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FUNDO/EMISSOR 
GAMG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 
PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO 

CNPJ 24.361.690/0001-72 

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

ADMINISTRADOR Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

GESTOR Renova 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 
Investir seus recursos em uma carteira de ativos financeiros que 
envolva vários fatores de risco, sem o compromisso de 
concentração em nenhum fator em especial.  

PÚBLICO ALVO Investidor Profissional  

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
(Risco global/equivalente) 

Não há  

CLASSIFICAÇÃO DO 
PRODUTO 

Moderado 

RENTABILIDADE 
PRIORITÁRIA DAS COTAS 
SÊNIORES 

Não possuem rentabilidade prioritária.  

RENTABILIDADE 
PRIORITÁRIA DAS COTAS 
SUBORDINADAS 
MEZANINO 

Não possuem rentabilidade prioritária. 

RENTABILIDADE 
PRIORITÁRIA DAS COTAS 
SUBORDINADAS JÚNIORES 

Não possuem rentabilidade prioritária. 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Valor mínimo de investimento: R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil 
Reais) 
Valor mínimo de movimentação: R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) 
Valor mínimo de permanência: R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) 
 

Negociação em Mercado 
Secundário 

As Cotas poderão ser negociadas, nos mercados primário e 
secundário (i) em bolsa de valores, mercado de balcão organizado 
e nos módulos operacionalizados pela B3, ou (ii) cedidas por meio 
de instrumento particular assinado entre cedente e cessionário. 
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CARÊNCIA PARA RESGATE E 
PRAZO DE OPERAÇÃO 

O resgate de Cotas somente ocorrerá no término do prazo 
de duração do Fundo ou de cada Série ou Classe de Cotas 
ou ainda no caso de Liquidação Antecipada. 
  

LIMITE MÍNIMO DE 
APLICAÇÃO R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais). 

LIMITE MÁXIMO DE 
APLICAÇÃO Não há valor máximo.  

VALOR MÍNIMO DE 
RESGATE Não há.  

VALOR MÍNIMO DE 
PERMANÊNCIA NO FUNDO R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) 

PAGAMENTO DO RESGATE 
DAS COTAS  

A ser definido em Assembleia 

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 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO: 
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OBJETIVO DO FUNDO, POLÍTICA DE INVESTIMENTO E COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 

É objetivo do Fundo investir seus recursos em uma carteira de ativos financeiros que envolva vários 
fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.  
 
A meta do FUNDO será buscar o maior retorno absoluto possível para o FUNDO e seus Cotistas. 
 
Os limites por modalidade de ativo financeiro, de concentração por emissor, investimento no 
exterior e em crédito privado constam no ANEXO I no Regulamento. O Comitê de Investimento, 
observadas as disposições do Regulamento e da legislação aplicável, será responsável por definir o 
grau de concentração da Carteira respeitados os limites constantes do ANEXO I do Regulamento. 
 
Por ser permitido ao FUNDO o investimento em ativos financeiros no exterior, conforme ANEXO I 
do Regulamento, deve-se observar, ao menos, uma das seguintes condições: 
 

a) ser registrados em sistema de registro, objeto de escrituração de ativos, objeto de custódia 
ou objeto de depósito central, em todos os casos, por instituições devidamente autorizados 
em seus países de origem e supervisionados por autoridade local reconhecida; ou 

b) ter sua existência diligentemente verificada pelo administrador ou pelo custodiante do 
FUNDO, conforme definido em regulamento, e desde que tais ativos sejam escriturados ou 
custodiados, em ambos os casos, por entidade devidamente autorizada para o exercício da 
atividade por autoridade de países signatários do Tratado de Assunção ou em outras 
jurisdições, desde que, neste último caso, seja supervisionada por autoridade local 
reconhecida. 

