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FUNDO/EMISSOR 
PRIMEPAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS FINANCEIRO 

CNPJ 26.913.825/0001-90 

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

ADMINISTRADOR Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda 

GESTOR Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. 

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, através da 
aplicação preponderante dos recursos do FUNDO na aquisição de 
Direitos de Crédito elegíveis, de acordo com os critérios de 
composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente, 
no Regulamento. 

PÚBLICO ALVO 
As cotas do Fundo são destinadas a subscrição por 1 (um) único 
investidor, ou por grupo de investidores ligados por interesse 
único e indissociável, limitados a até 50 investidores profissionais. 
 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
(Risco global/equivalente) 

Cotas Sêniores: B-; 

Cotas Subordinadas Mezanino: CCC; 

Cotas Subordinadas Júniores: CCC. 

CLASSIFICAÇÃO DO 
PRODUTO 

Cotas Sêniores: Arrojado; 

Cotas Subordinadas Mezanino: Agressivo; 

Cotas Subordinadas Júniores: Agressivo. 

CONDIÇÕES DE RESGATE Poderá ser feito a qualquer tempo. 

CARÊNCIA PARA RESGATE E 
PRAZO DE OPERAÇÃO Poderá ser feito a qualquer tempo. 

TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL 

IOF: Atualmente, somente haverá incidência de IOF na hipótese de 
resgate das Cotas do Fundo antes de 30 (trinta) dias a contar da 
data do investimento no FUNDO. A alíquota do IOF é regressiva, 
sendo inicialmente de 1% (um por cento) do valor do resgate, 
limitada a 96% (noventa e seis por cento) do rendimento da 
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aplicação. Este limite diminuirá em função do prazo decorrido, 
zerando no trigésimo dia após o investimento. 

IMPOSTO DE RENDA: O imposto de renda aplicável ao Cotista do 
FUNDO tomará por base um evento financeiro que caracteriza o 
auferimento de rendimento e a sua consequente tributação, qual 
seja, o resgate de Cotas.  

 

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: 

 

FATORES DE RISCO: 

1) Risco de Mercado: consiste no risco de flutuação dos preços e da rentabilidade dos Ativos 
do Fundo, os quais são afetados por diversos fatores de mercado, como liquidez, crédito, 
alterações nas políticas econômicas, podendo gerar reavaliação de alguns Ativos. 

2) Risco de Crédito: consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento pelos 
emissores e coobrigados dos ativos ou pelas contrapartes das operações do FUNDO, 
podendo ocasionar, conforme o caso, a redução dos ganhos ou mesmo perdas financeiras 
até o valor das operações contratadas.  
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3) Risco de Liquidez: consiste no risco de redução ou inexistência de demanda pelos Ativos 
integrantes da carteira do FUNDO nos respectivos mercados em que são negociados, 
devido a condições específicas atribuídas a esses Ativos ou aos próprios mercados em que 
são negociados. 

4) Riscos de Concentração: os Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo FUNDO serão 
cedidos exclusivamente pela Cedente. A aquisição de Direitos Creditórios originados pela 
Cedente pode comprometer a continuidade do FUNDO, em função da não continuidade 
das operações regulares da Cedente e da capacidade desta de originar os Direitos 
Creditórios.  

5) Demais Riscos: o FUNDO também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos 
alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras 
aplicáveis aos Ativos Financeiros integrantes da carteira do FUNDO, alteração na política 
econômica, decisões judiciais, etc. 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

A ADMINISTRADORA receberá pelos serviços de administração da carteira do FUNDO uma taxa de 
administração incidente sobre o Patrimônio Líquido ou ainda um valor mínimo mensal, o que for 
maior, de acordo com a fórmula a seguir. Essa taxa de administração remunerará os serviços de 
administração do FUNDO, de gestão de carteira, consultoria especializada e custódia. 
 
