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FUNDO/EMISSOR 
CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO 
PADRONIZADO 

CNPJ 19.213.299/0001-90 

TIPO DE FUNDO O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado. 

ADMINISTRADOR Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

GESTOR CB Partners Gestora de Recursos Ltda. 

CUSTODIANTE Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

DISTRIBUIDOR Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

OBJETIVO DO FUNDO 
O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas, por meio da 
aquisição de cotas de emissão dos FIDC, sejam elas de classe sênior 
ou subordinada. 

PÚBLICO ALVO Investidores Profissionais. 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
(Risco global/equivalente) 

Não há. 

CLASSIFICAÇÃO DO 
PRODUTO 

Cota Subordinada Júnior: Agressivo. 

Cota Subordinada Mezanino: Agressivo.  

Cota Sênior: Agressivo. 

RENTABILIDADE 
PRIORITÁRIA DAS COTAS 
SÊNIORES 

Não se aplica. 

RENTABILIDADE 
PRIORITÁRIA DAS COTAS 
SUBORDINADAS 
MEZANINO 

Juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da 
variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos 
Interfinanceiros DI, over extra-grupo (“Taxas DI”), calculadas e 
divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), 
no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet 
(www.b3.com.br) capitalizada de uma sobretaxa de 7,0% (sete por 
cento) expressa na forma percentual ao ano. 
 
Não obstante o acima disposto, não existe qualquer promessa do 
Fundo, da Administradora, da Consultora ou da Gestora acerca da 
rentabilidade das aplicações dos recursos do Fundo. 

RENTABILIDADE 
PRIORITÁRIA DAS COTAS 
SUBORDINADAS JÚNIORES 

Não possuem rentabilidade prioritária. 
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CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO Não se aplica. 

Negociação em Mercado 
Secundário 

 
Não existia até a data da aprovação do Regulamento do FUNDO 
um mercado secundário desenvolvido com liquidez considerável 
para a negociação de Cotas de fundos de investimento em direitos 
creditórios e os fundos de investimento em cotas de fundos de 
investimento em direitos creditórios. 
 

CONDIÇÕES DE RESGATE 

 
Observado o prazo de carência de 39 (trinta e nove) meses 
contados da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino 
terão os seus valores de principal investido e rendimento 
amortizados mensalmente a partir do 40º (quadragésimo) mês, e 
serão resgatadas no 44º (quadragésimo quarto) mês a contar da 
Data de Emissão. 
  

LIMITE MÍNIMO DE 
APLICAÇÃO Não há. 

LIMITE MÁXIMO DE 
APLICAÇÃO Não há. 

VALOR MÍNIMO DE 
RESGATE 

 
As Cotas do Fundo terão seu valor de resgate, nas hipóteses 
definidas no Regulamento, calculado pela Administradora com 
base na Cota de fechamento do Dia Útil anterior. 
  

VALOR MÍNIMO DE 
PERMANÊNCIA NO FUNDO Não há. 

PAGAMENTO DO RESGATE 
DAS COTAS  

O pagamento das Cotas Subordinadas Mezanino será realizado na 
data de resgate, que ocorrerá no 44º (quadragésimo quarto) mês 
a contar da Data de Emissão. 

REMUNERAÇÃO DO 
DISTRIBUIDOR 

 
A instituição é remunerada pela distribuição do produto, para os 
Fundos de Investimentos é recebida direta ou indiretamente de 
forma conjunta com a Taxa de Administração. Maiores detalhes da 
Taxa de Administração podemos verificar abaixo.  
 

MAIORES INFORMAÇÕES 

Para maiores informações a respeito da Distribuição de Cotas e do 
FUNDO, bem como para obtenção de cópias do Regulamento e do 
Prospecto, podem ser obtidas nos seguintes endereços:  
 
Administradora:  
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
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Rua Ramos Batista, 152, conj. 61, Vila Olímpia, São Paulo – SP 
E-mail: adm.fundos@liminedtvm.com.br 
 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro, RJ 
Caminho pelo site: 

 Digitar: http://www.cvm.gov.br/  
– rolar a página -> no quadro Informações de Regulados -> 
clicar em Fundos de Investimentos -> em seguida Consulta a 
Informações de Fundos -> depois em Fundos de Investimento 
Registrados 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO: 

 

OBJETIVOS DO FUNDO, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO 

 
O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de cotas de emissão dos 
FIDC, sejam elas de classe sênior ou subordinada. 

O Fundo deverá ter, ao menos, 95% (noventa e cinco por cento) de seu Patrimônio Líquido 
representado por Cotas FIDC.  

