PROSPECTO DA 1ª DISTRIBUIÇÃO DE COTAS SENIORES (“COTAS SENIORES”) E DE COTAS SUBORDINADAS
MEZANINO DA CLASSE I (“COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA CLASSE I”) DO

SUL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
ABERTO MULTISSETORIAL
CNPJ nº 23.956.882/0001-69 (“Fundo”)

R$25.500.000,00

no montante de até

R$8.000.000,00

em relação às Cotas Seniores

em relação às Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I

Registro CVM da 1ª distribuição de Cotas Seniores:
CVM/SRE/RFD/2016/003, concedido em 30 de março de 2016

Registro CVM da 1ª distribuição de Cotas Subordinadas Mezanino da
Classe I: CVM/SRE/RFD/2016/004, concedido em 30 de março de 2016

Classificação definitiva de risco das Cotas Seniores:
brA (sf), conferida pela Standard and Poor’s
Código ISIN das Cotas Seniores: BRSUR5CTF008
Valor unitário das Cotas Seniores, na Data de Subscrição Inicial: R$50.000,00
Quantidade de Cotas Seniores: 510

Classificação definitiva de risco das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I: BBB-(fe)
de Longo Prazo e CP3(fe) de Curto Prazo, conferida pela Liberum Ratings
Código ISIN das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I: BRSUR5CTF016
Valor unitário das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I, na Data de Subscrição
Inicial: R$50.000,00
Quantidade de Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I: 160

Classificação ANBIMA: FIDC Fomento Mercantil
Registro de funcionamento do Fundo: 798-6, concedido em 14 de março de 2016
O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS COTAS SENIORES E AS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA CLASSE I.
O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento aos seus cotistas por meio do investimento dos recursos do Fundo, preponderantemente, na aquisição de direitos de crédito originados
de operações nos segmentos industrial, comercial, imobiliário e de prestação de serviços, representados por duplicatas, cheques ou notas promissórias, nos termos legislação aplicável
e do regulamento do Fundo (“Regulamento”).
As Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I serão objeto de distribuição pública (“Oferta”), nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, sob o
regime de melhores esforços, em mercado de balcão não organizado, exclusivamente no mercado brasileiro.
A Oferta será conduzida pela SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355,
3º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 62.285.390/0001-40, na qualidade de instituição líder da Oferta (“Coordenador Líder”).
A meta de remuneração das Cotas Seniores será equivalente à apropriação diária, sob a forma de capitalização composta, com base em um ano de 252 dias úteis, de 130%
da variação acumulada da Taxa DI Over (Extra-Grupo), calculada e divulgada pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“Taxa DI”). A meta de remuneração das Cotas
Subordinadas Mezanino da Classe I será equivalente à apropriação diária, sob a forma de capitalização composta, com base em um ano de 252 dias úteis, de 165% da Taxa
DI.
O Fundo é administrado pela SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355,
3º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 62.285.390/0001-40 (“Administradora”). O Fundo pagará, mensalmente, a título de taxa de administração, (a) 0,20% do patrimônio líquido
do Fundo ao ano à Administradora, observada a remuneração mensal mínima de R$6.000,00; (b) 0,10% do patrimônio líquido do Fundo ao ano à gestora abaixo
identificada; e (c) até 7% do patrimônio líquido do Fundo ao ano à consultora especializada abaixo identificada, observada a remuneração mínima de 2% do patrimônio
líquido do Fundo ao ano, totalizando até 7,3% do patrimônio líquido do Fundo ao ano. Adicionalmente, o Fundo pagará ao Custodiante remuneração mensal equivalente a
R$13.000,00 e ao Agente de Cobrança remuneração mensal equivalente a R$1.500,00.
A constituição do Fundo foi aprovada por deliberação da Administradora, datada de 11 de dezembro de 2015, registrada no 6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoal Jurídica da Capital do Estado do São Paulo, em 15 de dezembro de 2015, sob o nº 1.786.934. A emissão das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I foi
aprovada por deliberação da Administradora, datada de 19 de fevereiro de 2016, registrada no 6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoal Jurídica da Capital do
Estado do São Paulo, em 25 de fevereiro de 2016, sob o nº 1.791.115. O inteiro teor do Regulamento foi aprovado por deliberação da Administradora, datada de 14 de junho de 2016,
registrada no 6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoal Jurídica da Capital do Estado do São Paulo, em 17 de junho de 2016, sob o nº1.800.033. O Fundo é regido
pelas disposições do Regulamento, pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.907, de 29 de novembro de 2001, pela Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, e
pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.
O investimento no Fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que a gestora abaixo identificada mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação
de possibilidade de perdas para o Fundo e para o investidor. O Fundo não conta com garantia da Administradora, da gestora, do custodiante, da consultora especializada ou do agente de
cobrança abaixo identificados, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
O Fundo apresenta risco de liquidez associado às características dos seus ativos e às regras estabelecidas para a solicitação e a liquidação de resgates.
As Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I não serão negociadas em bolsa de valores ou em sistema de mercado de balcão, não podendo ser assegurada a
disponibilidade de informações sobre os preços praticados ou sobre os negócios realizados.
O Fundo pode investir em carteira de direitos creditórios diversificada, com natureza e características distintas. Dessa forma, o desempenho da carteira pode apresentar variação de
comportamento ao longo da existência do Fundo.
As informações contidas neste prospecto estão em consonância com o Regulamento, mas não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa tanto deste prospecto quanto do
Regulamento, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo do Fundo, à sua política de investimento e aos fatores de risco a que o Fundo está exposto.
Somente investidores autorizados, conforme definidos no Regulamento e neste prospecto, podem adquirir as Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I.
O FUNDO PODERÁ REALIZAR APLICAÇÕES QUE COLOQUEM EM RISCO PARTE OU A TOTALIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 33 A 41 DO PRESENTE PROSPECTO.
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo, a Oferta e este prospecto poderão ser obtidas junto à Administradora, ao Coordenador Líder e à CVM.
LEIA O PRESENTE PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA. VEJA OUTROS AVISOS IMPORTANTES NA PÁGINA 1 DESTE PROSPECTO.
Este prospecto foi preparado com as informações necessárias ao atendimento das disposições do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
os Fundos de Investimento, bem como das normas emanadas da CVM. A autorização para funcionamento e/ou venda das cotas do Fundo não implica, por
parte da CVM ou da ANBIMA, garantia de veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, da Administradora ou das
demais instituições prestadoras de serviços.

ADMINISTRADORA, COORDENADOR LÍDER
E ESCRITURADOR DAS COTAS

CONSULTORA ESPECIALIZADA E AGENTE DE COBRANÇA

GESTORA

CUSTODIANTE

AUDITOR INDEPENDENTE

ASSESSORIA JURÍDICA

A data deste prospecto é 30 de junho de 2016.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco.)

AVISOS ADICIONAIS
A carteira de ativos do Fundo pode possuir prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o
que pode levar a uma maior oscilação no valor da cota do Fundo se comparada à de fundos similares com
prazo inferior.
O tratamento tributário aplicável ao investidor do Fundo depende do período de aplicação do investidor, bem
como do prazo médio dos ativos que compõem sua carteira. Não há garantias de que a alíquota aplicável,
quando do resgate das cotas do Fundo, será a menor dentre as previstas pela legislação vigente.
Não há garantia de que o Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Para informações adicionais sobre a tributação aplicável ao Fundo e aos seus cotistas, os investidores devem
ler a seção “Regras de Tributação do Fundo”, nas páginas 71 a 75 deste prospecto.
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GLOSSÁRIO
Para os fins deste prospecto, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo daquelas que forem
estabelecidas no corpo do presente documento:
Administradora

SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A., instituição
financeira autorizada pela CVM para o exercício
profissional de administração de carteiras de valores
mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 1.498, de 28
de agosto 1990, com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355,
3º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 62.285.390/0001-40,
ou sua sucessora a qualquer título

Agência Classificadora de Risco
Mezanino

Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda., agência
classificadora de risco especializada contratada pelo
Fundo, responsável pela avaliação de risco das Cotas
Subordinadas Mezanino da Classe I, com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira
Paulista, nº 530, 10º andar, conjunto 103, inscrita no CNPJ
sob o nº 14.222.571/0001-85, ou sua sucessora a
qualquer título

Agência Classificadora de Risco Sênior

Standard and Poor’s Ratings do Brasil Ltda., agência
classificadora de risco especializada contratada pelo
Fundo, responsável pela avaliação de risco das Cotas
Seniores, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201,
conjuntos 181 e 182, inscrita no CNPJ sob o nº
02.295.585/0001-40, ou sua sucessora a qualquer título

Agente de Cobrança

Sul Brasil Securitizadora S.A., com sede na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoro, nº
630, conjunto 802, Centro, CEP 80010-912, inscrita no
CNPJ sob o nº 09.602.719/0001-77, ou sua sucessora a
qualquer título

Agente de Recebimento

Instituição Autorizada contratada pelo Custodiante para
realizar (a) a cobrança escritural dos boletos bancários
para pagamento, pelos Devedores, dos respectivos
Direitos Creditórios Cedidos; e (b) a guarda e a
verificação dos Documentos Comprobatórios dos Direitos
Creditórios Cedidos representados por cheques

Alocação Mínima

Percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) do
Patrimônio Líquido a ser mantido em Direitos Creditórios

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais

Assembleia Geral

Assembleia geral de Cotistas, ordinária ou extraordinária

Ativos Financeiros

Ativos indicados no item 9.3 do Regulamento e na seção
“Características do Fundo”, sob o título “Composição e
Diversificação da Carteira do Fundo”, do presente
Prospecto, que poderão compor o Patrimônio Líquido

Auditor Independente

Ernst & Young Auditores Independentes S/S, empresa de
auditoria independente credenciada junto à CVM, com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, torre
I, 5º e 6º andares, inscrita no CNPJ sob o nº
61.366.936/0001-25, ou sua sucessora a qualquer título
7

Aviso de Desenquadramento

Correspondência a ser enviada pela Administradora aos
Cotistas titulares das Cotas Subordinadas, na hipótese de
desenquadramento da Subordinação Sênior ou da
Subordinação Mezanino, conforme o caso

BACEN

Banco Central do Brasil

Cedente

Pessoa jurídica que cede Direitos Creditórios ao Fundo,
nos termos do respectivo Contrato de Cessão

CETIP

CETIP S.A. – Mercados Organizados

CMN

Conselho Monetário Nacional

Condições de Cessão

Condições para cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo,
conforme estabelecidas na cláusula 11 do Regulamento e
na seção “Características do Fundo”, sob o título
“Condições de Cessão”, do presente Prospecto

Consultora Especializada

Sul Brasil Securitizadora S.A., com sede na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoro, nº
630, conjunto 802, Centro, CEP 80010-912, inscrita no
CNPJ sob o nº 09.602.719/0001-77, ou sua sucessora a
qualquer título

Conta de Arrecadação

Conta de titularidade do Fundo, mantida em uma
Instituição Autorizada, movimentada pelo Custodiante, na
qual são recebidos os recursos relativos aos Direitos
Creditórios Cedidos e aos Ativos Financeiros integrantes
da carteira do Fundo

Conta do Fundo

Conta de titularidade do Fundo, movimentada pelo
Custodiante, utilizada para movimentação dos recursos
do Fundo, inclusive, mas sem a tanto se limitar, para o
pagamento das despesas e dos encargos do Fundo

Contrato de Cessão

Contrato celebrado entre o Fundo, representado pela
Administradora, e cada Cedente, com interveniência e
anuência da Consultora Especializada, no qual são
estabelecidos os termos e as condições da cessão dos
Direitos Creditórios ao Fundo

Contrato de Cobrança

Contrato para realização da cobrança extrajudicial ou
judicial dos Direitos Creditórios Cedidos vencidos e não
pagos, celebrado entre o Fundo, representado pela
Administradora, e o Agente de Cobrança

Contrato de Consultoria

Contrato para prestação dos serviços de consultoria
especializada, celebrado entre o Fundo, representado pela
Administradora, e a Consultora Especializada

Contrato de Custódia

Contrato para prestação dos serviços de custódia e
controladoria dos ativos do Fundo, celebrado entre o
Fundo, representado pela Administradora, e o
Custodiante

Contrato de Gestão

Contrato para prestação dos serviços de gestão
profissional da carteira do Fundo, celebrado entre o
Fundo, representado pela Administradora, e a Gestora

Coordenador Líder

SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A., com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
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Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar, inscrita no
CNPJ sob o nº 62.285.390/0001-40
Cotas

Em conjunto ou isoladamente, as Cotas Seniores e as
Cotas Subordinadas

Cotas Seniores

As Cotas que não se subordinam às demais para efeito de
resgate e distribuição dos rendimentos da carteira do
Fundo, nos termos do Regulamento

Cotas Subordinadas

Em conjunto ou isoladamente, as Cotas Subordinadas
Mezanino e as Cotas Subordinadas Júniores

Cotas Subordinadas Júniores

As Cotas que se subordinam às Cotas Seniores e às Cotas
Subordinadas Mezanino para efeitos de resgate e
distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo, e que
são divididas em 2 (duas) classes distintas, a saber: (a)
Cotas Subordinadas Júniores da classe A; e (b) Cotas
Subordinadas Júniores da classe B

Cotas Subordinadas Mezanino

Cotas que se subordinam às Cotas Seniores para efeitos
de resgate e distribuição dos rendimentos da carteira do
Fundo, mas que, para os mesmos efeitos, não se
subordinam às Cotas Subordinadas Júniores

Cotas Subordinadas Mezanino da
Classe I

Cotas Subordinadas Mezanino da classe I de emissão do
Fundo

Cotista

Tanto o titular de Cotas Seniores como o titular de Cotas
Subordinadas, sem distinção

Critérios de Elegibilidade

Critérios para seleção dos Direitos Creditórios para
aquisição pelo Fundo, que devem ser verificados pelo
Custodiante, estabelecidos na cláusula 12 do
Regulamento e na seção “Características do Fundo”, sob o
título “Critérios de Elegibilidade”, do presente Prospecto

Custodiante

Banco Paulista S.A., instituição financeira com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 2º andar, inscrita no
CNPJ sob o nº 61.820.817/0001-09, ou seu sucessor a
qualquer título

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

Data de Cessão

Data da efetiva cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo,
mediante o pagamento do preço definido no respectivo
Contrato de Cessão

Data de Pagamento

Uma das 4 (quatro) datas para pagamento do resgate
solicitado das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas
Mezanino, a saber: (a) 1º de janeiro de cada ano; (b) 1º
de abril de cada ano; (c) 1º de julho de cada ano; ou (d)
1º de outubro de cada ano

Data de Subscrição

Com relação a cada Cota Sênior ou cada Cota Subordinada
Mezanino, data de sua subscrição e integralização pelo
Cotista

Data de Subscrição Inicial

Data da 1ª (primeira) subscrição e integralização de Cotas
de determinada classe
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Devedor

Pessoa física ou jurídica que adquire produtos ou contrata
serviços com o Cedente e é devedora do Direito Creditório

Dia Útil

Qualquer dia que não seja sábado, domingo, feriado
nacional ou, ainda, dia em que, por qualquer motivo, não
houver expediente bancário ou não funcionar o mercado
financeiro em âmbito nacional

Direitos Creditórios

Direitos creditórios originados pelos Cedentes, adquiridos
ou que podem ser adquiridos pelo Fundo, incluindo
Direitos Creditórios Cedidos

Direitos Creditórios Cedidos

Direitos Creditórios cedidos ao Fundo pelos Cedentes

Disponibilidades

Recursos em caixa ou em Ativos Financeiros de liquidez
diária

Documentos Comprobatórios

Documentação que evidencia o lastro dos Direitos
Creditórios

Eventos de Avaliação

Eventos definidos no Regulamento e na seção “Cotas do
Fundo”, sob o título “Eventos de Avaliação”, do presente
Prospecto, cuja ocorrência enseja a imediata convocação
da Assembleia Geral para deliberar se os mesmos deverão
ser considerados Eventos de Liquidação Antecipada

Eventos de Liquidação Antecipada

Eventos definidos no Regulamento e na seção “Cotas do
Fundo”, sob o título “Eventos de Liquidação Antecipada”,
do presente Prospecto, cuja ocorrência enseja a imediata
convocação da Assembleia Geral para deliberar sobre os
procedimentos de liquidação do Fundo

