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FUNDO/EMISSOR 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
EMPÍRICA IMOBILIÁRIO MULTI 

CNPJ 26.812.976/0001-52 

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

ADMINISTRADOR Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda 

GESTOR Empírica Investimentos Gestão 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 

Proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da 
aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos 
Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de 
composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente 
e no presente Regulamento. 

PÚBLICO ALVO 
O público-alvo do FUNDO são investidores qualificados e/ou 
investidores profissionais, conforme o caso, observado os termos 
da regulamentação aplicável. 
 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
(Risco global/equivalente) 

Cota Subordinada Júnior: B+(sf) 

Cota Subordinada Mezanino A: BB+(sf) 

Cota Sênior I: BBB-(fe)  

Cota Sênior II: BBB-(fe) 

Cota Sênior III: A(sf) 

CLASSIFICAÇÃO DO 
PRODUTO 

Cota Subordinada Júnior: Agressivo 

Cota Subordinada Mezanino A: Arrojado 

Cota Sênior I: Arrojado 

Cota Sênior II: Arrojado 

Cota Sênior III: Arrojado 

RENTABILIDADE 
PRIORITÁRIA DAS COTAS 
SÊNIORES 

Sênior I: 12 % a.a. (doze inteiros por cento ao ano). 
 
Sênior II: 100% (cem por cento) da taxa IPCA acrescido de 10 % a.a. 
(dez inteiros por cento ao ano).  
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Sênior III: 100% (cem por cento) da taxa IPCA acrescido de 6,75 % 
a.a. (seis e setenta e cinco por cento ao ano).  
Não existe qualquer promessa do FUNDO, da GESTORA, da 
CONSULTORA ESPECIALIZADA, do CUSTODIANTE ou da 
ADMINISTRADORA acerca da rentabilidade das aplicações dos 
recursos do FUNDO. 
 

RENTABILIDADE 
PRIORITÁRIA DAS COTAS 
SUBORDINADAS 
MEZANINO 

100% (cem por cento) da taxa IPCA acrescido de 9,50 % a.a. (nove 
e meio por cento ao ano). Não existe qualquer promessa do 
FUNDO, da GESTORA, da CONSULTORA ESPECIALIZADA, do 
CUSTODIANTE ou da ADMINISTRADORA acerca da rentabilidade 
das aplicações dos recursos do FUNDO. 
 

RENTABILIDADE 
PRIORITÁRIA DAS COTAS 
SUBORDINADAS JÚNIORES 

Não possuem rentabilidade prioritária. Não existe qualquer 
promessa do FUNDO, da GESTORA, da CONSULTORA 
ESPECIALIZADA, do CUSTODIANTE ou da ADMINISTRADORA 
acerca da rentabilidade das aplicações dos recursos do FUNDO.  
 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO Não se aplica. 

Negociação em Mercado 
Secundário 

Permitida a transferência ou a negociação dessas Cotas no 
mercado secundário, em observância ao disposto no artigo 23-A, 
inciso III, da Instrução CVM 356, será obrigatória a realização de 
oferta primária ou secundária de tais cotas, observadas as 
disposições da Instrução CVM 400 ou da Instrução CVM 476, 
conforme aplicável, bem como a apresentação do relatório de 
classificação de risco correspondente. 
 

CONDIÇÕES DE RESGATE 

Serão resgatadas com a amortização integral de seu valor, (i) 
ordinariamente durante o prazo estipulado em cada Suplemento, 
ou (ii) as Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezaninos poderão 
ser amortizadas extraordinariamente (i) para reenquadramento 
da política de investimento do Fundo; ou (ii) por deliberação da 
Assembleia Geral. 
  

LIMITE MÍNIMO DE 
APLICAÇÃO Não se aplica. 

LIMITE MÁXIMO DE 
APLICAÇÃO Não se aplica. 

VALOR MÍNIMO DE 
RESGATE Não se aplica. 

VALOR MÍNIMO DE 
PERMANÊNCIA NO FUNDO Não se aplica. 
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PAGAMENTO DO RESGATE 
DAS COTAS  

Prazo estipulado em cada suplemento. 

Sênior I: Prazo de duração 36 (trinta e seis) meses e prazo de 
carência de pagamento de amortização de principal de 12 (doze) 
meses contatos da 1ª (primeira) integralização das Cotas Seniores 
da 1ª Série. 

Sênior II: Prazo de duração 48 (quarenta e oito) meses e prazo de 
carência de pagamento de amortização de principal e juros de 12 
(doze) meses contatos da 1ª (primeira) integralização das Cotas 
Seniores da 2ª Série. 

Sênior III: Prazo de duração 60 (sessenta) meses e prazo de 
carência de pagamento de amortização de principal e juros de 12 
(doze) meses contatos da 1ª (primeira) integralização das Cotas 
Seniores da 3ª Série. 

Mezanino A: Prazo de duração 60 (sessenta) meses e prazo de 
carência de pagamento de amortização de principal e juros de 12 
(doze) meses contatos da 1ª (primeira) integralização das Cotas 
Subordinadas Mezanino Classe A. 

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. 
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 
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OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO: 

 

OBJETIVOS DO FUNDO, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO 

É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação 
dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os 
critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento. 

Visando atingir o objetivo proposto, o FUNDO alocará seus recursos na aquisição de Direitos 
Creditórios Elegíveis e/ou Ativos Financeiros, observados os limites e as restrições previstas na 
legislação vigente e neste Regulamento. 

Os Direitos Creditórios consistirão em direitos creditórios performados, oriundos de operações de 
crédito imobiliário para financiamento à construção e/ou desenvolvimento de empreendimento 
imobiliário e/ou empréstimo com garantia de imóveis em estoque, sendo certo que referidas as 
modalidades serão garantidas por alienação fiduciária em garantia, cessão fiduciária, garantias reais 
e/ou garantias fidejussórias, sendo tais Direitos Creditórios formalizados e representados pelos 
Documentos Representativos de Crédito. 

O FUNDO poderá adquirir Direitos Creditórios de Cedentes que tenham contratado a prestação de 
serviços de assessoria e/ou consultoria para estruturação financeira, de Partes Relacionadas à 
GESTORA, sendo certo que as referidas Partes Relacionadas serão remuneradas pelos serviços 
prestados, diretamente pelo Cedente ou pelo Devedor. 

Após 90 (noventa) dias do início das atividades, o FUNDO deverá alocar, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) de seu patrimônio líquido representado por Direitos Creditórios, podendo mencionado 
prazo ser prorrogado, por igual período, mediante requerimento fundamentado feito pela 
ADMINISTRADORA à CVM. 

É vedado à ADMINISTRADORA, à GESTORA e ao CUSTODIANTE, ou partes a eles relacionadas, ceder 
ou originar, direta ou indiretamente, Direitos Creditórios ao FUNDO. 

