem, manifestada na tentative de alienar o bem mediante processo de 
leilao.

Ocorre que os fatores de risco e a ausencia de governanga se mostraram 
determinantes ao insucesso dessa empreitada, nos trazendo a tona a 
necessidade de revisitar a potentialidade de monetizacao do ativo frente

fatores preiudiciais a imediata alienacao da Darticioacao aciondria. "
aos
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Quanto a possibilidade de reestrutura^ao e monetizagao da Tree Servigos:

"Em contrapartida, pudemos vislumbrar que a manutengdo do prazo de 
duragao do Fundo pelo tempo necessdrio ao pagamento integral do valor de 
venda pode representor, em outra medida, a retomada da possibilidade em 
monetizar o outro ativo do Fundo, qua! seia, a Tree Servicos, aue estd sendo
reestruturada.

Em linhas gerais, de momenta naoha alternativa que se mostre viavel para a 
alienagao da Tree Servigos sem que o Fundo consiga se aproveitar de qualquer 
valorizagao do investimento realizado, pelo contrdrio, assumindo prejuizo 
integral do valor investido.

For outro lado, uma vez que o Fundo tenha seu prazo prorrogado em virtude 
da alienagao de seu principal ativo, e possivel vislumbrar urn horizonte de 
condusao da reestruturagao da divida da Tree Servigos, a manutengao de 
boas condigoes operacionais e, porconsequencia, a valorizagao do ativo para 
uma potencial venda e recuperagao do investimento. "

Da divida e processo de execugao:

Nesse sentido, tragamos cenarios hipot^ticos e comparatives para a situagao do aceite 
e do nao aceite:

Situag5o Divida Diferenga Cotistas
R$ 50.000.000,00 R$ 110.000.000,00 R$ 100.000.000,00Aceite

R$ 30.000.000,00R$ 120.000.000.00 R$ 40.000.000,00Recusa

A gestao elucida quea origem da divida foi o mutuo contratadoentre aTree Florestal ea BoltEnergia. O 
montante cobrado, em 30/04/2021, era de R$ 127.529.017,83.

Foi fechado um acordoque em 30/04/2021 representava urn valor de R$ 49.166.081,24. Para queo valor 
fosse reduzido de forma expressiva o prazo para pagamento foi estipul ado de forma bastante limitada, 
funcionando como um foco de pressao para a condusao do negocio.

Alem disso, oacordofechado depende do aceita da proposta da pauta da assembleia. No casoda recusa 
a agao de execugao continua cobrando o valor de R$ 130 milhdes, com potencial de extinguir todo o 
patrimonio do fundo.

Da unificagao dos fundos e taxa de Gestao:

Outro dado importante, a gestao informa que "caso a ordem do dia seja aprovada, resultando na 
prorrogagao do prazo de duragao do Fundo, se compromete a solicitar ao Administrador a convocagao de 
uma nova Assembleia Geral de Cotistas em ate 60 (sessenta) dias, para proper modificagoes visando a 
diminuigaodos custos gerais ao longo do periodo, especialmente com: (i) proposta para unificaros dois 
fundos atualmente existentes na estrutura; (ii) rever os valores previstos a titulo deTaxa de Gestao e 
demais custos recorrentes."
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Dito isto, passa-se a observagao da proposta encaminhada:

CONSIDERANDO QUE a TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPATES S.A., sociedade anonima com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Piraja, n° 
550, S 405, Ipanema, CEP 22.410-901, inscrita no CNPJ sob o n°. 
15.305.977/0001-94 (doravante designada simplesmente “TREE 
FLORESTAL"). 4 proprietaria e titular de 45.151.280 (quarenta e cinco 
milhdes, cento e cinquenta e uma mil duzentas e oitenta) agoes 
ordinarias nominativas de classe unica, sem valor nominal, totalmente 
subscritas e integralizadas, representatives de 44,789% do capital 
social da COMPANHIA (doravante simplesmente as “Ac5es"):

1.1. Sujeita a outros termos e condigoes a serem negociados 
entre as partes como de praxe em operagoes da mesma 
natureza (condigoes precedentes, declaragoes e garantias, 
responsabilidades, etc.), propomos a aquisigao das Agoes pelo 
prego, em moeda corrente nacional, no valor de R$ 
149.000.000,00 (cento e quarenta e nove milhoes 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 partirde 15/11/2021, corregao monetaria pre-fixada em 
3% a.a. (tres por cento ao ano) (o “Preco").