Observado o disposto neste Regulamento, o Fundo somente poderá adquirir Cotas FIDC que sejam 
atendidas as seguintes condições, cumulativamente:  

a) se emitidas por FIDC constituído sob a forma de condomínio aberto, as Cotas FIDC deverão 
ter prazos de carência para resgate, pagamento de resgate e/ou data de resgate sejam 
compatíveis com as Amortizações Programadas;  

b) se emitidas por FIDC constituído sob a forma de condomínio fechado: (a) Cotas FIDC 
deverão ter cronograma de amortização ou data de resgate compatível com as 
Amortizações Programadas; ou (b) desde a primeira subscrição das Cotas FIDC pelo Fundo, 
o Fundo mantenha participação no patrimônio líquido do FIDC cujos direitos de voto 
permitam ao Fundo deliberar a qualquer tempo pela amortização ou resgate das Cotas 
FIDC;  

c) o FIDC emissor das Cotas FIDC não adquira de Direitos Creditórios cedidos e/ou originados 
pelo Administrador, pela Gestora, pelo Custodiante, pelos demais prestadores de serviço 
do respectivo FIDC, conforme identificados nos respectivos regulamentos, e/ou suas partes 
relacionadas, tal como definido pelas regras contábeis pertinentes; e, 

d) o FIDC emissor das Cotas FIDC não ceda Direitos Creditórios ao Administrador, à Gestora, 
ao Custodiante, aos demais prestadores de serviço do respectivo FIDC, conforme 
identificados nos respectivos regulamentos, e/ou a suas partes relacionadas, tal como 
definido pelas regras contábeis pertinentes.  
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O Fundo poderá investir a totalidade de seu Patrimônio Líquido em um único FIDC, inclusive FIDC 
administrados pela Administradora, gerido pela gestora e/ou cuja custódia seja realizada pelo 
Custodiante, e/ou com os riscos de concentração daí decorrentes.  
 
A parcela do Patrimônio Líquido que não estiver alocada em Cotas FIDC elegíveis será 
necessariamente alocada pela Gestora em Ativos Financeiros.  
 
A Gestora envidará seus melhores esforços para adquirir Ativos Financeiros cujos vencimentos 
propiciem à Carteira a classificação de longo prazo, para fins de tributação dos Cotistas. Entretanto, 
não há garantia de que o Fundo terá o tratamento tributário aplicável aos fundos de longo prazo, 
de forma que a Administradora e a Gestora não assumem qualquer compromisso nesse sentido.  
 
É vedado ao Fundo: (i) aquisição de ativos de renda variável e/ou cotas de Fundo de 
Desenvolvimento Social (FDS); (ii) realizar operações de day trade, assim consideradas aquelas 
iniciadas e encerradas no mesmo dia, independentemente do Fundo possuir estoque ou posição 
anterior do mesmo ativo, excetuada a hipótese prevista no item 9.5.1; e (iii) realizar operações em 
mercados de derivativos, ainda que seja com o objetivo de proteger posições detidas no mercado 
à vista.  
 
Os percentuais referidos neste Capítulo serão cumpridos diariamente pela Administradora, com 
base no Patrimônio Líquido do Dia Útil imediatamente anterior.  
 
A Gestora poderá contratar operações para a composição da Carteira onde figurem como 
contraparte a Administradora e/ou a Gestora, seus controladores, sociedades coligadas e/ou 
subsidiárias ou ainda quaisquer carteiras, clubes de investimento e/ou fundos de investimento 
administrados ou geridos por tais pessoas, desde que com a finalidade exclusiva de realizar a gestão 
de caixa e liquidez do Fundo. Todas as informações relativas às operações ora referidas serão objeto 
de registros analíticos segregados.  
 
Todos os resultados auferidos pelo Fundo serão incorporados ao seu Patrimônio Líquido, de 
maneira diferenciada para cada série ou classe de Cotas conforme as regras estabelecidas neste 
Regulamento.  
 
Não existe, por parte do Fundo, da Administradora, da Gestora ou da Consultora, nenhuma 
promessa ou garantia acerca da rentabilidade das aplicações dos recursos do Fundo ou relativas à 
rentabilidade de suas Cotas.  
 
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da Administradora, da Gestora, da 
Consultora ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. 
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FATORES DE RISCO 
 

1) Risco de Mercado: o valor dos ativos que integram a carteira do Fundo pode aumentar ou 
diminuir de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado. 

 
2) Risco de Crédito: possibilidade de perdas decorrentes das características dos FIDC e Cotas 
FIDC em venham a integrar a Carteira do Fundo, assim como dos Direitos Creditórios que integram 
o patrimônio de tais FIDC, em que estão sujeitos à capacidade dos seus emissores em honrar os 
respectivos compromissos de pagamento de juros e principal de suas dívidas. 
 
3) Risco de Liquidez: diversos motivos podem ocasionar a falta de liquidez dos mercados nos 
quais os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO e dos FIDC são negociados 
e/ou outras condições atípicas de mercado. Caso isso ocorra, o Fundo e os FIDC estarão sujeitos a 
riscos de liquidez dos Ativos Financeiros detidos em carteira. 
 