A cessão dos Direitos Creditórios Elegíveis será irrevogável e irretratável, com a transferência da 
plena titularidade para o FUNDO, em caráter definitivo, juntamente com todos os direitos (inclusive 
direitos reais de garantia), privilégios, preferências, prerrogativas e ações a estes relacionadas, bem 
como reajustes monetários, juros e encargos. 

Os Cedentes não respondem pelo pagamento dos Direitos Creditórios cedidos ao FUNDO ou pela 
solvência dos Devedores. Desta forma, os Direitos Creditórios Elegíveis cedidos ao FUNDO não 
contarão com coobrigação dos Cedentes. 

Os Cedentes serão responsáveis pela existência, certeza, liquidez, exigibilidade, conteúdo, exatidão, 
veracidade, legitimidade e correta formalização dos Direitos Creditórios Elegíveis que comporão a 
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Carteira do FUNDO, nos termos do artigo 295 do Código Civil Brasileiro, não havendo por parte do 
CUSTODIANTE e da ADMINISTRADORA e da GESTORA qualquer responsabilidade a esse respeito. 

A ADMINISTRADORA, a GESTORA, o CUSTODIANTE e/ou partes a eles relacionadas não respondem 
pelo pagamento dos Direitos Creditórios cedidos ao FUNDO, pela solvência dos Devedores ou pela 
existência, autenticidade, correta formalização e liquidez de tais Direitos Creditórios. 

O FUNDO poderá ceder ou alienar os Direitos Creditórios integrantes da sua Carteira, sendo que, 
após a cessão ou alienação dos Direitos Creditórios pelo FUNDO, a cobrança e coleta dos 
pagamentos dos Direitos Creditórios será de responsabilidade do novo titular. 

O FUNDO poderá alienar a terceiros Direitos Creditórios integrantes da sua Carteira, desde que o 
valor de venda seja igual ou superior ao valor contabilizado em seu ativo. 

A parcela do Patrimônio Líquido do FUNDO que não estiver alocada em Direitos Creditórios 
Elegíveis poderá ser aplicada, isolada ou cumulativamente, nos seguintes Ativos Financeiros: 

a) títulos de emissão do Tesouro Nacional; 

b) títulos de emissão do BACEN; 

c) operações compromissadas, desde que tais operações tenham como lastro títulos de emissão do 
Tesouro Nacional e/ou BACEN; e 

d) cotas de fundos de investimento que aplique seus recursos exclusivamente em títulos de emissão 
do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil, ou, ainda, em operações compromissadas 
lastreadas nesses títulos, podendo realizar operações no mercado de derivativos para proteção das 
posições detidas à vista, até o limite dessas, os quais poderão ser administrados e/ou geridos pela 
ADMINISTRADORA, GESTORA, CUSTODIANTE ou quaisquer de suas Partes Relacionadas. 

É vedado ao FUNDO: 

a) aplicar recursos em ativos financeiros de renda variável ou atrelados à variação cambial;  
 
b) realizar operações no mercado de derivativos;  
 
c) realizar operações de “day-trade”, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo 
dia, independentemente de o FUNDO possuir estoque ou posição anterior do mesmo ativo; e  
 
d) realizar operações com warrants.  
 

Nos termos do Artigo 40-A da Instrução CVM 356, o FUNDO poderá adquirir Direitos Creditórios 
Elegíveis de um mesmo Devedor, ou de coobrigação de uma mesma pessoa ou entidade, no limite 
de 20% (vinte por cento) de seu Patrimônio Líquido, podendo este limite ser elevado quando o 
Devedor ou o coobrigado: 

a) tiver registro de companhia aberta; 
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b) for instituição financeira ou equiparada, autorizada a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil; ou  

c) for sociedade empresarial que tenha suas demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social imediatamente anterior à data de constituição do FUNDO elaboradas em 
conformidade com o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a 
regulamentação editada pela CVM, e auditadas por auditor independente registrado na 
CVM. 

Em cada cessão de Direitos Creditórios ao FUNDO, a GESTORA deverá verificar, previamente à 
cessão, se os Direitos Creditórios atendem à seguinte Condição de Cessão: 

I – Os Direitos Creditórios devem ser garantidos por alienação fiduciária em garantia, cessão 
fiduciária, garantias reais e/ou garantias fidejussórias. 

Adicionalmente às Condições de Cessão descritas acima, os Direitos Creditórios deverão atender 
cumulativamente aos Critérios de Elegibilidade a seguir relacionados que deverão ser validados 
pelo CUSTODIANTE, na Data de Aquisição, previamente à cessão ao FUNDO: 

I – Os Direitos Creditórios devem ser formalizados e representados pelos Documentos 
Representativos de Crédito;  
 
II - Os Direitos Creditórios deverão ter valor de aquisição inferior a R$30.000.000,00 (trinta milhões 
de reais);  
 
III – Os Direitos Creditórios deverão apresentar prazo máximo de (i) 48 (quarenta e oito) meses, nos 
termos dos prazos previstos nos respectivos Documentos Representativos de Crédito ou (ii) 
correspondente ao vencimento do prazo de duração da série de Cotas Seniores mais longa do 
FUNDO, o que for menor;  
 
IV – Os Direitos Creditórios não poderão estar vencidos quando da sua cessão para o FUNDO;  
 
V – Os Devedores dos Direitos Creditórios não poderão ter Direitos Creditórios inadimplidos com o 
FUNDO a mais de 30 (trinta) dias contados do respectivo vencimento;  
 

Na hipótese de o Direito Creditório Elegível perder qualquer Condição de Cessão e/ou Critério de 
Elegibilidade após sua aquisição pelo FUNDO, não haverá direito de regresso contra a 
ADMINISTRADORA, a GESTORA, e o CUSTODIANTE e os Cedentes salvo na existência comprovada 
de má-fé, culpa ou dolo contra quem o motivou. 

