
 

KPMG Auditores Independentes 
Maio de 2013 

KPDS 61622 

      

  

Fundo de Investimento em  
Participações - Lacan Florestal 

CNPJ nº 13.812.224/0001-40 
(Administrado pela CRV Distribuidora de Títulos e  

Valores Mobiliários S.A.) 
(CNPJ da Administradora nº 62.318.407/0001-19) 

 

Demonstrações financeiras em 
28 de fevereiro de 2013 

  

      



 
Fundo de Investimento em Participações - Lacan Florestal 

Demonstrações financeiras 
em 28 de fevereiro de 2013 

2 

Conteúdo 
 
 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 
financeiras 3 
 

Demonstrativo da composição e diversificação da carteira 5 
 

Demonstração das evoluções do patrimônio líquido 6 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 7 
 



 

 

KPMG Auditores Independentes  
R. Dr. Renato Paes de Barros, 33 
04530-904 - São Paulo, SP - Brasil  
Caixa Postal 2467  
01060-970 - São Paulo, SP - Brasil 

Central Tel 55 (11) 2183-3000 
Fax Nacional  55 (11) 2183-3001 
Internacional  55 (11) 2183-3034 
Internet   www.kpmg.com.br 

 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e 
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member 
firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. 

 

3 

 
 
 
 

Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras 
 
 
Ao(s) 
Cotista(s) e a Administradora do 
Fundo de Investimento em Participações – Lacan Florestal 
(Administrado pela CRV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) 
São Paulo - SP 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento em Participações – Lacan 
Florestal que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 28 
de fevereiro de 2013 e a respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido para o 
período de 2 de abril de 2012 (início das atividades) a 28 de fevereiro de 2013, assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 
A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos 
fundos de investimento em participações e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração do Fundo, bem como a 
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
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Opinião  
Em nossa opinião essas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Investimento em 
Participações – Lacan Florestal em 28 de fevereiro de 2013 e o desempenho de suas operações 
para o período de 2 de abril de 2012 a 28 de fevereiro de 2013, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento em participações. 
 
Ênfase 
Conforme mencionado na nota explicativa n° 3c, as ações das companhias fechadas, sem 
cotação em bolsa, são mantidas pelo seu valor de custo de aquisição. Conseqüentemente, 
quando da efetiva realização desses investimentos, os valores poderão vir a ser substancialmente 
diferentes daqueles registrados. 
 
Em 28 de fevereiro de 2013, o Fundo possui investimento na Uro Grandis Florestal S.A. no 
montante de R$ 10.300 mil, representando 92,14 % do patrimônio liquido do Fundo. As 
demonstrações financeiras da Uro Grandis Florestal S.A. foram por nós auditadas que emitimos 
relatório de auditoria datado de 7 de maio de 2013, contendo parágrafo de ênfase devido a 
companhia encontrar-se em fase de desenvolvimento de suas operações e o seu ciclo de receitas 
ainda não ter iniciado. A obtenção de receitas depende do sucesso das operações em 
desenvolvimento e futuras, portanto, até que as operações se tornem rentáveis, a companhia 
depende do suporte financeiro dos acionistas e/ou recursos de terceiros em montantes 
suficientes para suprir as despesas relacionadas ao cumprimento de seus objetivos sociais. Este 
cenário resulta em incerteza significativa quanto a capacidade de continuidade operacional da 
companhia. As demonstrações financeiras não incluem nenhum ajuste relativo a recuperação e 
classificação dos ativos ou aos valores e à classificação dos passivos, que poderia ser necessário 
em função da resolução desta incerteza.  
 
Nossa opinião não esta sendo ressalvada em função dos assuntos acima. 
 
 
São Paulo, 28 de maio de 2013 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6 
 
 
 
 
Silbert Christo Sasdelli Júnior 
Contador CRC 1SP230685/O-0 
 
 
 



(Administrado pela CRV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Demonstrativo da composição e diversificação da carteira 

Exercício findo em 29 de fevereiro de 2013

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitários das cotas)

Valor % sobre o
Tipo Quantidade atual ativo

Disponibilidades 125 1,11          

Banco Santander (Brasil) S.A. 125 1,11          

Participações em ações de companhias fechadas (nota explicativa nº 5) 10.300 91,27         

Uro Grandis Florestal S.A. ON 0,17     59.999.999 10.300 91,27         

Títulos e valores mobiliários 860 7,62          

Certificados de depósito bancário 860 7,62          

Banco Santander (Brasil) S.A. (*) 852 860 7,62          

Total do ativo 11.285 100,00       

Passivo 106 0,94          

Taxa de gestão 73 0,65          
Outras obrigações 18 0,16          
Taxa de administração 15 0,13          

Patrimônio líquido 11.179 99,06         

Total do passivo e do patrimônio líquido 11.285 100,00       

(*) Operações realizadas com partes relacionadas (nota explicativa nº 9)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fundo de Investimento em Participações - Lacan Florestal

Aplicações
Cotação 
unitária
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(Administrado pela CRV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Demonstração das evoluções do patrimônio líquido

Período de 2 de abril de 2012 (início das atividades) a 28 de fevereiro de 2013

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

Patrimônio líquido no início do período
 Total de 358,0000 cotas a R$ 10.000,0000 cada 3.580          

Cotas emitidas
826,0000 8.260          

Patrimônio líquido antes do resultado do período 11.840        

Receitas 187             

Resultado com cotas de fundo de investimento 177             
Resultado com titulos e valores mobiliários 10               

Despesas (848)           

Remuneração da gestão (590)           
Remuneração da administração (129)           
Despesas com auditoria e custódia (54)             
Despesas com cartório (25)             
Despesas com consultoria juridica (16)             
Despesas com publicações (6)               
Depesas com taxa de fiscalização - CVM (3)               
Outras despesas operacionais (25)             

Resultado do período apropriado ao patrimônio líquido (661)           

Patrimônio líquido no final do período
 Total de 1.184,0000 cotas a R$ 9.441,7293 cada 11.179        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fundo de Investimento em Participações - Lacan Florestal
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Notas explicativas às demonstrações financeiras  
 
(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas) 
 

1 Contexto operacional 
O Fundo de Investimento em Participações - Lacan Florestal foi constituído em 10 de agosto de 
2011 sob a forma de condomínio fechado com prazo de duração de 10 (dez) anos, a partir da 
data de início de suas atividades. O prazo de duração do Fundo poderá ser alterado ou 
prorrogado mediante aprovação da assembleia geral de cotistas. 
  
