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FUNDO/EMISSOR 
 HDLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS MULTISETORIAL 

CNPJ 13.327.334/0001-16 

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

ADMINISTRADOR Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda 

GESTOR Tercon Investimentos 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 proporcionar a seus Quotistas, observada a 
política de investimento, de composição e de diversificação da 
carteira definida neste Capítulo, valorização de suas Quotas por 
meio da aquisição, pelo Fundo: (i) de Direitos Creditórios, 
juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, 
prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos 
Creditórios, tudo nos termos do Contrato de Cessão; e (ii) de 
Ativos Financeiros. 

PÚBLICO ALVO 
Investidores Qualificados 

 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
(Risco global/equivalente) 

Dispensado. 

CLASSIFICAÇÃO DO 
PRODUTO 

Subordinada Júnior: Agressivo 

Sênior II: Arrojado 

Sênior III: Arrojado 

RENTABILIDADE 
PRIORITÁRIA DAS COTAS 
SÊNIORES 

Sênior II: 145% (cento e quarenta e cinco por cento) do taxa CDI 
over; 

Sênior III: 160% (cento e sessenta por cento) do taxa CDI over; 

RENTABILIDADE 
PRIORITÁRIA DAS COTAS 
SUBORDINADAS 
MEZANINO 

Não se aplica. 
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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 Não permitido. 

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 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. 

PAGAMENTO DO RESGATE 
DAS COTAS  

Sênior II: Pagamento de resgate previsto no suplemento para 
01/09/2023. 

Sênior III: Pagamento de resgate previsto no suplemento para 
01/09/2022. 

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 
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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 

Os investimentos do Fundo se subordinarão aos requisitos de composição e de diversificação 
estabelecidos e com a observância do disposto no presente Regulamento e na legislação e 
regulamentação aplicáveis (em especial o previsto no Art. 39 e parágrafos da Instrução CVM 356), 
observado que: 

a) o total de coobrigação de qualquer Cedente (Grupo Econômico), conforme previsto no 
respectivo Contrato de Cessão, pode representar até 15% (quinze por cento) do Patrimônio Líquido 
do Fundo; 

b) o total de obrigação de cada devedor dos Direitos Creditórios adquiridos pelo Fundo não 
poderá ser superior a 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo; e 

c) O total de obrigação com os 05 (cinco) maiores devedores dos Direitos Creditórios (Grupo 
Econômico) não poderão ser superiores a 33% do Patrimônio Líquido do Fundo. 

O Fundo deverá alocar, em até 90 (noventa) dias corridos contados da Data da 1ª Integralização de 
Quotas Seniores, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de seu Patrimônio Líquido em Direitos 
Creditórios, observados os Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo VII deste 
Regulamento. O Fundo poderá, conforme o caso, manter a totalidade do saldo remanescente de 
seu Patrimônio Líquido não investido em Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional, ou 
aplicá-lo, exclusivamente, em Ativos Financeiros: (i) Títulos públicos de emissão do Tesouro 
Nacional ou do BACEN; (ii) Operações compromissadas com lastro em títulos públicos de emissão 
do Tesouro Nacional ou do BACEN; (iii) Títulos de Emissão de estados e municípios; (iv) Certificados 
e recibos de depósito bancário;  (v) Valores Mobiliários e ativos financeiros de renda fixa, exceto 
quotas do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e (vi) Até 100% (cem por cento) em Fundos 
mútuos de investimento de renda fixa de perfil conservador. 

O Fundo poderá realizar operações nas quais a Administradora atue como sua contraparte 
exclusivamente para realização de operações compromissadas e aquisição dos Valores Mobiliários 
definidos neste artigo como elegíveis para a carteira do Fundo. 
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É vedado à Administradora, à Gestora, ao Custodiante e a Consultoria Especializada, bem como às 
suas partes relacionadas ceder ou originar, direta ou indiretamente, Direitos Creditórios ao Fundo, 
nos termos da regulamentação aplicável. 

O Fundo poderá realizar operações em mercado de derivativos, em bolsa de valores ou em bolsa 
de mercadorias e futuro, exclusivamente na modalidade com garantia, desde que com o objetivo 
de proteger posições detidas à vista, até o limite dessas. 

A Administradora, o Custodiante ou a Gestora não responderam pela solvência dos devedores dos 
Direitos Creditórios, ou pela originação, formalização, existência, liquidez e certeza de tais Direitos 
Creditórios. 

Cada uma das Cedentes é responsável pela originação, existência e correta formalização dos 
Direitos Creditórios por elas cedidos, bem como pela liquidez, certeza e pagamento dos valores a 
eles referentes, na qualidade de devedoras solidárias dos devedores dos Direitos Creditórios, 
conforme previsto em cada Contrato de Cessão. 

Os Direitos Creditórios e Ativos Financeiros devem ser registrados, custodiados ou mantidos em 
conta de depósito diretamente em nome do Fundo, conforme o caso, em contas específicas abertas 
no SELIC, no sistema de liquidação financeira administrado pela B3 ou em instituições ou entidades 
autorizadas à prestação desse serviço pelo BACEN ou pela CVM, excetuando-se as aplicações do 
Fundo em quotas de fundos de investimento financeiro. 

Os percentuais e limites serão cumpridos diariamente, com base no Patrimônio Líquido do dia útil 
imediatamente anterior. 

Os Direitos Creditórios cedidos e transferidos ao Fundo, na Data de Aquisição e Pagamento, nos 
termos do Contrato de Cessão, conforme identificados em cada Termo de Cessão, terão as 
características descritas no Regulamento do Fundo. 

Os Direitos Creditórios serão representados por duplicatas ou cédulas de créditos bancária com 
garantia em duplicatas, cheques, cédulas hipotecárias, contratos de arrendamento mercantil e 
notas promissórias (estas últimas representativas de contratos de compra e venda de imóveis 
performados). 