 

FATORES DE RISCO 

Os Direitos Creditórios e os Ativos Financeiros integrantes da Carteira do FUNDO, por sua própria 
natureza, estão sujeitos a flutuações de mercado, a riscos de crédito, operacionais, das 
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contrapartes das operações contratadas pelo FUNDO, assim como a riscos de outras naturezas, 
podendo, assim, gerar perdas até o montante das operações contratadas e não liquidadas. Mesmo 
que a ADMINISTRADORA mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de 
completa eliminação da possibilidade de perdas para o FUNDO e para os Cotistas, não podendo os 
CEDENTES, a ADMINISTRADORA, a GESTORA, os AGENTES DE COBRANÇA, os AGENTES DE 
MEDIÇÃO DE OBRA, os SERVICERS IMOBILIÁRIOS e o CUSTODIANTE, em hipótese alguma, serem 
responsabilizados, entre outros eventos, por qualquer depreciação ou perda de valor dos ativos 
integrantes da Carteira do FUNDO, pela inexistência de um mercado secundário para os Direitos 
Creditórios e Ativos Financeiros integrantes da Carteira do FUNDO ou por eventuais prejuízos 
incorridos pelos Cotistas quando da amortização ou resgate de suas Cotas, nos termos deste 
Regulamento. O investidor, antes de adquirir Cotas, deve ler cuidadosamente os fatores de risco 
abaixo descritos, responsabilizando-se pelo seu investimento no FUNDO: 

 

I - Riscos de Mercado 

 
(i) Flutuação de Preços dos Ativos – Os preços e a rentabilidade dos ativos do FUNDO poderão 

flutuar em razão de diversos fatores de mercado, tais como variação da liquidez e 
alterações na política de crédito, econômica e fiscal, bem como em razão de alterações na 
regulamentação sobre a precificação de ativos que componham a Carteira do FUNDO.  Essa 
oscilação dos preços poderá fazer com que parte ou a totalidade daqueles ativos que 
integram a Carteira do FUNDO seja avaliada por valores inferiores ao da emissão e/ou 
contabilização inicial, levando à redução do patrimônio do FUNDO e, consequentemente, 
a prejuízos por parte dos Cotistas. 
 

(ii) Alteração da Política Econômica - O FUNDO, os Direitos Creditórios, os Ativos Financeiros, 
os Cedentes e os Devedores estão sujeitos aos efeitos da política econômica praticada pelo 
Governo Federal. O Governo Federal intervém frequentemente na política monetária, fiscal 
e cambial, e, consequentemente, também na economia do País. As medidas que podem vir 
a ser adotadas pelo Governo Federal para estabilizar a economia e controlar a inflação 
compreendem controle de salários e preços, desvalorização cambial, controle de capitais e 
limitações no comércio exterior, entre outras. A condição financeira dos Devedores, os 
Direitos Creditórios, os Ativos Financeiros, bem como a originação e pagamento dos 
Direitos Creditórios podem ser adversamente afetados por mudanças nas políticas 
governamentais, bem como por: (i) flutuações das taxas de câmbio; (ii) alterações na 
inflação; (iii) alterações nas taxas de juros; (iv) alterações na política fiscal; e (v) outros 
eventos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que possam afetar o Brasil, ou os 
mercados internacionais. As medidas do Governo Federal para manter a estabilidade 
econômica, bem como a especulação sobre eventuais atos futuros do governo podem gerar 
incertezas sobre a economia brasileira e uma maior volatilidade no mercado de capitais 
nacional, afetando adversamente a condição financeira dos Devedores, bem como a 
liquidação dos Direitos Creditórios, podendo impactar negativamente o Patrimônio Líquido 
do FUNDO e a rentabilidade das Cotas. Os Direitos Creditórios e Ativos Financeiros estão 
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sujeitos a oscilações nos seus preços em função da reação dos mercados frente a notícias 
econômicas e políticas, tanto no Brasil como no exterior, podendo ainda responder a 
notícias específicas a respeito dos respectivos emissores. As variações de preços dos 
Direitos Creditórios e Ativos Financeiros poderão ocorrer também em função de alterações 
nas expectativas dos participantes do mercado, podendo inclusive ocorrer mudanças nos 
padrões de comportamento de preços dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros sem 
que haja mudanças significativas no contexto econômico e/ou político nacional e 
internacional. Dessa forma, as oscilações acima referidas podem impactar negativamente 
o Patrimônio Líquido do FUNDO e a rentabilidade das Cotas.  

 
II - Riscos de Crédito 

 
(i) Fatores Macroeconômicos – Como o FUNDO aplicará seus recursos preponderantemente 

em Direitos Creditórios, dependerá da solvência dos respectivos Devedores para 
distribuição de rendimentos aos Cotistas.  A solvência dos Devedores pode ser afetada por 
fatores macroeconômicos relacionados à economia brasileira, tais como elevação das taxas 
de juros, aumento da inflação, baixos índices de crescimento econômico, etc. Assim, na 
hipótese de ocorrência de um ou mais desses eventos, poderá haver o aumento da 
inadimplência dos Direitos Creditórios, afetando negativamente seus resultados e/ou 
provocando perdas patrimoniais. 
 

(ii) Cobrança Extrajudicial – No caso de os Devedores inadimplirem nas obrigações dos 
pagamentos dos Direitos Creditórios cedidos ao FUNDO, poderá haver cobrança 
extrajudicial dos valores devidos, bem como excussão da garantia de alienação fiduciária 
do respectivo imóvel.  Nada garante, contudo, que referidas cobranças atingirão os 
resultados almejados, bem como que as garantias outorgadas seja excutidas em valor 
suficiente para recuperar para o FUNDO o total dos valores inadimplidos, o que poderá 
implicar perdas patrimoniais aos Cotistas. 
 

(iii) Procedimento de Excussão da Garantia Real – Os Direitos Creditórios são garantidos por 
alienação fiduciária em garantia, cessão fiduciária, garantias reais e/ou garantias 
fidejussórias.  Em caso de inadimplemento dos Devedores e conforme aplicável, será 
iniciado o procedimento de excussão de garantia real pelo FUNDO, representado pela 
ADMINISTRADORA, que está sujeito ao trâmite e prazos da Lei nº 9.514/97.  Trata-se de 
um procedimento que não é célere, por depender de procedimentos administrativos dos 
Cartórios de Registro de Imóveis e/ou Cartórios de Registro de Títulos e Documentos.  Além 
disso, os imóveis objeto da excussão podem ser alienados em processo de leilão por preço 
inferior ao valor dos Direitos Creditórios, o que pode gerar prejuízos ao FUNDO e seus 
Cotistas. 
 

(iv) Risco de Hipoteca – Os Direitos Creditórios poderão ser garantidos por hipotecas. O 
instituto da hipoteca apresenta algumas desvantagens em relação à alienação fiduciária, 
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tais como: (a)  necessidade de, em caso de descumprimento da obrigação, iniciar uma ação 
de execução hipotecária para que posteriormente o bem imóvel seja levado à hasta pública, 
demandando um longo lapso temporal, o que pode comprometer a recuperação do valor 
do Direito Creditório; (b) caso seja decretada a falência ou insolvência do Devedor, o imóvel 
hipotecado agregar-se-á à massa falida, podendo frustrar o recebimento do crédito pelo 
FUNDO; (c) o imóvel hipotecado pode sofrer penhora e execução por dívidas trabalhistas 
ou tributárias. Nestes casos, a garantia da hipoteca pode vir a ser comprometida, havendo 
assim a possibilidade de trazer prejuízos para o FUNDO. 