O Fundo iniciou suas operações em 2 de abril de 2012 e tem como objetivo proporcionar a seus 
cotistas a melhor valorização possível de suas cotas, mediante o direcionamento de seus 
investimentos para a aquisição ou subscrição de ações. 
 
O Fundo é destinado a investidores qualificados, assim entendidos as pessoas naturais ou 
jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que se enquadrem no conceito de investidor qualificado, 
nos termos do Artigo 109 da Instrução CVM nº. 409. 
 
O Fundo terá a seguinte política de investimento, a ser observada pela Administradora e pela 
Gestora:  
 

(i) Parcela entre 90 (noventa) e 100% (cem por cento) da carteira do Fundo será representada por 
investimentos, através da aquisição ou subscrição de ações, observado o disposto no parágrafo 
quarto do Artigo 69 do regulamento; e 
 

(ii) Até 10% (dez por cento) poderá ser aplicada em títulos de renda fixa de emissão do Tesouro 
Nacional e do Banco Central do Brasil ou em certificados de depósito bancário das 5 (cinco) 
maiores instituições financeiras brasileiras em termos de ativos, conforme dados do Banco 
Central do Brasil. 
 
Os investimentos do Fundo deverão possibilitar a participação do Fundo no processo decisório de 
cada companhia-alvo, sendo que tal participação poderá ocorrer por uma das seguintes maneiras: 
 

(i) Detenção de ações de emissão de cada companhia-alvo que integrem seu respectivo controle; 
 

(ii) Celebração de acordo de acionistas com outros acionistas, se houver, de cada companhia-alvo;  
 

(iii) Eleição de membro(s) do Conselho de Administração com representatividade suficiente para 
influir na administração de cada companhia-alvo, assegurando ao Fundo a participação 
(mesmo que por meio de direito de veto) em definições estratégicas e na gestão de cada 
companhia-alvo; e/ou 
 

(iv) Celebração de ajuste de natureza diversa ou adoção de procedimento que assegure ao Fundo 
participação (mesmo que por meio de direito de veto) em definições estratégicas e na gestão de 
cada companhia-alvo. 
 
É vedada ao Fundo a realização de operações com derivativos, exceto quando tais operações 
sejam realizadas em bolsas de valores ou em bolsas de mercadorias e futuros exclusivamente 
para fins de proteção patrimonial por meio de operações com opções na modalidade “com 
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garantia”, que tenham como ativo subjacente valor mobiliário que integre a carteira do Fundo ou 
no qual haja direito de conversão. 
 
As aplicações do Fundo não contam com a garantia da Administradora ou do Fundo Garantidor 
de Créditos - (FGC), e estão sujeitas a riscos de investimento, incluindo possibilidade de perda 
do principal investido. 
 

2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras 
Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, complementadas 
pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – 
(“COSIF”) e por demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários – (“CVM”).  
 
Na elaboração dessas demonstrações financeiras, foram utilizadas premissas e estimativas de 
preços, para a contabilização e determinação dos valores dos ativos integrantes da carteira do 
Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos, os resultados 
auferidos poderão vir a ser substancialmente diferentes dos estimados. 
 

3 Descrição das principais práticas contábeis 
 

a. Cotas de fundos de investimento 
Os investimentos em cotas de fundos de investimento foram atualizados, diariamente, pelo 
respectivo valor da cota divulgado pelos respectivos administradores. 
 

b. Títulos e valores mobiliários  
De acordo com o estabelecido pela Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, os títulos e 
valores mobiliários foram classificados como “títulos para negociação”, considerando que foram 
adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, sendo 
contabilizados pelo valor de mercado, em que as perdas e os ganhos realizados sobre esses 
títulos reconhecidos no resultado do período e apropriados de acordo com o regime de 
competência. 
 

c. Participação em companhias fechadas - ações sem cotação em bolsa 
As ações integrantes da carteira são avaliadas pelo seu custo de aquisição.  
 

d. Apuração dos resultados 
As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. 
 

4 Títulos e valores mobiliários 
 

a. Composição da carteira - títulos de renda fixa  
Os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira e suas respectivas faixas de vencimento 
estão assim classificados: 
 
Negociação Valor de curva Valor de mercado
    
Títulos Públicos federais - acima de 1 ano 860 860
    
Certificado de Deposito Bancário 860 860
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b. Valor de mercado 
Os critérios utilizados para apuração do valor de mercado são os seguintes: 

 Pós-fixados - Pelo método de fluxo de caixa descontado. As taxas de desconto e indexadores 
utilizados são informações, projeções divulgadas por boletins ou publicações especializadas 
(ANBIMA). 

5 Participações em ações de companhias fechadas 
O investimento do Fundo efetuado no período em empresa sem cotação em bolsa, através de 
aumento de capital social está demonstrado abaixo: 
 

Investimento em ações 
Total de ações 
integralizadas

Total de ações 
subscritas

Valor do 
investimento % participação

       

Uro Grandis Florestal S.A. 10.299.999 59.999.999 10.300 100,00%
 
A Uro Grandis Florestal S.A. foi constituída em 30 de maio de 2012 e é uma sociedade por 
ações, regida pelo estatuto social e pelas disposições legais aplicáveis. A companhia tem sede 
em Três Lagoas, estado do Mato Grosso do Sul. A companhia tem por objeto social a 
realização, manejo e gestão de florestas de eucalipto para fornecimento de madeira para venda à 
indústria de celulosa e papel, comércio atacadista de madeiras de eucalipto para a indústria de 
celulose e papel, comércio atacadista de madeiras nativas e de produtos e subprodutos florestais 
e a gestão das atividades administrativas e de vendas. A companhia implementa e gere florestas 
plantadas de eucalipto para fornecimento de madeira para à industria de celulose e papel, 
comércio atacadista de madeira e de produtos e subprodutos florestais. 
 
