
STONEX JADE SUSTENTABILIDADE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS 

CNPJ nº 28.142.331/0001-85 

 

FATO RELEVANTE 

 

REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima com sede 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 

conjunto 1.702, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

34.829.992/0001-86, devidamente autorizada pela CVM para à prestação dos serviços de 

administração de carteira de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 18.703 

de 2 de setembro de 2020 (“Administradora”), na qualidade de administradora fiduciária do 

STONEX JADE SUSTENTABILIDADE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS, fundo de investimento em direitos creditórios (“FIDC”), inscrito no CNPJ 

sob nº 28.142.331/0001-85 (“Fundo”), vem, por meio deste, dar publicidade aos cotistas do 

Fundo que a Administradora recebeu, em 15 de setembro de 2021, o Ofício nº 

62/2021/CVM/SSE/GSEC-2, por meio do qual a Superintendência de Supervisão de Securitização 

– SSE da CVM informa, essencialmente, que (i) o Colegiado da CVM decidiu, em reunião de 

14/09/2021, que a Unidade de Crédito de Sustentabilidade – UCS não pode ser considerada um 

direito creditório, nos termos da Instrução CVM nº 356/2001 e da Instrução CVM nº 444/2006 

(e tampouco um ativo financeiro que seria passível de aquisição por fundos regulados pela 

Instrução CVM nº 555/2014, enquanto não seja atendido o disposto no art. 95, §1º, da Instrução 

CVM nº 555/2014); (ii) de modo que a UCS não é um ativo passível de aquisição por FIDC, seja 

padronizado ou não-padronizado. A administradora tomará todas as providências para atender 

à determinação de encerramento do fundo, nos termos do Ofício recebido, até 22 de outubro 

de 2021  

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos no telefone: (11) 3504-6800.  

 

São Paulo, 23 de setembro de 2021. 

 

REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

Administrador 