 

III - Riscos de Liquidez 

 
(i) Fundo Fechado e Mercado Secundário – O FUNDO será constituído sob a forma de 

condomínio fechado, sendo que as Cotas só poderão ser resgatadas ao término do prazo 
de duração de cada Série ou Classe, conforme o caso.  Assim, caso o Cotista, por qualquer 
motivo, decida alienar suas Cotas, antes de encerrado referido prazo, terá que fazê-lo no 
mercado secundário.  Atualmente, o mercado secundário de Cotas de fundos de 
investimento apresenta baixa liquidez, o que pode dificultar a venda de Cotas ou ocasionar 
a obtenção de um preço de venda que cause perda de patrimônio ao Cotista. 
 

(ii) Direitos Creditórios – O FUNDO deve aplicar seus recursos preponderantemente em 
Direitos Creditórios. No entanto, pela sua própria natureza, a aplicação em Direitos 
Creditórios apresenta peculiaridades em relação às aplicações usuais da maioria dos fundos 
de investimento de renda fixa.  Não existe, no Brasil, por exemplo, mercado ativo para 
compra e venda de Direitos Creditórios. Assim, caso seja necessária a venda dos Direitos 
Creditórios da Carteira do FUNDO, como nas hipóteses de liquidação previstas neste 
Regulamento, poderá não haver compradores ou o preço de negociação poderá causar 
perda de patrimônio ao FUNDO. 
 

(iii) Insuficiência de Recursos no Momento da Liquidação do FUNDO – O FUNDO poderá ser 
liquidado conforme o disposto no Capítulo XXIII do presente Regulamento.  Ocorrendo a 
liquidação, o FUNDO pode não dispor de recursos para pagamento aos Cotistas em 
hipótese de, por exemplo, o adimplemento dos Direitos Creditórios do FUNDO ainda não 
ser exigível dos Devedores.  Neste caso, o pagamento aos Cotistas ficaria condicionado: (i) 
ao vencimento e pagamento pelos Devedores dos Direitos Creditórios do FUNDO; (ii) à 
venda dos Direitos Creditórios a terceiros, com risco de deságio capaz de comprometer a 
rentabilidade do FUNDO; ou (iii) ao resgate de Cotas Seniores em Direitos Creditórios, 
exclusivamente nas hipóteses de liquidação antecipada do FUNDO.  Nas três situações, os 
Cotistas podem sofrer prejuízos patrimoniais. 
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IV -  Riscos Específicos 

 
Riscos Operacionais 

 

(i) Falhas dos Agentes de Cobrança – A cobrança dos Direitos Creditórios inadimplentes 
depende da atuação diligente dos AGENTES DE COBRANÇA. Cabe-lhes aferir o correto 
recebimento dos recursos, verificar a inadimplência e ser diligentes nos procedimentos de 
cobrança. Assim, qualquer falha de procedimento dos AGENTES DE COBRANÇA poderá 
acarretar menor recebimento dos recursos devidos pelos Devedores ou morosidade no 
recebimento desses recursos.  Isto levaria à queda da rentabilidade do FUNDO, ou até à 
perda patrimonial.  
 

(ii) Guarda da Documentação – A guarda da documentação física representativa dos Direitos 
Creditórios cedidos ao FUNDO será de responsabilidade do CUSTODIANTE e será 
contratada junto à empresa especializada na prestação destes serviços.  Embora o 
Depositário contratado tenha a obrigação de disponibilizar o acesso à referida 
documentação conforme contrato de prestação de serviços, a guarda desses documentos 
pelo Depositário contratado poderá representar dificuldade operacional para a eventual 
verificação da constituição dos créditos cedidos pela ADMINISTRADORA.  A 
ADMINISTRADORA não poderá ser responsabilizada por eventuais problemas com a 
constituição dos créditos cedidos em decorrência da guarda dos documentos.  
 

(iii) Impossibilidade da prestação de serviços de cobrança - Caso ocorra a rescisão do Contrato 
de Cobrança, os procedimentos relativos ao recebimento, à conciliação e ao repasse de 
valores para o FUNDO, bem como de cobrança dos Direitos Creditórios inadimplidos, 
poderão ser negativamente afetados até que a ADMINISTRADORA, por conta e ordem do 
FUNDO, promova (i) a nomeação de instituições substitutas capazes de executar os 
procedimentos que porventura tenham sido descontinuados e/ou (ii) a instauração de 
procedimentos alternativos de recebimento, conciliação e transferência de valores. A 
ADMINISTRADORA encontra-se impossibilitada de determinar o intervalo de tempo 
necessário para a escolha e contratação destes novos agentes e/ou a implementação dos 
referidos procedimentos. 

 
Riscos de Descontinuidade 
 
(iv) Risco de Liquidação Antecipada do FUNDO – Nas hipóteses previstas nesta cláusula e 

demais hipóteses previstas neste Regulamento, poderá ocorrer a liquidação antecipada do 
FUNDO.  Nesse caso, os recursos do FUNDO podem ser insuficientes e os Cotistas poderão 
estar sujeitos aos riscos descritos no item (iii) acima. 
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Riscos de Originação 
 
(v) Risco de Originação – Os Direitos Creditórios passíveis de serem adquiridos pelo FUNDO 

consubstanciam-se em operações de crédito estruturadas e customizadas a serem 
celebradas com cada Devedor.  Assim, a existência do FUNDO está condicionada à 
continuidade dessas operações estruturadas de crédito, inclusive em volume suficiente 
para alcançar a meta de rentabilidade das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas 
Mezanino. Desta forma, a escassez ou eventual ausência de tais operações estruturadas de 
crédito do FUNDO podem impactar sua continuidade. 

 

Outros Riscos 
 
(vi) Risco de Amortização Condicionada - As principais fontes de recursos do FUNDO para 

efetuar a amortização de suas Cotas decorrem da liquidação (i) dos Direitos Creditórios, ou 
(ii) dos Ativos Financeiros integrantes da Carteira do FUNDO. Assim, tendo em vista a 
inexistência do direito de regresso contra quaisquer terceiros com relação ao pagamento 
dos Direitos Creditórios e dos Ativos Financeiros, ocorrendo inadimplemento dos Direitos 
Creditórios e dos Ativos Financeiros, depois de esgotados todos os meios cabíveis para a 
cobrança, judicial ou extrajudicial, dos referidos ativos, o FUNDO não disporá de quaisquer 
outros valores para efetuar a amortização e/ou o resgate, em moeda corrente nacional, de 
suas Cotas. 
 