Valor corrigido 
(principal + 

correcSo) (R$)
N° Data de 

vencimento
Valor principal

ordem (R$)
Total: 149.000.000,00 166.973.351,58

* Ou na data da assinatura do compromisso de compra e venda se ela 
ocorrer apos 15/07/2021

Nesse momento, e valido observar que o patrimonio liquido do fundo em 2016 era cerca de R$ 170 
milhoes, conforme dados obtidos na Quantum, frente ao valor proposto de R$ 166.973.351,58 milhoes 
em 38 parcelas fixas (sem corregao) a serem pagas a partirde 15 de novembro 2021 ate 15 de Janeiro de 
2031.

E necessarioconsidera prazodelOanos para o pagamento frente a expectativa passada deconclusaoda 
liquidagao do fundo em fevereiro de 2021. Recomendados que os cotistas verifiquem com a gestao a 
possibilidade de encurtamento da proposta de pelo menos metade do prazo.

E necessario tambem considerar os passives do fundo decorrentes das taxas em encargos dos 
prestadores de servigos ao longo do pen'odo. A gestao, conforme citado, se compromete a solicitar ao 
Administrador a convocagaodeuma nova Assemble! a Gera I de Cotistas em ate 60, a proper modificagoes 
para diminuigaodos custos gerais,quaissejam:(i) unificarosdoisfundos da estrutura;(ii) reveros valores 
previstos a tftulodeTaxa de Gestao e demais custos recorrentes. Em contatoa Gestao informa a intengao 
de estabelecer urn valor simbolico para a taxa de gestao.

Recomendagao da Gestao:

A gestao recomenda pelo aceite da proposta, ante o vislumbrede cenario de reversao do potencial de 
recuperagao.E ditoque os eventos de cobranga certamenteterao sua retomada de forma imediata a nao 
concretizagao da venda.

"Esses eventos de cobranga resultarao em: (i) retomada do processo de 
execugao decorrente do mutuo, (ii) alienagdo das agoes ja penhoradas 
leilao judicial, cujo resultado e imprevisivel, (Hi) diminuigao da posigao

em
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acionaria atualmente detida, bem como fim dos descontos concedidos no 
ambito do acordo."

Ante oexposto, tendo em vista o pi a node liquidagao ser um interessecomum entre os cotistas;alemdos 
riscos relevantes deperda total do patrimoniodofundo e a possibilidadede rentabilizagao apresentados 
pelo gestor, consideramos importantea aprovagaoda pauta. Entretanto, destacamos os obices quanto 
ao prazoelevado e a naodefinigaoclara eexpressa sobreos custos a serem arcados pelofundo durante 
o periodo da liquidagao.

Tendo em vista os obices apresentados, entendemos pela REPROVACAO do item. Todavia, caso os obices 
sejam superados, na verificagao de um prazo menor e a definigao clara sobre os custos do fundo no 
periodo da liquidagao, nao vemos obice na APROVA^AO da pauta.

2- PAUTA:

Trata-se de pauta a fim de aprovar a prorrogagao do prazo do Plano de Liquidagao apresentado pelo 
Gestor, para quepassea prever o prazo de duragao indicado paraa finalizagaoemlS de janei rode 2031.

O Fundo encontra-se em processode liquidagao,conforme piano de liquidagao aprovadona assemblaa 
geral de cotistas realizada em 16 de setembro de 2019, o qual preve prazo para finalizagao em 21 de 
setembro de 2020.0 desinvestimento na Remasa sera realizadopormeiodeum leilao privado, no ambito 
do qual a Gestora contratou a Consufore o escritorio VG&P - Vernalha Guimaraes & Pereira Advogados 
para atuarem, respectivamente, como consultortecnicoe assessor juridico em todas as fases do Leilao.

E imperativesalientarqueo fundo se encontra na Lista de Aplicagoes naoelegiveis aos RPPS - Resolugao 
CMN n? 3922/2010. Em 14 de agosto de 2020 foi emitido o Oficio Circular Conjunto n9 
4/2020/CVM/SIN/SPREV referente a impossibilidadedepostergagaode prazo em fundo de invest!mento 
com cotistas RPPS e desenquadrado frente a Resolugao CMN 3.922/2010.

No entanto, no item 5, e acrescentado que os gestores e administradores devem reprovar ou se abster 
de proper alteragoes em regulamento que tenham o objetivo de estender alem do estritamente 
necessario, juntamente ao item 6,o qual expoeque na liquidagao defundoque naoatendem a Resol ugao 
do CMN deverao ser envidados todos os esforgos no sentido da liquidagaodofundo ou de realizagaode 
piano de recuperagao de ativos iliquidos e para recebimento dos valores relatives a parcela da carteira 
com valor de mercado.

Todavia, como dito na pauta anterior, entendemos que o prazo de 10 a nos para o pagamento edema si ado 
frente a expectativa passada de conclusao da liquidagao do fundo em fevereiro de 2021.