Os Direitos Creditórios deverão contar com documentação que comprove a efetiva conclusão do 
negócio originador, sendo que as operações originadas por compra e venda à prazo deverão ter 
comprovação da entrega de tais produtos, bem como, as operações originadas por prestação de 
serviços deverão ter a comprovação da conclusão de tais serviços, e ainda, em ambos os casos, 
documentos que comprovem que os Direitos Creditórios não se enquadram nas especificações do 
Art. 39, §8º, I da Instrução CVM 356 (os "Documentos Comprobatórios"). 

O recebimento e guarda dos Documentos Comprobatórios, relativos aos Direitos de Crédito 
adquiridos pelo Fundo, serão realizados conforme procedimentos descritos a seguir: 

a) no caso de Direitos de Crédito representados por duplicatas, estas deverão ser eletrônicas 
e endossadas por meio de assinatura digital pelo Cedente ao Fundo; a verificação e a guarda das 
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duplicatas eletrônicas serão realizadas, de forma individualizada, pelo Custodiante, na data da 
cessão dos Direitos de Crédito por elas representadas; a Administradora enviará ao Custodiante, 
no prazo de até 10 (dez) dias, após a cada cessão, arquivo eletrônico com a chave da nota fiscal 
vinculada a cada duplicata; 
 
b) No caso de Direitos de Crédito representados por cheques, os Cedentes enviarão os 
cheques ao Banco Cobrador, previamente à cessão dos Direitos de Crédito; somente após 
comprovação do recebimento dos cheques pelo Banco Cobrador, a(s) Consultoria(s) 
Especializada(s) indicará (ão) a Gestora os Direitos de Crédito para aquisição pelo Fundo, 
observando, ainda o atendimento aos Critérios de Elegibilidade, conforme descrito no presente 
regulamento; a verificação e a guarda dos Documentos Comprobatórios serão realizados pelo 
banco cobrador; na hipótese de inadimplemento dos Direitos de Crédito, os cheques serão 
retirados do Banco Cobrador pela(s) Consultoria(s) Especializada (s), que dará(ão) início aos 
procedimentos de cobrança judicial e extrajudicial, nos termos deste Regulamento; e 
 

c) No caso de guarda física de Direitos de Crédito representados por cédulas hipotecárias, 
contratos de arrendamento mercantil e notas promissórias, entre outros, o Custodiante poderá 
fazer ou contratar Empresa(s) de Guarda habilitada(s) para a guarda física dos documentos. A 
guarda dos Documentos Comprobatórios pela(s) Empresa(s) de Guarda não exime o Custodiante 
das responsabilidades a ele atribuídas por este Regulamento e pelo artigo 38 da Instrução CVM n° 
356/01. Nos termos do Contrato de Guarda, é garantido ao Custodiante o acesso exclusivo e 
irrestrito aos Documentos Comprobatórios, a fim de cumprir os termos previstos na 
regulamentação aplicável, bem como para proteger os interesses do Fundo e de seus Quotistas. 
 
A política de seleção de crédito descrita no presente regulamento ficará a cargo da Consultoria 
Especializada, que é a única responsável pela análise e indicação a Gestora dos Direitos Creditórios 
a serem adquiridos pelo Fundo, e tecnicamente capacitada para realizar a avaliação da capacidade 
econômica das Cedentes, e de cada política comercial e de concessão de crédito específica, bem 
como acerca da análise de crédito dos respectivos devedores dos Direitos Creditórios. 

O Fundo adquirirá dos Cedentes, na Data de Aquisição e Pagamento, os Direitos de Crédito 
adquiridos nos termos de cada Termo de Cessão. 

O Fundo somente adquirirá Direitos Creditórios que atendam, na Data de Aquisição e Pagamento, 
cumulativamente, aos seguintes critérios de elegibilidade (os "Critérios de Elegibilidade"): 

a) devem ser Direitos Creditórios originados por empresas com sede no país 
(independentemente de terem como sócios diretos ou indiretos pessoas físicas ou jurídicas 
sediadas no exterior), que atuem nos setores de atuação dos quais o Fundo está autorizado a 
adquirir Direitos Creditórios 
 
b) os devedores dos Direitos Creditórios devem ser pessoas físicas ou jurídicas inscritas, 
respectivamente, no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do 
Ministério da Fazenda; 
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c) o prazo de vencimento dos Direitos Creditórios lastreados em duplicatas e cheques devem 
ser de, no máximo, 720 (setecentos e vinte) dias, contados da data da formalização da respectiva 
cessão;  
 

d) os prazos de vencimento dos Direitos Creditórios lastreados em notas promissórias, 
contratos de arrendamento mercantil, cédulas hipotecárias devem ser de, no máximo, 720 
(setecentos e vinte) dias, contados da data da formalização da respectiva cessão; e, 
 

e) o valor máximo de cada cheque a ser adquirido pelo Fundo, deverá ser limitado a quantia 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
  

A verificação do enquadramento dos Direitos Creditórios aos Critérios de Elegibilidade será de 
responsabilidade do Custodiante. 

A Consultoria Especializada ficará responsável por confirmar a Administradora e ao Custodiante, 
nos termos do Contrato de Cessão, o atendimento do direito de crédito adquirido às Condições de 
Aquisição e a enviar à Administradora e ao Custodiante a relação dos Direitos de Crédito ofertados 
ao Fundo para que o Custodiante proceda a verificação previa do enquadramento de tais Direitos 
de Crédito aos Critérios de Elegibilidade. 