(vii) Risco de Amortização de Cotas na Medida da Liquidação dos Ativos Integrantes da Carteira 
do FUNDO e da Inexistência de Mercado Secundário para os Direitos Creditórios - O FUNDO 
está exposto a determinados riscos inerentes aos Direitos Creditórios e aos Ativos 
Financeiros integrantes de sua Carteira e, conforme o caso, aos mercados em que são 
negociados, incluindo eventual impossibilidade de a ADMINISTRADORA alienar os Direitos 
Creditórios de titularidade do FUNDO. Em decorrência do risco acima identificado e 
considerando-se que o FUNDO somente procederá à amortização ou ao resgate das Cotas, 
em moeda corrente nacional, na medida em que os Direitos Creditórios de titularidade do 
FUNDO sejam devidamente pagos, e que as verbas recebidas sejam depositadas na conta 
do FUNDO, a ADMINISTRADORA encontra-se impossibilitada de determinar o intervalo de 
tempo necessário para a amortização ou o resgate integral das Cotas. O valor de 
amortização das Cotas Seniores continuará a ser atualizado até a data de seu efetivo 
pagamento, sempre até o limite do Patrimônio Líquido, não sendo devido pelo FUNDO ou 
por qualquer pessoa, inclusive os Cedentes, a ADMINISTRADORA, GESTORA e o 
CUSTODIANTE, todavia, qualquer multa ou penalidade caso o referido evento prolongue-
se por prazo indeterminado ou não possa, por qualquer motivo, ser realizado. Ademais, o 
resgate das Cotas poderá ser realizado mediante a dação em pagamento de Direitos 
Creditórios, observados os procedimentos definidos neste Regulamento. Nessa hipótese, 
os Cotistas poderão encontrar dificuldades para alienar os Direitos Creditórios recebidos 
em dação e/ou cobrar os valores devidos pelos Devedores. 
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(viii) Risco da liquidez das Cotas no mercado secundário ou de inexistência de mercado 
secundário. O FUNDO é constituído sob a forma de condomínio fechado, assim, o resgate 
das Cotas, em situações de normalidade, só poderá ser feito ao término do prazo de 
duração de cada Série ou Classe, razão pela qual se, por qualquer motivo, antes de findo tal 
prazo, o investidor resolva desfazer-se de suas Cotas, ele terá que aliená-las no mercado 
secundário de cotas de fundos de investimento, mercado esse que, no Brasil, não apresenta 
alta liquidez, o que pode acarretar dificuldades na alienação dessas cotas e/ou ocasionar a 
obtenção de um preço de venda que cause perda patrimonial ao investidor. No caso de 
distribuição de cotas com esforços restritos - nos primeiros 90 (noventa) dias após a 
colocação -, ou distribuídas em lote único e indivisível ou, ainda, subscritas por um único 
cotista ou a grupo vinculado por interesse único e indissociável, é vedada a negociação das 
cotas em mercado secundário. 
 

(ix) Risco de Amortização Não Programada de Cotas Seniores - Observados os procedimentos 
definidos no Regulamento, as Cotas Seniores, as Cotas Subordinadas Mezanino e as Cotas 
Subordinadas Júnior poderão ser amortizadas antecipadamente pelo FUNDO. Nesta 
hipótese, os titulares das Cotas Seniores, das Cotas Subordinadas Mezanino e das Cotas 
Subordinadas Júnior poderão vir a sofrer perdas caso, por exemplo, não consigam reinvestir 
os recursos pagos pelo FUNDO, decorrentes da amortização antecipada de suas Cotas, nos 
mesmos termos e condições das respectivas Cotas. Ademais, a ocorrência do evento acima 
identificado poderá afetar a programação de fluxo de caixa do FUNDO e, 
consequentemente, os pagamentos aos titulares de Cotas. 
 

(x) Riscos Associados aos Ativos Financeiros - O FUNDO poderá, observada a política de 
investimento prevista neste Regulamento, alocar parcela de seu Patrimônio Líquido em 
Ativos Financeiros, os quais se encontram sujeitos a riscos que podem afetar 
negativamente o desempenho do FUNDO e o investimento realizado pelos Cotistas. Dentre 
tais riscos destacam-se: (i) os Ativos Financeiros sujeitam-se à capacidade de seus 
emissores em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal; (ii) na hipótese 
de incapacidade financeira ou falta de disposição de pagamento de qualquer dos emissores 
dos Ativos Financeiros (ou das contrapartes nas operações realizadas para composição da 
Carteira do FUNDO), o FUNDO poderá sofrer perdas, podendo, inclusive, incorrer em custos 
para conseguir recuperar seus créditos; (iii) alterações nas condições financeiras dos 
emissores dos Ativos Financeiros e/ou na percepção que os investidores têm sobre tais 
condições podem acarretar impactos significativos de seus preços e liquidez no mercado 
secundário; e (iv) os preços e a liquidez dos Ativos Financeiros no mercado secundário 
também podem ser impactados por alterações do padrão de comportamento dos 
participantes do mercado, independentemente de alterações significativas das condições 
financeiras de seus emissores, em decorrência de mudanças, ou da expectativa de 
mudanças, do contexto econômico e/ou político nacional e/ou internacional. O FUNDO, a 
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GESTORA, a ADMINISTRADORA e o CUSTODIANTE, em hipótese alguma, excetuadas as 
ocorrências resultantes de comprovado dolo ou má-fé de sua parte, serão 
responsabilizados por qualquer depreciação do valor dos Ativos Financeiros ou por 
eventuais prejuízos em caso de liquidação do FUNDO ou resgate de Cotas. 
 

(xi) Risco de Intervenção ou Liquidação do CUSTODIANTE – O FUNDO terá conta custódia no 
CUSTODIANTE. Na hipótese de intervenção ou liquidação extrajudicial deste, há 
possibilidade dos recursos ali depositados serem bloqueados e não serem recuperados 
para o FUNDO, o que afetaria sua rentabilidade e poderia levá-lo a perder parte do seu 
patrimônio. 
 

(xii) Risco de Redução da Subordinação – O FUNDO terá Subordinações Mínimas a serem 
verificadas todo Dia Útil pela ADMINISTRADORA. Por diversos motivos, tais como 
inadimplência dos Devedores e problemas de repasse de recursos ao FUNDO, as Cotas 
Subordinadas Mezanino e Subordinadas Júnior poderão ter seu valor reduzido.  Caso as 
Cotas Subordinadas Mezanino e Subordinadas Júnior tenham seu valor reduzido a zero, as 
Cotas Seniores passarão a arcar com eventuais prejuízos do FUNDO, o que poderá causar 
perda de patrimônio aos seus detentores.  
 

(xiii) Risco de Concentração – O risco da aplicação no FUNDO terá íntima relação com a 
concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de 
Devedores; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo 
que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o FUNDO sofrer perda 
patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.  
 

(xiv) Risco de Alteração do Regulamento – O presente Regulamento, em consequência de 
normas legais ou regulamentares ou de determinação da CVM, pode ser alterado 
independentemente da realização de Assembleia Geral.  Tais alterações poderão afetar o 
modo de operação do FUNDO e acarretar perdas patrimoniais aos Cotistas. 
 