O crescimento esperado da companhia tem base na expansão e amadurecimento dos projetos 
existentes, assim como na continua prospecção de novos projetos e o constante relacionamento 
com potenciais compradores de madeira de eucalipto, para, assim que estes estiverem 
disponíveis, a venda seja efetivada.  
 
A obtenção de receitas irá depender do sucesso das operações em desenvolvimento e futuras, 
portanto, até que as operações se tornem rentáveis, a companhia depende do suporte financeiro 
dos acionistas e/ou recursos de terceiros em montantes suficientes para suprir as despesas 
relacionadas ao cumprimento de seus objetivos.  
 
Em 30 de maio de 2012, ocorreu aumento de capital social da Uro Grandis Florestal S.A. no 
montante de R$ 10, mediante subscrição de 10.000 ações ordinárias. 
 
Em 5 de junho de 2012, ocorreu o aumento do capital social da companhia alvo, no montante de 
R$ 5.990, mediante a subscrição de 5.990.000 ações ordinárias.  
 
Em ata de reunião do Comitê de Investimento de 22 de novembro de 2012, foi aprovado o 
aumento da participação do Fundo na companhia investida, mediante a subscrição de 
54.000.000 ações ordinárias no montante de R$ 54.000. 
 
O capital social subscrito do Fundo em 28 de fevereiro de 2013 é de R$ 60.000, representados 
por 60.000.000 de ações ordinárias nominativas sem valor nominal, das quais foram 
integralizadas no período 10.299.999 ações no montante total de R$ 10.300. 
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6 Gerenciamento de riscos 
Devem ser observados os seguintes fatores quanto à possibilidade de risco inerente aos ativos 
que comporão a carteira do Fundo: (i) as aplicações do Fundo em cada companhia-alvo 
caracterizam operações cujo risco se concentra nas condições de demanda do mercado em que 
operam; e (ii) as aplicações do Fundo nos ativos previstos no Artigo 31 do regulamento poderão 
incorrer em diferentes espécies de risco, sendo os principais fatores os que seguem: 
 
Riscos de não realização do investimento 
Não há garantias de que os investimentos pretendidos pelo Fundo estejam disponíveis no 
momento e em quantidade convenientes ou desejáveis à satisfação de sua política de 
investimento, o que pode resultar em investimentos menores ou mesmo na não realização dos 
mesmos. 
 
A não realização de investimentos em cada companhia-alvo ou a realização desses 
investimentos em valor inferior ao pretendido pelo Fundo, considerando os custos do Fundo, 
dentre os quais a taxa de administração, que incidirá também sobre o capital comprometido até 
o final do período de investimento, poderá afetar negativamente os resultados da carteira e o 
valor da cota. 
 
Riscos de liquidez 
O volume inicial de aplicações no Fundo e a inexistência de tradição no mercado bursátil 
brasileiro de transações envolvendo cotas de fundos fechados fazem prever que as cotas de 
emissão do Fundo não apresentarão liquidez satisfatória. 
 
O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, não havendo resgate de cotas, a não 
ser pela liquidação do Fundo nos termos do capítulo XVIII do regulamento ou com o término do 
prazo de duração. Assim, o cotista não terá liquidez em seu investimento, exceto (i) por ocasião 
das amortizações, desde que haja recursos disponíveis para tanto, ou (ii) se houver interessados 
em adquirir as cotas. Esta última hipótese pode trazer ao investidor perda de patrimônio, se o 
preço praticado na alienação for inferior ao valor das cotas. 
 
Riscos de concentração 
O Fundo poderá aplicar até 100% de seu patrimônio líquido em ativos de emissão de uma 
companhia-alvo ou mais. 
 
Riscos de mercado 
Os ativos financeiros que compõem a carteira do Fundo podem estar sujeitos a oscilações de 
preços ou liquidez em função da reação dos mercados a eventos econômicos e políticos, tanto 
no Brasil, quanto no exterior, e a eventos específicos a respeito dos respectivos emissores. As 
variações de preços desses ativos poderão ocorrer também em função de alterações nas 
expectativas dos participantes do mercado, o que pode gerar mudanças nos padrões de 
comportamento de preços, sem que haja mudanças significativas no contexto econômico e/ou 
político nacional e internacional. 
 
A precificação dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo será realizada 
de acordo com os critérios e procedimentos para registro e avaliação de títulos, valores 
mobiliários e demais operações estabelecidos no regulamento e na regulamentação em vigor. 
Por sua vez, os ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo terão seu valor de mercado 
apurado com base na metodologia utilizada pelo custodiante para a marcação a mercado dos 
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diversos ativos que compõem as carteiras de seus clientes ("Manual de marcação a mercado"), 
critérios estes atualizáveis periodicamente, aceitos pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, e 
aplicáveis aos fundos de investimento. Referidos critérios de avaliação de ativos, tais como os 
de marcação a mercado, poderão ocasionar variações no valor dos ativos do Fundo, resultando 
em aumento ou redução no valor de suas cotas. 
 
Riscos de crédito 
Os ativos integrantes da carteira do Fundo podem estar sujeitos à capacidade de seus emissores 
em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal ou gerar e distribuir rendimentos 
inclusive dividendos e juros sobre capital próprio referentes a tais ativos. Alterações nas 
condições financeiras dos emissores dos ativos e/ou na percepção que os investidores têm sobre 
tais condições, bem como alterações nas condições econômicas e políticas que possam 
comprometer a sua capacidade de pagamento, podem trazer impactos significativos nos preços e 
na liquidez dos ativos. 
 