A prorrogagao deve ser dentro do estritamente necessario para liquidagao do fundo. As liquidagoes de 
ativos podem demandar um tempo especificocom relagaoas suascaracterfsticasesituagao do mercado.

Dessa forma, semelhantemente a pauta anterior, recomendados que os cotistas verifiquemcoma gestao 
a possibilidade de encurtamento da proposta de pelo menos metade do prazo.

Em linha coma pauta anterior, entendemos pela REPROVACAO do item. Todavia, caso os obices sejam 
superados, na verificagao de um prazo menor e a definigao clara sobreos custos do fundo no periodo da 
liquidagao, nao vemos obice na APROVACAO da pauta.

Rua Bar ao de Paianaplacaba, 233 - Conj. 1501 
Santos - SP - Tel: (13) 3878-8400

www.ueditoernercaao.comiji 0 (o) /oediioenwrcado 7

http://www.ueditoernercaao.comiji


CREDITO e MERCADO
____________________ i~Cfe 7* i>*-y T'/u' 4- 7C- /V-» >

3? PAUTA;

Trata-sede pauta a fim de aprovar a prorrogagao do prazo de duragao do FUNDO ate 15 de Janeiro de 
2031.

Em linha com a pauta 1, entendemos pela REPROVAQAO do item. Todavia, caso os obices sejam 
superados, na verifica?aodeum prazo menor e a definigaoclarasobreos custos dofundo no pen'odo da 
liquida?ao, nao vemos obice na APROVAQAO da pauta.

43 PAUTA:

Trata-se de pauta a fim de aprovar a consolidagao e implementafao do novo Regulamento do Fundo, o 
qual ira vigorar partir da data de seu protocolo na Comissao de Valores Mobiliarios -CVM.

Em linha com a pauta 1, entendemos pela REPROVA^AO do item. Todavia, caso os obices sejam 
superados, na verificagaodeum prazo menor e a definigaoclarasobreos custos dofundo no periodo da 
liquidate, nao vemos obice na APROVAQAO da pauta.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos a disposi^ao.

Atenciosamente,

Renan Foglia Calamia
Economista Pos-graduado em Finanfas Avan^adas 

Certificate): CGA An bima 
Consultorde Valores Mobiliarios

Mardoqueu Correa da Silva
Bacharelando em Direito 

Certificate: CPA-20 Anbima 
Analista de Investimentos

CFtfDITO & MERCADO - CONSUITORIA EM INVESTIMENTOS 
(C.N.PJ.: 11.340.009/0001-68)
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DISCLAIMER
Este documento (caracterizado como relatorio, parecer ou an^lise) foi preparado para uso exclusive do destinaUrio, n3o podendo ser reproduz ido ou 
distribuido por este a qualquer pessoa sem expressa autoriza^ao da empresa. As informatees aqui contidas sao somente com o objetivo de prover 
mformacoes e nao representa, em nenhuma hipotese, uma oferta de compra e venda ou solicita?ao de compra e venda de qualquer valor mobiliario 
ou instrumento financeiro. Esta 6 apenas uma OPINlAO que reflete o momento da an3lise e s3o cons ubstandadas em informa^oes coletadas em fontes 
publicas e que julgamos confiiveis. A utlliza?ao destas informafoes em suas tomadas de decisao e consequentes perdas e ganhos n5o nos torna 
responsaveis diretos. As informa?oes aqui contidas n3o representam garantia de exatid3o das informa;6es prestadas oujulgamento sobrea qualidade 
das mesmas, enao devem ser consideradas como tais. As informagoes deste documento estao em consonancia com as informagdes sobreos produtos 
mencionados, entretanto nao substituem seus materials oficiais, como regulamentos e prospectos de divulgagao. E recomendada a leitura cuidadosa 
destes materials, com especial atengao para as cteusulas relativas ao objetivo, ao risco e 3 politica de investimento dos pro dutos. Todas as informagbes 
podem ser obtidas com o responsavel pela distribuigao ou no site da CVM (ComissSo de Valores Mobiliarios). Sua elaboragao buscou atender os 
objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situagao financeira e seu perfil. A rentabilidade obtidano passado nao representa garantia 
de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, alem da volatilidade, riscos associados a sua carteira de credito e 
estruturagao. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operagdes com valores mobiliarios de bolsa, balcao, nos mercados de liquidagao futura e de 
derivatives, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverse proporcionalmente. Todos e qualquer valor exibido esta 
representado em Real (BRL) e para os calculos, foram utilizadas observagoes diarias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM, A contratagao 
de empresa de consultoria de valores mobiliarios para a emissao deste documento nao assegura ou sugere a existencia de garantia de resultados 
futures ou a isengao de risco. Os RPPS devem estar adequados as normativas pertinentes e principalmente a Portaria n« 519, de 24 de agosto de2011 
e suas alteragoes. al£m da Resolugao CMN n® 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alteragdes, que dispoem sobre as aplicagoes dos recursos 
financeiros dos Regimes Prbprios dePrevid&ncia Social, instituidos pela Uni3o, Estados, Distrito Federal e Municipios e da outras providencias.
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Disclaimer