(xv) Risco de despesas com a Defesa dos Direitos dos Cotistas Seniores – Caso o FUNDO não 
possua recursos disponíveis suficientes para a adoção e manutenção dos procedimentos 
judiciais e extrajudiciais necessários à cobrança dos Direitos Creditórios e dos Ativos 
Financeiros de sua titularidade e à defesa dos seus direitos, interesses e prerrogativas, a 
maioria dos titulares das Cotas Seniores, reunidos em Assembleia Geral, poderão aprovar 
aporte de recursos ao FUNDO para assegurar, se for o caso, a adoção e manutenção dos 
procedimentos acima referidos.  Nesses casos, nenhuma medida judicial ou extrajudicial 
será iniciada ou mantida pela Instituição Administradora antes do recebimento integral de 
tal adiantamento e da assunção pelos titulares das Cotas Seniores do compromisso de 
prover os recursos necessários ao pagamento de verba de sucumbência a que o FUNDO 
venha a ser eventualmente condenado.  Na hipótese de a maioria dos Cotistas Seniores não 
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aprovarem referido aporte de recursos, considerando que a ADMINISTRADORA, o 
CUSTODIANTE, os Cedentes, seus administradores, empregados e demais prepostos não se 
responsabilizarão por danos ou prejuízos sofridos em decorrência da não propositura ou 
prosseguimento de medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda de 
direitos, garantias e prerrogativas do FUNDO o patrimônio do FUNDO poderá ser afetado 
negativamente. 
 

(xvi) Riscos Relacionados ao Pagamento Antecipado de Direitos Creditórios – O pré-pagamento 
ocorre quando há o pagamento, total ou parcial, do valor do principal do Direito Creditório 
pelo Devedor antes do prazo previamente estabelecido para tanto, bem como dos juros 
devidos até a data de pagamento. A renegociação e a alteração de determinadas condições 
do pagamento do Direito Creditório sem que isso gere a novação do financiamento ou 
empréstimo, a exemplo da alteração da taxa de juros e/ou da data de vencimento das 
parcelas devidas podem implicar no recebimento de um valor inferior ao previamente 
previsto no momento de sua aquisição, em decorrência do desconto dos juros que seriam 
cobrados ao longo do período do seu pagamento, resultando na redução dos rendimentos 
a serem distribuídos aos Cotistas. 
 

(xvii) Invalidade ou ineficácia da cessão de Direitos Creditórios – Com relação aos Cedentes, a 
cessão de Direitos Creditórios ao FUNDO poderia ser invalidada ou tornada ineficaz, 
impactando negativamente o Patrimônio Líquido, caso fosse realizada em:  
 

(a) fraude contra credores, inclusive da massa, se no momento da cessão os Cedentes estivesse 
insolvente ou se com ela passasse ao estado de insolvência; 
 

(b) fraude à execução, caso (a) quando da cessão os Cedentes fosse sujeito passivo de 
demanda judicial capaz de reduzi-lo à insolvência; ou (b) sobre os Direitos Creditórios 
pendesse demanda judicial fundada em direito real; e 

 

(c) fraude à execução fiscal, se os Cedentes, quando da celebração da cessão de créditos, 
sendo sujeito passivo por débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário 
regularmente inscrito como dívida ativa, não dispusesse de bens para total pagamento da 
dívida fiscal. 
 

(xviii) Prazo de Registro dos Contratos de Cessão – Os Contratos de Cessão serão levados a registro 
em Cartório de Títulos e Documentos.  É possível que a data de registro dos Contratos de 
Cessão supere o prazo de 20 (vinte) dias, conforme previsto no artigo 131 da Lei nº 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, contados da celebração de cada cessão de Direitos Creditórios, 
em razão de falhas operacionais dos prestadores de serviço do FUNDO.  Caso isso ocorra, 
o FUNDO não poderá opor contra terceiros de boa-fé a cessão dos Direitos Creditórios em 
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razão de atos que tenham ocorrido após os 20 (vinte) dias e previamente ao registro dos 
Contratos de Cessão, o que poderá trazer prejuízos ao FUNDO e seus Cotistas. 
 

(xix) Não Recebimento de Indenização de Seguros – Os imóveis eventualmente dados em 
garantia dos Direitos Creditórios poderão ser objeto de seguro.  Em caso de sinistro e de 
inadimplemento pelo Devedor, a ADMINISTRADORA poderá pleitear o recebimento da 
indenização pela seguradora.  Existe a possibilidade da seguradora demorar no pagamento 
ou não pagar ao FUNDO os valores devidos, o que poderá causar prejuízos ao FUNDO e 
seus Cotistas. 
 

(xx) Risco de Formalização Inadequada dos Documentos Representativos de Crédito: Os 
Cedentes serão responsáveis pela existência, certeza, liquidez, exigibilidade, conteúdo, 
exatidão, veracidade, legitimidade e correta formalização dos Direitos Creditórios Elegíveis. 
Há o risco de o FUNDO adquirir Direitos Creditórios cuja documentação apresente 
irregularidades decorrentes da eventual formalização inadequada dos Documentos 
Representativos de Crédito, o que poderá obstar o pleno exercício pelo FUNDO das 
prerrogativas decorrentes da titularidade dos Direitos Creditórios. É possível que haja 
perdas imputadas ao FUNDO e consequentemente prejuízo para os Cotistas. 
 

(xxi) Riscos Operacionais oriundos dos Processos de Verificação do Lastro dos Direitos 
Creditórios. O CUSTODIANTE realizará, diretamente ou por meio de empresa de auditoria 
especialmente contratada para este fim, a verificação da totalidade dos Documentos 
Representativos de Crédito.  Apesar da realização de tal verificação, não há qualquer 
garantia de que os Direitos Creditórios Elegíveis integrantes da Carteira do FUNDO: (i) não 
serão eivados de vícios ou defeitos que prejudiquem a sua cobrança em face do respectivo 
devedor; (ii) não serão objeto de ônus, gravames ou encargos constituídos previamente à 
aquisição dos mesmos pelo FUNDO; (iii) atenderão às obrigações do Contrato de Cessão; 
e/ou (iv) encontrar-se-ão lastreados por Documentos Representativos de Crédito aptos a 
instrumentalizar a sua efetiva cobrança, judicial ou extrajudicial, em face dos respectivos 
devedores. A inexistência, indisponibilidade e/ou a ocorrência de vícios ou defeitos que 
impactem negativamente a existência, validade e eficácia de quaisquer dos Documentos 
Representativos de Crédito, incluindo, sem limitação, a falta legitimidade dos signatários 
dos referidos documentos, e a ocorrência de qualquer dos eventos acima referidos poderá 
prejudicar a cobrança judicial e/ou extrajudicial dos Direitos Creditórios Inadimplidos, o que 
poderá resultar em redução no valor do Patrimônio Líquido do FUNDO e, 
consequentemente, em perdas para os Cotistas. 
 