Sem prejuízo do estabelecido no presente Regulamento, a Consultoria Especializada deverá ofertar 
ao Fundo, Direitos de Crédito que atendam às seguintes condições (“Condições de Cessão”): 

a) os Direitos de Crédito Elegíveis devem ter sido originados e formalizados de acordo com a 
Política de Concessão de Crédito descrita no presente Regulamento; 
 
b) os Direitos de Crédito Elegíveis devem estar livre e desembaraçados de quaisquer ônus, 
gravames ou restrições de qualquer natureza; 
 
c) Os sacados não devem apresentar apontamentos junto ao Serasa, SPC e/ou Equifax quanto 
a cheques sem fundos, execuções judiciais, exceto execuções fiscais, falência e recuperação judicial 
decretada. Excepcionalmente, a Consultoria Especializada poderá ofertar ao Fundo Direitos de 
Crédito oriundos de Sacados que apresentem protestos, e/ou execução judicial desde que a soma 
dos valores relativos a estas pendencias não superem o montante equivalente a 5% (cinco por 
cento) do capital social do Sacado; 
 

d) O Fundo não poderá adquirir Direitos de Crédito de Sacados inadimplentes que possuam 
Direitos Creditórios vencidos a mais de 120 (cento e vinte dias); 
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e) O Fundo não poderá adquirir Direitos de Crédito de Cedentes cujo índice de Direitos de 
Crédito liquidados pontualmente for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) nos últimos 12 
(doze) meses, conforme apontamento junto ao Serasa, SPC e/ou equifax. 
 

f) Devem observar a taxa mínima de Cessão prevista no artigo abaixo; 
 

g) O respectivo sacado não esteja em processo de falência ou recuperação judicial; e 
 

h) O Cedente deverá ter declarado que (i) não utiliza trabalho escravo e infantil; (ii) possui 
todas as licenças exigidas pelas autoridades federais, estaduais e municipais para o exercício de 
suas atividades, inclusive todas as licenças ambientais. 
A Consultoria Especializada deverá encaminhar ao Custodiante e a Administradora no momento da 
cessão, arquivo eletrônico, atestando que todos os Critérios de Elegibilidade e condições de 
Aquisição foram devidamente atendidos e verificados por estar de acordo com o disposto neste 
regulamento. 

O Fundo adquirira Direitos de Crédito, cuja taxa mínima de cessão não seja inferior a 220% 
(duzentos e vinte por cento) da taxa DI “Extra Grupo”. 

FATORES DE RISCO 

O Fundo poderá realizar aplicações que coloquem em risco parte ou a totalidade de seu patrimônio. 
Os Direitos Creditórios e os Ativos Financeiros, por sua própria natureza, estão sujeitos a flutuações 
de mercado e/ou a riscos de crédito das respectivas contrapartes que poderão gerar perdas ao 
Fundo e aos Quotistas, hipóteses em que as Cedentes, a Administradora, o Custodiante não 
poderão ser responsabilizados, entre outros eventos: (i) por qualquer depreciação ou perda de 
valor dos ativos integrantes da carteira do Fundo; (ii) pela inexistência de mercado secundário para 
os Direitos Creditórios e os Ativos Financeiros; ou (iii) por eventuais prejuízos incorridos pelos 
Quotistas quando da amortização ou resgate de suas Quotas, nos termos deste Regulamento 

As aplicações dos Quotistas no Fundo não contam com a garantia da Administradora, do 
Custodiante, de suas Partes Relacionadas, de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de 
seguro, ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. 

Abaixo seguem, de forma não taxativa, os riscos associados ao investimento no Fundo e aos Ativos 
Financeiros e Direitos Creditórios. 

a) Efeitos da política econômica do Governo Federal. O Fundo, seus ativos, quaisquer 
Cedentes e os devedores dos Direitos Creditórios cedidos ao Fundo 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, política de juros, desvalorização cambial, 
controle de capitais e limitações no comércio exterior, entre outras. O negócio, a condição 
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financeira e os resultados de cada Cedente, os setores econômicos específicos em que atuam, os 
Ativos Financeiros do Fundo, 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; (v) outros eventos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que 
possam afetar o Brasil, ou os mercados internacionais. 
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 os negócios, a 
condição financeira e os resultados de cada Cedente, bem como a liquidação dos Direitos 
Creditórios pelos respectivos devedores, pelas respectivas Cedentes e eventuais garantidores. 

b) Investimento de baixa liquidez. Os fundos de investimento em direitos creditórios são um 
novo e sofisticado tipo de investimento no mercado financeiro brasileiro e, por essa razão, com 
aplicação restrita a pessoas físicas ou jurídicas que se classifiquem como Investidores Qualificados. 
Considerando-se isso, os investidores podem preferir formas de investimentos mais tradicionais, o 
que afetará de forma adversa o desenvolvimento do mercado de fundos de investimento em 
direitos creditórios e a liquidez desse tipo de investimento, inclusive a liquidez das Quotas do 
Fundo. 
Ademais, não há um mercado secundário desenvolvido para a negociação de quotas de fundos de 
investimento em direitos creditórios, o que resulta em baixa liquidez desse tipo de investimento. O 
Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado, o que impede o resgate de suas Quotas 
a qualquer momento e pode resultar em dificuldade adicional aos Quotistas para alienar seu 
investimento no mercado secundário. A baixa liquidez do investimento nas Quotas pode implicar 
impossibilidade de venda das Quotas ou venda a preço inferior ao seu valor patrimonial, causando 
prejuízo aos Quotistas. 

c) Inexistência de garantia de rentabilidade. O indicador de desempenho adotado pelo Fundo 
para a rentabilidade de suas Quotas é apenas uma meta estabelecida pelo Fundo, não constituindo 
garantia mínima de rentabilidade aos investidores. Caso os ativos do Fundo, incluindo os Direitos 
Creditórios, não constituam patrimônio suficiente para a valorização das Quotas Seniores, a 
rentabilidade dos Quotistas será inferior à meta indicada no respectivo Suplemento. Dados de 
rentabilidade verificados no passado com relação a qualquer fundo de investimento em direitos 
creditórios no mercado, ou ao próprio Fundo, não representam garantia de rentabilidade futura. 
 