Para fins de subsidiar a manifesta^ao dos membros do Comite de Investimentos e dos 
cotistas do Brasil Florestal Fundo de Investimento em Participagoes, apresentamos, a 
seguir, os fatores que resumem os aspectos abordados na analise dos elementos que 
compoem nossa recomenda^ao em rela^ao a proposta para aquisi?ao das a^oes da 
Remasa, o qual tern carater informative e nao pretende esgotar e/ou elucidar todas as 
questoes pertinentes as avaliagoes de cada membro e/ou cotista.

De forma complementar, sem que tenha qualquer interferencia no resultado das 
avaliagoes, bem como relagao com o objeto da discussao proposta, apresentamos urn 
breve resumo sobre o historico da transa^ao que deu origem a participagao acionaria 
objeto da transagao.

Destacamos, todavia, que nao se trata de um juizo de valor sobre a qualidade da 
transagao levada a cabo, representado exclusivamente a retratagao daquilo que 
efetivamente foi materializado no curso desses processes e nossa avaliagao acerca de 
todo o contexto que engloba a situagao vigente.

Ainda, em nosso julgamento, para alem dos eventos que resultaram na rescisao 
unilateral do acordo de acionistas, diversos outros fatores exercem significativa 
influencia no potencial de alienagao dessas agoes em condigoes diversas daquelas 
esperadas, os quais serao abordados de forma mais detalhada adiante.

Destacamos que o conjunto de fatores resultantes dos atos de gestao anteriores a 
gestao Queluz colocam a posigao acionaria em condigoes bastante adversas daquelas 
existentes em situagoes normals de mercado, pressionando de maneira contundente 
as margens de negociagao disponiveis no cenario atual, reduzindo de forma 
consideravel as opgoes para desinvestimento do ativo.

Ao final, a conclusao do gestor nao caracteriza qualquer indicagao daquilo que se 
pretende, sendo, exclusivamente, uma opiniao com base no que consideramos o 
melhor interesse da Companhia, do Fundo e seus investidores.

Nesse sentido, recomendamos cuidadosa analise dos materiais disponibilizados aos 
membros do comite e cotistas do Fundo.



QUELUZ
QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LIDA.

1. Historico de Aquisi^ao de A^oes

Em 18 de Outubro de 2012, os acionistas controladores da Remasa, conforme 
deliberado na AGE (e seus eventos subsequentes), aprovaram a emissao de 35.657.697 
agoes ordinarias, sem valor nominal, totalizando 71.315.395 agoes, as quais foram 
adquiridas pela Tree Florestal, no mesmo dia, da seguinte forma:

a) R$ 46.166.500,00 (quarenta e seis milhoes, cento e sessenta e seis mil e 
quinhentos reais) foram integralizados no dia 18/10/2012, referente ao prego 
de emissao de 11.885.899 agoes;

b) O montante de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhoes de reais), referente ao prego 
de emissao das demais 23.771.798 agoes, deveria ser integralizado pela Tree 
Florestal ate o dia 18 de Outubro de 2013, acrescido da corregao do GDI ate a 
data de sua efetiva integralizagao.

Como ja apresentamos em oportunidades anteriores, em fungao dos compromissos de 
integralizagao assumidos, em 31/12/2013 a Tree Florestal tinha um saldo a integralizar 
de R$ 69.036.000,00 (sessenta e nove milhoes e trinta e seis mil reais).

Em 2014 a Tree Florestal efetuou a integralizagao de apenas R$ 9.494.000,00 (nove 
milhoes, 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 nao integralizado pela 
acionista TREE Florestal Empreendimentos e Participagoes S.A., sendo autorizada a 
redugao do Capital da Remasa, conforme as condigoes e acrescimos previstos na 6^. 
Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 31 de julho de 2014.

Em 09 de novembro de 2017, foi aprovado pela 12§ Assembleia Geral Extraordinaria, 
redugao de capital social no montante nao realizado de R$ 16.848.000,00 (dezesseis 

milhoes e oitocentos e quarenta e oito mil reais) pela acionista TREE Florestal 
Empreendimentos e Participagoes S.A, nos termos definidos pela 10 5 Assembleia 

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

equivalente a 10.506 agoes Ordinarias Nominativas Classe B sem valor nominal.

