
 
 

  

FATO RELEVANTE 
 

GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 
CNPJ/ME Nº 17.547.961/0001-13 

 
A GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A., com sede Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 913, parte, bairro Botafogo, CEP 22250-040, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.652.684/0001-62, (“Administradora”), devidamente autorizada pela 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) à prestação dos serviços de administração de carteira de 
títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 6.819, expedido em 17 de maio de 
2002, na qualidade de administradora fiduciária do GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/ME sob o n° 17.547.961/0001-13 (“Fundo”), 
nos termos do artigo 53 da Instrução CVM n° 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada, 
serve-se do presente instrumento para informar aos cotistas do Fundo e ao mercado o quanto 
segue. 
 
(i) O Fundo é detentor de 10.000.000,00 cotas de emissão do fundo de investimento GERAÇÃO DE 
ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/ME 
sob o nº 11.490.580/0001-69 (“Fundo Investido”), administrado fiduciariamente pela RJI corretora 
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Administrador do Fundo Investido”), de modo que o Fundo 
ostenta a qualidade de cotista do Fundo Investido; 
 
(ii) Nos termos do fato relevante publicado na data de 12 de abril de 2022 pelo Administrador do 
Fundo Investido, em 08 de abril de 2022, a carteira do Fundo Investido foi reprocessada em virtude 
dos seguintes eventos: (a) o ativo GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (GOIL3), componente da carteira 
do Fundo Investido, foi precificado, em 08 de abril de 2022, por equivalência patrimonial, a 100% 
(cem por cento) do valuation da companhia investida pelo Fundo Investido; (b) o ativo Stig Energia e 
Projetos S.A. (STIG3), componente da carteira do Fundo Investido, foi precificado a valor R$ 0,00 
(zero reais), em 08 de abril de 2022, somado à inclusão da rubrica “Provisão para pagamento de 
eventuais garantias para operações da Stig”, no montante de R$5.447.000,00 (cinco milhões e 
quatrocentos e quarenta e sete reais) na conta de valores a liquidar do Fundo Investido; e (c) neste 
sentido, com os ajustes lançados, a rentabilidade da carteira passou a -28,33% (vinte e oito vírgula 
trinta e três por cento negativos) na posição; 
 
(iii) Diante dos eventos narrados no item (ii) acima, considerando a posição atual mantida pelo 
Fundo no Fundo Investido, houve impactos adversos no Fundo, de modo que o seu patrimônio 
líquido, na data de 08 de Abril de 2022, restou negativo; e 
  
(iv) Em decorrência do cenário apresentado no item (iii) acima, a Administradora, em estrito 
cumprimento ao dever de diligência que lhe é inerente, procedeu com a reprecificação do valor da 
cota do Fundo, para o valor de R$ 0,00 (zero reais), e manteve o patrimônio líquido do Fundo 
negativo. 
 
Sem mais para o momento, a Administradora informa que permanece à disposição para quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
Rio de Janeiro, 22 de Abril de 2022. 

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A. 