As aplicações no Fundo não contam com garantia da Administradora, da Gestora e/ou do 
custodiante, das respectivas partes relacionadas ou de quaisquer terceiros, de qualquer 
mecanismo de seguro, ou do FGC. Igualmente, nenhuma das pessoas acima promete ou 
assegura ao cotista qualquer rentabilidade ou remuneração decorrentes da aplicação em cotas.  
 
Desse modo, os eventuais rendimentos, bem como o pagamento do principal, provirão 
exclusivamente de cada companhia-alvo, a qual está sujeita a riscos diversos, e cujo 
desempenho econômico também está sujeito a riscos. 
 
Risco de descontinuidade 
O regulamento estabelece algumas hipóteses em que a Assembleia Geral poderá optar pela 
liquidação antecipada do Fundo. Nessas situações, os cotistas, mesmo que discordem da 
deliberação assemblear, estarão sujeitos à liquidação antecipada e terão seu horizonte original de 
investimento reduzido. Com isso, os cotistas poderão não conseguir reinvestir os recursos 
recebidos com a mesma remuneração proporcionada pelo Fundo, não sendo devida pelo Fundo, 
pela Administradora, pela Gestora ou pelo Custodiante nenhuma multa ou penalidade, a 
qualquer título, em decorrência desse fato. 
 
Riscos relacionados a fatores macroeconômicos e regulatórios 
O Fundo está sujeito aos efeitos da política econômica praticada pelo Governo e demais 
variáveis exógenas, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou 
de situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica, 
financeira ou regulatória que influenciem de forma relevante o mercado financeiro brasileiro. 
Medidas do governo brasileiro para controlar a inflação e implementar as políticas econômica e 
monetária envolveram, no passado recente, alterações nas taxas de juros, desvalorização da 
moeda, controle de câmbio, controle de tarifas, mudanças legislativas, entre outras. 
 
Essas políticas, bem como outras condições macroeconômicas, têm impactado 
significativamente a economia e o mercado de capitais nacional. A adoção de medidas que 
possam resultar na flutuação da moeda, indexação da economia, instabilidade de preços, 
elevação de taxas de juros ou influenciar a política fiscal vigente poderão impactar os negócios 
do Fundo. Além disso, o Governo Federal, o Banco Central do Brasil e demais órgãos 
competentes poderão realizar alterações na regulamentação dos setores de atuação de cada 
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companhia-alvo ou nos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo ou, ainda, 
outros relacionados ao próprio Fundo, o que poderá afetar sua rentabilidade. 
 
Riscos provenientes do uso de derivativos 
O Fundo pode realizar operações com derivativos, somente com o objetivo de proteger posições 
à vista, até o limite dessas, conforme indicado no Artigo 31 do regulamento, parágrafo segundo. 
A realização de operações pelo Fundo no mercado de derivativos pode ocasionar variações no 
patrimônio líquido, que levem a perdas patrimoniais, com efeito negativo sobre a rentabilidade 
das cotas. 
 
Risco setorial 
A exploração agroflorestal, setor a que se dedicarão as companhias-alvo, é um negócio sujeito a 
diversos riscos, descritos nos parágrafos a seguir. 
 
Em razão de o investimento ser a longo prazo, as perspectivas de referida indústria estão sujeitas 
a uma elevada taxa de incerteza. A título exemplificativo, as florestas de eucalipto requerem, no 
mínimo, seis anos para crescer antes de estarem prontas para serem cortadas. Não há certeza na 
previsão das condições de mercado no momento em que as árvores estiverem prontas para 
serem cortadas.  
 
A dependência do comércio internacional pode afetar adversamente algumas das Companhias-
Alvo e suas respectivas Sociedades Controladas. Produtos de origem florestal são 
frequentemente destinados ao mercado externo. Portanto, quaisquer restrições ou proibições às 
importações adotadas por um país ou região podem afetar significativamente as exportações 
florestais do Brasil e, como resultado, o desempenho financeiro de cada companhia-alvo e suas 
respectivas Sociedades Controladas. 
 
Cada companhia-alvo e suas Sociedades Controladas estão sujeitas a uma série de leis federais, 
estaduais e municipais, além de regulamentos destinados a proteger o meio ambiente. O 
cumprimento das normas ambientais é parte fundamental do negócio. O não-cumprimento com 
as normas ambientais sujeita as companhias-alvo a sanções cíveis, administrativas e penais, 
incluindo a exigência de fazer a terra afetada voltar ao seu estado original e de remunerar todos 
os terceiros que tenham sofrido danos decorrentes de suas atividades com desrespeito às normas 
legais aplicáveis.  
 
Os gastos relacionados com cumprimento das normas ambientais podem aumentar no futuro, 
além de possíveis comprometimentos quanto ao uso útil da terra e ao programa de realização 
operacional. Da mesma forma, para o desempenho normal de atividades, é necessária a 
obtenção de autorizações, licenças e alvarás junto a órgãos ambientais. A ausência de obtenção 
ou a falha em renovar qualquer destas autorizações, licenças e alvarás poderá impactar 
negativamente a capacidade de exercer as atividades e, consequentemente, obter os resultados. 
 
A capacidade de implementar rentabilidade de cada companhia-alvo e suas Sociedades 
Controladas é altamente dependente de equipe de especialistas florestais, além de ser afetada 
por variáveis externas como falta de mão de obra operacional na região, fatores climáticos, tais 
como falta ou excesso de chuvas anormal, chuva de granizo, vendavais, etc, e pragas e doenças. 
O negócio é complexo e exige que a equipe de especialistas florestais não só tenha 
conhecimento aprofundado e formação no setor florestal, mas também que eles sejam capazes 
de implementar o plano de negócios, gerando rentabilidade. 
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É possível que cada companhia-alvo e suas Sociedades Controladas não sejam capazes de 
arrendar ou adquirir terras a preços razoáveis. Nos últimos anos, o investimento em terras no 
Brasil tem crescido substancialmente. Consequentemente, a demanda por terra que é utilizável 
para a exploração agroflorestal tem aumentado significativamente, e espera-se que tal demanda 
continue a aumentar. Assim, a companhia-alvo ou suas Sociedades Controladas podem não ser 
capazes de comprar ou arrendar imóveis bem localizados ou da melhor qualidade por um preço 
razoável, ou por qualquer preço, o que prejudicaria de forma relevante sua rentabilidade. 
 