d) Amortização e resgate condicionado das Quotas. As únicas fontes de recursos do Fundo 
para efetuar o pagamento da amortização e/ou resgate das Quotas é a liquidação: (i) dos Direitos 
de Crédito pelos respectivos devedores; e (ii) dos Ativos Financeiros pelas respectivas contrapartes. 
Após o recebimento desses recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios cabíveis 
para a cobrança, extrajudicial ou judicial, dos referidos ativos, o Fundo não disporá de quaisquer 
outras verbas para efetuar a amortização e/ou o resgate, total ou parcial, das Quotas, o que poderá 
acarretar prejuízo aos Quotistas. 
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Ademais, o Fundo está exposto a determinados riscos inerentes aos Direitos Creditórios e Ativos 
Financeiros e aos mercados em que são negociados, incluindo a eventual impossibilidade de a 
Administradora alienar os respectivos ativos em caso de necessidade, especialmente os Direitos 
Creditórios, devido à inexistência de um mercado secundário ativo e organizado para a negociação 
dessa espécie de ativo. Considerando-se a sujeição da amortização e/ou resgate das Quotas à 
liquidação dos Direitos Creditórios e/ou dos Ativos Financeiros, conforme descrito no Parágrafo 
acima, tanto a Administradora quanto o Custodiante estão impossibilitados de assegurar que as 
amortizações e/ou resgates das Quotas ocorrerão nas datas originalmente previstas, não sendo 
devido, nesta hipótese, pelo Fundo ou qualquer outra pessoa, incluindo a Administradora e o 
Custodiante, qualquer multa ou penalidade, de qualquer natureza. 

e) Liquidação antecipada do Fundo e resgate de Quotas. O Regulamento prevê hipóteses nas 
quais o Fundo poderá ser liquidado antecipadamente. Ocorrendo qualquer uma dessas hipóteses, 
o Fundo pode não dispor de recursos para pagamento aos Quotistas. 
Desse modo, os Quotistas poderão não receber a rentabilidade que o Fundo objetiva ou mesmo 
sofrer prejuízo no seu investimento não conseguindo recuperar o capital investido nas Quotas, e, 
ainda que recebam o capital investido, poderão não conseguir reinvestir os recursos recebidos com 
a mesma remuneração proporcionada até então pelo Fundo. Nesse caso, não será devida pelo 
Fundo ou qualquer pessoa, incluindo a Administradora, qualquer multa ou penalidade. 

f) Guarda dos Documentos Comprobatórios. O Custodiante será responsável pela guarda dos 
respectivos Documentos Comprobatórios dos Direitos Creditórios cedidos ao Fundo. O Custodiante 
poderá terceirizar a custódia dos Documentos Comprobatórios, sem afastar sua responsabilidade 
perante o Fundo e os Quotistas pela guarda dos referidos documentos. Embora o Custodiante tenha 
o direito contratual de acesso irrestrito aos referidos Documentos Comprobatórios, a guarda de 
tais documentos por terceiros pode representar uma limitação ao Fundo de verificar a devida 
originação e formalização dos Direitos Creditórios e de realizar a cobrança, judicial ou extrajudicial, 
dos Direitos Creditórios vencidos e não pagos. 
O Custodiante realizará a auditoria dos Documentos Comprobatórios periodicamente e por 
amostragem. Essa verificação pós-cessão dos Documentos Comprobatórios pode acarretar na 
inexistência ou insuficiência de Documentos Comprobatórios integrantes da Carteira do Fundo, o 
que poderá inviabilizar a cobrança e o efetivo recebimento pelo Fundo destes Direitos Creditórios. 
Embora o Fundo tenha a opção contratual de que o Cedente recompre os Direitos Creditórios 
cedidos em desacordo com as exigências deste Regulamento e do respectivo contrato de cessão, a 
verificação periódica e por amostragem, caso ocorram os eventos acima descritos, poderá acarretar 
prejuízo ao Fundo e aos Quotistas. 

g) Cobrança judicial dos Direitos de Crédito. Os custos incorridos com os procedimentos 
judiciais ou extrajudiciais necessários à cobrança dos Direitos Creditórios de titularidade do Fundo 
e à salvaguarda dos direitos, das garantias e das prerrogativas dos Quotistas são de inteira e 
exclusiva responsabilidade do Fundo, devendo ser suportados até o limite do valor total das Quotas 
Subordinadas, sempre observado o que seja deliberado pelos titulares das Quotas Seniores 
reunidos em Assembleia Geral na forma do Capítulo XXII deste Regulamento. A Administradora e o 
Custodiante não são responsáveis, em conjunto ou isoladamente, pela adoção ou manutenção dos 
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referidos procedimentos, caso os titulares das Quotas Seniores deixem de aportar os recursos 
necessários para tanto, nos termos do Capítulo XVIII deste Regulamento. 
 
h) Necessidade de aprovação dos titulares de Quotas Subordinadas nas deliberações da 
Assembleia Geral. O Parágrafo Segundo do Artigo 65 deste Regulamento estabelece a necessidade 
de aprovação dos titulares de 51% das Quotas Subordinadas em determinadas deliberações da 
Assembleia Geral, incluindo, sem limitações: (i) tomar as contas do Fundo e aprovar as 
demonstrações financeiras apresentadas pela Administradora; (ii) aprovar qualquer alteração do 
Regulamento, exceto pelas matérias elencadas no Parágrafo 1º do Art. 29 da Instrução CVM 356; 
(iii) aprovar a contratação e substituição do gestor da carteira do Fundo; e (iv) aprovar a substituição 
do Custodiante, da Consultoria Especializada, da Empresa de Auditoria e da Agência de Classificação 
de Risco (se for o caso). 
Tal direito dos titulares das Quotas Subordinadas é mais amplo do que a regra geral de quorum de 
deliberação nas assembleias gerais de Quotistas prevista no Art. 29 da Instrução CVM 356, que 
estabelece que as deliberações são tomadas pela maioria de quotas dos Quotistas presentes na 
assembleia geral. Referido direito dos titulares das Quotas Subordinadas pode impedir a aprovação 
de matérias essenciais aos interesses dos titulares das Quotas Seniores, o que pode afetar 
negativamente o funcionamento do Fundo, causando prejuízo aos titulares das Quotas Seniores. 

