
 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DELIBERAÇÃO DO 
BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO  

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 
CNPJ/ME nº 19.802.791/0001-00 

(“Fundo”) 
 
A GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., devidamente 
autorizada pela CVM através do ato declaratório nº 6.819 de 17 de maio de 2002, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001-62, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia 
de Botafogo, nº 228, sala 913 – parte, Botafogo, CEP 22.250-040, Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro (“Administrador”) do Fundo, vem, por meio da presente, informar que, em 
decorrência da alteração do prestador de serviço de Escrituração de Cotas, de Itaú Unibanco S.A., 
para o BANCO GENIAL S.A. ocorrida em 01/07/2021, o Regulamento do Fundo deve ser alterado, 
retroagindo seus efeitos à data de 01/07/2021, conforme os itens abaixo: 
 
(i) alterar o “caput” do Artigo 7º, para retirar a menção que as atividades de escrituração e 
tesouraria são realizadas pelo Custodiante (Itaú Unibanco S.A.). Dessa forma, o Artigo 7º passará 
a vigorar conforme abaixo: 
 
“Artigo 7º - A atividade de tesouraria é prestada ao FUNDO pelo próprio CUSTODIANTE, conforme 

abaixo definido. As atividades de controle e de processamento dos ativos são prestados ao 

FUNDO pelo ADMINISTRADOR.” 

 
(ii) incluir um Parágrafo no Artigo 7º do Regulamento do Fundo, para fazer constar que o Itaú 
Unibanco S.A. não é mas Escriturador do Fundo, conforme abaixo: 
 
“Parágrafo Único - A atividade de escrituração de Cotas será prestada ao FUNDO pela 
Administradora ou instituição de primeira linha, devidamente habilitada para tanto, que venha a 
ser contratada pela Administradora para a prestação de tais serviços.” 

 
Sendo assim, assina o presente Instrumento Particular de Deliberação do Administrador em 1 
(uma) via de igual teor. 
 

 
Rio de Janeiro, 27 de julho de 2021. 

 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 
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