Outros riscos exógenos ao controle da Administradora e da Gestora: 
O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos 
ao controle da Administradora e da Gestora, tais como moratória, mudança nas regras aplicáveis 
aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira do 
Fundo, alteração na política monetária, aplicações ou resgates significativos, os quais, casos 
materializados, poderão causar impacto negativo sobre a rentabilidade do Fundo e o valor de 
suas cotas. 
 

7 Emissão, amortização e resgate de cotas 
 
Emissão 
A primeira subscrição de cotas, deverá ocorrer no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
respectiva data de registro do Fundo na CVM. 
 
A 1ª emissão de cotas do Fundo foi realizada nos termos da Instrução CVM nº 476, contendo as 
seguintes características: (i) mínimo de 2.000 e máximo de 24.000 cotas a serem emitidas; (ii) valor de 
emissão limitado entre R$ 20.000 e R$ 240.000. 
 
 Nos termos do respectivo boletim de subscrição e instrumento particular de compromisso de 
Investimento, a integralização destas cotas deverá ocorrer mediante convocação da Administradora, 
mediante pedido da Gestora, aos investidores, através do envio, com a antecedência prevista no 
respectivo instrumento, de correspondência dirigida para os endereços constantes nos respectivos 
boletins de subscrição. 
 
As cotas do Fundo correspondem frações ideais de seu patrimônio líquido, assumindo a forma 
nominativa e são mantidas em conta de depósito em nome de seus cotistas. 
 
Fica a critério da Administradora, conforme orientação da Gestora, definir a quantidade de cotas 
a ser emitida, podendo o saldo não colocado de cotas ser cancelado pela Administradora, 
mediante orientação da Gestora. 
 

 No período de 2 de abril de 2012 (início das atividades) a 28 de fevereiro de 2013 os cotistas do 
Fundo subscreveram e integralizaram o montante de R$11.840, representando 1.184,000 cotas. 
 
Amortização e resgate 
Na liquidação total ou parcial dos investimentos do Fundo, o produto oriundo de tal liquidação 
poderá, conforme decisão do comitê de investimento do Fundo: 
 

(a) Ser utilizado, em parte ou total, para amortização das cotas de emissão do Fundo; 
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(b) Retido, em parte ou em sua totalidade, na carteira do Fundo para pagamento das exigibilidades 
do Fundo; e 
 
No caso dos dividendos ou juros sobre capital próprio, a destinação dos mesmos, se diretamente 
aos cotistas ou creditados na carteira do Fundo, caberá ao comitê de investimento que, na 
ausência de manifestação, autoriza a Administradora a manter os recursos na carteira do Fundo 
e disponível para novos investimentos e/ou amortizações futuras. 
 
Ressalvado o disposto no parágrafo acima, todos os recursos obtidos pelo Fundo em decorrência 
da alienação, total ou parcial, de seus investimentos, incluindo os dividendos ou juros sobre 
capital próprio distribuídos por cada companhia-alvo integrante da carteira do Fundo, serão 
destinados à amortização de cotas e ao pagamento de taxa de performance. 
 
Para fins de amortização de cotas, será considerado o valor da cota do dia imediatamente 
anterior ao do pagamento da amortização. 
 
O pagamento das amortizações de cotas poderá ser efetuado (i) em espécie, através de 
documento de ordem de pagamento ou depósito em conta corrente do cotista; ou (ii) em outras 
formas, que não em espécie, desde que aprovado tal procedimento em assembleia geral. 
 
Todos os recursos recebidos pelo Fundo não diretamente atribuíveis aos investimentos do Fundo 
serão distribuídos entre os cotistas na proporção de sua participação do Fundo, nas mesmas 
condições previstas no Artigo 73 do regulamento, para a amortização das cotas. 
 
Após o período de investimento, as cotas serão amortizadas, de forma proporcional, se e quando 
houver: (i) pagamentos de qualquer participação no resultado por cada companhia-alvo (desde 
que não repassados diretamente aos cotistas); (ii) desinvestimentos; ou (iii) qualquer pagamento 
relativo aos títulos da carteira de investimentos. 
 
O pagamento da amortização ocorrerá, se a carteira do Fundo assim permitir, na seguinte 
periodicidade: (i) anualmente, até 1º de maio de cada ano; e (ii) em periodicidade inferior, se 
assim decidir a Gestora. 
 
O Comitê de Investimentos poderá vetar a amortização, devendo o presidente do comitê de 
investimentos comunicar aos cotistas, por escrito, as razões do veto. 
 
As cotas não serão resgatadas, a não ser pela liquidação do Fundo nos termos do capítulo XVIII 
ou com o término do prazo de duração. 
 
Não houve amortizações de cotas no período de 2 de abril de 2012 a 29 de fevereiro de 2013. 
 

8 Período de investimento e desinvestimento 
O período de investimento do Fundo será de 7 anos, a contar da data da primeira subscrição de 
cotas do Fundo, o qual pode ser prorrogado pela assembleia geral. 
 
Excepcionalmente, o Fundo poderá realizar investimentos após o período de investimento, sem 
necessidade de obtenção de aprovação prévia do Comitê de Investimentos, desde que esses 
investimentos: 
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(i) decorram de obrigações assumidas pelo Fundo e aprovadas pelo Comitê de Investimentos, antes 
do término do período de investimento, cujos desembolsos não tenham sido totalmente efetuados 
até o encerramento do período de investimento; ou 
 

(ii)  tenham sido anteriormente aprovados pelo Comitê de Investimentos, porém não tenham sido 
efetuados no período de investimento em razão de não atenderem a condição específica constante 
da proposta de investimento, atendida após tal período; ou 
 

(iii) sejam aprovados pela assembleia geral. 
 