(xxii) Risco de despesas com a Defesa dos Direitos dos Cotistas Seniores e dos Cotistas 
Subordinados Mezanino: Caso o FUNDO não possua recursos disponíveis suficientes para a 
adoção e manutenção dos procedimentos judiciais e extrajudiciais necessários à cobrança 
dos Direitos Creditórios e dos Ativos Financeiros de sua titularidade e à defesa dos seus 
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direitos, interesses e prerrogativas, a maioria dos titulares das Cotas Seniores e das Cotas 
Subordinadas Mezanino, reunidos em Assembleia Geral, poderão aprovar aporte de 
recursos ao FUNDO para assegurar, se for o caso, a adoção e manutenção dos 
procedimentos acima referidos. Nesses casos, nenhuma medida judicial ou extrajudicial 
será iniciada ou mantida pela ADMINISTRADORA antes do recebimento integral de tal 
adiantamento e da assunção pelos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas 
Mezanino do compromisso de prover os recursos necessários ao pagamento de verba de 
sucumbência a que o FUNDO venha a ser eventualmente condenado. Na hipótese de a 
maioria dos Cotistas Seniores e dos Cotistas Subordinados Mezanino não aprovarem 
referido aporte de recursos, considerando que a ADMINISTRADORA, o CUSTODIANTE, a 
GESTORA, o AGENTE DE COBRANÇA MASTER e o AGENTE DE COBRANÇA 
EXTRAORIDNÁRIA, os Cedentes, seus administradores, empregados e demais prepostos 
não se responsabilizarão por danos ou prejuízos sofridos em decorrência da não 
propositura ou prosseguimento de medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à 
salvaguarda de direitos, garantias e prerrogativas do FUNDO o patrimônio do FUNDO 
poderá ser afetado negativamente. 
 

(xxiii) Risco de Fungibilidade: Na hipótese de, equivocada e eventualmente, os Devedores 
realizarem os pagamentos referentes aos Direitos Creditórios diretamente para uma 
Cedente, tal Cedente deverá repassar tais valores ao FUNDO, nos termos do Contrato de 
Cessão. Caso haja qualquer problema de crédito dos Cedentes, tais como intervenção, 
liquidação extrajudicial, falência ou outros procedimentos de proteção de credores, o 
FUNDO poderá não receber os pagamentos pontualmente, e poderá ter custos adicionais 
com a recuperação de tais valores, o que pode afetar adversamente o Patrimônio Líquido, 
causando prejuízo ao FUNDO e aos Cotistas. 
 

(xxiv)  Risco de Governança: Caso o FUNDO venha a emitir novas Cotas Subordinadas ou novas 
Cotas Seniores, a proporção da participação corrente detida pelos Cotistas no FUNDO 
poderá ser alterada e os novos Cotistas poderão, mediante deliberação em Assembleia 
Geral, aprovar modificações no Regulamento. 
 

(xxv) Risco Decorrente dos Critérios Adotados pelos Cedentes para Concessão de Crédito: Os 
Direitos Creditórios que serão adquiridos pelo FUNDO terão processos de origem e de 
políticas de concessão de crédito definidos pela GESTORA. Contudo, mesmo que a política 
de concessão de crédito seja fielmente aplicada e observada, não há garantia que os 
Devedores honrarão seus compromissos. Caso os compromissos assumidos pelos 
Devedores não sejam devidamente cumpridos, a rentabilidade das Cotas pode ser afetada 
adversamente. Ademais, é possível que ocorra alguma falha operacional no momento de 
análise do risco de crédito do Devedor cujos Direitos Creditórios foram cedidos ao FUNDO. 
Essas falhas operacionais poderiam dificultar, ou mesmo impedir a efetiva cobrança dos 
Direitos Creditórios, o que poderia afetar negativamente a rentabilidade dos Cotistas. 
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(xxvi) Bloqueio de Recursos nas Contas Cedidas Fiduciariamente e nas Contas Vinculadas. As 
Contas Cedidas Fiduciariamente e as Contas Vinculadas são contas correntes ou contas de 
pagamento de titularidade de cada Devedor. Assim, enquanto os recursos relativos ao 
pagamento dos Direitos Creditórios ou relativos à excussão das garantias não forem 
devidamente transferidos para a Conta do FUNDO e permanecerem depositados em tais 
contas, tais recursos podem ser atingidos e/ou bloqueados em razão de obrigações 
assumidas pelos Devedores perante terceiros. Por mais que a ADMINISTRADORA, o 
CUSTODIANTE e a GESTORA tomem todas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias 
para reverter eventual bloqueio, o tempo despendido para a obtenção de tais medidas não 
pode ser objetivamente mensurado, o que pode gerar prejuízos para o FUNDO e para os 
Cotistas. Além disso pode haver incongruências nas ordens de transferência dos recursos 
depositados nas Contas Cedidas Fiduciariamente/Contas Vinculadas para a Conta do 
FUNDO, sem que seja de responsabilidade do CUSTODIANTE a verificação da validade, 
veracidade e/ou correção das ordens de transferência de valores acima mencionadas. 
 

(xxvii) Registro das Garantias após a Data de Aquisição – Por questões de ordem operacional, as 
garantias outorgadas em favor do FUNDO poderão ser registradas nos competentes 
registros de imóveis e/ou títulos e documento após a Data de Aquisição. Enquanto não 
forem devidamente registradas, o FUNDO não poderá excutir qualquer garantia, na medida 
em que o registro nos órgãos competentes é requisito de validade para constituição das 
garantias. Outrossim, enquanto não forem registradas em favor do FUNDO, é possível que 
referidas garantias sejam outorgadas e registradas por terceiros. Nestes casos, se referidos 
terceiros registrarem as garantias antes do devido registro delas em nome do FUNDO, o 
FUNDO não poderá contar com tais garantias e deverá tomar as devidas medidas judiciais 
cabíveis contra o Devedor. Em ambos os casos, as garantias não poderão ser excutidas em 
caso de inadimplemento dos Direitos Creditórios, o que poderá trazer prejuízos ao FUNDO 
e seus Cotistas. 
 

(xxviii) Riscos de Potencial Conflito de Interesses - O FUNDO poderá adquirir Direitos Creditórios 
em que o Cedente e/ou Devedor tenha realizado a contratação dos serviços de assessoria 
e/ou consultoria para estruturação financeira, prestados por Partes Relacionadas à 
GESTORA, sendo certo que as referidas Partes Relacionadas serão remuneradas 
diretamente pelo Cedente ou pelo Devedor, nos termos e condições pactuadas no 
instrumento celebrado entre as partes. Por mais que se trate de pessoas jurídicas distintas 
e segregadas, bem como haja processos e procedimentos de chinese wall, segregação de 
controles, funções, pessoas e atividades, poderá  acarretar em conflitos de interesses 
decorrentes da contratação dos serviços de assessoria e/ou consultoria, sendo certo que 
quando tais funções forem exercidas por entidades e sociedades não relacionadas a 
GESTORA, não haverá a incidência de um potencial conflito de interesse.. 
 