4) Riscos Operacionais: embora a Administradora e a Gestora mantenham sistema de 
gerenciamento de riscos das aplicações do FUNDO, não há qualquer garantia de completa 
eliminação da possibilidade de perdas para o FUNDO e para os Cotistas.  
 
5) Demais Riscos: o FUNDO também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos 
alheios ou exógenos ao controle da Administradora, tais como moratória, inadimplemento de 
pagamentos, mudança nas regras aplicáveis aos direitos de crédito dos FIDC e Ativos Financeiros, 
alteração na política monetária, alteração da política fiscal aplicável ao Fundo, os quais poderão 
causar prejuízos para o Fundo e para os Cotistas. 
 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

O Fundo pagará uma Taxa de Administração que remunerará os serviços de administração, gestão, 
custódia, controladoria, escrituração e distribuição de cotas do Fundo, e será equivalente a soma 
dos seguintes valores: 
 
a) pelos serviços de administração, controladoria, escrituração e distribuição de cotas, a 

Administradora receberá uma remuneração fixa mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais). 

 
b) pelos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do Fundo, o Gestor receberá do 

Fundo uma remuneração fixa mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
 

c) pelos serviços de custódia, o custodiante receberá uma remuneração fixa mensal de R$ 
1.000,00 (um mil reais). 
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TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL 
 
Caso o FUNDO tenha tratamento tributário de longo prazo, os rendimentos obtidos pelos cotistas 
estarão sujeitos à seguinte tributação: 
 
a) Come Cotas: Os rendimentos apropriados semestralmente ("come-cotas semestral"), no 
último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, serão tributados à alíquota de 15% 
(quinze por cento) e, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de 
acordo com o item b abaixo. 
 
b) Imposto de Renda no Resgate: No resgate, todo o rendimento produzido sofrerá a 
incidência do IR na Fonte às alíquotas de: (i) 22,5% (vinte dois e meio por cento), nos resgates 
efetuados até 180 (cento e oitenta) dias da data da aplicação; (ii) 20% (vinte por cento), nos resgates 
efetuados após 180 (cento e oitenta) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias da data da aplicação; 
(iii) 17,5% (dezessete e meio por cento), nos resgates efetuados após 360 (trezentos e sessenta) 
dias até 720 (setecentos e vinte) dias da data da aplicação; e (iv) 15% (quinze por cento), nos 
resgates efetuados após 720 (setecentos e vinte) dias da data da aplicação. Nesse momento, os 
valores adiantados quando da ocorrência dos come-cotas semestrais serão descontados para fins 
de determinação do montante a ser efetivamente recolhido aos cofres públicos. 
 
c) IOF: Os resgates efetuados antes de 30 (trinta) dias da data da aplicação estão sujeitos à 
tributação à alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor de resgate, limitado ao rendimento 
da operação, em função do prazo. 
 
Caso, ao longo do período de funcionamento do FUNDO, o prazo médio de vencimento dos ativos 
financeiros integrantes de sua carteira seja igual ou inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias, o FUNDO será enquadrado como “Curto Prazo” para fins da regulamentação fiscal aplicável. 
 
Nesse caso, os rendimentos obtidos pelos cotistas estarão sujeitos à seguinte tributação: 
 
a) Come Cotas: Os rendimentos apropriados semestralmente ("come-cotas semestral"), no 
último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, serão tributados à alíquota de 20% 
(vinte por cento) e, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de 
acordo com o item b abaixo. 
 
b) Imposto de Renda no Resgate: No resgate, todo o rendimento produzido sofrerá a 
incidência do IR na Fonte às alíquotas de: (i) 22,5% (vinte dois e meio por cento), nos resgates 
efetuados até 180 (cento e oitenta) dias da data da aplicação; (ii) 20% (vinte por cento), nos resgates 
efetuados após 180 (cento e oitenta) da data da aplicação. Nessa ocasião, os valores adiantados 
quando da ocorrência dos come-cotas semestrais serão descontados para fins de determinação do 
montante a ser efetivamente recolhido aos cofres públicos. 
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c) IOF: Os resgates efetuados antes de 30 (trinta) dias da data da aplicação estão sujeitos à 
alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor de resgate, limitado ao rendimento da operação, 
em função do prazo. 
 
Ainda, caso o FUNDO mantenha na carteira no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) de ações 
negociadas no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade assemelhada, no País ou no exterior, 
ou ativos equiparados a ações, na forma regulamentada pela CVM e pela Receita Federal, os 
Cotistas serão tributados pelo IR exclusivamente no resgate de cotas, à alíquota de 15% (quinze por 
cento), independentemente do prazo de investimento. 
 