Exceto pelo disposto acima, no dia útil seguinte ao término do período de investimento, a 
Gestora interromperá todo e qualquer investimento do Fundo em cada companhia-alvo e dará 
início ao processo de desinvestimento total do Fundo, mediante estudos, análises e estratégias de 
desinvestimento que, conforme a conveniência e oportunidade, e sempre no melhor interesse do 
Fundo, propiciem aos cotistas o melhor retorno possível, devendo tal processo ser (i) aprovado 
previamente à respectiva execução, pelo Comitê de Investimentos e (ii) concluído durante o 
período de desinvestimento. 
 

9 Operações com partes relacionadas 
Em 28 de fevereiro de 2013, o Fundo possuía certificados de depósitos bancários efetuados com 
partes relacionadas à Administradora do Fundo no montante de R$ 860, sendo o resultado 
obtido pelo Fundo sobre essas operações de R$ 10, registrado na rubrica “Resultado com títulos 
e valores mobiliários”.  
 

10 Serviços de gestão, controladoria e custódia 
A carteira do Fundo é gerida pela Lacan Investimentos e Participações Ltda., instituição 
autorizada pela CVM para exercer a atividade de administração de carteira de valores 
mobiliários. 
 
Os serviços de liquidação, tesouraria e custódia, controle de ativos e passivos, calculo da cota, 
distribuição de cotas, processamento e contabilidade do Fundo são prestados pelo Banco 
Santander (Brasil) S.A., instituição legalmente habilitada a prestar tais serviços, na forma da 
regulamentação aplicável. 
 
Os certificados de depósitos bancários encontram-se custodiados na CETIP S.A. – Balcão 
Organizado de Ativos e Derivativos. As participações em sociedades de capital fechado 
encontram-se devidamente registradas nos livros e documentos societários da empresa investida. 
 

11 Taxas de administração, gestão e performance 
Pela prestação dos seus serviços, a Administradora e a Gestora farão jus, a partir da data do 
início das atividades do Fundo, à seguinte remuneração: 
 

i. Valor correspondente a 1,00% a.a. aplicado sobre o valor total de capital comprometido, 
corrigido pelo indexador, durante o período de investimento previsto no regulamento do Fundo. 

Após decorrido o período de investimento (7 anos, a contar da data da 1ª subscrição de cotas), 
quando do início do período de desinvestimento, a taxa de administração será correspondente a 
1,00% (um por cento) a aplicado sobre o menor dos seguintes valores: (a) patrimônio líquido do 
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Fundo; ou (b) valor total desembolsado pelos investidores nas integralizações de cotas, corrigido 
pelo indexador a contar da data da efetiva integralização. 
 
A taxa de administração será calculada e apropriada diariamente, à base de 1/252, como despesa 
do Fundo, e paga no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido. 
 
A segregação da taxa de administração e taxa de gestão é realizada de acordo com a tabela 
apresentada abaixo: 
 

Descrição da 
Base de cálculo 

Faixa do volume financeiro 
% taxa de 

administração 
total

% 
administração % gestão

Capital 
comprometido 

Até R$ 100 MM 1,00% 0,175% 0,825%

De R$ 100 MM a R$ 200 MM 1,00% 0,150% 0,850%

De R$ 200 MM a R$ 300 MM 1,00% 0,120% 0,880%

De R$ 300 MM a R$ 500 MM 1,00% 0,100% 0,900%

Acima de R$ 500 MM 1,00% 0,090% 0,910%
 
Em 28 de fevereiro de 2013 o capital comprometido do Fundo é de R$ 122.466. 
 
No período de 2 de abril de 2012 (início das atividades) a 28 de fevereiro de 2013 o Fundo teve 
como despesa de taxa de administração o valor de R$ 129 e taxa de gestão R$ 590 e encontram-
se registradas nas rubricas “Remuneração da administração” e “Remuneração da gestão”, 
respectivamente. 
 
Taxa de performance 
Adicionalmente, a Gestora fará jus à taxa de performance, de acordo com as seguintes regras: 
 

i. Efetuado o pagamento, aos cotistas, de restituição do capital integralizado devidamente 
corrigido pelo indexador, acrescido de 10% (dez por cento) ao ano, capitalizado e calculada a 
rentabilidade pro rata die, considerando o ano de 252 dias úteis, por meio de rendimento ou 
amortização em recursos e/ou títulos e valores mobiliários, quaisquer outros pagamentos aos 
cotistas resultantes do retorno de seus investimentos deverão observar a seguinte proporção: (a) 
80% (oitenta por cento) serão pagos aos cotistas a título de distribuição de rendimentos ou 
pagamento de amortização; e (b) 20% (vinte por cento) serão pagos diretamente pelo Fundo, à 
gestora, a título de taxa de performance; ou 

ii. Na hipótese de encerramento antecipado da gestão, a taxa de performance será calculada pro 
rata, conforme o parágrafo abaixo, e paga em até 30 (trinta dias) do evento, caso o Fundo 
disponha de liquidez suficiente para seu pagamento, ou anteriormente à realização de 
amortização de cotas, o que ocorrer primeiro. 

No caso de encerramento antecipado da gestão, a taxa de performance será calculada de acordo 
com a fórmula abaixo, em que será considerado um ganho de capital hipotético e tomar-se-á por 
referência a avaliação de ativos realizada nos termos do Artigo 19 parágrafo quinto do 
regulamento, na data do encerramento antecipado da gestão, somados os pagamentos já 
efetuados aos cotistas, a qualquer título, deduzido o capital investido corrigido pelo indexador. 
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TPD = 20% x [(VPLA + A) - CIA] 
 
Onde: 
 
TPD: 
Taxa de performance por encerramento antecipado da gestão, devida à Gestora na data do 
encerramento antecipado da gestão, em moeda corrente nacional; 
 
VPLA: 
Valor do patrimônio líquido apurado de acordo com o critério do Artigo 61 do regulamento, no 
último dia útil anterior à data do encerramento antecipado da gestão, ajustado para refletir a 
avaliação referida no parágrafo quinto do Artigo 19 do regulamento; 
 
A: 
Somatório de eventuais valores distribuídos aos cotistas do Fundo a título de distribuição de 
rendimentos e/ou amortização, desde a data de integralização do capital no Fundo até o último 
dia útil anterior à data do encerramento antecipado da gestão, devidamente corrigidos pelo 
indexador e acrescidos de 10% (dez por cento) ao ano, capitalizado e calculada a rentabilidade 
pro rata die, considerando o ano de 252 dias úteis; 
 
CIA: 
Capital integralizado corrigido pelo indexador, acrescido de 10% (dez por cento) ao ano, 
capitalizado e calculada a rentabilidade pro rata die, considerando o ano de 252 dias úteis, a 
partir da data de cada integralização de cotas, até o último dia útil anterior à data do 
encerramento antecipado da gestão. 
 