Fundo

Sul Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aberto Multissetorial

Gestora

Tercon Investimentos Ltda., sociedade autorizada pela
CVM para o exercício profissional de administração de
carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato
Declaratório nº 9.815, de 28 de abril de 2008, com sede
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Américo Brasiliense, nº 1.765, conjunto 32, inscrita no
CNPJ sob o nº 09.121.454/0001‐95, ou sua sucessora a
qualquer título

Grupo Econômico

Em relação a qualquer Cedente ou Devedor, seus
controladores, sociedades por ele direta ou indiretamente
controladas, coligadas ou sob controle comum, incluindo
sociedades controladas por familiares até o 2º (segundo)
grau do Cedente ou Devedor, ou de seus controladores,
conforme o caso

Índice de Inadimplência

Resultado da divisão do (a) somatório (1) do montante
de Direitos Creditórios Cedidos que se encontrem, em
determinado mês, vencidos e não pagos por período
superior a 60 (sessenta) dias contados da data de seu
vencimento; e (2) do montante de Direitos Creditórios
Cedidos que tenham sido pagos, no mesmo mês, com
atraso superior a 60 (sessenta) dias contados da data de
seu vencimento; pelo (b) montante total de Direitos
Creditórios Cedidos com data de vencimento no mês em
questão
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Índice de Liquidez

Índice de liquidez da carteira do Fundo, apurado nos
termos do item 18.2 do Regulamento e na seção “Cotas do
Fundo”, sob o título “Reserva de Pagamento e Índice de
Liquidez”, do presente Prospecto

Índice de Pagamento ao Cedente

Resultado da divisão do (a) montante de Direitos
Creditórios Cedidos cujos pagamentos foram realizados,
pelos Devedores, diretamente aos respectivos Cedentes,
em determinado mês; pelo (b) valor presente da carteira
de Direitos Creditórios Cedidos, calculado pelo
Custodiante, nos termos do item 19.2 do Regulamento, no
1º (primeiro) Dia Útil de referido mês

Índice de Recompra

Resultado da divisão do (a) montante de Direitos
Creditórios Cedidos recomprados pelos respectivos
Cedentes, em determinado mês; pelo (b) valor da carteira
de Direitos Creditórios Cedidos, no 1º (primeiro) Dia Útil
de referido mês

Instituição Autorizada

Instituições
financeiras
nacionais
que
tenham
classificação de risco equivalente ou superior à
classificação de risco das Cotas Seniores

Investidores Autorizados

Investidores qualificados, conforme definidos no artigo
9º-B da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de
2013, e os demais investidores autorizados pela
regulamentação em vigor para adquirir as Cotas

Lista de Prestadores de Serviços

Lista contendo a identificação de todos os prestadores de
serviços, indicados pela Consultora Especializada e
contratados diretamente pelo Fundo para buscar e
intermediar as ofertas de Direitos Creditórios para cessão
por potenciais Cedentes ao Fundo. A Lista de Prestadores
de Serviços deverá ser elaborada nos moldes do Anexo VII
ao Regulamento

Meta de Remuneração Mezanino

Meta de remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino
da Classe I, determinada através da apropriação diária,
sob a forma de capitalização composta, com base em um
ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, de
165% (cento e sessenta e cinco por cento) da Taxa DI

Meta de Remuneração Sênior

Meta de remuneração das Cotas Seniores, determinada
através da apropriação diária, sob a forma de
capitalização composta, com base em um ano de 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, de 130% (cento
e trinta por cento) da Taxa DI

Oferta

A presente distribuição pública de Cotas Seniores e de
Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I

Patrimônio Líquido

Patrimônio líquido do Fundo, equivalente ao valor dos
recursos em caixa acrescido do valor dos Direitos
Creditórios Cedidos e dos Ativos Financeiros integrantes
da carteira do Fundo, deduzidas as exigibilidades

Período de Solicitação de Resgate

Cada período em que os Cotistas titulares das Cotas
Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino poderão
solicitar o resgate de suas Cotas, conforme estabelecido
no item 17.2 do Regulamento e na seção “Cotas do
Fundo”, sob o título “Resgate das Cotas Seniores e das
Cotas Subordinadas Mezanino”, do presente Prospecto
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Política de Cobrança

Política de cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos
inadimplidos, adotada pelo Agente de Cobrança, conforme
o Anexo III ao Regulamento e a seção “Direitos
Creditórios”, sob o título “Cobrança dos Direitos
Creditórios, Inclusive Inadimplidos”, do presente
Prospecto

Política de Crédito

Política de concessão de crédito, adotada pela Consultora
Especializada, para análise dos Direitos Creditórios e dos
respectivos Cedentes e Devedores, conforme o Anexo II
ao Regulamento e a seção “Direitos Creditórios”, sob o
título “Processo de Originação e Política de Concessão de
Crédito”, do presente Prospecto

Prazo de Carência

Prazo de carência de 150 (cento e cinquenta) dias a
contar da respectiva Data de Subscrição, após o qual o
Cotista poderá solicitar o resgate de sua Cota Sênior ou de
sua Cota Subordinada Mezanino, conforme o caso,
observados os procedimentos descritos no Regulamento e
no presente Prospecto

Prospecto

O presente prospecto da Oferta

Regulamento

Regulamento do Fundo, conforme Anexo I ao presente
Prospecto

Reserva de Pagamento

Reserva para pagamento das Cotas cujo resgate tenha
sido solicitado, na respectiva Data de Pagamento,
conforme estabelecido no item 18.1 do Regulamento e na
seção “Cotas do Fundo”, sob o título “Reserva de
Pagamento e Índice de Liquidez”, do presente Prospecto

RFB

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Subordinação Mezanino

Relação mínima admitida entre (a) o valor total das Cotas
Subordinadas Júniores em circulação; e (b) o Patrimônio
Líquido, prevista no item 15.6.5 do Regulamento e na
seção “Cotas do Fundo”, sob o título “Regras de
Movimentação”, do presente Prospecto

Subordinação Sênior

Relação mínima admitida entre (a) o valor total das Cotas
Subordinadas em circulação; e (b) o Patrimônio Líquido,
prevista no item 15.6.1 do Regulamento e na seção “Cotas
do Fundo”, sob o título “Regras de Movimentação”, do
presente Prospecto

Suplemento

Documento elaborado nos moldes do Anexo V e do Anexo
VI ao Regulamento e que consta do Anexo I ao presente
Prospecto, contendo a Meta de Remuneração Sênior e a
Meta de Remuneração Mezanino

Taxa de Administração

Remuneração devida nos termos do item 6.1 do
Regulamento e da seção “Prestadores de Serviços”, sob o
título “Remuneração da Administradora”, do presente
Prospecto

Taxa DI

Variação acumulada da Taxa DI Over (Extra-Grupo),
calculada e divulgada pela CETIP

Taxa Média de Desconto

Taxa média de desconto utilizada na aquisição, pelo
Fundo, dos Direitos Creditórios Cedidos, calculada nos
termos do item 10.5 do Regulamento e da seção “Direitos
12

Creditórios”, sob o título “Taxa Média de Desconto”, do
presente Prospecto
Terceiros Relacionados

(a) qualquer pessoa jurídica que seja, direta ou
indiretamente, controladora de ou controlada por, ou que
esteja sob controle comum com a Consultora
Especializada; (b) qualquer pessoa física que tenha
participação societária superior a 10% (dez por cento) na
Consultora Especializada ou em qualquer das pessoas
jurídicas referidas em (a) acima; ou (c) qualquer fundo de
investimento que tenha, como titular da totalidade das
cotas de sua emissão, a Consultora Especializada e/ou
qualquer das pessoas indicadas em (a) ou (b) acima

Termo de Cessão

Termo de cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo,
elaborado conforme previsto em cada Contrato de Cessão
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IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER, DA ADMINISTRADORA
E DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS
Coordenador Líder,
Administradora e escriturador
das Cotas

SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar
São Paulo – SP
At.: Sr. Daniel Doll Lemos
Telefone: (11) 3299-2001
Fax: (11) 3299-2184
Correio eletrônico: daniel@socopa.com.br
www.socopa.com.br

Gestora

Tercon Investimentos Ltda.
Rua Américo Brasiliense, nº 1.765, conjunto 32
São Paulo – SP
At.: Sr. Luiz Fernando Conte Vasconcellos
Telefone: (11) 5181-5841
Fax: (11) 5181-5841
Correio eletrônico: lfernando@terconbr.com.br
www.terconbr.com.br

Custodiante

Banco Paulista S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 2º andar
São Paulo – SP
At.: Sr. Sidney Sartori Garcia
Telefone: (11) 3299-2346
Fax: (11) 3299-2184
Correio eletrônico: sidney.garcia@bancopaulista.com.br
www.bancopaulista.com.br

Consultora Especializada e
Agente de Cobrança

Sul Brasil Securitizadora S.A.
Rua Marechal Deodoro, nº 630, conjunto 802, Centro
80010-912 – Curitiba – PR
At.: Sr. Alexandre Silveira
Telefone: (41) 3044 8900
Fax: (41) 3044 8900
Correio eletrônico: alexandre@sulbrasilfidc.com.br
www.sulbrasilfidc.com.br

Auditor Independente

Ernst & Young Auditores Independentes S/S
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, torre I, 5º
e 6º andares
São Paulo – SP
At.: Sr. Hugo Gouvea
Telefone: (11) 2573 4125
Fax: (11) 2573 4125
Correio eletrônico: hugo.gouvea@br.ey.com
www.ey.com/BR/pt/Home

Agência Classificadora de Risco
Sênior

Standard and Poor’s Ratings do Brasil Ltda.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, conjuntos 181 e 182
São Paulo – SP
www.standardandpoors.com.br

15

Agência Classificadora de Risco
Mezanino

Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda.
Rua Bandeira Paulista, nº 530, 10º andar, conjunto 103
São Paulo – SP
At.: Sr. Rodrigo Indiani
Telefone: (11) 3165-4221
Fax: (11) 3165-4221
Correio eletrônico: rodrigo.indiani@liberumratings.com.br
www.liberumratings.com

Consultor Legal

Perlman Vidigal Godoy Advogados
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.306, 6º andar
01451-914 – São Paulo – SP
At.: Sr. Rubens Vidigal Neto
Telefone: (11) 3093-8333
Correio eletrônico: rubens@pvg.com.br
www.pvg.com.br

Entidade Reguladora

Comissão de Valores Mobiliários
Rua Sete de Setembro, nº 111, Centro
Rio de Janeiro – RJ
Telefone e fax: (21) 3233-8686
www.cvm.gov.br
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DECLARAÇÕES DO COORDENADOR LÍDER E DA ADMINISTRADORA
O Coordenador Líder, por meio de seu diretor responsável, Sr. Daniel Doll Lemos, nos termos do artigo 56, §1º
e §5º, da Instrução CVM nº 400/03, declara que (a) este Prospecto (1) foi elaborado de acordo com as
normas pertinentes; e (2) contém as informações relevantes sobre a Oferta, as Cotas Seniores e as Cotas
Subordinadas Mezanino da Classe I, o Fundo, suas atividades e situação econômico-financeira, os riscos
inerentes ao Fundo e quaisquer outras informações relevantes, necessárias ao conhecimento pelos
investidores; e (b) tomou todas as cautelas e agiu com os mais elevados padrões de diligência, respondendo
pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que (1) todas as informações prestadas são verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes; e (2) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da
Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas, que venham a integrar o presente Prospecto, são
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta.
A Administradora, por meio do seu diretor responsável, Sr. Daniel Doll Lemos, nos termos do artigo 56, caput
e §5º, da Instrução CVM nº 400/03, declara que (a) este Prospecto (1) foi elaborado de acordo com as
normas pertinentes; e (2) contém as informações relevantes sobre a Oferta, as Cotas Seniores e as Cotas
Subordinadas Mezanino da Classe I, o Fundo, suas atividades e situação econômico-financeira, os riscos
inerentes ao Fundo e quaisquer outras informações relevantes, necessárias ao conhecimento pelos
investidores; e (b) as informações relativas ao Fundo prestadas por ocasião do registro da Oferta e
fornecidas ao mercado durante a Oferta são verdadeiras, consistentes, de qualidade e suficientes.
Versões assinadas das declarações acima podem ser encontradas no Anexo V a este Prospecto.
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SUMÁRIO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DO FUNDO E DA OFERTA
A presente seção contém informações sobre a Oferta. Para maiores informações, o investidor deve ler as
seções “Características do Fundo” e “Cotas do Fundo” abaixo.
Fundo

Sul Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto
Multissetorial

Forma de Constituição

Condomínio aberto

Cotização

O valor da Cota será o da abertura do respectivo Dia Útil

Regime de Distribuição e
Mercado

Nos termos da Instrução CVM nº 400/03, sob o regime de
melhores esforços de colocação, em mercado de balcão não
organizado, exclusivamente no mercado brasileiro

Direitos Creditórios

Direitos Creditórios representados por duplicatas, cheques ou
notas promissórias, originados por empresas com sede no país
(independentemente de terem como sócios ou acionistas,
diretos ou indiretos, pessoas físicas ou jurídicas residentes ou
sediadas no exterior), que atuem nos setores industrial,
comercial, imobiliário ou de prestação de serviços no Brasil. Os
Direitos Creditórios representados por notas promissórias que
integrarem a carteira do Fundo serão necessariamente
vinculados a instrumentos de confissão de dívida, resultantes da
renegociação dos Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos
entre o Fundo e os respectivos Devedores. O Fundo não
adquirirá novos Direitos Creditórios representados por notas
promissórias. O Fundo pode adquirir Direitos Creditórios
cedidos por sociedade empresária em recuperação judicial ou
extrajudicial, desde que respeitados os limites e as condições
definidos pela CVM. O Fundo adquirirá tão somente Direitos
Creditórios performados, ou seja, Direitos Creditórios
originados de operações em que os Cedentes ou originadores já
tenham cumprido suas respectivas prestações, de modo que não
dependam de qualquer ato dos Cedentes ou originadores para
que sejam exigíveis quando do seu vencimento. O Fundo não
poderá adquirir Direitos Creditórios não performados, ou seja,
Direitos Creditórios que sejam originados de operações de
compra e venda de produtos ou de prestação de serviços a
prazo, cuja exigibilidade ainda dependa do cumprimento de
prestações pelos respectivos Cedentes ou originadores.
Adicionalmente, é expressamente vedado, ao Fundo, adquirir
Direito Creditório que se enquadre em qualquer das hipóteses
previstas no artigo 1º da Instrução CVM nº 444, de 8 de
dezembro de 2006

Volume de Emissão e Valor
Unitário das Cotas Seniores

Emissão de até 510 (quinhentas e dez) Cotas Seniores com valor
unitário de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), na Data de
Subscrição Inicial, perfazendo o volume total de emissão de até
R$25.500.000,00 (vinte e cinco milhões e quinhentos mil reais)

Volume de Emissão e Valor
Unitário das Cotas Subordinadas
Mezanino da Classe I

Emissão de até 160 (cento e sessenta) Cotas Subordinadas
Mezanino com valor unitário de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais), na Data de Subscrição Inicial, perfazendo o volume total
de emissão de até R$8.000.000,00 (oito milhões de reais)

Valor Mínimo de Aplicação por
Investidor

Não há

Valor Máximo de Aplicação por

É admitida a subscrição por um mesmo investidor de todas as
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Investidor

Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I
emitidas. Não haverá, portanto, requisitos de dispersão das Cotas

Taxa de Ingresso

Não há

Meta de Remuneração Sênior

A Meta de Remuneração Sênior será equivalente à apropriação
diária, sob a forma de capitalização composta, com base em um
ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, de 130%
(cento e trinta por cento) da Taxa DI, conforme a fórmula
prevista no Suplemento das Cotas Seniores.
Desde que o Patrimônio Líquido assim permita, as Cotas
Seniores serão valorizadas todo Dia Útil, conforme o disposto na
cláusula 16 do Regulamento e na seção “Cotas do Fundo”, sob o
título “Valorização das Cotas Seniores”, do presente Prospecto. A
valorização das Cotas Seniores ocorrerá a partir do Dia Útil
seguinte à Data de Subscrição Inicial das Cotas Seniores, sendo
que a última valorização ocorrerá na respectiva data de resgate

Meta de Remuneração Mezanino

A Meta de Remuneração Mezanino será equivalente à
apropriação diária, sob a forma de capitalização composta, com
base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis,
de 165% (cento e sessenta e cinco por cento) da Taxa DI,
conforme a fórmula prevista no Suplemento das Cotas
Subordinadas Mezanino da Classe I.
Desde que o Patrimônio Líquido assim permita, as Cotas
Subordinadas Mezanino da Classe I serão valorizadas todo Dia
Útil, conforme o disposto na cláusula 16 do Regulamento e na
seção “Cotas do Fundo”, sob o título “Valorização das Cotas
Subordinadas Mezanino da Classe I”, do presente Prospecto. A
valorização das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I
ocorrerá a partir do Dia Útil seguinte à Data de Subscrição Inicial
das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I, sendo que a última
valorização ocorrerá na respectiva data de resgate

Resgate das Cotas Seniores e das
Cotas Subordinadas Mezanino da
Classe I

Os Cotistas poderão requerer o resgate de suas Cotas, a
qualquer tempo, por meio de solicitação escrita à
Administradora, conforme procedimentos previstos na cláusula
17 do Regulamento e na seção “Cotas do Fundo”, sob o título
“Resgate das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da
Classe I”, do presente Prospecto.
Observado o Prazo de Carência, as solicitações de resgate das
Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I
poderão ser realizadas em qualquer Período de Solicitação de
Resgate:

1.
2.
3.
4.