2. Extingao da Governanga

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 ate a data de 1- de fevereiro de 2019.

Referido Acordo foi extinto conforme ATA da 15- Assembleia Geral 
Extraordinariatendo em vista que as a?6es de titularidade da Tree Florestal foram 

penhoradas em favor de terceiros (conforme despacho proferido na Agao de Execugao 

n2 0023148-08.2018.8.19.0001, que tramita perante a 47- Vara Cfvel da Comarca da 

Capital do Rio de Janeiro), sendo certo que a origem da divida que desencadeou tal 
reagao foi o mutuo contratado entre a Tree Florestal e a Bolt Energia, ambas empresas 
controladas pelo antigo gestor, no exercicio dessas fungoes nas respectivas 

controladoras.

Na referida AGE, os acionistas representando a maioria absoluta do capital social da 
Remasa deliberaram pela suspensao do direito de voto das a^des da Tree Florestal 
enquanto perdurasse a penhora.

Na sequencia, os acionistas representando a totalidade das a^oes com direito a voto 
deliberaram (i) extin^ao das classes diferenciadas de a$6es ordinarias, (ii) pela extin^ao 
do conselho de administragao, passando a companhia a ser administrada 
exclusivamente por uma diretoria executiva, (iii) pela aprovagao de urn novo Estatuto 
Social para a companhia, (iv) pela eleigao dos novos membros da diretoria, (v) pela 
aprovagao do orgamento da companhia para o exercicio social de 2019 e (vi) pela 
instalagao de urn conselho fiscal apos 30 dias da realizagao da AGE.

3. Do Mutuo e suas consequencias

E de conhecimento de todos que, alem do caixa dispomvel a partir das captagoes 
convencionais do Fundo, o antigo gestor realizou uma operagao de mutuo, 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 milhoes, quinhentos e 
quarenta mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavo).

Esta analise nao tern intengao de tratar detalhadamente dos aspectos gerais do 
contrato em si, cabendo, apenas, destacar que as condigoes contratadas nao refletem 
os padroes normais de mercado e colocam a devedora (Tree Florestal) em situagao de 
bastante fragilidade perante a credora, principalmente pela contratagao ter sido 
realizada com taxas de juros bastante elevadas, alem de diversas outras caractensticas 
tidas como excessivamente vantajosas para os credores.

No mais, e certo que essa contratagao se deu de forma aparentemente irregular, 
tendo em vista que realizada por Partes Relacionadas sem as devidas autorizagoes 
legalmente exigidas, fato que sera devidamente tratado em medidas de reparagao em 
face dos antigos prestadores de servigos.
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Essa contratagao causou prejuizos que vao alem da questao financeira, de modo que 
seus efeitos colaterais se espraiaram para a penhora das a?6es que resultou na 
extin^ao da governance acima relatada e em fator de risco para qualquer potencial 
interessado na aquisi^ao dessas agoes, dadas as incertezas decorrentes desse evento.

Nesse sentido, tambem fora noticiado que a Queluz conseguiu entabular acordo com 
os credores que cobravam a dfvida mediante processo de execugao perante o Tribunal 
de Justice 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 milhoes, quinhentos e 
vinte e nove mil, dezessete reais e oitenta e tres centavos). Tal acordo foi fechado em 
R$42.029.068,06 (quarenta e dois milhoes, vinte e nove mil, sessenta e oito reais e seis 
centavos), que em 30/04/2021 representava urn valor de R$ 49.166.081,24 (quarenta 
e nove milhoes, cento e sessenta e seis mil, oitenta e urn reais e seis centavos).

Entretanto, as concessoes que foram necessarias para entabular este acordo 
impuseram a Tree Florestal uma limita?ao 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 milhoes), o prazo para 
pagamento foi estipulado de forma bastante limitada, funcionando como um foco de 
pressao para a conclusao do negocio.

For outro lado, a ausencia de governance e as duvidas dos controladores sobre a 
admissao de um novo socio, em grande parte como reflexo de todos os 
descumprimentos, faltas e problemas causados pelo antigo gestor, impactaram 
negativamente no processo de alienagao, como importante forga de repulsa para o 
acionista entrante.

Isso porque a posigao que esta sendo alienada e minoritaria e qualquer transagao em 
padroes usuais de mercado contemplaria a discussao e assinatura de um novo acordo 
de acionistas, o que, como se sabe, nao e uma opgao no memento.