i) Risco de mercado. O desempenho dos Ativos Financeiros que compõem a carteira do Fundo 
está diretamente ligado a alterações nas perspectivas macroeconômicas de mercado, o que pode 
causar oscilações em seus preços. Tais oscilações também poderão ocorrer em função de alterações 
nas expectativas do mercado, acarretando mudanças nos padrões de comportamento de preços 
dos ativos. As referidas oscilações podem afetar negativamente o desempenho do Fundo, e, 
consequentemente a rentabilidade das Quotas. 
 
j) Risco de crédito. O risco de crédito decorre da capacidade dos devedores e/ou emissores 
dos ativos integrantes da carteira do Fundo e/ou das contrapartes do Fundo em operações com tais 
ativos em honrarem seus compromissos, conforme contratados. Alterações no cenário 
macroeconômico que possam comprometer a capacidade de pagamento, bem como alterações nas 
condições financeiras dos emissores dos referidos ativos e/ou na percepção do mercado acerca de 
tais investidores ou da qualidade dos créditos, podem trazer impactos significativos aos preços e 
liquidez dos ativos desses emissores, provocando perdas para o Fundo e para os Quotistas. 
Adicionalmente, a falta de capacidade e/ou disposição de pagamento de qualquer dos emissores 
dos ativos ou das contrapartes nas operações integrantes da carteira do Fundo, acarretará perdas 
para o Fundo, podendo este, inclusive, incorrer em custos com o fim de recuperar os seus créditos. 
 
k) Risco decorrente da precificação dos ativos. Os ativos integrantes da carteira do Fundo 
serão avaliados de acordo com critérios e procedimentos estabelecidos para registro e avaliação 
conforme regulamentação em vigor. Referidos critérios, tais como os de marcação a mercado dos 
Ativos Financeiros ("mark-to-market"), poderão causar variações nos valores dos ativos integrantes 
da carteira do Fundo, resultando em aumento ou redução do valor das Quotas. 
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l) Movimentação dos valores relatos aos Direitos Creditórios de titularidade do Fundo. Os 
recursos referentes aos Direitos Creditórios cedidos serão direcionados para a Conta de 
Arrecadação. Os recursos na Conta de Arrecadação serão transferidos para a Conta do Fundo em 
até 1 (um) Dia Útil contado de seu recebimento. A Conta do Fundo será mantida junto ao 
Custodiante e a Conta de Arrecadação será mantida junto ao a uma outra instituição financeira, 
sendo a movimentação desta conta realizada por instrução do Custodiante. Na hipótese de 
intervenção ou liquidação extrajudicial do Custodiante ou da instituição financeira onde é mantida 
a Conta de Arrecadação, há a possibilidade de os recursos depositados, conforme o caso, na Conta 
de Arrecadação e/ou na Conta do Fundo serem bloqueados e somente serem recuperados pelo 
Fundo por meio da adoção de medidas judiciais. A rentabilidade do Fundo poderia ser afetada 
negativamente em razão disso. 
 
m) Risco de descontinuidade na originação dos Direitos Creditórios. A Consultoria 
Especializada é a responsável pela indicação a Gestora dos Direitos Creditórios a serem adquiridos 
pelo Fundo, sendo que nenhum Direito de Crédito poderá ser adquirido pelo Fundo, de acordo com 
o Regulamento, se não forem previamente analisados e indicados pela Consultoria Especializada. 
Apesar de o Regulamento do Fundo prever Eventos de Avaliação e Eventos de Liquidação relativos 
à renúncia, substituição ou outros eventos relevantes relacionados à Consultoria Especializada, 
caso exista qualquer dificuldade da Consultoria Especializada em desenvolver suas atividades de 
análise e indicação de Direitos Creditórios, os resultados do Fundo poderão ser adversamente 
afetados. 
 

n) Risco de Representatividade dos Quotistas Seniores nas Assembleias Gerais. Em vista da 
composição dos Quotistas do Fundo, considerando-se a Razão de Garantia estabelecida neste 
Regulamento, os Quotistas Subordinados serão detentores de um número de Quotas muito 
superior ao número de Quotas Seniores em circulação, inclusive detendo mais de 50% do 
Patrimônio Líquido do Fundo, o que garante aos Quotistas Subordinados o poder de controle das 
decisões a serem deliberadas em Assembleia Geral de Quotistas. Embora os Quotistas Seniores 
tenham prioridade para amortizações e resgate de suas Quotas, nos termos da legislação aplicável, 
o poder de controle das decisões dos Quotistas Subordinados pode representar uma forte limitação 
à defesa dos interesses dos Quotistas Seniores, especialmente em eventuais situações de stress da 
carteira, podendo inclusive causar perdas patrimoniais aos Quotistas Seniores. Ademais, caso os 
Quotistas Seniores desejem alterar as regras do Regulamento, dependerão sempre da aprovação 
de tais alterações pelos Quotistas Subordinados. 
 