PERÍODOS DE SOLICITAÇÃO DE RESGATE
1º de janeiro (inclusive) a 31 de março
(inclusive) de cada ano
1º de abril (inclusive) até 30 de junho
(inclusive) de cada ano
1º de julho (inclusive) até 30 de setembro
(inclusive) de cada ano
1º de outubro (inclusive) a 31 de dezembro
(inclusive) de cada ano

Observado o disposto no Regulamento e neste Prospecto, o
resgate das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino
da Classe I será realizado na 2ª (segunda) Data de Pagamento
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subsequente ao Período de Solicitação de Resgate em que for
solicitado o respectivo resgate.
Em cada Data de Pagamento, independentemente da data em
que a respectiva solicitação de resgate foi recebida pela
Administradora, dentro de um mesmo Período de Solicitação de
Resgate, o pagamento aos titulares das Cotas Seniores deverá
ocorrer de forma pro rata em relação ao valor do investimento
de cada Cotista.
Em cada Data de Pagamento, após o pagamento das Cotas
Seniores e observada eventual subordinação existente entre as
diferentes classes de Cotas Subordinadas Mezanino,
independentemente da data em que a respectiva solicitação de
resgate foi recebida pela Administradora, dentro de um mesmo
Período de Solicitação de Resgate, o pagamento aos titulares das
Cotas Subordinadas Mezanino da classe I deverá ocorrer de
forma pro rata em relação ao valor do investimento de cada
Cotista
Valor Mínimo de Resgate

R$50.000,00 (cinquenta mil reais)

Saldo Mínimo de Permanência
no Fundo

R$200.000,00 (duzentos mil reais)

Taxa de Saída

Não há

Prazo de Duração do Fundo

O Fundo terá prazo de duração de 10 (dez) anos, a contar da 1ª
(primeira) Data de Subscrição Inicial do Fundo, podendo esse
prazo ser prorrogado mediante aprovação da Assembleia Geral,
nos termos previstos no Regulamento

Prazo de Distribuição

A colocação das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas
Mezanino da Classe I deverá ser efetuada no prazo máximo de 2
(dois) anos a contar da data da divulgação do anúncio de início
da Oferta, nos termos da decisão proferida no Processo CVM nº
RJ-2007-11393

Publicações

Todas as publicações mencionadas no Regulamento serão feitas
no jornal “DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços”.
Excepcionalmente, as divulgações relativas à Oferta, quais
sejam, os anúncios de início e de encerramento da Oferta, serão
realizadas nos sites da Administradora, do Coordenador Líder e
da CVM indicados no presente Prospecto

Destinação dos Recursos

Os recursos decorrentes da integralização das Cotas Seniores e
das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I serão destinados,
preponderantemente, à aquisição de Direitos Creditórios. A
parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Direitos
Creditórios poderá ser (a) mantida em moeda corrente nacional,
até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais); ou (b) aplicada nos
seguintes Ativos Financeiros: (1) títulos de emissão do Tesouro
Nacional ou do BACEN; (2) operações compromissadas
lastreadas em títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do
BACEN; (3) certificados e recibos de depósito bancário de
emissão de Instituições Autorizadas, com prazo máximo de
vencimento de 30 (trinta) dias; e (4) cotas de fundos de
investimentos administrados por Instituições Autorizadas, cuja
carteira seja composta preponderantemente pelos Ativos
Financeiros listados nos itens (b)(1) a (3) acima
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Classificação Preliminar de Risco
das Cotas Seniores

brA (sf), conferida pela Agência Classificadora de Risco Sênior

Classificação Preliminar de Risco
das Cotas Subordinadas
Mezanino da Classe I

BBB-(fe) de Longo Prazo e CP3(fe) de Curto Prazo, conferida
pela Agência Classificadora de Risco Mezanino

Público Alvo

Investidores Autorizados, ou seja, investidores qualificados,
conforme definidos no artigo 9º-B da Instrução CVM nº 539/13,
e os demais investidores autorizados pela regulamentação em
vigor para adquirir as Cotas
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CONDIÇÕES DA OFERTA
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco.)
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Informações Relativas à Oferta
Oferta
As Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I serão objeto de distribuição pública, nos
termos da Instrução CVM nº 400/03. A Oferta será conduzida pelo Coordenador Líder.
Autorização da Emissão das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I
A emissão das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I foi aprovada por deliberação
da Administradora de 19 de fevereiro de 2016, registrada no 6º Oficial de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoal Jurídica da Capital do Estado do São Paulo, em 25 de fevereiro de 2016, sob
o nº 1.791.115.
Registro da Oferta
A oferta das Cotas Seniores foi registrada na CVM em 30 de março de 2016, sob o nº
CVM/SRE/RFD/2016/003, e a oferta das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I foi registrada na CVM
em 30 de março de 2016, sob o nº CVM/SRE/RFD/2016/004, nos termos da Instrução CVM nº 356/01 e
da Instrução CVM nº 400/03.
Quantidade de Cotas Seniores
A Oferta inicial compreende o total de até 510 (quinhentas e dez) Cotas Seniores.
Quantidade de Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I
A Oferta inicial compreende o total de até 160 (cento e sessenta) Cotas Subordinadas Mezanino da Classe
I.
Valor de Emissão das Cotas Seniores
O valor de emissão das Cotas Seniores foi fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por Cota Sênior, na
Data de Subscrição Inicial das Cotas Seniores, totalizando o montante de até R$25.500.000,00 (vinte e
cinco milhões e quinhentos mil reais). Os procedimentos para subscrição e integralização das Cotas
Seniores estão descritos no título “Distribuição, Subscrição e Integralização das Cotas Seniores e das Cotas
Subordinadas Mezanino da Classe I” abaixo.
Valor de Emissão das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I
O valor de emissão das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I foi fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil
reais) por Cota Subordinada Mezanino da Classe I, na Data de Subscrição Inicial das Cotas Subordinadas
Mezanino da Classe I, totalizando o montante de até R$8.000.000,00 (oito milhões de reais). Os
procedimentos para subscrição e integralização das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I estão
descritos no título “Distribuição, Subscrição e Integralização das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas
Mezanino da Classe I” abaixo.
Destinação dos Recursos
Os recursos decorrentes da integralização das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da
Classe I serão destinados, preponderantemente, à aquisição de Direitos Creditórios. A parcela do
Patrimônio Líquido não alocada em Direitos Creditórios poderá ser (a) mantida em moeda corrente
nacional, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais); ou (b) aplicada nos seguintes Ativos Financeiros: (1)
títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do BACEN; (2) operações compromissadas lastreadas em títulos
de emissão do Tesouro Nacional ou do BACEN; (3) certificados e recibos de depósito bancário de emissão de
Instituições Autorizadas, com prazo máximo de vencimento de 30 (trinta) dias; e (4) cotas de fundos de
investimentos administrados por Instituições Autorizadas, cuja carteira seja composta preponderantemente
pelos Ativos Financeiros listados nos itens (b)(1) a (3) acima.
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Público Alvo e Inadequação do Investimento
Somente Investidores Autorizados poderão adquirir as Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino
da Classe I. Para fins deste Prospecto, são considerados Investidores Autorizados os investidores
qualificados, conforme definidos na regulamentação pertinente, atualmente no artigo 9º-B da Instrução
CVM nº 539/13, que considera como investidores qualificados:
(a)

investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9º-A da Instrução CVM nº 539/13;

(b)

pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a
R$1.000.000,00 (um milhão de reais);

(c)

pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou que possuam
certificações aprovadas pela CVM como requisitos para registro de agentes autônomos de
investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em
relação a seus recursos próprios; e

(d)

clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas que sejam
investidores qualificados.

São também considerados Investidores Autorizados outros investidores eventualmente autorizados pela
regulamentação aplicável a adquirir cotas de fundos de investimento em direitos creditórios.
O Fundo visa a atingir Investidores Autorizados, quer sejam pessoas naturais, jurídicas e/ou investidores
institucionais, que tenham por objetivo o retorno, no médio e longo prazos, de rentabilidade condizente
com a Meta de Remuneração Sênior e a Meta de Remuneração Mezanino, e que estejam dispostos a aceitar
os riscos inerentes à política de investimento do Fundo e a ausência de liquidez decorrente dos prazos
para resgate das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I.
O investimento nas Cotas Seniores e nas Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I não é adequado a
investidores que (a) necessitem de liquidez em prazo inferior ao prazo para pagamento do resgate
estabelecido no Regulamento e na seção “Cotas do Fundo”, sob o título “Resgate das Cotas Seniores e das
Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I”, do presente Prospecto; e (b) não estejam dispostos a correr
risco de crédito de empresas do setor privado.
A Meta de Remuneração Sênior e a Meta de Remuneração Mezanino não representam, nem deverão ser
consideradas, sob qualquer hipótese ou circunstância, como promessa, obrigação, garantia ou sugestão de
rentabilidade aos Cotistas.
Procedimento de Distribuição das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I
O Coordenador Líder colocará publicamente junto aos Investidores Autorizados, exclusivamente no
mercado brasileiro, sob o regime de melhores esforços, (a) até 510 (quinhentas e dez) Cotas Seniores, no
valor total de até R$25.500.000,00 (vinte e cinco milhões e quinhentos mil reais), na Data de Subscrição
Inicial das Cotas Seniores; e (b) até 160 (cento e sessenta) Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I, no
valor total de até R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), na Data de Subscrição Inicial das Cotas
Subordinadas Mezanino da Classe I.
A Oferta será realizada na forma e condições seguintes:
(a)

a subscrição de Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I somente poderá ser
realizada após (1) o registro da Oferta na CVM; (2) a divulgação do anúncio de início da Oferta; e
(3) a divulgação do presente Prospecto aos investidores;

(b)

todos os materiais publicitários relacionados à Oferta deverão ser submetidos à prévia aprovação
da CVM; sem prejuízo do disposto acima, quaisquer documentos de suporte para apresentações
aos Investidores Autorizados serão encaminhados à CVM previamente à sua utilização pelo
Coordenador Líder;

(c)

a distribuição das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I será realizada
em mercado de balcão não organizado, não havendo o recebimento de reservas antecipadas;
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(d)

a Oferta visará exclusivamente a Investidores Autorizados;

(e)

as Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I serão subscritas e integralizadas,
em moeda corrente nacional, pelo valor atualizado da Cota Sênior e da Cota Subordinada
Mezanino da Classe I, conforme o caso, desde a respectiva Data de Subscrição Inicial até o dia da
efetiva integralização;

(f)

a colocação das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I deverá ser
efetuada no prazo máximo de 2 (dois) anos a contar da data da divulgação do anúncio de início da
Oferta, nos termos da decisão proferida no Processo CVM nº RJ-2007-11393; e

(g)

não serão constituídos fundos de liquidez nem celebrados contratos de estabilização de preços
e/ou de garantia de liquidez para as Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I.

O Fundo autorizou o Coordenador Líder a organizar plano de distribuição, que poderá levar em conta suas
relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, devendo o
Coordenador Líder assegurar (a) que o tratamento aos destinatários e aceitantes da Oferta seja justo e
equitativo; e (b) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus respectivos clientes.
Cronograma Tentativo de Etapas da Oferta
Encontra-se abaixo cronograma tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a
partir do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM:
Nº
1.

Evento
Data*
Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
14 de março de 2016
Disponibilização do presente Prospecto nos sites da
2.
14 de março de 2016
Administradora e do Coordenador Líder
3.
Obtenção do registro da Oferta na CVM
30 de março de 2016
4.
Divulgação do anúncio de início da Oferta
30 de junho de 2016
5.
Divulgação do anúncio de encerramento da Oferta
30 de junho de 2018
*Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões,
antecipações ou prorrogações a critério do Coordenador Líder.
Melhores Esforços
A Oferta será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação, nos termos da Instrução CVM nº
400/03.
Início e encerramento da distribuição
A subscrição das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I somente poderá ser
realizada após:
(a)

o registro da Oferta na CVM;

(b)

a divulgação do anúncio de início da Oferta; e

(c)

a divulgação do presente Prospecto aos investidores.