Na pratica, o que experimentamos foi a existencia de um ativo de boa qualidade, mas 
com problemas e complicagoes suficientes para afastar os potenciais interessados, ou 
seja, em que pese o ativo seja de qualidade consideravel, os fatores de risco sao 
proporcionalmente relevantes, o que nos leva a ressaltar que estamos diante de uma 
transagao que foge completamente aos padroes usuais de mercado.

Essa condigao excepcional se consolida na proposta que foi apresentada, a qual sofre 
desconto pela ausencia de governanga e e penalizada por todos os eventos de ma 
gestao que influem na capacidade de transacionar de todas as partes envolvidas.

O contraponto reside justamente na diminuigao dos efeitos colaterais que fatalmente 
ocorreriam a partir do rompimento do acordo relacionado ao mutuo, especialmente a 
retomada do processo de execugao, do valor da dfvida original e dos tramites de
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alienagao judicial dessas a^oes, com bastante imprevisibilidade sobre sua efetividade e 
conduces.

Outro elemento de contraponto reside no expressive desconto que foi negociado, se, 
por um lado, as condigoes da proposta diferem da expectativa inicial, por outro o 
consideravel desconto garante uma condigao bastante favoravel a concretizagao do 
negocio.

Sob outra perspectiva, convem esclarecer que a alienagao ora proposta atende 
exatamente ao estabelecido pela CVM em seu Oficio Circular Conjunto 
4/2020/CVM/SIN/SPREV, no que se refere ao sentido de liquidagao dos fundos 
estressados, os quais devem ser conduzidos sempre com o proposito de viabilizar o 
"recebimento dos valores relatives a parcela da carteira com valor de mercado".

Tambem no referido documento, a Autarquia dispoe que nessa modalidade de fundos 
estressados "ha que se observer as normas aplicaveis e o fundamento do piano de 
liquidagao proposto, considerando que as liguidacdes de ativos podem demandar um 
tempo espedfico com relacao as suas caractensticas e situacao do mercado. A
leaislacao nao exige a entrega imediata dos ativos aos cotistas. mas sim que se
iniciem as acoes com vistas a completa liguidacao dos ativos. sempre no melhor
interesse dos cotistas, adotando medidas que vao resolver a situacao do fundo e nao
persistir na mesma circunstancia." (grifamos)

Como se ve, nao ha qualquer vedagao ou desencorajamento para que a transa^ao seja 
aceita, pelo contrario, levando em considera?ao todos os elementos que exercem 
influencia na possibilidade de aliena^ao do ativo, a forma proposta se encaixa com 
exatidao nas diretrizes estabelecidas pela CVM, estando em linha com os melhores 
interesses dos cotistas e com a maximizagao da potencialidade do ativo dentro das 
circunstancias de memento.

4. Das demais medidas em relacao ao Fundo

E fato que a expectativa inicial era de ser possivel realizar a venda do ativo para um 
terceiro, com pagamento a vista e no ato de aquisi^ao. Essa premissa foi adotada em 
momento anterior ao efetivo ingresso da Queluz na gestao e, tambem, manifestada na 
tentativa de alienar o bem mediante process© de leilao.

Ocorre que os fatores de risco e a ausencia de governanga se mostraram 
determinantes ao insucesso dessa empreitada, nos trazendo a tona a necessidade de 
revisitar a potencialidade de monetizagao do ativo frente aos fatores prejudiciais a 
imediata alienage da participagao acionaria.

Em contrapartida, pudemos vislumbrar que a manuten^ao do prazo de dura^ao do 
Fundo pelo tempo necessario 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 Services, que esta sendo reestruturada.

Em linhas gerais, de momento nao ha alternativa que se mostre viavel para a alienagao 
da Tree Services sem que o Fundo consiga se aproveitar de qualquer valoriza^ao do 
investimento realizado, pelo contrario, assumindo prejuizo integral do valor investido.

Por outro lado, uma vez que o Fundo tenha seu prazo prorrogado em virtude da 
alienagao de seu principal ativo, e possivel vislumbrar urn horizonte de conclusao da 
reestruturagao da divida da Tree Servigos, a manutengao de boas condigoes 
operacionais e, por consequencia, a valorizagao do ativo para uma potencial venda e 
recuperagao do investimento.

Adicionalmente, nos termos dos relatorios de conformidade ja discutidos e a partir das 
conclusoes que serao apresentadas pelo escritorio contratado, a manutengao do 
Fundo servira, tambem, para a adogao e acompanhamento das medidas de 
responsabilizagao dos antigos prestadores de servigo, as quais tern como objetivo final 
a reparagao dos danos experimentados pelos cotistas, o que pode vir a representar, 
ainda, maior recuperagao de dinheiro.