(xxix) Demais Riscos: O FUNDO também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos 
alheios ou exógenos ao controle da ADMINISTRADORA, tais como moratória, 
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inadimplemento de pagamentos mudança nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, 
mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da Carteira, alteração na política 
monetária, aplicações ou resgates significativos. 

 

A ADMINISTRADORA e a GESTORA do FUNDO orientam-se pela transparência, competência e 
cumprimento do Regulamento e da legislação vigente. A Política de Investimento do FUNDO, bem 
como o nível desejável de exposição a risco, definidos no Regulamento, são determinados pelos 
diretores da ADMINISTRADORA e da GESTORA, no limite de suas responsabilidades, conforme 
definido no Regulamento. A ADMINISTRADORA e a GESTORA, no limite de suas responsabilidades, 
conforme definido no Regulamento, privilegiam, como forma de controle de riscos, decisões 
tomadas por seus profissionais, os quais traçam os parâmetros de atuação do FUNDO 
acompanhando as exposições a riscos, mediante a avaliação das condições dos mercados financeiro 
e de capitais e a análise criteriosa dos diversos setores da economia brasileira. Os riscos a que está 
exposto o FUNDO e o cumprimento da Política de Investimento do FUNDO, descrita neste 
Regulamento, são monitorados por área de gerenciamento de risco e de compliance 
completamente separada da área de gestão. A área de gerenciamento de risco utiliza modelo de 
controle de risco de mercado, visando a estabelecer o nível máximo de exposição a risco. A 
utilização dos mecanismos de controle de riscos aqui descritos não elimina a possibilidade de 
perdas pelos Cotistas. As aplicações efetuadas pelo FUNDO de que trata este Regulamento 
apresentam riscos para os Cotistas. Ainda que a ADMINISTRADORA e a GESTORA mantenham 
sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de 
perdas para o FUNDO e para seus investidores. 

 

As aplicações realizadas no FUNDO não contam com garantia da ADMINISTRADORA, da GESTORA, 
do CUSTODIANTE, do AGENTE DE COBRANÇA MASTER e do AGENTE DE COBRANÇA 
EXTRAORDINÁRIA, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. 

 
TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL 

Caso o FUNDO tenha tratamento tributário de longo prazo, os rendimentos obtidos pelos cotistas 

estarão sujeitos à seguinte tributação: 

 

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 
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quando da ocorrência dos come-cotas semestrais serão descontados para fins de determinação do 

montante a ser efetivamente recolhido aos cofres públicos. 

 

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: 

 

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. 

 

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. 
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TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Pelos serviços de administração, custódia, controladoria, distribuição, gestão e serviços do AGENTE 
DE COBRANÇA MASTER, será devida pelo FUNDO uma remuneração equivalente à somatória dos 
seguintes valores (“Taxa de Administração”): 
 
I – A ADMINISTRADORA receberá uma remuneração equivalente a 0,30% (trinta centésimos por 
cento) ao ano aplicado sobre a parcela do Patrimônio Líquido, calculada e provisionada diariamente, 
à razão de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), observado o mínimo mensal de 
R$15.000,00 (quinze mil reais);  

II – O CUSTODIANTE receberá uma remuneração equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) 
ao ano aplicado sobre a parcela do Patrimônio Líquido, calculada e provisionada diariamente, à 
razão de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), observado o mínimo mensal de 
R$10.000,00 (dez mil reais); 

III – A GESTORA receberá uma remuneração equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano incidente 
sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO, observado o mínimo mensal de R$15.000,00 (quinze mil 
reais);  

IV – O AGENTE DE COBRANÇA MASTER fará jus ao percentual de 4% (quatro porcento) do valor 
recuperado do Direito Creditório Inadimplido, que ocorra no prazo de 30 dias do vencimento do 
respectivo Direito Creditório Inadimplido. Caso a recuperação ocorra após 31 dias do vencimento, 
fará jus a 8% (oito porcento) sobre o valor recuperado. Adicionalmente, receberá uma remuneração 
conforme tabela abaixo, observado o mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): 

Patrimônio Líquido do FUNDO Remuneração  
(% sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO) 

R$ 0 a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) 1,20% 

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a  
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) 

0,70% 

R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) a 
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) 

0,53% 

R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) a  
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) 

0,45% 

R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) a 
R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) 

0,42% 

R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) a R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais) 

0,40% 
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R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) a 
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) 

0,35% 

Acima de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
reais) 

0,30% 

 

A remuneração dos serviços prestados pelo AGENTE DE COBRANÇA MASTER será devida a partir de 
01 de agosto de 2021, devendo ser  paga até o 5º Dia Útil do mês subsequente ao mês da prestação 
de serviços.  

Pelos serviços de cobrança dos Direitos Creditórios Inadimplidos, o AGENTE DE COBRANÇA 
EXTRAORDINÁRIA fará jus à remuneração prevista no respectivo Contrato de Cobrança.  
 
Os Devedores serão responsáveis pela remuneração dos serviços prestados pelo AGENTE DE 
MEDIÇÃO DE OBRA e SERVICERS IMOBILIÁRIOS. 
 

A ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas, pelo 
FUNDO, diretamente aos prestadores de serviço contratados, desde que o somatório dessas 
parcelas não exceda o montante total da referida taxa. 
 
A Taxa de Administração prevista neste capítulo será paga até o 5º Dia Útil do mês subsequente ao 
mês corrente, calculada e provisionada diariamente à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta 
dois avos), com base no valor do Patrimônio Líquido do último Dia Útil de cada mês. 
 
Todos os tributos (ISS, PIS, COFINS, CSLL e IRRF e outros que porventura venham a incidir) incidentes 
sobre todas as parcelas da Taxa de Administração devidas à ADMINISTRADORA e ao CUSTODIANTE 
descritas neste Capítulo serão acrescidos às referidas remunerações com base nas alíquotas 
vigentes nas respectivas datas de pagamento da Taxa de Administração. 
 
Os valores mínimos ou fixos mencionados nos itens acima, serão reajustados a cada 12 (doze) 
meses, contados a partir da Assembleia Geral de Cotistas realizada em 28 de julho de 2021, com 
base no índice acumulado da variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice que venha a substituí-lo. 
 
Os valores da Taxa de Administração prevista neste Capítulo não incluem as despesas com 
publicações de editais de convocação de Assembleias Gerais e os encargos no presente 
Regulamento, que serão debitados do FUNDO pela Administradora. 
 
Não poderão ser cobradas dos Cotistas quaisquer outras taxas, tais como taxa de performance, de 
ingresso e/ou saída. 
 
 