A colocação das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I deverá ser efetuada no
prazo máximo de 2 (dois) anos a contar da data da divulgação do anúncio de início da Oferta, nos termos
da decisão proferida no Processo CVM nº RJ-2007-11393. A Oferta será encerrada (a) ao término do prazo
de colocação; (b) com a colocação da totalidade das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da
Classe I; ou (c) por decisão do Coordenador Líder.
Será admitida a distribuição parcial das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I,
não estando a manutenção da Oferta condicionada à colocação de um montante mínimo de Cotas. Na
hipótese de distribuição parcial, as Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I que não
forem efetivamente subscritas e integralizadas serão canceladas pela Administradora. Em nenhuma
hipótese, haverá captação de recursos por meio de fontes alternativas.
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Após o encerramento da distribuição das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I
deverá ser divulgado anúncio de encerramento da Oferta.
O Coordenador Líder deverá suspender a Oferta, a qualquer momento, na ocorrência de qualquer fato, ato
ou irregularidade que chegue a seu conhecimento e que venha a justificar a suspensão ou o cancelamento
do registro da Oferta.
Divulgação de anúncios relacionados à Oferta
Todas as publicações mencionadas no Regulamento serão feitas no jornal “DCI – Diário Comércio
Indústria & Serviços”.
A Administradora poderá, a seu exclusivo critério, sem a necessidade de convocação de Assembleia Geral
e alteração do Regulamento, alterar o periódico utilizado para efetuar as publicações relativas ao Fundo,
devendo, nesse caso, informar previamente os Cotistas sobre essa alteração.
Excepcionalmente, as divulgações relativas à Oferta, quais sejam, os anúncios de início e de encerramento
da Oferta, serão realizadas nos sites da Administradora, do Coordenador Líder e da CVM indicados no
presente Prospecto.
Manifestação de aceitação ou de revogação da aceitação
A aceitação da Oferta se dá com a assinatura do boletim de subscrição pelo investidor. A revogação da
aceitação pelo investidor, por sua vez, somente poderá ocorrer nas hipóteses de modificação e suspensão
da Oferta, conforme previstas na Instrução CVM nº 400/03, e deverá se dar mediante carta protocolada na
sede do Coordenador Líder até o 5º (quinto) Dia Útil subsequente ao recebimento de comunicação sobre a
modificação ou a suspensão da Oferta.
Modificação, suspensão, cancelamento e prorrogação da Oferta
A presente Oferta poderá ter seus termos modificados ou ser revogada, conforme previsto pela Instrução
CVM nº 400/03, em seus artigos 25 a 27. Tendo sido deferida a modificação, a CVM poderá, por sua
própria iniciativa ou a requerimento do Fundo, prorrogar o prazo da Oferta por até 90 (noventa) dias.
Qualquer modificação da presente Oferta deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos
iguais aos utilizados para a divulgação da Oferta. Os investidores que já tiverem aderido à Oferta, porém,
deverão ser diretamente comunicados, por meio de carta com aviso de recebimento, pelo Coordenador
Líder a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do
recebimento da comunicação, o interesse em manter a aceitação, presumida a manutenção em caso de
silêncio. Adicionalmente, o Coordenador Líder deverá se acautelar e se certificar, no momento do
recebimento das aceitações da Oferta, de que os respectivos manifestantes estão cientes de que a Oferta
original foi alterada e têm conhecimento das novas condições.
A presente Oferta poderá ser suspensa ou cancelada pela CVM, a qualquer tempo, caso esteja se
processando em condições diversas das constantes na legislação aplicável ou no registro concedido pela
CVM, ou caso seja considerada ilegal ou fraudulenta, ainda que obtido o respectivo registro. A Oferta
poderá, ainda, ser cancelada em outras situações, observado o disposto na regulamentação vigente. Nesse
caso, o Fundo deverá dar conhecimento da suspensão ou do cancelamento aos investidores que já tenham
aceitado a Oferta mediante carta com aviso de recebimento, facultando-lhes, na hipótese de suspensão, a
possibilidade de revogar sua aceitação no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento da carta,
presumida a manutenção em caso de silêncio. Não obstante, a comunicação ao mercado da suspensão ou
do cancelamento da Oferta deverá ser efetuada por meio de divulgação de aviso.
Devolução e reembolso aos investidores
Observado o disposto no parágrafo subsequente, terão direito à restituição integral dos valores dados em
contrapartida às Cotas Seniores e às Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I subscritas: (a) todos os
investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento; e (b) os investidores que
tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta.
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Caso a Oferta não seja finalizada por qualquer motivo, os recursos eventualmente depositados por
investidores com relação às Cotas Seniores e às Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I deverão ser
devolvidos aos respectivos depositantes, deduzidos, ainda, os encargos e tributos devidos.
A restituição dos valores devidos aos investidores deverá ocorrer em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da
notificação, por meio de carta com aviso de recebimento, aos investidores ou da divulgação do aviso ao
mercado informando sobre a modificação, a suspensão ou o cancelamento da Oferta, conforme o caso, e
que deverá conter o procedimento de restituição.
Subscrição e Integralização das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I
Os investidores interessados em adquirir Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I
devem contatar o Coordenador Líder e tomar as providências por ele definidas.
O valor unitário das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I será de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), na respectiva Data de Subscrição Inicial.
As Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I serão subscritas e integralizadas pelo
valor atualizado da Cota Sênior e da Cota Subordinada Mezanino da Classe I, conforme o caso, desde a
respectiva Data de Subscrição Inicial até o dia da efetiva integralização.
As Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I serão integralizadas em moeda corrente
nacional, por meio de (a) da CETIP, caso as Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I,
conforme o caso, estejam custodiadas na CETIP; ou (b) transferência eletrônica disponível – TED ou outros
mecanismos de transferência de recursos autorizados pelo BACEN, cabendo ao Coordenador Líder assegurar
a condição de Investidor Autorizado do adquirente das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da
Classe I.
Para o cálculo do número de Cotas Seniores e de Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I a que tem
direito o investidor, não serão deduzidas do valor entregue ao Fundo quaisquer taxas ou despesas.
Não há montante mínimo para as aplicações em Cotas Seniores e em Cotas Subordinadas Mezanino da
Classe I.
É admitida a subscrição por um mesmo investidor de todas as Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas
Mezanino da Classe I emitidas. Não haverá, portanto, requisitos de dispersão das Cotas Seniores e das
Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I.
Por ocasião da subscrição das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I, o investidor
deverá assinar boletim de subscrição e o respectivo termo de ciência de risco e adesão ao Regulamento,
declarando sua condição de Investidor Autorizado. No ato de subscrição, o investidor deverá, ainda,
indicar representante responsável pelo recebimento das comunicações a serem enviadas pela
Administradora ou pelo Custodiante, nos termos do Regulamento, fornecendo os competentes dados
cadastrais, incluindo endereço completo e, caso disponível, endereço eletrônico. Caberá a cada Cotista
informar à Administradora a alteração de seus dados cadastrais.
Valorização das Cotas Seniores e Meta de Remuneração Sênior
Desde que o Patrimônio Líquido assim permita, as Cotas Seniores serão valorizadas todo Dia Útil,
conforme o disposto na cláusula 16 do Regulamento e na seção “Cotas do Fundo”, sob o título “Valorização
das Cotas Seniores”, do presente Prospecto. A valorização das Cotas Seniores ocorrerá a partir do Dia Útil
seguinte à Data de Subscrição Inicial das Cotas Seniores, sendo que a última valorização ocorrerá na
respectiva data de resgate. Para fins do disposto no Regulamento e no presente Prospecto, o valor da Cota
Sênior será o da abertura do respectivo Dia Útil.
A Meta de Remuneração Sênior será equivalente à apropriação diária, sob a forma de capitalização
composta, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, de 130% (cento e trinta
por cento) da Taxa DI, conforme a fórmula prevista no Suplemento das Cotas Seniores:
𝑉𝐶𝑆𝑡 = 𝑉𝐶𝑆𝑡−1 × 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐷𝐼
sendo:
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𝑉𝐶𝑆𝑡 = valor da Cota Sênior, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, na data
𝑡;
𝑉𝐶𝑆𝑡−1 = valor da Cota Sênior, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, na
data 𝑡 − 1; e
𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐷𝐼 = fator correspondente à Taxa DI, na data 𝑡, calculado com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, de acordo com a seguinte expressão:
1

𝐷𝐼𝑡−1 252
𝑆
𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐷𝐼 = 1 + [(1 +
) − 1] ×
100
100
sendo:
𝐷𝐼𝑡−1 = Taxa DI, na data 𝑡 − 1; e
𝑆 = 130.
Valorização das Cotas Subordinadas Mezanino e Meta de Remuneração Mezanino da Classe I
Desde que o Patrimônio Líquido assim permita, as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I serão
valorizadas todo Dia Útil, conforme o disposto na cláusula 16 do Regulamento e na seção “Cotas do
Fundo”, sob o título “Valorização das Cotas Subordinadas Mezanino”, do presente Prospecto. A valorização
das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I ocorrerá a partir do Dia Útil seguinte à Data de Subscrição
Inicial das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I, sendo que a última valorização ocorrerá na
respectiva data de resgate. Para fins do disposto no Regulamento e no presente Prospecto, o valor da Cota
Subordinada Mezanino da Classe I será o da abertura do respectivo Dia Útil.
A Meta de Remuneração Mezanino será equivalente à apropriação diária, sob a forma de capitalização
composta, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, de 165% (cento e
sessenta e cinco por cento) da Taxa DI, conforme a fórmula prevista no Suplemento das Cotas
Subordinadas Mezanino da Classe I:
𝑉𝐶𝑀𝑡 = 𝑉𝐶𝑀𝑡−1 × 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐷𝐼
sendo:
𝑉𝐶𝑀𝑡 = valor da Cota Subordinada Mezanino da Classe I, calculado com 8 (oito) casas decimais,
sem arredondamento, na data 𝑡;
𝑉𝐶𝑀𝑡−1 = valor da Cota Subordinada Mezanino da Classe I, calculado com 8 (oito) casas decimais,
sem arredondamento, na data 𝑡 − 1; e
𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐷𝐼 = fator correspondente à Taxa DI, na data 𝑡, calculado com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, de acordo com a seguinte expressão:
1

𝐷𝐼𝑡−1 252
𝑆
𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐷𝐼 = 1 + [(1 +
) − 1] ×
100
100
sendo:
𝐷𝐼𝑡−1 = Taxa DI, na data 𝑡 − 1; e
𝑆 = 165.
Demonstrativo do Custo da Oferta
Segue abaixo tabela com o custo máximo da distribuição das Cotas Seniores, a ser arcado pelo Fundo:
CUSTOS*

MONTANTE (EM R$)

PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO
VALOR TOTAL DE COLOCAÇÃO*

Comissão de distribuição
214.200,00
0,8400%
Despesas de registro na CVM
163.200,00
0,6400%
Agência Classificadora de Risco Sênior
68.052,60
0,2669%
Assessores legais
30.000,00
0,1176%
ANBIMA
3.132,00
0,0122%
Impressões, publicações e material
6.235,50
0,0244%
publicitário
Total
484.820,10
1,9011%
*Considerando a colocação da totalidade das Cotas Seniores.
**Considerando a cotação para compra de dólar americano (R$3,7807), divulgada pelo BACEN em
8 de março de 2016, no site: http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/batch/taxas.asp?id=txdolar.
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CUSTO UNITÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO
Custo total da Oferta
Número máximo de Cotas Seniores*
Custo da Oferta por Cota Sênior
Custo percentual unitário de Cota Sênior
*Considerando a colocação da totalidade de Cotas Seniores.

R$484.820,10
510
R$950,63
1,9011%

Segue abaixo tabela com o custo máximo da distribuição das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I, a
ser arcado pelo Fundo:
CUSTOS*

MONTANTE (EM R$)

PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO
VALOR TOTAL DE COLOCAÇÃO*