Todos esses eventos sabidamente necessaries podem e serao encaixados nesta 
possivel prorrogagao de prazo, ou, em outras palavras, a prorrogagao do prazo do 
Fundo a partir da solugao do principal ativo abre o caminho para que se vislumbre, 
ainda que como possibilidade, a monetizagao do segundo ativo investido e a efetiva 
responsabilizagao daqueles que lesaram os cotistas, podendo desembocar na 
recuperagao de mais recursos para o Fundo.

5. Principals Premissas Abordadas na Recomendagao

(i) 0 valor da proposta esta em linha com o valor aprovado, correspondendo, 
portanto, ao minimo estabelecido para venda do ativo com base em laudos 

de avaliagao especialmente produzido para esse fim;
A concessao de prazo para pagamento abre oportunidade de monetizagao 
do outro ativo do Fundo;
0 prazo servira, tambem, para adogao e acompanhamento das medidas de 

responsabilizagao dos antigos prestadores de servigo do Fundo; 
Maximizagao do potencial de monetizagao do principal ativo do Fundo, 
tendo em vista as condigoes adversas de mercado, tanto aquelas que sao 

resultado dos eventos de ma gestao, quanto aquelas que sao exogenas 

como a pandemia do COVID-19, questoes de cambio, crise politica e etc. 
Aproveitamento do desconto negociado do mutuo (R$ 78 milhoes) 
possibilitando uma devolugao liquida dos recursos potencialmente maior 
para os cotistas.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)
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6. Recomenda?ao

Conforme analise exposta pela Gestora neste documento, levando em consideragao 
aspectos gerais e especificidades da situagao, entendemos que a proposta atinge aos 
objetivos de maxima recupera^ao dos ativos em situa?ao de iliquidez, dentro de todo o 
contexto em que inserido.

Como destacado em diversas oportunidades, todos os eventos que ocasionaram a 
situa^ao de stress do Fundo exercem efeito de pressao relevante nos exercicios de 
monetiza^ao do ativo, especialmente no que se refere a manter a atratividade perante 
terceiros na aquisi^ao de posigao acionaria minoritaria e sem qualquer tipo de 
governance.

Isto e, o volume de investimento requerido nao se reveste da seguranga necessaria 
para atrair interessados com a robustez esperada, bem como a falta de interesse dos 
controladores em estabelecer negociagoes para reestabelecimento de padroes 
mmimos de governance contribui para o afastamento de potenciais interessados de 
relevancia, seja por questoes legais, seja por questoes estrategicas.

Ha de se repetir, portanto, que a posicao acionaria objeto de alienacao e minoritaria, 
sem que haja qualquer acordo de acionistas atualmente em vigor e/ou com cenario de 
potencial discussao e implementacao de padroes de governanca, o que corrobora a 
percepcao da elevacao no cenario de risco para o potencial comprador, em 
decorrencia da ausencia de controle sobre a Companhia.

Por fim, toda a diligencia e transparencia experimentadas ao longo do processo de 
alienacao se amoldam com perfeicao ao quanto exigido e determinado pelos orgaos 
de controle, tanto em relacao ao gestor, quanto em relacao aos cotistas, atendendo de 
forma assertiva as diretrizes da CVM e SPREV, o que traz conforto e seguranca para a 
tomada de decisao.

Sendo assim, nossa recomendacao e pelo aceite da proposta apresentada, com a 
consequente alienacao das acoes.

Em caso de nao aceite, vislumbramos de cenario de reversao do potencial de 
recuperacao de dinheiro em beneficio dos cotistas, tendo em vista os eventos de 
cobranca que certamente terao sua retomada de forma imediata a nao concretizacao 
da venda.

Esses eventos de cobranca resultarao em: (i) retomada do processo de execucao 
decorrente do mutuo, (ii) alienacao das acoes ja penhoradas em leilao judicial, cujo
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resultado e imprevisivel, (iii) diminui^ao da posigao acionaria atualmente detida, bem 
como fim dos descontos concedidos no ambito do acordo.

Nesse sentido, tragamos cenarios hipoteticos e comparatives para a situagao do aceite 
e do nao aceite:

Situagao Dfvida Diferenga Cotistas

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

R$ 120.000.000.00 R$ 40.000.000,00 R$ 30.000.000,00Recusa



Curitiba, 31 de maio de 2021

A
TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAgOES S.A. 
Rua Visconde de Piraja, n° 550, S 405, Ipanema,
Rio de Janeiro/RJ 
CEP 22.410-901

Ref.: PROPOSTA PARA AOUISICAO DE ACOES

Prezados Senhores,

(a) AGG PARTICIPAGOES LTDA., sociedade empresaria limitada, 
com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Parana, na Avenida 