Por ser permitido ao FUNDO o investimento em ativos financeiros no exterior, conforme ANEXO I 
do Regulamento, as operações com derivativos no exterior devem observar, ao menos, uma das 
seguintes condições: 

a) sejam registradas em sistemas de registro, objeto de escrituração, objeto de custódia ou 
registradas em sistema de liquidação financeira, em todos os casos, por sistemas 
devidamente autorizados em seus países de origem e supervisionados por autoridade local 
reconhecida; 

b) sejam informadas às autoridades locais; 

c) sejam negociadas em bolsas, plataformas eletrônicas ou liquidadas por meio de 
contraparte central; ou 

d) tenham, como contraparte, instituição financeira ou entidades a ela filiada e aderente às 
regras do Acordo da Basiléia, classificada como de baixo risco de crédito, na avaliação do 
gestor, e que seja supervisionada por autoridade local reconhecida. 

O FUNDO poderá contratar quaisquer operações onde figurem como contraparte, direta ou 
indiretamente, um mesmo emissor ou as suas empresas controladoras, controladas, coligadas e/ou 
subsidiárias sob controle comum, até o montante equivalente a totalidade do seu Patrimônio 
Líquido. 



 

Página 4 de 9 

Rua Ramos Batista, nº 152, cj. 61, Vila Olímpia, São Paulo/SP 
Tel.: (11) 2846-1166    www.liminedtvm.com.br     

 

A GESTORA procurará atingir o objetivo de investimento do FUNDO através da gestão ativa de 
investimentos e da aquisição e alienação de ativos financeiros. A seleção dos ativos e suas 
respectivas alocações na Carteira do FUNDO serão definidas pela GESTORA, conforme suas próprias 
técnicas de análise, respeitando a política de investimentos prevista neste Regulamento, as 
decisões do Comitê de Investimentos e a regulamentação em vigor. 

Os objetivos do FUNDO previstos neste Capítulo e no ANEXO I do Regulamento não representam, 
sob qualquer hipótese, garantia do FUNDO, do ADMINISTRADOR ou da GESTORA quanto à 
segurança, rentabilidade e liquidez dos títulos componentes da Carteira. 

O FUNDO poderá estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com 
os riscos daí decorrentes. 

FATORES DE RISCO 

Não obstante o emprego pelo ADMINISTRADOR e pela GESTORA de plena diligência e da boa prática 
de administração e gestão do FUNDO, e da estrita observância da política de investimento definida 
no Regulamento, das regras legais e regulamentares aplicáveis, o FUNDO estará sujeito aos riscos 
inerentes às suas aplicações. 

A opção pela aplicação em fundos de investimento traz consigo alguns riscos inerentes às aplicações 
financeiras. Os principais riscos são:  

Risco de Mercado: os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estão sujeitos a 
oscilações nos seus preços em função da reação dos mercados frente às notícias e expectativas 
econômicas e políticas, tanto no Brasil como no exterior, podendo ainda responder a fatos 
específicos a respeito dos respectivos emissores. Além disto, ainda há possibilidade de ocorrer 
mudanças nos padrões de comportamento de seus preços sem que haja mudanças significativas no 
contexto econômico e/ou político nacional e internacional. As oscilações acima referidas podem 
impactar negativamente o patrimônio líquido do FUNDO e a rentabilidade de suas Cotas. 

Risco de Crédito: Alterações nas condições financeiras dos emissores dos ativos financeiros 
integrantes da carteira do FUNDO, 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 financeiros. 
Mudanças na percepção da qualidade dos créditos dos emissores, mesmo que não fundamentadas, 
poderão também trazer impactos nos preços e na liquidez dos referidos ativos. Neste sentido, o 
FUNDO está sujeito a risco de perda substancial de seu Patrimônio Líquido em caso de eventos que 
acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua Carteira, inclusive por força de 
intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou 
extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do FUNDO. O FUNDO também poderá 
incorrer em outros riscos de crédito, especialmente quando da liquidação das operações realizadas 
por meio de instituições financeiras que venham a intermediar as operações de compra e venda de 
ativos financeiros. Na hipótese de falta de capacidade e/ou falta de disposição de pagamento de 
qualquer dos emissores de ativos financeiros ou das contrapartes nas operações integrantes da 
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Carteira do FUNDO, o FUNDO poderá sofrer perdas, podendo inclusive incorrer em custos para 
conseguir recuperar os seus créditos. 