Comissão de distribuição
67.200,00
0,8400%
Despesas de registro na CVM
51.200,00
0,6400%
Agência Classificadora de Risco
18.000,00
0,2250%
Mezanino
Assessores legais
30.000,00
0,3750%
ANBIMA
3.132,00
0,0391%
Impressões, publicações e
6.235,50
0,0779%
material publicitário
Total
175.767,50
2,1970%
*Considerando a colocação da totalidade de Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I.
CUSTO UNITÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO
Custo total da Oferta
R$175.767,50
Número máximo de Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I*
160
Custo da Oferta por Cota Subordinada Mezanino da Classe I
R$1.098,55
Custo percentual unitário de Cota Subordinada Mezanino da
2,1970%
Classe I
*Considerando a colocação da totalidade de Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I.
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FATORES DE RISCO
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Sobre os Fatores de Risco
Os investimentos no Fundo apresentam riscos, notadamente aqueles abaixo indicados. Mesmo que a
Gestora 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 a Administradora, o Coordenador
Líder, a Consultora Especializada, o Custodiante, o Agente de Cobrança e os demais prestadores de
serviços contratados pelo Fundo, em hipótese alguma, ser responsabilizados por qualquer depreciação ou
perda de valor dos Direitos Creditórios Cedidos e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo,
ou por eventuais prejuízos incorridos pelos Cotistas quando do resgate das Cotas Seniores ou das Cotas
Subordinadas Mezanino da Classe I, nos termos do Regulamento. O investidor, antes de adquirir as Cotas
Seniores ou as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I, deve ler cuidadosamente o Regulamento e o
presente Prospecto, especialmente os fatores de risco abaixo descritos, responsabilizando-se
integralmente pelo seu investimento.
O investidor, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por escrito, estar ciente dos riscos de seu
investimento e expressar sua concordância em, ainda assim, realizá-lo, por meio da assinatura do termo
de adesão ao Regulamento e de ciência de risco.
Riscos de Mercado
Flutuação de Preços dos Ativos
Os preços e a rentabilidade dos ativos integrantes da carteira do Fundo estão sujeitos a oscilações e
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 decorrência de alterações na regulamentação sobre a
precificação de referidos ativos. Essa oscilação dos preços poderá fazer com que parte ou a totalidade
desses ativos que integram a carteira do Fundo seja avaliada por valores inferiores ao da emissão ou da
contabilização inicial, levando à redução do patrimônio do Fundo e, consequentemente, a prejuízos por
parte dos Cotistas.
Rentabilidade dos Ativos Financeiros Inferior ao Benchmark das Cotas
A parcela do patrimônio do Fundo não aplicada em Direitos Creditórios pode ser aplicada em Ativos
Financeiros. No entanto, os Ativos Financeiros podem apresentar valorização efetiva inferior à taxa
utilizada como parâmetro de remuneração das Cotas, o que pode fazer com que os recursos do Fundo se
tornem insuficientes para pagar parte ou a totalidade da meta de rentabilidade prevista para as Cotas.
Nessa hipótese, os Cotistas poderão ter a rentabilidade de suas Cotas afetadas negativamente, sendo certo
que nem o Fundo, nem o Custodiante, nem a Gestora, nem a Consultora Especializada, nem o Agente de
Cobrança, nem a Administradora prometem ou asseguram rentabilidade aos Cotistas.
Efeitos da Política Econômica do Governo Federal
O Fundo, seus ativos, os Cedentes e os Devedores estão sujeitos aos efeitos da política econômica
praticada pelo Governo Federal. O Governo Federal intervém frequentemente nas políticas 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,
alterações nas taxas de juros, entre outras. Tais medidas, bem como a especulação sobre eventuais atos
futuros do Governo Federal, podem gerar incertezas sobre a economia brasileira e uma maior volatilidade
no mercado de capitais nacional, podendo afetar adversamente, por exemplo, o interesse de investidores
na aquisição das Cotas, a liquidação e o valor dos Direitos Creditórios Cedidos.
Riscos de Crédito
Inexistência de Garantias nas Aplicações do Fundo
As aplicações no Fundo não contam com garantia da Administradora, da Gestora, da Consultora
Especializada, do Custodiante, do Agente de Cobrança, de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de
seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Igualmente, o Fundo, a Administradora, a
Gestora, a Consultora Especializada, o Custodiante e o Agente de Cobrança não prometem ou asseguram
aos Cotistas qualquer rentabilidade ou remuneração decorrentes da aplicação em Cotas. Desse modo,
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todos os eventuais rendimentos, bem como o pagamento do principal, provirão exclusivamente da
carteira de ativos do Fundo, a qual está sujeita a riscos diversos e cujo desempenho é incerto.
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 poderá ser afetada por fatores macroeconômicos, tais como elevação das taxas de juros,
aumento da inflação e baixos índices de crescimento econômico. Assim, na hipótese de ocorrência de um
ou mais desses eventos, poderá haver o aumento do inadimplemento dos Direitos Creditórios Cedidos,
afetando negativamente os resultados do Fundo e provocando perdas patrimoniais aos Cotistas.
Inadimplência dos Devedores e Cobrança Judicial e Extrajudicial
Caso, por qualquer motivo, haja um aumento da inadimplência dos Devedores, a rentabilidade da carteira
do Fundo dependerá prioritariamente da cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos pelo
Agente de Cobrança, mediante cobrança extrajudicial ou judicial dos valores devidos. Nada garante,
contudo, que referida cobrança atingirá os resultados almejados, recuperando o total dos Direitos
Creditórios Cedidos inadimplidos para o Fundo, o que poderá implicar perdas patrimoniais ao Fundo e aos
Cotistas.
Ainda, todos os custos incorridos pelo Fundo, relacionados com medidas extrajudiciais ou judiciais
necessárias para preservação de seus direitos e prerrogativas ou com a cobrança extrajudicial ou judicial
dos Direitos Creditórios Cedidos e dos Ativos Financeiros de sua titularidade, serão de inteira
responsabilidade do Fundo, até o limite do Patrimônio Líquido, e, consequentemente, dos Cotistas. A
Administradora, a Gestora, a Consultora Especializada, o Custodiante e o Agente de Cobrança não serão
responsáveis por qualquer dano ou prejuízo, sofrido pelo Fundo ou por qualquer dos Cotistas, em
decorrência da não propositura (ou do não prosseguimento), pelo Fundo ou pelos Cotistas, de medidas
extrajudiciais ou judiciais necessárias à preservação de seus direitos e prerrogativas.
Inadimplência dos Emissores ou Devedores dos Ativos Financeiros
A parcela do patrimônio do Fundo não aplicada em Direitos Creditórios poderá ser aplicada em quaisquer
dos Ativos Financeiros, conforme a política de investimento, de composição e de diversificação da carteira
do Fundo descrita no Regulamento. Os Ativos Financeiros podem vir a não ser honrados pelos respectivos
emissores ou devedores, de modo que o Fundo teria que suportar tais prejuízos, o que afetaria
negativamente a rentabilidade das Cotas.
Riscos de Liquidez
Inexistência de Mercado Secundário para Negociação de Direitos Creditórios
O Fundo se enquadra em modalidade de investimento diferenciada, devendo os potenciais investidores
avaliar minuciosamente suas peculiaridades, que podem eventualmente trazer consequências negativas
para o patrimônio do Fundo ou tornar o investimento ilíquido. Não existe, no Brasil, mercado secundário
ativo para a negociação de Direitos Creditórios. Portanto, caso, por qualquer motivo, seja necessária a
venda dos Direitos Creditórios Cedidos, poderá não haver compradores ou o preço de negociação poderá
causar perda ao patrimônio do Fundo.
Falta de Liquidez dos Ativos Financeiros
A parcela do patrimônio do Fundo não aplicada em Direitos Creditórios poderá ser aplicada em Ativos
Financeiros. Os Ativos Financeiros podem vir a se mostrar ilíquidos (seja por ausência de mercado
secundário ativo, seja por eventual atraso no pagamento por parte do respectivo emissor ou devedor), o
que poderia, eventualmente, afetar os pagamentos de resgate das Cotas.
Insuficiência de Recursos no Momento da Liquidação do Fundo
O Fundo poderá ser liquidado antecipadamente, nos termos do Regulamento. Caso venha a ser liquidado,
o Fundo poderá não dispor de recursos para pagamento aos Cotistas em razão de, por exemplo, o
pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos ainda não ser exigível dos Devedores. Nessa hipótese, o
pagamento aos Cotistas ficaria condicionado (a) ao vencimento dos Direitos Creditórios Cedidos e ao seu
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pagamento pelos Devedores; (b) à venda dos Direitos Creditórios Cedidos a terceiros, com risco de
deságio, que poderia comprometer a rentabilidade do Fundo; ou (c) ao resgate das Cotas em Direitos
Creditórios Cedidos e em Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo. Em qualquer dessas
situações, os Cotistas poderiam sofrer prejuízos patrimoniais.
Resgate Condicionado das Cotas
As principais fontes de recursos do Fundo para efetuar o resgate das Cotas que venha a ser solicitado
pelos Cotistas decorrem do pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos e dos Ativos Financeiros
integrantes da carteira do Fundo, pelos respectivos Devedores e contrapartes, conforme o caso. 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 poderá não dispor de quaisquer outros recursos
para efetuar o resgate das Cotas.
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
Cotistas. Além disso, as estratégias de investimento adotadas poderão fazer com que o Fundo apresente
Patrimônio Líquido negativo, caso em que os Cotistas poderão ser chamados a realizar aportes adicionais
de recursos, de forma a possibilitar que o Fundo satisfaça suas obrigações.
Riscos Operacionais
Verificação do Lastro por Amostragem
O Custodiante ou terceiro por ele contratado poderá, observada a metodologia descrita no Anexo IV ao
Regulamento, realizar a verificação do lastro dos Direitos Creditórios Cedidos por amostragem.
Considerando que, nessa hipótese, a 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.
Guarda da Documentação
O Custodiante, sem prejuízo de sua responsabilidade, poderá contratar terceiro para realizar a guarda dos
Documentos Comprobatórios relativos aos Direitos Creditórios Cedidos. Não obstante a obrigação de
referido prestador de serviços de permitir ao Custodiante livre acesso à referida documentação, a
terceirização da guarda dos Documentos Comprobatórios poderá representar dificuldade adicional à
verificação da constituição e da performance dos Direitos Creditórios Cedidos.
Falhas ou Interrupção da Prestação de Serviços do Agente de Recebimento
A cobrança ordinária dos Direitos Creditórios Cedidos depende da atuação diligente do Agente de
Recebimento. Assim, qualquer falha de procedimento do Agente de Recebimento ou eventual interrupção
da prestação de serviços, inclusive no caso de sua substituição, poderá afetar a cobrança ordinária dos
Direitos Creditórios Cedidos e acarretar em recebimento de valor inferior aos recursos devidos pelos
Devedores. Isso pode levar à queda da rentabilidade ou à perda patrimonial do Fundo.
Interrupção da Prestação de Serviços de Cobrança
O Agente de Cobrança foi contratado para efetuar a cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos
inadimplidos. Caso, por qualquer motivo, o Agente de Cobrança deixe de prestar esses serviços, a cobrança
dos Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos ficaria prejudicada enquanto não fosse contratado novo
prestador de serviços. Ainda, poderia haver um aumento de custos do Fundo com a contratação desse
serviço. Quaisquer desses fatos poderiam afetar negativamente a rentabilidade das Cotas.
Falhas de Cobrança
A cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos depende da atuação diligente do Agente de
Cobrança. Assim, qualquer falha de procedimento ou ineficiência do Agente de Cobrança poderia acarretar
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em menor recebimento dos recursos devidos pelos Devedores, levando à queda da rentabilidade do
Fundo.
Movimentação dos Valores Relativos aos Direitos Creditórios Cedidos
Todos os recursos decorrentes da liquidação dos Direitos Creditórios Cedidos serão recebidos
diretamente na Conta de Arrecadação. Os valores depositados na Conta de Arrecadação poderão ser
transferidos para a Conta do Fundo. Apesar de o Fundo contar com a obrigação da respectiva instituição
financeira de realizar as transferências dos recursos depositados na Conta de Arrecadação para a Conta do
Fundo, conforme solicitação do Custodiante, a rentabilidade das Cotas poderá ser negativamente afetada,
causando prejuízo ao Fundo e aos Cotistas, caso haja inadimplemento pela instituição financeira no
cumprimento de sua obrigação, inclusive em razão de falhas operacionais no processamento e na
transferência dos recursos para a Conta do Fundo. Não há qualquer garantia de cumprimento por referida
instituição financeira de suas obrigações acima destacadas.
Verificação Prévia dos Critérios de Elegibilidade e das Condições de Cessão
O Fundo adquirirá apenas Direitos Creditórios que atendam, cumulativamente, aos Critérios de
Elegibilidade e às Condições de Cessão. A verificação, portanto, quanto ao atendimento dos Critérios de
Elegibilidade e das Condições de Cessão será feita previamente ou no momento da cessão de cada Direito
Creditório ao Fundo, nos termos do Regulamento. Na hipótese de, após a sua aquisição pelo Fundo, os
Direitos Creditórios Cedidos deixarem, por qualquer motivo, de atender aos Critérios de Elegibilidade ou
às Condições de Cessão, nenhuma medida a esse respeito será tomada pela Administradora ou pelo
Custodiante em relação a referidos Direitos Creditórios, que permanecerão na carteira do Fundo.
Riscos de Descontinuidade
Risco de Liquidação Antecipada do Fundo
Existem eventos que poderão ensejar a liquidação antecipada do Fundo. Assim, há a possibilidade de os
Cotistas receberem valores de forma antecipada, o que eventualmente poderá frustrar a expectativa inicial
do investidor, que pode não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma remuneração
proporcionada até então pelo Fundo. Ademais, ocorrendo a liquidação do Fundo, poderá não haver
recursos suficientes para pagamento aos Cotistas (por exemplo, em razão de o pagamento dos Direitos
Creditórios Cedidos ainda não ser exigível dos respectivos Devedores). Nesse caso, (a) os Cotistas teriam
suas Cotas resgatadas em Direitos Creditórios Cedidos e em Ativos Financeiros integrantes da carteira do
Fundo; ou (b) o pagamento do resgate das Cotas ficaria condicionado (1) ao vencimento e ao pagamento
pelos Devedores das parcelas relativas aos Direitos Creditórios Cedidos; ou (2) à venda dos Direitos
Creditórios Cedidos a terceiros, sendo que o preço praticado poderia causar perda aos Cotistas.
Interrupção dos Serviços pelos Prestadores Contratados pelo Fundo
Eventual interrupção da prestação de serviços pelos prestadores de serviços contratados pelo Fundo,
incluindo, sem se limitar, o Agente de Recebimento e o Agente de Cobrança, inclusive no caso de sua
substituição, por qualquer motivo, poderá afetar o regular funcionamento do Fundo. Isso poderá levar a
prejuízos ao Fundo ou, até mesmo, à sua liquidação antecipada.
Observância da Alocação Mínima
O Fundo deve adquirir preponderantemente Direitos Creditórios. Entretanto, não há garantia de que o
Fundo conseguirá adquirir Direitos Creditórios suficientes para fazer frente à Alocação Mínima. A
existência do Fundo, no tempo, dependerá da manutenção dos fluxos de originação e de cessão de Direitos
Creditórios.
Dação em Pagamento de Direitos Creditórios Cedidos e Ativos Financeiros
No caso de liquidação antecipada do Fundo, em que houver o resgate das Cotas mediante dação em
pagamento de Direitos Creditórios Cedidos e de Ativos Financeiros, observado o disposto no
Regulamento, os Cotistas poderão encontrar dificuldades para (a) negociar os Direitos Creditórios e os
Ativos Financeiros recebidos; ou (b) cobrar os Direitos Creditórios ou os Ativos Financeiros inadimplidos.
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Ademais, na hipótese de a Assembleia Geral não chegar a um acordo comum sobre os procedimentos de
dação em pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos e dos Ativos Financeiros, para fins de pagamento
do resgate das Cotas, os Direitos Creditórios Cedidos e os Ativos Financeiros serão dados em pagamento
aos Cotistas, nos termos previstos no Regulamento, mediante a constituição de um condomínio para cada
classe de Cotas, cuja fração ideal de cada Cotista será calculada em função do valor total das Cotas de
referida classe em circulação. Após a constituição dos condomínios mencionados acima, a Administradora
estará desobrigada em relação às responsabilidades estabelecidas no Regulamento, ficando autorizada a
liquidar o Fundo perante as autoridades competentes.
Riscos de Originação
Originação dos Direitos Creditórios
A existência do Fundo está condicionada (a) à sua capacidade de encontrar Direitos Creditórios oriundos
de operações entre Cedentes e Devedores e que sejam elegíveis nos termos do Regulamento, em volume e
taxa suficientes para possibilitar a remuneração das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino,
conforme previsto no Regulamento; e (b) ao interesse dos Cedentes em ceder Direitos Creditórios ao
Fundo.
Riscos dos Originadores
Descumprimento do Contrato de Cessão
Em virtude do disposto nos respectivos Contratos de Cessão, os Cedentes cederão, ao Fundo, Direitos
Creditórios, de acordo com as condições mínimas ali estabelecidas. Caso os Cedentes, por qualquer
motivo, interrompam a cessão de Direitos Creditórios pactuada nos termos dos Contratos de Cessão, é
possível que o Fundo passe a apresentar excesso de liquidez e se desenquadre em relação aos limites
estabelecidos no Regulamento. Essa hipótese poderia levar a prejuízos ao Fundo ou, até mesmo, à sua
liquidação antecipada.
Risco Decorrente dos Critérios Adotados pelo Originador para Concessão de Crédito
O Fundo se enquadra na categoria multicedente e multissacado, de modo que os Direitos Creditórios
Cedidos são originados de operações entre inúmeros Cedentes e Devedores, nos setores industrial,
comercial, imobiliário ou de prestação de serviços, por todo o Brasil. Em razão das características diversas
dos segmentos em que os Cedentes atuam e considerando-se, ainda, o giro da carteira de Direitos
Creditórios Cedidos (que possibilita a alteração constante dos Cedentes), não é possível avaliar
individualmente os critérios gerais e os padrões adotados por cada Cedente nas operações com os
Devedores que originam os Direitos Creditórios. Assim, poderá haver Direitos Creditórios Cedidos
originados por Cedentes que adotem políticas internas de concessão de crédito mais flexíveis ou menos
criteriosas que a Política de Crédito adotada pelo Fundo. Além disso, mesmo que o respectivo Cedente
submeta todos os Devedores aos procedimentos constantes de sua política de crédito e referidos
Devedores sejam aprovados por satisfazer critérios objetivos, não há garantia de que os mesmos honrarão
seus compromissos assumidos para com o Cedente. Assim, ainda que o Fundo adote a Política de Crédito,
conforme descrita no Anexo II ao Regulamento e na seção “Direitos Creditórios”, sob o título “Política de
Concessão de Crédito do Fundo”, deste Prospecto, caso os compromissos assumidos pelos Devedores não
sejam devidamente cumpridos, a rentabilidade das Cotas pode ser afetada adversamente.
Riscos de Questionamento da Validade e Eficácia da Cessão
Risco de os Direitos Creditórios Serem Bloqueados ou Redirecionados para Pagamentos de Outras Dívidas dos
Respectivos Cedentes ou Devedores
O Fundo está sujeito ao risco de os Direitos Creditórios Cedidos serem bloqueados ou redirecionados para
pagamentos de outras dívidas dos respectivos Cedentes ou Devedores, 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 (a) na possível existência de garantias reais sobre os Direitos Creditórios Cedidos,
que tenham sido constituídas previamente à sua cessão e sem conhecimento do Fundo; (b) existência de
penhora ou outra forma de constrição judicial sobre os Direitos Creditórios Cedidos, constituída antes da
sua cessão e sem o conhecimento do Fundo; (c) verificação, em processo judicial, de fraude contra
credores ou fraude à execução praticada pelos Cedentes; e (d) revogação da cessão dos Direitos
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Creditórios ao Fundo, na hipótese de liquidação do Fundo, ou falência do respectivo Cedente ou Devedor.
Nessas hipóteses, os Direitos Creditórios Cedidos poderão ser bloqueados ou redirecionados para o
pagamento de outras obrigações dos respectivos Cedentes ou Devedores, e o Patrimônio Líquido poderá
ser afetado negativamente.
Risco Relacionado ao Não Registro dos Contratos de Cessão e Termos de Cessão em Cartório de Registro de
Títulos e Documentos
As vias originais de cada Contrato de Cessão e Termo de Cessão não serão registradas em cartórios de
registro de títulos e documentos das sedes do Fundo e do respectivo 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, a Consultora Especializada, o Custodiante e o Agente de
Cobrança não se responsabilizam pelos prejuízos incorridos pelo Fundo em razão da impossibilidade de
cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos pela falta de registro dos Contratos de Cessão e Termos de
Cessão em cartórios de registro de títulos e documentos das sedes do Fundo e dos respectivos Cedentes.
Riscos de Fungibilidade
Intervenção, Liquidação, Falência ou Aplicação de Regimes Similares ao Agente de Recebimento
Na hipótese de intervenção no Agente de Recebimento, o repasse dos recursos provenientes dos Direitos
Creditórios poderia ser interrompido e permaneceria inexigível enquanto perdurasse a intervenção. Em
caso de liquidação, de falência ou de aplicação de regimes similares ao Agente de Recebimento, há a
possibilidade de os recursos ali depositados serem bloqueados e somente serem recuperados por meio de
pedido de restituição. Em ambos os casos, o patrimônio do Fundo poderia sofrer perdas e a rentabilidade
das Cotas poderia ser afetada negativamente.
Bloqueio das Contas de Titularidade do Fundo
Na hipótese de intervenção ou liquidação extrajudicial da instituição financeira na qual são mantidas a
Conta de Arrecadação e a Conta do Fundo, há a possibilidade de os recursos ali depositados serem
bloqueados e somente serem recuperados pelo Fundo por via judicial, o que afetaria sua rentabilidade e
poderia levá-lo a perder parte do seu patrimônio.
Riscos de Concentração
Risco de Concentração
O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração de sua carteira, 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.
Risco de Concentração em Ativos Financeiros
É permitido ao Fundo, durante os primeiros 90 (noventa) dias de funcionamento, manter até 100% (cem
por cento) de sua carteira, diretamente ou indiretamente, aplicado em Ativos Financeiros. Após esse
período, o investimento em Ativos Financeiros poderá representar no máximo 50% (cinquenta por cento)
da carteira do Fundo. Em qualquer dos casos, se os devedores dos Ativos Financeiros não honrarem com
seus compromissos, há chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa, o que afetaria
negativamente a rentabilidade das Cotas.
Risco de Pré-Pagamento
Pré-Pagamento e Renegociação dos Direitos Creditórios
O pré-pagamento do Direito Creditório ocorre quando há o pagamento, total ou parcial, do valor do
principal, pelo respectivo Devedor, antes do prazo previamente estabelecido para tanto, bem como dos
juros devidos até a data de pagamento. A renegociação é a alteração de determinadas condições do
pagamento do Direito Creditório, como a taxa de juros e/ou a data de vencimento. O pré-pagamento e a
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renegociação de determinado Direito Creditório Cedido podem implicar o recebimento de um valor
inferior ao previsto no momento de sua aquisição pelo Fundo, em decorrência do desconto dos juros que
seriam cobrados até o seu vencimento, podendo resultar na redução dos rendimentos a serem
distribuídos aos Cotistas.
Risco de Governança
Emissão de Novas Cotas
O Fundo poderá, a qualquer tempo, observado o disposto no Regulamento, emitir novas Cotas Seniores e
Cotas Subordinadas. Na hipótese de emissão de novas Cotas Seniores ou Cotas Subordinadas, não será
assegurado qualquer direito de preferência aos Cotistas, o que poderá gerar a diluição dos direitos
políticos dos titulares das Cotas que já estejam em circulação na ocasião.
Outros Riscos
Precificação dos Ativos
Os ativos integrantes da carteira do Fundo serão avaliados de acordo com os critérios e os procedimentos
estabelecidos para registro e avaliação, conforme a regulamentação em vigor. Referidos critérios, tais
como o de marcação a mercado dos Ativos Financeiros (“mark-to-market”), poderão causar variações nos
valores dos ativos integrantes da carteira do Fundo, podendo resultar em redução do valor das Cotas.
Vícios Questionáveis
Os Direitos Creditórios Cedidos são originados de operações realizadas entre Cedentes e Devedores nos
segmentos industrial, comercial, imobiliário e de prestação de serviços. Referidas operações, bem como os
Documentos Comprobatórios, poderão apresentar vícios questionáveis juridicamente ou, ainda,
irregularidades de forma ou conteúdo. Assim, poderá ser necessária decisão judicial para efetivação do
pagamento relativo aos Direitos Creditórios Cedidos pelos Devedores, havendo a possibilidade de ser
proferida decisão judicial desfavorável. Em qualquer caso, o Fundo poderá sofrer prejuízos, seja pela
demora, seja pela ausência de recebimento dos recursos. Ademais, no caso de Direitos Creditórios Cedidos
representados por duplicatas, poderá não haver qualquer forma de aceite, ou o envio ao Custodiante do
comprovante da entrega e do recebimento da respectiva mercadoria. Na hipótese de inadimplemento de
quaisquer Direitos Creditórios Cedidos representados por duplicatas, sua execução poderia vir a ser
dificultada em razão desse fato.
Inexistência de Garantia de Rentabilidade
O indicador de desempenho adotado pelo Fundo para a rentabilidade das Cotas 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 Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino, a rentabilidade dos Cotistas poderá
ser inferior à meta indicada no Regulamento. 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.
Restrições de Natureza Legal ou Regulatória
Eventuais restrições de natureza legal ou regulatória podem afetar adversamente a validade da
constituição e da cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo, o comportamento dos Direitos Creditórios
Cedidos e os fluxos de caixa a serem gerados.
Risco de Execução dos 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 por
sua emissão em meio magnético, ou seja, não há a emissão da duplicata em papel. Não existe um
entendimento uniforme, na doutrina e na jurisprudência brasileira, quanto à possibilidade do endosso
virtual, isto porque a duplicata possui regras próprias, segundo a Lei Uniforme de Genebra, que podem ser
interpretadas como limitadoras da possibilidade de tais títulos serem endossados eletronicamente. Além
disso, para promover a ação de execução da duplicata virtual, o Fundo deverá apresentar, em juízo, o
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instrumento do protesto por indicação, sendo necessário provar a liquidez da dívida representada pelo
título de crédito, uma vez que não há a apresentação da cártula, visto que a cobrança e o pagamento pelo
Devedor, 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 Cedidos representados
por duplicatas digitais.
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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco.)
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Denominação
O Fundo denomina-se Sul Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial.
Base Legal e Classificação ANBIMA
O Fundo é um fundo de investimento em direitos creditórios, regulado pela Resolução do CMN nº
2.907/01, e pela Instrução CVM nº 356/01.
O Fundo é classificado pela ANBIMA como FIDC Fomento Mercantil.
Objeto
O Fundo tem por objeto a captação de recursos para aquisição de Direitos Creditórios, nos termos da
política de investimento descrita no Regulamento e neste Prospecto.
Forma de Constituição
O Fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto, de modo que as Cotas poderão ser resgatadas, a
qualquer tempo, nos termos previstos no Regulamento e no presente Prospecto.
Prazo de Duração
O Fundo terá prazo de duração de 10 (dez) anos, a contar da 1ª (primeira) Data de Subscrição Inicial do
Fundo, podendo esse prazo ser prorrogado mediante aprovação da Assembleia Geral, nos termos
previstos no Regulamento.
Público Alvo
O Fundo é destinado exclusivamente a Investidores Autorizados.
Cotização
Para fins do disposto no Regulamento e no presente Prospecto, o valor da Cota será o da abertura do
respectivo Dia Útil.
Objetivo de Investimento
É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, no médio e longo prazos,
através da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição dos Direitos Creditórios.
Em caráter complementar, a valorização das Cotas será buscada mediante a aplicação em Ativos
Financeiros, de acordo com os critérios estabelecidos na cláusula 9 do Regulamento e na seção
“Características do Fundo”, sob o título “Composição e Diversificação da Carteira do Fundo”, do presente
Prospecto.
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Fluxograma da Securitização
Investidores Autorizados
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Etapa 1: os Direitos Creditórios são originados de operações realizadas, nos segmentos industrial,
comercial, imobiliário e de prestação de serviços, entre os Cedentes e os Devedores.
Etapa 2: o Fundo capta recursos por meio da emissão de Cotas, que são subscritas e integralizadas por
Investidores Autorizados.
Etapa 3: o Fundo utiliza os recursos decorrentes da integralização das Cotas, preponderantemente, para
adquirir Direitos Creditórios.
Após análise dos Cedentes e dos Devedores, conforme descrito na seção “Direitos Creditórios”, sob o título
“Processo de Análise dos Cedentes e dos Devedores”, do presente Prospecto, a Consultora Especializada
apresenta, para seleção pela Gestora, os Direitos Creditórios que atendam às Condições de Cessão e que
poderão ser adquiridos pelo Fundo.
Diariamente, são enviadas, ao Custodiante, informações referentes a todos os Direitos Creditórios que
estiverem em processo de ser adquiridos pelo Fundo, para que seja verificado, previamente à sua cessão, o
atendimento aos Critérios de Elegibilidade. Verificado, pelo Custodiante, o atendimento aos Critérios de
Elegibilidade, o Custodiante liquidará a operação de cessão.
A cada cessão de Direitos Creditórios ao Fundo, é celebrado um Termo de Cessão com o respectivo
Cedente. Os Direitos Creditórios são cedidos ao Fundo na respectiva Data de Cessão, mediante o
pagamento do preço de aquisição.
O Custodiante ou terceiro por ele contratado, nos termos da regulamentação aplicável, realiza a
verificação e a guarda dos Documentos Comprobatórios relativos aos Direitos Creditórios Cedidos,
conforme descrito na a seção “Direitos Creditórios”, sob o título “Verificação do Lastro dos Direitos
Creditórios e Guarda dos Documentos Comprobatórios”, do presente Prospecto
Etapa 4: os Devedores realizam o pagamento dos valores relativos aos Direitos Creditórios Cedidos por
meio de boletos bancários emitidos pelo Agente de Recebimento, sendo os recursos oriundos dos
pagamentos direcionados diretamente para Conta de Arrecadação.
Os recursos recebidos na Conta de Arrecadação são transferidos, conforme orientações do Custodiante,
para a Conta do Fundo.
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Etapa 5: a cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos é realizada pelo Agente de Cobrança
nos termos da Política de Cobrança, descrita na seção “Direitos Creditórios”, sob o título “Cobrança dos
Direitos Creditórios, Inclusive Inadimplidos”, do presente Prospecto.
Etapa 6: a parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Direitos Creditórios pode ser (a) mantida em
moeda corrente nacional, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais); ou (b) aplicada em Ativos
Financeiros, conforme descritos na seção “Características do Fundo”, sob o título “Composição e
Diversificação da Carteira do Fundo”, do presente Prospecto.
Política de Investimento
Composição e Diversificação da Carteira do Fundo
Os investimentos do Fundo estão sujeitos à política de investimento e aos requisitos de composição e de
diversificação da carteira do Fundo estabelecidos no Regulamento e neste Prospecto. A composição da
carteira de Direitos Creditórios Cedidos não apresentará requisitos de diversificação além dos Critérios de
Elegibilidade e das Condições de Cessão previstos abaixo, observados, ainda, além dos limites
estabelecidos na regulamentação pertinente, aqueles previstos no item 9.2 do Regulamento e no título
“Aplicação em Direitos Creditórios” abaixo.
O Fundo deverá, após 90 (noventa) dias contados da 1ª (primeira) Data de Subscrição Inicial do Fundo,
observar a Alocação Mínima, de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio Líquido em Direitos
Creditórios.
Observado o disposto abaixo, bem como a Alocação Mínima, o remanescente do Patrimônio Líquido, que
não for aplicado em Direitos Creditórios, poderá ser mantido em moeda corrente nacional, até o limite de
R$100.000,00 (cem mil reais), ou aplicado nos seguintes Ativos Financeiros:
(a)

títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do BACEN;

(b)

operações compromissadas lastreadas em títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do BACEN;

(c)

certificados e recibos de depósito bancário de emissão de Instituições Autorizadas, com prazo
máximo de vencimento de 30 (trinta) dias; e

(d)

cotas de fundos de investimentos administrados por Instituições Autorizadas, cuja carteira seja
composta preponderantemente pelos Ativos Financeiros listados nos itens (a) a (c) acima.

É vedado ao Fundo realizar quaisquer operações em mercados de derivativos, ainda que com o objetivo de
proteção da carteira (hedge). Adicionalmente, é vedado ao Fundo realizar operações com ações e outros
ativos de renda variável.
O Fundo não poderá realizar operações nas quais a Administradora atue na condição de contraparte. Além
disso, o Fundo não poderá adquirir Ativos Financeiros de emissão ou que envolvam coobrigação da
Administradora, da Gestora, da Consultora Especializada, do Custodiante, do Agente de Cobrança ou de
partes relacionadas a qualquer um deles.
É vedado à Administradora, à Gestora, à Consultora Especializada, ao Custodiante, ao Agente de Cobrança
e a partes relacionadas a qualquer um deles, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse
assunto, ceder ou originar, direta ou indiretamente, Direitos Creditórios ao Fundo.
Os Direitos Creditórios Cedidos e os Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo devem ser
custodiados, bem como registrados e/ou mantidos em conta de depósito diretamente em nome do Fundo,
em contas específicas abertas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, em sistemas de
registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo BACEN, ou em instituições ou entidades
autorizadas à prestação desses serviços pelo BACEN ou pela CVM.
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da Administradora, da Gestora, da Consultora
Especializada, do Custodiante, do Agente de Cobrança, de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de
seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.
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Os Cedentes, seus controladores, sociedades por eles direta ou indiretamente controladas, coligadas ou
outras sociedades sob controle comum não respondem pelo pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos
ou pela solvência dos Devedores, exceto se disposto de forma diversa nos respectivos Contratos de Cessão.
Os Cedentes são responsáveis, na Data de Cessão, pela existência, autenticidade e correta formalização dos
Direitos Creditórios Cedidos, de acordo com o previsto no Regulamento, nos respectivos Contratos de
Cessão e na legislação vigente.
A Administradora, a Gestora, a Consultora Especializada, o Custodiante e o Agente de Cobrança, seus
controladores, sociedades por eles direta ou indiretamente controladas, coligadas ou outras sociedades
sob controle comum não respondem pelo pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos, pela solvência dos
Devedores ou pela existência, autenticidade, correta formalização ou liquidez dos Direitos Creditórios
Cedidos, observadas as obrigações e as responsabilidades da Administradora, da Gestora, da Consultora
Especializada, do Custodiante e do Agente de Cobrança, nos termos do Regulamento e dos respectivos
contratos.
As limitações da política de investimento, de diversificação e de composição da carteira do Fundo
previstas na cláusula 9 do Regulamento e neste Prospecto serão observadas diariamente, nos termos da
regulamentação vigente.
Aplicação em Direitos Creditórios
O Fundo aplicará seus recursos preponderantemente em Direitos Creditórios.
Os Direitos Creditórios que poderão integrar a carteira do Fundo devem ser representados por duplicatas,
cheques ou notas promissórias, originados por empresas com sede no país (independentemente de terem
como sócios ou acionistas, diretos ou indiretos, pessoas físicas ou jurídicas residentes ou sediadas no
exterior), que atuem nos setores industrial, comercial, imobiliário ou de prestação de serviços no Brasil.
Os Direitos Creditórios representados por notas promissórias que integrarem a carteira do Fundo serão
necessariamente vinculados a instrumentos de confissão de dívida, resultantes da renegociação dos
Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos entre o Fundo e os respectivos Devedores. O Fundo não
adquirirá novos Direitos Creditórios representados por notas promissórias.
O Fundo pode adquirir Direitos Creditórios cedidos por sociedade empresária em recuperação judicial ou
extrajudicial, desde que respeitados os limites e as condições definidos pela CVM.
O Fundo adquirirá tão somente Direitos Creditórios performados, ou seja, Direitos Creditórios originados
de operações em que os Cedentes ou originadores já tenham cumprido suas respectivas prestações, de
modo que não dependam de qualquer ato dos Cedentes ou originadores para que sejam exigíveis quando
do seu vencimento.
O Fundo não poderá adquirir Direitos Creditórios não performados, ou seja, Direitos Creditórios que
sejam originados de operações de compra e venda de produtos ou de prestação de serviços a prazo, cuja
exigibilidade ainda dependa do cumprimento de prestações pelos respectivos Cedentes ou originadores.
Adicionalmente, é expressamente vedado, ao Fundo, adquirir Direito Creditório que se enquadre em
qualquer das hipóteses previstas no artigo 1º da Instrução CVM nº 444/06.
Os Documentos Comprobatórios compreendem todos os documentos necessários para protesto, cobrança
ou execução judicial dos Direitos Creditórios Cedidos, nos termos da regulamentação aplicável.
O processo de originação dos Direitos Creditórios Cedidos e a Política de Crédito adotada pela Consultora
Especializada para análise dos Direitos Creditórios, e dos respectivos Cedentes e Devedores, encontram-se
descritos no Anexo II ao Regulamento.
Os Direitos Creditórios Cedidos, observados os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão, bem
como os limites de concentração da carteira de Direitos Creditórios estabelecidos na regulamentação
aplicável e neste Prospecto, deverão ter sido adquiridos pelo Fundo pelo menos à Taxa Média de
Desconto, equivalente a 230% (duzentos e trinta por cento) da Taxa DI.
Respeitado o disposto no parágrafo anterior, o preço de aquisição dos Direitos Creditórios pelo Fundo
será estabelecido, a cada cessão, mediante a aplicação de uma taxa de desconto sobre o seu valor de face,
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negociada pela Consultora Especializada junto ao respectivo Cedente. A definição da taxa de desconto
aplicada levará em conta o resultado da análise dos Direitos Creditórios, do Devedor e do próprio Cedente,
pela Consultora Especializada, nos termos da Política de Crédito, constante do Anexo II ao Regulamento,
bem como questões estratégicas.
Para definição da taxa de desconto, a Consultora Especializada deverá observar (a) a taxa mínima de
desconto de 130% (cento e trinta por cento) da Taxa DI e a taxa máxima de desconto de 290% (duzentos e
noventa por cento) da Taxa DI; e (b) os seguintes critérios:
(1)

cenário econômico: situação atual do país e da região, bem como do setor de atuação do
respectivo Cedente e dos Devedores;

(2)

faturamento do Cedente: faturamento bruto do Cedente, conforme balanço dos 3 (três) últimos
exercícios sociais e balancete referente ao trimestre anterior ao mês vigente;

(3)

índices de liquidação do Cedente no mercado: índice médio de liquidação dos últimos 12 (doze)
meses, conforme consulta junto ao Serasa Experian;

(4)

endividamento e risco inerente: relação entre o endividamento financeiro e o faturamento do
respectivo Cedente;

(5)

Grupo Econômico: em relação ao respectivo Cedente e aos Devedores, identificação de seus
controladores, sociedades por eles direta ou indiretamente controladas, coligadas ou sob controle
comum, incluindo sociedades controladas por familiares até o 2º (segundo) grau do Cedente ou
dos Devedores, ou de seus controladores, conforme o caso;

(6)

análise dos Devedores: (i) eventuais apontamentos junto ao Serasa Experian, ao Serviço de
Proteção ao Crédito – SPC ou ao Equifax, relativos a emissões de cheques sem fundo, protestos,
execuções judiciais (exceto execuções fiscais), falência ou recuperação judicial decretada,
observada a limitação estabelecida na Política de Crédito; e (ii) se houver Direitos Creditórios
Cedidos devidos por determinado Devedor, fluxo de pagamentos de referidos Direitos Creditórios
Cedidos;

(7)

condições de mercado e taxas praticadas pelos concorrentes: condições oferecidas e taxas
praticadas por concorrentes, inclusive por outros fundos de investimento em direitos creditórios;

(8)

histórico de relacionamento: evolução do saldo devedor dos respectivos Direitos Creditórios, com
relação ao montante total cedido pelo Cedente nos últimos 6 (seis) meses;

(9)

setor de atuação: características específicas do setor de atuação do respectivo Cedente e dos
Devedores; e

(10)

modalidade da operação: se os Direitos Creditórios são representados por duplicatas ou cheques.

