
FATO RELEVANTE 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X 

CNPJ nº 32.222.848/0001-51 
 
A NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES, 
sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 1.355, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
52.904.364/0001-08, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para realizar o 
exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários e de fundos de investimento 
imobiliário, nos termos do Ato Declaratório nº 1.055, de 16 de agosto de 1989 (“Administradora”), na 
qualidade de instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X,  inscrito no CNPJ sob o nº 32.222.848/0001-51 (“Fundo”), vem 
comunicar aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral que o Conselho Diretor da Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP), em Reunião Ordinária realizada em 25.07.2019, decidiu, por 
unanimidade, no âmbito do respectivo processo administrativo sancionador: (a) remover a Sabemi 
Seguradora S.A. do Cadastro de Pendências da SUSEP e (b) reformar parcialmente a decisão tomada 
pela referida autarquia em 26.06.2019, que determinou a suspensão cautelar de novas operações de 
assistência financeira a segurados da Sabemi Seguradora S.A., limitando a referida suspensão 
cautelar às  operações de assistência financeira que envolvam transferências de valores a terceiros, 
instituições financeiras ou não, tais como repasses a intermediários e compras de dívida, até o 
julgamento de mérito do referido processo.  
 

Diante disso, fica levantada a suspensão das aquisições pelo Fundo de direitos creditórios originados 
pela Sabemi Seguradora S.A. cujo lastro sejam contratos de concessão de assistência financeira. 
 
Não obstante, a Administradora e os demais prestadores de serviço do Fundo, em suas respectivas 
esferas de atuação, permanecerão promovendo as diligências necessárias para preservar os direitos 
do Fundo e dos respectivos cotistas. 
 
A Administradora permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se 
façam necessários. 
 

São Paulo, 1º de agosto de 2019. 
 

NECTON INVESTIMENTOS S.A.  
CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES 

 