O valor integral apurado a título de taxa de performance, conforme descrito no parágrafo 
anterior, será devido à Gestora destituída ou substituída sem justa causa, independentemente de 
qualquer performance e avaliação futura dos investimentos do Fundo. Este montante deverá ser 
considerado despesa do Fundo e pago prioritariamente às demais despesas, parcial ou 
integralmente, na medida em que o Fundo apresente disponibilidades para tanto, respeitado um 
prazo máximo de 3 (três) anos da data da efetiva destituição ou substituição da Gestora sem 
justa causa, não sendo este valor, em hipótese alguma, reversível ao patrimônio líquido ou 
passível de cancelamento. Este valor será corrigido pela variação da taxa DI pelo prazo que o 
Fundo demandar para honrar o pagamento desta despesa. 
 
Adicionalmente ao pagamento referido no parágrafo primeiro do regulamento, a Gestora fará 
jus, no caso de encerramento antecipado da gestão, a uma taxa de performance complementar 
equivalente a 70% (setenta por cento) da taxa de performance calculada de acordo com tal 
parágrafo, a ser apurada sobre o retorno dos investimentos realizados até a data do encerramento 
antecipado da gestão e paga na data de liquidação do Fundo, nos termos previstos no 
regulamento, deduzidos os valores já recebidos pela Gestora a título de taxa de performance, 
devidamente corrigidos pelo indexador. Este montante será devido e pago à Gestora destituída 
ou substituída sem justa causa até a liquidação do Fundo. 
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TPCD = 20% x 0,7 x [(VPLF + B) – CIAF] 
 
Onde: 
 
TPCD: 
Taxa de performance complementar por encerramento antecipado da gestão, devida à Gestora 
nas datas de amortização de cotas ou na data de liquidação do Fundo, o que ocorrer primeiro, 
em moeda corrente nacional; 
 
VPLF: 
Valor do patrimônio líquido apurado de acordo com o critério do Artigo 61 do regulamento, nas 
datas de amortização de cotas ou no último dia útil anterior à data de liquidação do Fundo, o que 
ocorrer primeiro, em que (i) serão excluídos os valores de eventuais integralizações de cotas 
ocorridas após a efetiva destituição ou substituição da Gestora, acrescidos de 10% (dez por 
cento) ao ano, capitalizado e calculada a rentabilidade pro rata die, considerando o ano de 252 
dias úteis e (ii) será considerada a avaliação referida no parágrafo quinto do Artigo19 do 
regulamento; 
 
B: 
Somatório de eventuais valores distribuídos aos cotistas do Fundo a título de distribuição de 
rendimentos e/ou amortização de suas cotas desde a data de integralização no Fundo, corrigidos 
pelo indexador, acrescido de 10% (dez por cento) ao ano, capitalizado e calculada a 
rentabilidade pro rata die, considerando o ano de 252 dias úteis; 
 
CIAF: 
Capital Integralizado corrigido pelo indexador, acrescido de 10% (dez por cento) ao ano, 
capitalizado e calculada a rentabilidade pro rata die, considerando o ano de 252 dias úteis, a 
partir da data de cada integralização de cotas até o último dia útil anterior à data do 
encerramento antecipado da gestão, acrescido de valores recebidos pela Gestora a título de taxa 
de performance até a data de sua efetiva destituição ou substituição sem justa causa, corrigidos 
pelo indexador. 
 
A taxa de performance complementar não será devida à Gestora: 
 

i. Em caso de renúncia injustificada; 

ii. Nas hipóteses de destituição ou substituição da Gestora por justa causa, que ocorrerá se houver 
comprovação de: (a) que a Gestora atuou com culpa, negligência, imprudência, imperícia, 
fraude ou violação de normas e de regras do regulamento, no desempenho de suas funções; ou 
(b) condenação da Gestora em crime de fraude ou crime contra o sistema financeiro; ou (c) 
impedimento da Gestora de exercer, temporária ou permanentemente, atividades no mercado de 
valores mobiliários brasileiro; ou (d) requerimento de falência pela própria Gestora, ou (e) 
decretação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Gestora. 

No encerramento antecipado da gestão, a apuração do VPLA e do VPLF considerará: (i) para as 
ações, o valor econômico atribuído a cada companhia-alvo em laudo de avaliação a ser 
especialmente preparado por empresas e/ou profissionais especializados; e (ii) para os demais 
ativos do Fundo, os critérios descritos no Artigo 92 do regulamento. 
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A Administradora poderá estabelecer que parcelas da taxa de administração sejam pagas 
diretamente pelo Fundo à Gestora e/ou aos demais prestadores de serviços que tenham sido 
contratados, incluindo o Custodiante, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o 
montante total da taxa de administração, conforme o caso. A taxa de performance será paga 
diretamente à Gestora pelo Fundo. 
 
Na hipótese de renúncia, destituição, substituição ou descredenciamento da Administradora, os 
valores devidos a título de Taxa de Administração serão calculados de forma pro rata die (de 
acordo com a base de 1/252) entre a data da última distribuição e a data da efetiva substituição e 
desligamento. 
 
O pagamento dos valores devidos à Gestora a título de taxa de performance, na ocorrência de um 
encerramento antecipado da gestão, poderá ser realizado mediante a entrega de títulos e valores 
mobiliários integrantes da carteira do Fundo, desde que a entrega de referidos títulos e valores 
mobiliários seja previamente aprovada pelo Comitê de Investimentos e tais títulos e valores 
mobiliários sejam previamente aprovados pela Gestora. 
 