Sete de Setembro, 4214, 4° andar, conjunto 401, Batel, CEP 

80250-210, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 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 PARTICIPAgOES LTDA., sociedade empresaria limitada, 
com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Parana, na Avenida 

Sete de Setembro, 4214, 4° andar, conjunto 401, Batel, CEP 

80250-210, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 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 anonima, com 

sede no Municipio de Bituruna, Estado do Parana, na Fazenda



A
Lageado Grande 01, Rodovia PR 170 - km 530, Zona Rural, CEP 

84.640-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 76.008.960/0001-60, 
com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta 

Comercial do Estado do Parana sob o NIRE n°. 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 
PARTICIPACOES S.A., sociedade anonima com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Piraja, n° 
550, S 405, Ipanema, CEP 22.410-901, inscrita no CNPJ sob o n°. 
15.305.977/0001-94 (doravante designada simplesmente "TREE 
FLORESTAL"), e proprietaria e titular de 45.151.280 (quarenta e cinco 
milhoes, cento e cinquenta e uma mil duzentas e oitenta) agoes 
ordinarias nominativas de classe unica, sem valor nominal, totalmente 
subscritas e integralizadas, representativas de 44,789% do capital 
social da COMPANHIA (doravante simplesmente as "Acoes");

Sujeita a outros termos e condigoes a serem negociados 

entre as partes como de praxe em operagoes da mesma 
natureza (condigoes precedentes, declaragoes e garantias, 
responsabilidades, etc.), propomos a aquisigao das Agoes pelo 

prego, em moeda corrente nacional, no valor de R$ 

149.000.000,00 (cento e quarenta e nove milhoes 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, corregao monetaria pre-fixada em 

3% a.a. (tres por cento ao ano) (o "Prego").

1.1.

Valor corrigido 
(principal + 

corregao) (R$)

N° Data de 
vencimento

Valor principal 
(R$)ordem

01 15/07/2021* 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



15/04/2023 1.042.672,6107 1.000.000,00
7.352.694,4808 15/07/2023 7.000.000,00
1.058.239,9815/10/202309 1.000.000,00
7.463.076,4215/01/202410 7.000.000,00
1.074.039,7715/04/2024 1.000.000,0011
7.573.888,6512 15/07/2024 7.000.000,00
1.090.075,4513 15/10/2024 1.000.000,00

15/01/2025 7.687.591,2514 7.000.000,00
15/04/2025 1.106.260,9615 1.000.000,00
15/07/202516 6.686.661,696.000.000,00
15/10/202517 1.122.777,721.000.000,00

18 15/01/2026 6.787.044,856.000.000,00
15/04/202619 1.139.448,791.000.000,00

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

6.366.247,8434 15/01/2030 5.000.000,00
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 apos 15/07/2021

1.2. Nao incidira sobre as parcelas nenhuma outra forma de 
atualizagao monetaria ou juros alem da prevista no item 1.1 
acima.

1.3. O Prego foi fixado pela TREE FLORESTAL com base em 
avaliagoes realizadas por consultorias especializadas, sendo,



portanto, considerado, para todos os fins de direito, valor justo 

e, consequentemente, irrazoavel qualquer eventual 
caracterizagao de lesao, fraude ou qualquer outra natureza 

que prejudique a Transferencia.

1.4. As Agoes deverao, no momento da Transferencia, estar 

completamente livres e desembaragadas de qualquer onus, 
gravames ou restrigao.

1.5. Esta Proposta e direcionada a TREE FLORESTAL, nao 
podendo ser cedida a terceiros.

1.6. A aquisigao podera ser realizada pelas Proponentes abaixo 
assinadas ou pela propria COMPANHIA.

1.7. A presente Proposta e valida ate 30/07/2021.

Sendo o que tinhamos para o momento, agradecemos e 
permanecemos a disposigao para eventuais esclarecimentos adicionais 
que se fagam necessarios.

Cordialmente,
Assinado de forma digital por 
ALCEU GUGELMIN 
JUNIOR:39357856900 
Dados: 2021.05.31 17:29:39-03'00'

Assinado de forma digital por 
ALCEU GUGELMIN 
JUNIOR:39357856900 
Dados: 2021.05.31 17:30:17-03'00'

AGG PARTICIFAROES LTDA.
p. Alceu Gugelmin Junior 

Diretor

MGG PARTICIPAgOES LTDA.
p. Alceu Gugelmin Junior 

Diretor

Interveniente Anuente:
v, Assinado de forma digital por ALCEU 
^ GUGELMIN JUNIOR:39357856900 

Dados: 2021.05.31 17:30:36-03'00’
J A

REMASA REFLORESTADORA S.A.
p. Alceu Gugelmin Junior 

Diretor Presidente