o) Risco de descasamento de taxas. O Fundo aplicará suas disponibilidades financeiras 
primordialmente em Direitos Creditórios. Em vista que o valor das Quotas Seniores será atualizado 
de acordo com as Metas de Rentabilidade Prioritária atreladas à Taxa DI, conforme estabelecidas 
em cada Suplemento, poderá ocorrer o descasamento entre as taxas de retorno: (i) dos Direitos 
Creditórios e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo; e (ii) das Quotas Seniores. 
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Caso ocorram tais descasamentos, o Fundo poderá sofrer perdas, sendo que a Cedente, 
Administradora, Gestor e o Custodiante não se responsabilizam por quaisquer perdas sofridas pelos 
Quotistas, inclusive quando ocorridas em razão de tais descasamentos. 

p) Risco de Liquidação antecipada do Fundo. Por conta da falta de liquidez dos Direitos 
Creditórios e das Quotas, e pelo fato do Fundo ter sido constituído na forma de condomínio 
fechado, o que inviabiliza o resgate de suas Quotas antes do prazo final de resgate, as únicas formas 
que os Quotistas têm para se retirar antecipadamente do Fundo são: (i) a ocorrência de casos de 
liquidação antecipada do Fundo previstos neste Regulamento, e deliberação, pela Assembleia Geral 
de Quotistas, sobre a liquidação antecipada do Fundo, e/ou (ii) venda de suas Quotas no mercado 
secundário. 
Caso ocorra qualquer das hipóteses de liquidação antecipada do Fundo, poderá não haver recursos 
disponíveis em moeda corrente nacional para realizar o pagamento aos Quotistas, que poderão ser 
pagos com os Direitos Creditórios e Ativos Financeiros detidos em carteira. 

q) Risco de Concentração de Cedentes. O Fundo caracteriza-se por estar apto a adquirir 
Direitos Creditórios de diversos Cedentes, todavia, é permitida uma concentração de até 20% (vinte 
por cento) do Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios cedidos por um único Cedente. Esta 
concentração poderá inclusive resultar em uma carteira de apenas 5 (cinco) Cedentes, caso o Fundo 
utilize o máximo permitido pelo Regulamento, o que ocasionará uma alta concentração de risco em 
poucos Cedentes, ou ainda, em poucos Sacados. Os Quotistas deverão estar dispostos, ao investir 
no Fundo, a correr tal concentração de risco, que poderá ocasionar uma perda substancial do valor 
patrimonial das Quotas, causando prejuízo ao Fundo e aos Quotistas, podendo inclusive levar a 
perda integral do capital investido. 
 

r) Ausência de Histórico da Consultoria Especializada. A Consultoria Especializada foi 
constituída por profissionais com comprovada experiência no mercado de crédito em que o Fundo 
atua, especialmente para prestar serviços ao Fundo. Embora exista experiência dos profissionais 
que atuarão pela Consultoria Especializada, a falta de histórico da capacidade de indicação e 
cobrança de créditos por parte da Consultoria Especializada representa um risco à qualidade dos 
Direitos Creditórios que serão efetivamente adquiridos pelo Fundo. Caso a Consultoria 
Especializada falhe na seleção de Direitos Creditórios para aquisição pelo Fundo, o Fundo poderá a 
vir sofrer perdas advindas da inadimplência dos Direitos Creditórios por diversas razões, 
ocasionando prejuízo à rentabilidade das Quotas, e consequentemente, aos Quotistas, inclusive 
podendo acarretar perda parcial ou integral do capital investido no Fundo. 
 

s) Risco de Oposição e Exceção às Notas Promissórias e aos Demais Títulos Representativos 
dos Direitos Creditórios. As notas promissórias e os demais títulos de crédito representativos dos 
Direitos Creditórios são vinculados, na forma deste Regulamento e da legislação aplicável, a 
contratos e operações comerciais dos segmentos: (i) industrial, mediante a aquisição de duplicatas 
e cheques; (ii) comercial, mediante a aquisição de duplicatas e cheques; (iii) imobiliário (notas 
promissórias e cheques); (iv) hipotecas; e (v) de prestação de serviços (duplicatas e cheques). 
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Portanto, estão sujeitos às respectivas operações. Embora o Regulamento do Fundo exija os 
comprovantes de conclusão das operações, em quaisquer dos segmentos que atua, adquirindo 
somente créditos performados, é possível que as notas promissórias e demais títulos de crédito 
sofram: (i) exceções e oposições ao contrato ou à operação que lhes dão origem, o que pode afastar 
a natureza executiva das notas promissórias e demais títulos de crédito; (ii) caso haja desvinculação 
ao contrato ou operação que lhes deu origem, as notas promissórias e demais títulos de crédito 
poderão ter sua natureza cambial desnaturada, podendo tornar inviável sua cobrança e boa 
liquidação, ocasionando perdas ao Patrimônio Líquido do Fundo e respectivamente aos Quotistas. 

 

t) Cobrança Extrajudicial e Judicial – No caso de os Devedores não cumprirem suas obrigações 
de pagamento dos Direitos Creditórios cedidos, poderá ser iniciada a cobrança extrajudicial ou 
judicial dos valores devidos. Nada garante, contudo, que referida cobrança atingirá os resultados 
almejados, recuperando para o Fundo o total dos Direitos Creditórios cedidos que venham a ser 
inadimplidos pelos respectivos Devedores, o que poderá implicar perdas patrimoniais ao Fundo e 
aos Quotistas. 
Ainda, os custos incorridos com os procedimentos extrajudiciais ou judiciais necessários à cobrança 
dos Direitos Creditórios cedidos e à salvaguarda dos direitos, das garantias e das prerrogativas dos 
Quotistas são de inteira e exclusiva responsabilidade do Fundo e, consequentemente, dos 
Quotistas. A Administradora, a Gestora, o Custodiante não serão responsáveis, em conjunto ou 
isoladamente, por qualquer dano ou prejuízo sofrido pelo Fundo ou por qualquer dos Quotistas em 
decorrência da não propositura (ou do não prosseguimento), pelo Fundo ou pelos Quotistas, de 
medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à preservação de seus direitos e prerrogativas. 