Os serviços de cobrança escritural dos boletos bancários para pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos
serão prestados pelo Agente de Recebimento, sendo os valores pagos pelos Devedores recebidos na Conta
de Arrecadação.
A cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos será realizada pelo Agente de Cobrança nos
termos da Política de Cobrança, constante do Anexo III ao Regulamento e da seção “Direitos Creditórios”,
sob o título “Cobrança dos Direitos Creditórios, Inclusive Inadimplidos”, do presente Prospecto
Os Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo deverão atender, cumulativamente, aos Critérios
de Elegibilidade e às Condições de Cessão, observados, ainda, além dos limites estabelecidos na
regulamentação pertinente, os previstos abaixo:
(a)

o somatório dos Direitos Creditórios cedidos por sociedades empresárias em recuperação
extrajudicial ou judicial, observado o disposto no Regulamento, não poderá representar mais que
7% (sete por cento) do Patrimônio Líquido;

(b)

o somatório dos Direitos Creditórios cedidos por sociedades empresárias em recuperação
extrajudicial ou judicial, representados por duplicatas ou cheques, cedidos por um mesmo
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Cedente não poderá representar mais que 0,28% (vinte e oito centésimos por cento) do
Patrimônio Líquido;
(c)

o somatório dos Direitos Creditórios cedidos por sociedades empresárias em recuperação
extrajudicial ou judicial, representados por duplicatas ou cheques, cedidos pelos 5 (cinco)
maiores Cedentes não poderá representar mais que 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimos
por cento) do Patrimônio Líquido;

(d)

o somatório dos Direitos Creditórios cedidos por sociedades empresárias em recuperação
extrajudicial ou judicial, representados por duplicatas ou cheques, devidos por um mesmo
Devedor não poderá representar mais que 0,28% (vinte e oito centésimos por cento) do
Patrimônio Líquido; e

(e)

o somatório dos Direitos Creditórios cedidos por sociedades empresárias em recuperação
extrajudicial ou judicial, representados por duplicatas ou cheques, devidos pelos 5 (cinco)
maiores Devedores não poderá representar mais que 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimos
por cento) do Patrimônio Líquido.

Os limites de concentração acima deverão ser verificados pela Gestora (a) a partir do 90º (nonagésimo)
dia subsequente à 1ª (primeira) Data de Subscrição Inicial do Fundo, previamente a cada cessão de
Direitos Creditórios ao Fundo; e (b) com relação ao Grupo Econômico do respectivo Cedente e do
respectivo Devedor.
Exclusivamente até 90º (nonagésimo) dia subsequente à 1ª (primeira) Data de Subscrição Inicial do
Fundo ou até que a carteira do Fundo esteja enquadrada nos termos acima, dos dois o que ocorrer
primeiro, o Fundo poderá manter concentração de Direitos Creditórios cedidos por sociedades
empresárias em recuperação extrajudicial ou judicial em sua carteira superior aos limites máximos de
concentração estabelecidos acima, desde que haja excesso da Subordinação Mezanino, conforme definida
no item 15.6.5 do Regulamento, em montante pelo menos equivalente à diferença entre a efetiva
concentração dos Direitos Creditórios cedidos por sociedades empresárias em recuperação extrajudicial
ou judicial na carteira do Fundo e os limites máximos previstos acima. Eventual excesso da Subordinação
Mezanino, apurado para utilização das faculdades previstas nos itens 8.4.4 e 12.2.2 do Regulamento, não
poderá ser computado para fins deste parágrafo.
O disposto no parágrafo acima deverá ser monitorado diariamente, conforme aplicável, pelo Custodiante,
que informará imediatamente à Administradora, à Gestora e à Consultora Especializada sobre sua
eventual não observância.
Critérios de Elegibilidade
Sem prejuízo das Condições de Cessão, o Fundo somente poderá adquirir Direitos Creditórios que
atendam, exclusiva e cumulativamente, aos seguintes Critérios de Elegibilidade:
(a)

os Direitos Creditórios deverão ser representados por duplicatas, cheques ou notas promissórias;

(b)

o prazo médio de vencimento dos Direitos Creditórios Cedidos, considerada pro forma a cessão a
ser realizada, deverá ser de no máximo 60 (sessenta) dias;

(c)

os Direitos Creditórios representados por duplicatas ou cheques deverão ter prazo de vencimento
em no mínimo 5 (cinco) dias e no máximo 180 (cento e oitenta) dias a contar da respectiva Data
de Cessão;

(d)

os Direitos Creditórios representados por notas promissórias deverão ter prazo de vencimento de
no máximo 36 (trinta e seis) meses;

(e)

a partir do 90º (nonagésimo) dia subsequente à 1ª (primeira) Data de Subscrição Inicial do
Fundo, o Fundo deverá manter sempre diversificação mínima, por Cedente e por Devedor, dos
Direitos Creditórios Cedidos de pelo menos 33 (trinta e três) Cedentes e pelo menos 33 (trinta e
três) Devedores, pertencentes a Grupos Econômicos distintos;

(f)

o somatório dos Direitos Creditórios, representados por duplicatas, poderá representar até 100%
(cem por cento) do Patrimônio Líquido;
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(g)

o somatório dos Direitos Creditórios, representados por duplicatas, cedidos por um mesmo
Cedente não poderá representar mais que 4% (quatro por cento) do Patrimônio Líquido;

(h)

o somatório dos Direitos Creditórios, representados por duplicatas, cedidos pelos 5 (cinco)
maiores Cedentes não poderá representar mais que 18% (dezoito por cento) do Patrimônio
Líquido;

(i)

o somatório dos Direitos Creditórios, representados por duplicatas, devidos por um mesmo
Devedor não poderá representar mais que 4% (quatro por cento) do Patrimônio Líquido;

(j)

o somatório dos Direitos Creditórios, representados por duplicatas, devidos pelos 5 (cinco)
maiores Devedores não poderá representar mais que 18% (dezoito por cento) do Patrimônio
Líquido;

(k)

o somatório dos Direitos Creditórios, representados por cheques, não poderá representar mais
que 20% (vinte por cento) do Patrimônio Líquido;

(l)

o somatório dos Direitos Creditórios, representados por cheques, cedidos por um mesmo Cedente
não poderá representar mais que 0,8% (oito décimos por cento) do Patrimônio Líquido;

(m)

o somatório dos Direitos Creditórios, representados por cheques, cedidos pelos 5 (cinco) maiores
Cedentes não poderá representar mais que 3,6% (três inteiros e seis décimos por cento) do
Patrimônio Líquido;

(n)

o somatório dos Direitos Creditórios, representados por cheques, devidos por um mesmo
Devedor não poderá representar mais que 0,8% (oito décimos por cento) do Patrimônio Líquido;

(o)

o somatório dos Direitos Creditórios, representados por cheques, devidos pelos 5 (cinco) maiores
Devedores não poderá representar mais que 3,6% (três inteiros e seis décimos por cento) do
Patrimônio Líquido;

(p)

o somatório dos Direitos Creditórios, representados por notas promissórias, não poderá
representar mais que 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido;

(q)

o somatório dos Direitos Creditórios, representados por notas promissórias, cedidos por um
mesmo Cedente não poderá representar mais que 3% (três por cento) do Patrimônio Líquido; e

(r)

o somatório dos Direitos Creditórios, representados por notas promissórias, devidos por um
mesmo Devedor não poderá representar mais que 3% (três por cento) do Patrimônio Líquido.

O enquadramento dos Direitos Creditórios que o Fundo pretenda adquirir aos Critérios de Elegibilidade
será verificado e validado pelo Custodiante a cada cessão.
Os Critérios de Elegibilidade previstos nos itens (f) a (r) acima (a) somente deverão ser verificados pelo
Custodiante nas cessões de Direitos Creditórios realizadas a partir do 90º (nonagésimo) dia subsequente à
1ª (primeira) Data de Subscrição Inicial do Fundo; e (b) conforme aplicável, deverão ser observados com
relação ao Grupo Econômico do respectivo Cedente e do respectivo Devedor.
Exclusivamente até o 90º (nonagésimo) dia subsequente à 1ª (primeira) Data de Subscrição Inicial do
Fundo ou até que a carteira do Fundo esteja enquadrada aos Critérios de Elegibilidade previstos nos itens
(f) a (r) acima, dos dois o que ocorrer primeiro, o Fundo poderá manter concentração de Direitos
Creditórios em sua carteira superior aos limites máximos de concentração estabelecidos nos itens (f) a (r)
acima, desde que haja excesso da Subordinação Mezanino, em montante pelo menos equivalente à
diferença entre a efetiva concentração dos Direitos Creditórios na carteira do Fundo e os limites máximos
previstos nos itens (f) a (r) acima. Eventual excesso da Subordinação Mezanino, apurado para utilização
das faculdades previstas nos itens 8.4.4 e 9.2.2 do Regulamento, não poderá ser computado para os fins
descritos neste parágrafo.
O disposto no parágrafo acima deverá ser monitorado diariamente, conforme aplicável, pelo Custodiante,
que informará imediatamente à Administradora, à Gestora e à Consultora Especializada sobre sua
eventual não observância.
51

Observados os termos e as condições do Regulamento, a verificação pelo Custodiante do atendimento aos
Critérios de Elegibilidade será considerada como definitiva.
O desenquadramento de qualquer Direito Creditório com relação a qualquer Condição de Cessão ou
Critério de Elegibilidade, por qualquer motivo, após a sua cessão ao Fundo, não obrigará a sua alienação
pelo Fundo, nem dará ao Fundo qualquer pretensão, recurso ou direito de regresso contra a
Administradora, a Gestora, a Consultora Especializada, o Custodiante, o Agente de Cobrança, seus
controladores, sociedades por eles direta ou indiretamente controladas, coligadas ou outras sociedades
sob controle comum, exceto em caso de comprovada culpa ou dolo.
Condições de Cessão
Sem prejuízo dos Critérios de Elegibilidade, os Direitos Creditórios a serem cedidos ao Fundo deverão atender
às seguintes Condições de Cessão:
(a)

a análise dos Direitos Creditórios e de seus respectivos Cedentes e Devedores deverá ter sido
realizada com base na Política de Crédito, adotada pela Consultora Especializada, conforme
descrita no Anexo II ao Regulamento;

(b)

os respectivos Cedentes deverão ter concordado com a inclusão, nos Termos de Cessão, das
declarações de que (1) não utilizam trabalho escravo ou infantil; (2) possuem todas as licenças
exigidas pelas autoridades federais, estaduais e municipais, para o exercício de suas atividades,
inclusive todas as licenças ambientais; e (3) os Direitos Creditórios a serem cedidos ao Fundo
estão livres e desembaraçados de ônus, gravames ou restrições de qualquer natureza;

(c)

os Direitos Creditórios não poderão ter sido originados de operações realizadas entre Cedentes e
Devedores pertencentes ao mesmo Grupo Econômico;

(d)

o respectivo Cedente não poderá ter cedido, ao Fundo, Direitos Creditórios cujo índice de
liquidação pontual, considerando-se a totalidade dos Direitos Creditórios Cedidos por tal Cedente
com vencimento nos 5 (cinco) dias imediatamente anteriores, seja inferior a 80% (oitenta por
cento);

(e)

os respectivos Devedores, incluindo os demais Devedores pertencentes ao seu Grupo Econômico,
não poderão estar inadimplentes com relação a quaisquer Direitos Creditórios Cedidos por mais
de 45 (quarenta e cinco) dias;

(f)

os Direitos Creditórios Cedidos deverão observar as seguintes concentrações mínimas e máximas,
por setor, conforme Cadastro Nacional de Atividade Econômica (CNAE), sobre o Patrimônio
Líquido:
SETOR
Industrial
Comercial
Imobiliário
Prestação de serviços

(g)

MÍNIMO
50%
0%
0%
0%

MÁXIMO
100%
50%
30%
40%

os Direitos Creditórios não poderão ser cedidos por Cedente que esteja em processo de falência.

A Consultora Especializada será responsável pela verificação do atendimento dos Direitos Creditórios às
Condições de Cessão, previamente à cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo.
Direitos Creditórios Elegíveis
O Fundo adquirirá apenas Direitos Creditórios que atendam cumulativamente aos Critérios de
Elegibilidade e às Condições de Cessão, nos termos do Regulamento.
Em nenhum caso, o Fundo poderá adquirir Direitos Creditórios que se enquadrem em qualquer das
hipóteses previstas no artigo 1º da Instrução CVM nº 444/06.
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Nos termos do artigo 24, inciso X, da Instrução CVM nº 356/01 e não consubstanciando Critérios de
Elegibilidade ou Condições de Cessão, as características inerentes aos Direitos Creditórios a serem
adquiridos pelo Fundo são descritas e apresentadas na seção “Direitos Creditórios”, sob o título
“Características dos Direitos Creditórios”, do presente Prospecto.
Demais Informações sobre a Política de Investimento
Caso o Fundo adquira Ativos Financeiros que confiram aos seus titulares o direito de voto, a Gestora
adotará política de exercício de direito de voto em assembleias, nos termos dos artigos 20 e seguintes do
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. A Gestora exercerá o
direito de voto em assembleias gerais, na qualidade de representante do Fundo, no melhor interesse dos
Cotistas e de acordo com seus deveres fiduciários, envidando seus melhores esforços para votar
favoravelmente às deliberações que entender serem benéficas ou que agregarem valor para os Cotistas. O
inteiro teor da política de exercício do direito de voto da Gestora encontra-se disponível para consulta no
seguinte site: http://terconbr.com.br/gestao.
A Gestora adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os
princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes e obrigatórias para o
exercício do direito de voto. Tal política orienta as decisões da Gestora em assembleias de
detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de voto.
Gerenciamento de Riscos
Não obstante a diligência da Gestora em colocar em prática a política de investimento, de composição e de
diversificação da carteira do Fundo prevista no Regulamento, 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 e, ainda que a Gestora mantenha sistema de
gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo
e para os Cotistas. É recomendada ao investidor a leitura atenta dos fatores de risco a que o investimento
nas Cotas está exposto, conforme indicados na cláusula 14 do Regulamento e na seção “Fatores de Risco”
do presente Prospecto.
Os riscos a que o Fundo está exposto e o cumprimento da política de investimento, composição e
diversificação da carteira do Fundo são monitorados por área de gerenciamento de risco e de compliance
da Gestora, separada da área de gestão. A área de gerenciamento de risco da Gestora utiliza modelos de
controle de risco de mercado, visando a estabelecer o nível máximo de exposição a risco.
Ainda que a Gestora mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de eliminação
da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas.
Ordem de Aplicação dos Recursos
A partir da 1ª (primeira) Data de Subscrição Inicial e até a liquidação do Fundo, sempre preservada a
manutenção de sua boa ordem legal, administrativa e operacional, a Administradora obriga-se, por meio
dos competentes débitos e créditos realizados na Conta do Fundo, a alocar os recursos decorrentes da
integralização das Cotas e do recebimento dos Direitos Creditórios Cedidos e dos Ativos Financeiros
integrantes da carteira do Fundo na seguinte ordem:
(a)

pagamento das despesas e dos encargos do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da
legislação aplicável;

(b)

em cada Data de Pagamento, pagamento das Cotas Seniores cujo resgate tenha sido solicitado,
observados os termos e as condições do Regulamento;

(c)

pagamento das Cotas Seniores objeto do resgate antecipado compulsório, observados os termos e
as condições do Regulamento;

(d)

em cada Data de Pagamento, pagamento do resgate das Cotas Subordinadas Mezanino cujo
resgate tenha sido solicitado, observados os termos e as condições do Regulamento, inclusive
eventual existência de subordinação entre as diferentes classes de Cotas Subordinadas Mezanino
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(e)

pagamento das Cotas Subordinadas Mezanino objeto do resgate antecipado compulsório,
observados os termos e as condições do Regulamento;

(f)

reenquadramento da Reserva de Pagamento;

(g)

pagamento do resgate das Cotas Subordinadas Júniores em circulação, observados os termos e as
condições do Regulamento; e

(h)

aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Regulamento.

Exclusivamente na hipótese de liquidação do Fundo, os recursos decorrentes da integralização das Cotas e
do recebimento dos Direitos Creditórios Cedidos e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do
Fundo serão alocados na seguinte ordem:
(a)

pagamento das despesas e dos encargos do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da
legislação aplicável;

(b)

pagamento das Cotas Seniores, observados os termos e as condições do Regulamento;

(c)

pagamento das Cotas Subordinadas Mezanino, observados os termos e as condições do
Regulamento, inclusive eventual existência de subordinação entre as diferentes classes de Cotas
Subordinadas Mezanino; e

(d)

pagamento das Cotas Subordinadas Júniores, observados os termos e as condições do
Regulamento.
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COTAS DO FUNDO
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco.)
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Características Gerais
As Cotas correspondem a frações ideais do patrimônio do Fundo, podendo ser resgatadas, a qualquer
tempo, em conformidade com o disposto no Regulamento.
As Cotas serão escriturais e mantidas em contas de depósito em nome dos respectivos Cotistas. A
qualidade de Cotista caracteriza-se pela abertura da conta de depósito em seu nome.
Somente Investidores Autorizados poderão adquirir as Cotas.
As Cotas não poderão ser objeto de cessão ou de transferência, exceto nos casos de:
(a)

decisão judicial ou arbitral;

(b)

operação de cessão fiduciária;

(c)

execução de garantia;

(d)

sucessão universal; ou

(e)

dissolução de sociedade conjugal ou união estável, por via judicial ou por escritura pública que
disponha sobre a partilha de bens.