Nos termos do disposto acima, será cobrado do FUNDO:  

I – pelos serviços de administração, o equivalente ao 0 percentual sobre o Patrimônio 
Líquido, conforme tabela abaixo, assegurado o valor mínimo mensal de R$ 11.000,00 (onze 
mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IGP-M;  
 

Faixa De Patrimônio Líquido Do Fundo Remuneração Percentual 

Até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 0,30% a.a 
Entre R$ 50.000.000,01 (cinquenta milhões de reais e um 
centavo) e R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). 0,28% 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). 0,26% a.a 

Acima de R$ 200.000.000,01 (duzentos milhões de reais e 
um centavo) 0,24% a.a 

 
II – pelos serviços de gestão da carteira, análise e seleção de Direitos Creditórios, o 
equivalente a 2% a.a. (dois por cento ao ano) sobre o Patrimônio Líquido, assegurado o 
valor mínimo mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido anualmente pela variação 
positiva do IGP-M; 
 
III – pelos serviços de custódia o equivalente ao percentual sobre o Patrimônio Líquido, 
conforme tabela abaixo, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 7.000,00 (sete mil 
reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IGP-M; e 
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IV – pelos serviços de consultoria especializada, estabelecidos no Contrato de Prestação de 
Serviços de Consultoria, Análise e Seleção de Direitos Creditórios, a remuneração mensal 
será equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais). 

 
A Taxa de Administração é calculada e provisionada por dia útil, com base no percentual referido 
acima sobre o valor diário do patrimônio líquido do FUNDO, e será paga mensalmente até o 5º 
(quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido.  
 
Entende-se por dia útil qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado de âmbito nacional 
ou, ainda, dias em que, por qualquer motivo, não haja expediente bancário ou não funcione o 
mercado financeiro na praça sede da ADMINISTRADORA ou do CUSTODIANTE.  
 
A ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da taxa de administração sejam pagas 
diretamente pelo FUNDO aos prestadores de serviço contratados desde que o somatório dessas 
parcelas não exceda o montante total da taxa de administração informado acima.  
 
O FUNDO não possui taxa de ingresso, taxa de saída ou taxa de performance.  
 
Os valores acima não incluem as despesas previstas na seção “Encargos do Fundo” a serem 
debitadas do FUNDO pela ADMINISTRADORA. 
 
Além da taxa de administração e remuneração do CUSTODIANTE previstas acima, conforme consta 
no Regulamento, o FUNDO terá despesas com o pagamento da taxa de fiscalização da CVM, 
remuneração da empresa de auditoria, da agência de classificação de risco de cotas, se houver, de 
registro de ativos na SELIC e, eventualmente, outras despesas elencadas no Regulamento e neste 
Prospecto, na seção “Encargos do Fundo”, e permitidas pela Instrução CVM 356. 
 
Seu patrimônio e rendimentos auferidos com os ativos e direitos creditórios adquiridos pelo 
FUNDO devem ser utilizados para o pagamento de todas as despesas e resgates de cotas na 
seguinte ordem de prioridade: a) pagamento de encargos do FUNDO; b) provisionamento de 
recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do FUNDO a serem incorridos no mês 

Faixa De Patrimônio Líquido Do Fundo 
Remuneração 
Percentual  

Até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 0,20% a.a 

Entre R$ 50.000.000,01 (cinquenta milhões de reais e um 
centavo) e R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). 

0,18% 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). 

0,16% a.a 

Acima de R$ 200.000.000,01 (duzentos milhões de reais e um 
centavo) 

0,14% a.a 
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calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o respectivo 
provisionamento; c) remuneração prioritária das Cotas Seniores, conforme definida no 
Regulamento; d) devolução aos titulares das Cotas Seniores dos valores aportados ao FUNDO por 
meio de resgate de Cota específica; e) remuneração prioritária das Cotas Subordinadas Mezaninos, 
conforme definidas no Regulamento; f) devolução aos titulares das Cotas Subordinadas Juniores 
dos valores aportados ao FUNDO por meio de resgate de Cota específica; g) provisionamento de 
recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção do FUNDO, para pagamento das despesas 
relacionadas à liquidação e extinção do FUNDO, e em valores compatíveis com o montante destas 
despesas, se estas se fizerem necessárias, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento 
de suas atividades; e h) pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas Subordinadas 
Juniores. 
 

  

 

 

 

 