u) Patrimônio Líquido Negativo – Os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos 
a flutuações típicas de mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e 
negociação atípica nos mercados de atuação, sendo que não há garantia de completa eliminação 
da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Quotistas. Além disso, as estratégias de 
investimento adotadas pelo Fundo poderão fazer com que o Fundo apresente Patrimônio Líquido 
negativo, caso em que os Quotistas poderão ser chamados a realizar aportes adicionais de recursos, 
de forma a possibilitar que o Fundo satisfaça suas obrigações. 
 

v) Risco de Questionamento da Validade e da Eficácia da Cessão dos Direitos Creditórios – O 
Fundo está sujeito ao risco de os Direitos Creditórios cedidos serem bloqueados ou redirecionados 
para pagamento de outras dívidas das respectivas Cedentes, inclusive em decorrência de pedidos 
de recuperação judicial, falência, planos de recuperação extrajudicial ou outro procedimento de 
natureza similar, conforme aplicável. Os principais eventos que poderão afetar a cessão dos Direitos 
Creditórios consistem em (a) possível existência de garantias reais sobre os Direitos Creditórios 
Cedidos, que tenham sido constituídas previamente à sua cessão e sem conhecimento do Fundo; 
(b) verificação, em processo judicial, de fraude contra credores ou fraude à execução praticada 
pelas respectivas Cedentes; e (c) revogação da cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo, na 
hipótese de liquidação do Fundo ou falência das respectivas Cedentes ou Devedores. Nessas 
hipóteses, os Direitos Creditórios Cedidos poderão ser bloqueados ou redirecionados para 
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pagamento de outras dívidas das respectivas Cedentes ou Devedores e o Patrimônio Líquido poderá 
ser afetado negativamente. 
 

w) Risco relacionado ao não registro dos Termos de Cessão em Cartório de Registro de Títulos 
e Documentos – As vias originais de cada Termo de Cessão dos Direitos Creditórios cedidos não 
serão necessariamente registradas em cartório de registro de títulos e documentos da sede do 
Fundo e do Cedente. O registro de operações de cessão de crédito tem por objetivo tornar pública 
a realização da cessão, de modo que caso o Cedente celebre nova operação de cessão dos mesmos 
Direitos Creditórios a terceiros, a operação previamente registrada prevaleça. A ausência de 
registro poderá representar risco ao Fundo em relação a Direitos Creditórios cedidos reclamados 
por terceiros que tenham sido ofertados ou cedidos pelo Cedente a mais de um cessionário. A 
Administradora, a Gestora e o Custodiante não se responsabilizam pelos prejuízos incorridos pelo 
Fundo em razão da impossibilidade de cobrança dos Direitos Creditórios cedidos pela falta de 
registro dos Termos de Cessão em cartório de registro de títulos e documentos da sede do Fundo 
e do Cedente. 
 
x) Risco de irregularidades nos Documentos Comprobatórios dos Direitos Creditórios – O 
Custodiante realizará a verificação da regularidade dos Documentos Comprobatórios por 
amostragem, no ato da cessão dos Direitos Creditórios e em verificações trimestrais. Dessa forma, 
a carteira do Fundo poderá conter Direitos Creditórios cuja documentação apresente 
irregularidades decorrentes da eventual formalização inadequada dos Documentos 
Comprobatórios, o que poderá obstar o pleno exercício pelo Fundo das prerrogativas decorrentes 
a titularidade dos Direitos Creditórios. 
 

y) Verificação do Lastro por Amostragem – O Custodiante, observados os parâmetros e a 
metodologia descrito neste Regulamento, poderá realizar a verificação do lastro dos Direitos 
Creditórios cedidos por amostragem. Considerando que, nessa hipótese, análise será realizada a 
partir de amostra dos Direitos Creditórios cedidos, a carteira do Fundo poderá conter Direitos 
Creditórios cedidos cuja documentação apresente irregularidades, o que poderá levar à resolução 
da cessão ou obstar o pleno exercício pelo Fundo das prerrogativas decorrentes da titularidade dos 
Direitos Creditórios cedidos. 
 

z) Inexistência de Garantia de Rentabilidade – Os Direitos Creditórios componentes da 
carteira do Fundo poderão ser contratados a taxas pré-fixadas. A incorporação dos resultados 
auferidos pelo Fundo para as Quotas Seniores, terão determinado indicador de rentabilidade. O 
indicador de desempenho adotado pelo Fundo para a rentabilidade das Quotas é apenas uma meta 
estabelecida pelo Fundo, não constituindo garantia mínima de rentabilidade aos investidores. Caso 
os ativos do Fundo, incluindo os Direitos Creditórios Cedidos, não constituam patrimônio suficiente 
para a valorização das Quotas Seniores, a rentabilidade dos Quotistas poderá ser inferior à meta 
indicada no respectivo Suplemento. Dados de rentabilidade verificados no passado com relação a 
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qualquer fundo de investimento em direitos creditórios no mercado, ou ao próprio Fundo, não 
representam garantia de rentabilidade futura. 
 

aa) Risco de Execução de Direitos Creditórios emitidos em caracteres de computador: O Fundo 
pode adquirir Direitos Creditórios formalizados através de caracteres emitidos em computador, 
dentre eles a duplicata digital. Essa é uma modalidade recente de título cambiário que se 
caracteriza pela emissão em meio magnético, ou seja, não há a emissão da duplicata em papel. Não 
existe um entendimento uniforme da doutrina como da jurisprudência brasileira quanto à 
possibilidade do endosso virtual, isto porque a duplicata possui regras próprias segundo a “Lei 
Uniforme de Genebra” que limitariam a possibilidade de tais títulos serem endossados 
eletronicamente. Além disso, para promover ação de execução da duplicata virtual, o Fundo deverá 
apresentar em juízo o instrumento do protesto por indicação, nesse sentido será necessário provar 
a liquidez da dívida representada no título de crédito, já que não se apresenta a cártula, uma vez 
que a cobrança e o pagamento pelo aceitante, no caso da duplicata digital, são feitos por boleto 
bancário. Dessa forma, o Fundo poderá encontrar dificuldades para realizar a execução judicial dos 
Direitos Creditórios representados por duplicatas digitais. 
 