Risco de Liquidez: Em decorrência da iliquidez dos ativos financeiros, existe a possibilidade de o 
FUNDO não estar apto a efetuar pagamentos relativos a amortizações de Cotas eventualmente 
solicitado pelos Cotistas ou resgate de Cotas, na forma permitida na regulamentação vigente. A 
falta de liquidez pode, ainda, provocar a venda de ativos com descontos superiores àqueles 
observados em mercados líquidos ou em operações similares. Caso o Cotista queira se desfazer dos 
seus investimentos no FUNDO, o mercado secundário para negociação de tais Cotas apresenta 
baixa liquidez, não havendo garantia de que os Cotistas conseguirão alienar suas Cotas pelo preço 
e no momento desejado.  

Risco pela Realização de Operações com Derivativos: Mesmo para fundos que utilizam derivativos 
para proteção das posições à vista, existe o risco de a posição não representar um hedge perfeito 
ou suficiente para produzir os efeitos almejados (evitar ou reduzir perdas).  

Risco de não obtenção de tratamento fiscal pretendido: A GESTORA busca como parte de sua 
política de investimento, a manutenção de uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 
dias, para fins tributários, na forma do disposto na Instrução Normativa nº 1.585 da Receita Federal 
do Brasil. Não há garantia de que o FUNDO terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 
Caso, por razões estratégicas e/ou operacionais decorrentes da busca do cumprimento da política 
de investimento, a Carteira do FUNDO apresentar características de curto prazo, como tal 
entendendo-se uma carteira em que o prazo médio permanecer igual ou inferior a 365 dias por 
mais de 3 (três) vezes ou por mais de 45 (quarenta e cinco) dias no ano, os Cotistas passarão a se 
sujeitar à tributação do IRF às seguintes alíquotas: (i) 22,5%, em aplicações com prazo de até 180 
dias; e (ii) 20%, em aplicações com prazo acima de 180 dias.  

Risco de Alocação: Apesar dos esforços da GESTORA na seleção, controle e acompanhamento dos 
ativos do FUNDO, pode ser possível que haja investimentos mal sucedidos que venham a gerar 
perdas para o seu Patrimônio Líquido. A eventual concentração de investimentos em determinado 
emissor, em cotas de um mesmo fundo de investimento, e em cotas de fundos de investimento 
administrados e/ou geridos por uma mesma pessoa jurídica pode aumentar a exposição da Carteira 
e consequentemente, aumentar os Riscos de Crédito e Liquidez do FUNDO.  

Risco Regulatório: As eventuais alterações nas normas ou leis aplicáveis aos ativos em carteira e ao 
próprio FUNDO, incluindo, mas não se limitando, àquelas referentes a tributos, podem causar um 
efeito adverso relevante nos preços dos ativos e/ou na performance das posições financeiras 
detidas pelo FUNDO. 

Risco Decorrente da Oscilação de Mercados Futuros: Determinados ativos componentes da 
Carteira do FUNDO podem estar sujeitos a restrições de negociação por parte das bolsas de valores 
e mercadorias e futuros ou de órgãos reguladores. Essas restrições podem ser relativas ao volume 
das operações, à participação no volume de negócios e às oscilações máximas de preços, entre 
outras. Em situações em que tais restrições estiverem sendo praticadas, as condições de 
movimentação dos ativos da Carteira e precificação dos ativos do FUNDO poderão ser prejudicadas. 
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Risco Cambial: Em função de parte da Carteira do FUNDO poder estar aplicada indiretamente (por 
meio da aplicação em outros fundos de investimento) em ativos atrelados direta ou indiretamente 
à variação de moedas estrangeiras, as Quotas do FUNDO poderão apresentar variação negativa, 
com a consequente possibilidade de perda do capital investido. 