Não houve despesa com taxa de performance no período de 2 de abril de 2012 (início das 
atividades) a 28 de fevereiro de 2013. 
 

12 Tributação 
 
Imposto de renda 
Nas amortizações ou no resgate de cotas, a base de cálculo do imposto de renda será a diferença 
positiva entre o valor da amortização ou do resgate e o valor de aquisição, sendo aplicada 
alíquota de 15% (quinze por cento). 
 
A forma de apuração e de retenção de imposto de renda na fonte descrita acima não se aplica 
aos cotistas que estão sujeitos a regimes de tributação diferenciados, nos casos previstos na 
legislação em vigor. 
 

13 Principais encargos debitados do Fundo 
Os encargos ocorridos durante o período debitados ao Fundo sobre o patrimônio líquido médio 
foram: 
 
     
      
Encargos   Valor %
 
Remuneração da gestão   590 8,84
Remuneração da administração   129 1,93
Despesas com auditoria e custódia   54 0,81
Despesas com cartório   25 0,37
Despesas com consultoria jurídica   16 0,24
Despesas com publicações   6 0,09
Despesas com taxa de fiscalização – CVM   3 0,04
Outras despesas operacionais   25 0,37
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14 Rentabilidade 
 

a. Patrimônio líquido médio mensal, evolução do valor da cota e rentabilidade 
 

Data Patrimônio líquido médio Valor da cota
% Rentabilidade 
Mensal Acumulada

 
02/04/2012 - 10.000,0000 -  -  
30/04/2012 3.553 9.872,7478 (1,27) (1,27)
31/05/2012 3.525 9.820,4198 (0,53) (1,80)
30/06/2012 3.506 9.765,6026 (0,56) (2,34)
31/07/2012 3.473 9.643,6068 (1,25) (3,56)
31/08/2012 3.422 9.489,1169 (1,60) (5,11)
30/09/2012 3.377 9.379,5885 (1,15) (6,20)
31/10/2012 7.836 9.766,8045 4,13  (2,33)
30/11/2012 11.529 9.711,6707 (0,56) (2,88)
31/12/2012 11.463 9.646,8709 (0,67) (3,53)
31/01/2013 11.345 9.525,4760 (1,26) (4,75)
28/02/2013 11.231 9.441,7293 (0,88) (5,58)
 

b. Patrimônio líquido médio e rentabilidade acumulada no período 
 

Período 
Patrimônio 

líquido médio 
% 

Rentabilidade
 
Período de 2 de abril de 2012 a 28 de fevereiro de 2013 6.675 (5,58)
 

15 Alterações estatutárias 
Em ata de assembléia geral de cotistas realizada em 18 de dezembro de 2012, foi deliberada a segunda 
emissão de cotas do Fundo para distribuição na modalidade de “Esforços restritos” nos termos da 
Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009. A 2ª emissão de cotas do Fundo foi realizada nos 
termos da Instrução CVM nº 476, contendo as seguintes características: (i) mínimo de 100 e máximo de 
18.000 cotas a serem emitidas; (ii) valor de emissão limitado entre R$ 1.000 e R$ 180.000. 
 

16 Política de divulgação das informações 
As informações obrigatórias relativas ao Fundo estão disponíveis na sede da Administradora 
assim como junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
 

17 Prestação de outros serviços e política de independência do auditor 
 
Instrução CVM no 381 de 14 de janeiro de 2003 
Em atendimento à Instrução CVM 381, informamos que a Administradora, no período de 2 de 
abril de 2012 (início das atividades) a 28 de fevereiro de 2013, somente contratou a KPMG 
Auditores Independentes para a prestação de serviços de auditoria externa, não tendo a referida 
empresa prestado qualquer outro tipo de serviço ao Fundo. 
 

 É adotada como política na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa, a 
postura de atender as regulamentações que preservam a independência do auditor externo, 
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mantendo consistência, inclusive com os princípios internacionais, em atendimento aos 
procedimentos estabelecidos pela matriz, os quais incluem, dentre outros, os seguintes: (a) o 
auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais 
no cliente, e (c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente. Adicionalmente, em 
caso de contratação de outros serviços, o escopo e os procedimentos dos referidos serviços são 
discutidos com os auditores independentes, para que os mesmos não afetem as regras de 
independência estabelecidas. 
 
 

18 Demandas judiciais 
Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, 
quer desses contra a administração do Fundo. 
 

19 Eventos subsequentes 
 
Após o exercício social findo em 28 de fevereiro de 2013, o Fundo realizou investimentos na 
companhia Uro Grandis Florestal S.A., como forma de aumento de capital social, conforme 
demonstrado a seguir: 
 
Data da integralização Ações integralizadas Valor integralizado
    
19 de março de 2013                   200.000                       200 
25 de março de 2013                   300.000                       300 
5 de abril de 2013                   100.000                       100 
10 de abril de 2013                 1.000.000                    1.000 
22 de abril de 2013                   250.000                       250 
29 de abril de 2013                     35.000                        35 
2 de maio de 2013                   300.000                       300 
10 de maio de 2013                 1.500.000                    1.500 
20 de maio de 2013                   250.000                       250 
    
Total                 3.935.000                    3.935 
 
De acordo com as chamadas de capital realizadas durante o período de 28 de fevereiro de 2013 a 
28 de maio de 2013, os cotistas do Fundo aportaram em recursos financeiros, o montante de R$ 
26.030, dos quais, R$ 3.935 foram destinados para integralização de capital na Uro Grandis 
Florestal S.A., e o restante no montante de R$ 22.095 foram investidos em Certificados de 
Depósitos Bancários emitidos pelo Banco Santander (Brasil) S.A.. 
 

*         *         * 
 

Robson Roble 
Contador CRC 1SP250475/O-0 

 
Marcos Charcon Dainesi 

Superintendente 