 

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 

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. 
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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. 

 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

O Fundo pagará uma Taxa de Administração que remunerará os serviços de administração, gestão, 
consultoria especializada e custódia, e será equivalente a soma dos seguintes valores: 

(a) Remuneração da Administradora: Pela prestação dos serviços de administração, a 
Administradora receberá do Fundo uma remuneração equivalente ao percentual sobre o 
Patrimônio Líquido do Fundo, conforme tabela abaixo, considerando o valor mínimo  de R$ 
12.000,00 (doze mil reais) mensais, caso o percentual abaixo não atinja este valor mínimo; 
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FAIXA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO 
Remuneração 
Percentual a.a. 

Até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). 0,24% a.a 
Entre R$ 100.000.000,01 (cem milhões de reais e um centavo) 
e R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). 

0,23% a.a 

Acima de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). 0,22% a.a 
 
(b) Remuneração da Gestora: Pelos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do 

Fundo, a Gestora receberá do Fundo uma remuneração a ser calculada conforme fórmula 
abaixo, considerando o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, caso a 
remuneração calculada conforme fórmula abaixo não atinja este valor mínimo;  
 

RG =V1+ V2+V3+V4+V5+V6 

onde: 

RG = Remuneração da Gestora; 

V1 = (TX1÷252) × PLD-1 

TX1: 0,25% (zero vinte e cinco por cento) sobre o patrimônio até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões 
de reais); 

V2 = (TX2÷252) × PLD-1 

TX2: 0,20% (zero vinte por cento) sobre o patrimônio de R$ 20.000.001,00 a R$ 50.000.000,00 ; 

V3 = (TX3÷252) × PLD-1 

TX3: 0,175% (zero virgula cento e setenta e cinco por cento) sobre o patrimônio de  R$ 
50.000.001,00  a R$ 100.000.000,00; 

V4 = (TX4÷252) × PLD-1 

TX4: 0,15% (zero virgula quinze por cento) sobre o patrimônio de  R$ 100.000.001,00  a R$ 
150.000.000,00; 

V5 = (TX5÷252) × PLD-1 

TX5: 0,125% (zero virgula cento e vinte e cinco por cento) sobre o patrimônio de  R$ 
150.000.001,00  a R$ 200.000.000,00; 

V6 = (TX6÷252) × PLD-1 

TX6: 0,10% (zero virgula dez por cento) sobre o patrimônio acima de R$ 200.000.000,00; 

PLD-1: Patrimônio Líquido do Fundo no dia útil imediatamente anterior à data de pagamento da taxa 
de administração; 
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(c) Remuneração da Consultora Especializada: Pelo serviço de consultoria especializada, a 
Consultoria Especializada receberá do Fundo, uma remuneração equivalente ao valor 
mensal de R$ 13.000,00 (treze mil reais). 

 
(d) Remuneração do Custodiante: Pelos serviços de custódia, o Custodiante receberá do Fundo 

uma remuneração equivalente ao percentual de 0,16% a.a. (dezesseis centésimos por cento 
ao ano) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, considerando o valor mínimo de R$ 8.000,00 
(oito mil reais) mensais, caso o percentual acima não atinja este valor mínimo; 

 

A Taxa de Administração será paga no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês da prestação 
dos serviços, sendo calculada e provisionada todo Dia Útil à razão de 1/252 (um inteiro e duzentos 
e cinquenta e dois avos). 

Os valores mínimos mensais acordados no parágrafo primeiro acima serão reajustados anualmente, 
contando-se sempre da data da primeira integralização de contas do Fundo, pelo IGPM/FGV. 
 
A Administradora não receberá taxa de performance. 

Constituem encargos do Fundo, além da taxa de administração acima descrita, as seguintes 
despesas (os "Encargos do Fundo"): 

a) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que 
recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo; 
 

b) despesas com impressão, expedição e publicação de relatórios, formulários e informações 
periódicas previstas no Regulamento ou na regulamentação pertinente; 
 

c) honorários e despesas devidos à contratação dos serviços da Empresa de Auditoria; 
 

d) emolumentos e comissões pagos sobre as operações do Fundo, os quais deverão sempre 
observar condições e parâmetros de mercado; 
 

e) honorários de advogados, custas e despesas correlatas feitas em defesa dos interesses do 
Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação, caso o mesmo venha a ser vencido; 
 

f) quaisquer despesas inerentes à constituição ou liquidação do Fundo ou à realização de 
Assembleia Geral; 
 

g) taxas de custódia dos ativos integrantes da carteira do Fundo; 
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h) despesas com a contratação da Agência de Classificação de Risco, se for o caso; 
 

i) despesas de registro do Fundo em bolsa de valores e mercado de balcão organizado, 
conforme a legislação aplicável, se for o caso; 
 

j) despesas, emolumentos e comissões incorridos com a abertura e manutenção da Conta de 
Arrecadação e da Conta do Fundo;  
 

k) despesas com o profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses dos 
condôminos, na forma do inciso I do Art. 31 da Instrução CVM 356, se for o caso; e 
 

l) despesas com a contratação de agente de cobrança. 
 
Pela prestação de serviços de agente de cobrança, o Fundo pagará ao Agente de Cobrança uma 
remuneração mensal, conforme o Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança, celebrado entre 
o Fundo e o Agente de Cobrança. 

Quaisquer despesas não previstas neste Capítulo como Encargos do Fundo correrão por conta da 
Administradora. 

 