Os serviços de administração e gestão são prestados ao FUNDO em regime de melhores esforços, 
e como obrigação de meio, pelo que o ADMINISTRADOR e a GESTORA não garantem qualquer nível 
de resultado ou desempenho dos investimentos dos Cotistas no FUNDO. Em virtude dos riscos 
descritos neste Artigo, não poderá ser imputada ao ADMINISTRADOR ou a GESTORA qualquer 
responsabilidade, direta ou indireta, parcial ou total, por eventual depreciação dos ativos 
financeiros integrantes da Carteira do FUNDO ou por eventuais prejuízos que o FUNDO e seus 
Cotistas venham a sofrer, sem prejuízo da responsabilidade do ADMINISTRADOR e/ou da GESTORA 
em caso de inobservância da política de investimento ou dos limites de concentração previstos 
neste Regulamento e na regulamentação vigente. 

O ADMINISTRADOR e cada prestador de serviço contratado respondem perante a CVM, na esfera 
de suas respectivas competências, por seus próprios atos e omissões contrários à lei, ao 
Regulamento do FUNDO e às disposições regulamentares aplicáveis. 

As aplicações realizadas no FUNDO não contam com garantia do ADMINISTRADOR, da GESTORA, 
ou 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: 

 

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 



 

Página 7 de 9 

Rua Ramos Batista, nº 152, cj. 61, Vila Olímpia, São Paulo/SP 
Tel.: (11) 2846-1166    www.liminedtvm.com.br     

 

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. 

 

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 
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Cotistas serão tributados pelo IR exclusivamente no resgate de cotas, à alíquota de 15% (quinze por 

cento), independentemente do prazo de investimento. 

 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

Taxa de Administração. Pelos serviços de administração, gestão, custódia, tesouraria, controle e 

processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes da Carteira do FUNDO, bem como pelos 

serviços de distribuição e escrituração de cotas, será cobrada do FUNDO, mensalmente, uma Taxa 

de Administração (“Taxa de Administração”), correspondente ao percentual contido no QUADRO 

ESPECÍFICO. 

 

O pagamento das despesas com prestadores de serviços poderá ser efetuado diretamente pelo 

FUNDO ao respectivo prestador de serviço, desde que os correspondentes valores sejam deduzidos 

da Taxa de Administração. 

 

A Taxa de Administração poderá ser paga em valor inferior ao valor contido abaixo, na hipótese de 

conceção de desconto sobre o valor da Taxa de Administração, pelos respectivos prestadores de 

serviços, a seu exclusivo critério. 

 

Taxa de Administração do Fundo: 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano, com valor mínimo 

mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). 

 

*A Taxa de Administração não compreende a taxa de administração dos fundos de investimento 

em que o Fundo investe. 

 

Base de Cálculo: Patrimônio Líquido. Para fins de cálculo da Taxa de Administração, não incidirá 

taxa sobre a parcela do Patrimônio Líquido do Fundo aplicado em cotas de fundos de investimentos 

administrados pelo Administrador e geridos pela Gestora, preservado em qualquer caso o valor 

mínimo previsto acima. 

 

Provisionamento: Diário, com a aplicação da fração de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), 

por dias úteis. 
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Data de Pagamento da Taxa de Administração: no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da 

prestação de serviços. 

 

Índice de Correção Anual do Mínimo Mensal: IPCA (IBGE). 

 

Taxa de Performance: Não há. 

 

Taxa de entrada: Não há. 

 

Taxa de Saída: Não há. 

 

Taxa Máxima de Custódia: 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, já incluída na Taxa de 

Administração, com mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

 

Taxa total de despesas: R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

Base de Cálculo: Patrimônio líquido do FUNDO. 

 

Provisionamento: Diário. 

 

Data de Pagamento: no 5° dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços. 