Classes de Cotas
As Cotas serão divididas em Cotas Seniores e em Cotas Subordinadas. As Cotas Subordinadas serão
divididas em Cotas Subordinadas Mezanino e em Cotas Subordinadas Júniores.
Todas as Cotas de uma mesma classe terão iguais taxas, despesas e prazos, bem como direitos de voto.
Cotas Seniores
As Cotas Seniores não se subordinam às Cotas Subordinadas para efeito de resgate e distribuição dos
rendimentos da carteira do Fundo, nos termos do Regulamento.
Após a respectiva Data de Subscrição Inicial, as Cotas Seniores terão seu valor unitário apurado na forma
da cláusula 16 do Regulamento e do título “Valorização das Cotas Seniores” desta seção “Cotas do Fundo”.
Cotas Subordinadas Mezanino
As Cotas Subordinadas Mezanino são aquelas que se subordinam às Cotas Seniores para efeitos de resgate
e distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo, mas que, para os mesmos efeitos, não se subordinam
às Cotas Subordinadas Júniores.
O Fundo poderá emitir uma ou mais classes de Cotas Subordinadas Mezanino. Todas as Cotas
Subordinadas Mezanino terão iguais taxas, despesas e prazos, bem como direitos de voto. Eventual
preferência entre as Cotas Subordinadas Mezanino das diferentes classes para efeitos de resgate e
distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo será definida no Suplemento da respectiva classe de
Cotas Subordinadas Mezanino.
Após a respectiva Data de Subscrição Inicial, as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I terão seu valor
unitário apurado na forma da cláusula 16 do Regulamento e do título “Valorização das Cotas Subordinadas
Mezanino da Classe I” desta seção “Cotas do Fundo”.
Cotas Subordinadas Júniores
As Cotas Subordinadas Júniores são aquelas que se subordinam às Cotas Seniores e às Cotas Subordinadas
Mezanino para efeitos de resgate e distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo.
As Cotas Subordinadas Júniores serão divididas em 2 (duas) classes distintas, a saber: (a) Cotas
Subordinadas Júniores da classe A; e (b) Cotas Subordinadas Júniores da classe B.
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As Cotas Subordinadas Júniores serão colocadas de forma privada e somente poderão ser subscritas e
integralizadas por Terceiros Relacionados.
Resgate das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I
Solicitação do Resgate
Os Cotistas poderão requerer o resgate de suas Cotas, a qualquer tempo, por meio de solicitação escrita à
Administradora, conforme procedimentos previstos no Regulamento e a seguir.
A solicitação de resgate das Cotas será irrevogável e irretratável. Uma vez solicitado, o Cotista não poderá
cancelar ou adiar o resgate de suas Cotas.
Observado o Prazo de Carência, de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da respectiva Data de Subscrição,
as solicitações de resgate das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I poderão ser
realizadas em qualquer Período de Solicitação de Resgate:

1.
2.
3.
4.

PERÍODOS DE SOLICITAÇÃO DE RESGATE
1º de janeiro (inclusive) a 31 de março (inclusive) de cada ano
1º de abril (inclusive) até 30 de junho (inclusive) de cada ano
1º de julho (inclusive) até 30 de setembro (inclusive) de cada ano
1º de outubro (inclusive) a 31 de dezembro (inclusive) de cada ano

Pagamento do Resgate
Observado o disposto no Regulamento, em especial em sua cláusula 17, o resgate das Cotas Seniores e das
Cotas Subordinadas Mezanino Classe I será realizado na 2ª (segunda) Data de Pagamento subsequente ao
Período de Solicitação de Resgate em que for solicitado o respectivo resgate.
Em cada Data de Resgate, o pagamento das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I somente será
realizado após o pagamento das Cotas Seniores e, se houver, das Cotas Subordinadas Mezanino de classes
prioritárias.
Na hipótese de a Data de Pagamento não coincidir com um Dia Útil, os valores correspondentes ao resgate
das Cotas Seniores e/ou das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I, conforme o caso, serão pagos aos
Cotistas no 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, não havendo direito a qualquer acréscimo por parte dos
Cotistas.
Caso venha a ser necessário, a Administradora deverá interromper a aquisição de novos Direitos
Creditórios e passar a segregar Disponibilidades em montante suficiente para permitir o resgate das
Cotas.
Caso o Fundo não possua liquidez para realizar o pagamento do resgate das Cotas Seniores e das Cotas
Subordinadas Mezanino da Classe I no prazo previsto acima, sem prejuízo do disposto no item 24.2(f) do
Regulamento e no título “Eventos de Avaliação” desta seção “Cotas do Fundo”, o pagamento deverá
ocorrer no 1º (primeiro) Dia Útil em que houver recursos disponíveis para tanto, respeitada a ordem de
alocação de recursos prevista no item 25.1 do Regulamento e na seção “Características do Fundo”, sob o
título “Ordem de Aplicação dos Recursos”, do presente Prospecto.
Em cada Data de Pagamento, independentemente da data em que a respectiva solicitação de resgate foi
recebida pela Administradora, dentro de um mesmo Período de Solicitação de Resgate, o pagamento aos
titulares das Cotas Seniores deverá ocorrer de forma pro rata em relação ao valor do investimento de cada
Cotista.
Em cada Data de Pagamento, após o pagamento das Cotas Seniores e observada eventual subordinação
existente entre as diferentes classes de Cotas Subordinadas Mezanino, independentemente da data em que
a respectiva solicitação de resgate foi recebida pela Administradora, dentro de um mesmo Período de
Solicitação de Resgate, o pagamento aos titulares das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I deverá
ocorrer de forma pro rata em relação ao valor do investimento de cada Cotista.
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Resgate Compulsório
A Administradora poderá, a qualquer tempo, conforme recomendação expressa da Consultora
Especializada, realizar o resgate compulsório, inteiro ou fracionado, independentemente da realização de
Assembleia Geral, das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I.
A Administradora notificará os Cotistas a respeito do resgate compulsório de suas Cotas, com até 15
(quinze) Dias Úteis de antecedência.
O resgate antecipado compulsório das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I será
realizado mediante o pagamento do valor nominal unitário da Cota Sênior ou da Cotas Subordinada
Mezanino da Classe I, conforme o caso, na respectiva data, acrescido de prêmio, calculado sobre o valor
atualizado da Cota objeto do resgate antecipado compulsório, conforme o quadro abaixo:
DATA DO RESGATE ANTECIPADO COMPULSÓRIO
1ª (primeira) Data de Subscrição Inicial do Fundo (inclusive) ao
12º mês (inclusive)
13º mês (inclusive) ao 24º mês (inclusive)
25º mês (inclusive) ao 36º mês (inclusive)
após o 37º mês (inclusive)

PRÊMIO
1,00%
0,75%
0,5%
0%

Exclusivamente no caso de resgate antecipado compulsório das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas
Mezanino da Classe I para reenquadramento da Subordinação Sênior, da Subordinação Mezanino e/ou da
Alocação Mínima, não será devido qualquer prêmio aos Cotistas.
Qualquer resgate compulsório afetará todos os Cotistas de determinada classe de Cotas de forma
proporcional aos seus respectivos investimentos no Fundo, em iguais condições.
Não se aplicam as disposições no Regulamento sobre valor mínimo de resgate e saldo mínimo de
permanência no Fundo, na hipótese do resgate antecipado compulsório das Cotas.
Caso o Fundo não possua liquidez para realizar o resgate antecipado compulsório das Cotas no prazo
previsto no parágrafo acima, o pagamento do resgate antecipado compulsório das Cotas deverá ocorrer no
1º (primeiro) Dia Útil em que houver recursos disponíveis para tanto, respeitada a ordem de alocação de
recursos prevista no item 25.1 do Regulamento e na seção “Características do Fundo”, sob o título “Ordem
de Aplicação dos Recursos”, do presente Prospecto.
Procedimentos de Integralização e Resgate
O valor nominal unitário da Cota Sênior e da Cota Subordinada Mezanino da Classe I será de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), na respectiva Data de Subscrição Inicial.
As Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I serão subscritas e integralizadas pelo
valor atualizado da Cota Sênior e da Cota Subordinada Mezanino da Classe I, conforme o caso, desde a
respectiva Data de Subscrição Inicial até o dia da efetiva integralização.
As Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I serão integralizadas em moeda corrente
nacional, por meio de (a) da CETIP, caso as Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I,
conforme o caso, estejam custodiadas na CETIP; ou (b) de transferência eletrônica disponível – TED ou
outros mecanismos de transferência de recursos autorizados pelo BACEN, cabendo ao Coordenador Líder
assegurar a condição de Investidor Autorizado do adquirente das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas
Mezanino da Classe I.
Para o cálculo do número de Cotas Seniores e de Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I a que tem
direito o investidor, não serão deduzidas do valor entregue ao Fundo quaisquer taxas ou despesas.
Não há montante mínimo para as aplicações em Cotas Seniores e em Cotas Subordinadas Mezanino da
Classe I.
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É admitida a subscrição por um mesmo investidor de todas as Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas
Mezanino da Classe I emitidas. Não haverá, portanto, requisitos de dispersão das Cotas Seniores e das
Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I.
Por ocasião da subscrição das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I, o investidor
deverá assinar boletim de subscrição e o respectivo termo de ciência de risco e adesão ao Regulamento,
declarando sua condição de Investidor Autorizado. No ato de subscrição, o investidor deverá, ainda,
indicar representante responsável pelo recebimento das comunicações a serem enviadas pela
Administradora ou pelo Custodiante, nos termos do Regulamento, fornecendo os competentes dados
cadastrais, incluindo endereço completo e, caso disponível, endereço eletrônico. Caberá a cada Cotista
informar à Administradora a alteração de seus dados cadastrais.
O valor mínimo de resgate que poderá ser solicitado será de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo
certo que o saldo mínimo de permanência no Fundo, por Cotista, será R$200.000,00 (duzentos mil reais).
O pagamento do resgate das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I será efetuado,
pelo valor unitário da Cota Sênior ou da Cota Subordinada Mezanino da Classe I, conforme o caso, na
respectiva data, em moeda corrente nacional, por meio (a) da CETIP, caso as Cotas Seniores e as Cotas
Subordinadas Mezanino da Classe I, conforme o caso, estejam custodiadas na CETIP; ou (b) de crédito em
conta corrente ou outro mecanismo de transferência de recursos autorizado pelo BACEN.
Admite-se o resgate de Cotas Seniores e de Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I em Direitos
Creditórios somente na hipótese de liquidação do Fundo.
Não será admitida a solicitação do resgate de Cotas, desde a data do envio da convocação para a
Assembleia Geral que tenha como assunto a liquidação antecipada do Fundo, até a ocorrência da
Assembleia Geral que delibere definitivamente sobre o tema.
Na hipótese de a Assembleia Geral referida acima decidir pela não liquidação do Fundo, os Cotistas
dissidentes titulares de Cotas Seniores ou de Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I terão a faculdade
de solicitar o resgate de suas Cotas. Nessa hipótese, o resgate será pago, respeitada a ordem de alocação
de recursos do Fundo, na 2ª (segunda) Data de Pagamento subsequente à data de recebimento da
solicitação de resgate.
Classificação de Risco das Cotas Seniores
As Cotas Seniores obtiveram a classificação definitiva de risco brA (sf), conferida pela Agência
Classificadora de Risco Sênior, conforme relatório constante do Anexo II ao presente Prospecto. A Agência
Classificadora de Risco Sênior será responsável pelo monitoramento das Cotas Seniores e pela elaboração
e pela divulgação de relatório de classificação de risco trimestral.
Classificação de Risco das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I
As Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I obtiveram a classificação definitiva de risco BBB-(fe) de
Longo Prazo e CP3(fe) de Curto Prazo, conferida pela Agência Classificadora de Risco Mezanino, conforme
relatório constante do Anexo III ao presente Prospecto. A Agência Classificadora de Risco Mezanino será
responsável pelo monitoramento das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I e pela elaboração e pela
divulgação de relatório de classificação de risco trimestral.
Valorização das Cotas Seniores
As Cotas Seniores serão valorizadas todo Dia Útil, conforme o disposto na cláusula 16 do Regulamento. A
valorização das Cotas Seniores ocorrerá a partir do Dia Útil seguinte à Data de Subscrição Inicial das Cotas
Seniores, sendo que a última valorização ocorrerá na respectiva data de resgate. Para fins do disposto no
Regulamento e no presente Prospecto, o valor da Cota Sênior será o da abertura do respectivo Dia Útil.
A Cota Sênior terá seu valor unitário calculado todo Dia Útil, sendo que tal valor será equivalente ao
menor dos seguintes valores, observado o disposto nos parágrafos abaixo:
(a)

o valor apurado conforme fórmula constante do Suplemento das Cotas Seniores e da seção
“Condições da Oferta”, sob o título “Valorização das Cotas Sêniores e Meta de Remuneração
Sênior”, do presente Prospecto; ou
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(b)

o resultado da divisão do Patrimônio Líquido pelo número de Cotas Seniores em circulação.

Caso se venha a utilizar a forma de cálculo prevista no item (b) acima, somente voltará a se utilizar a
forma de cálculo indicada no item (a) acima se o valor do Patrimônio Líquido passar a ser superior ao
valor total das Cotas Seniores em circulação, calculado, a partir da respectiva Data de Subscrição Inicial,
pelos parâmetros de rentabilidade estabelecidos no item (a) acima.
Na data em que, nos termos do parágrafo anterior, voltar a se utilizar a forma de cálculo do valor das Cotas
Seniores indicada no item (a) acima, o valor das Cotas Seniores será equivalente ao obtido pela aplicação
do parâmetro de rentabilidade ali estabelecido, desde a respectiva Data de Subscrição Inicial.
O procedimento de valorização das Cotas Seniores aqui estabelecido não constitui promessa de
rendimentos, estabelecendo meramente uma preferência na valorização da carteira do Fundo, bem como
critérios de valorização entre as Cotas das diferentes classes existentes. Portanto, os Cotistas somente
receberão rendimentos se os resultados e o valor total da carteira do Fundo assim permitirem.
Valorização das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I
As Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I serão valorizadas todo Dia Útil, conforme o disposto na
cláusula 16 do Regulamento. A valorização das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I ocorrerá a partir
do Dia Útil seguinte à Data de Subscrição Inicial das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I, sendo que a
última valorização ocorrerá na respectiva data de resgate. Para fins do disposto no Regulamento e no
presente Prospecto, o valor da Cota Subordinada Mezanino da Classe I será o da abertura do respectivo
Dia Útil.
A Cota Subordinada Mezanino da Classe I terá seu valor unitário calculado todo Dia Útil, sendo que tal
valor será equivalente ao menor dos seguintes valores, observado o disposto abaixo:
(a)

o valor apurado conforme fórmula constante do Suplemento das Cotas Subordinadas Mezanino da
Classe I e da seção “Condições da Oferta”, sob o título “Valorização das Cotas Subordinadas
Mezanino da Classe I e Meta de Remuneração Mezanino”, do presente Prospecto; ou

(b)

(1) o resultado da divisão do Patrimônio Líquido, deduzido o valor total correspondente às Cotas
Seniores e, se houver, às Cotas Subordinadas Mezanino de classes prioritárias, pelo número de
Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I em circulação; ou (2) na hipótese de existir mais de uma
classe de Cotas Subordinadas Mezanino em circulação, sem preferência entre si, o valor unitário
da Cota Subordinada Mezanino da Classe I deverá ser obtido (i) pela aplicação da meta de
remuneração de cada classe de Cotas Subordinadas Mezanino definida no respectivo Suplemento,
de forma a se definir a proporção do valor de cada uma dessas classes em relação a 1 (um) inteiro,
na data em que se passar a utilizar a forma de cálculo prevista neste item (b); (ii) pela
multiplicação da proporção definida para a classe das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I,
nos termos do subitem (i) acima, pelo valor do Patrimônio Líquido, deduzido o valor total
correspondente às Cotas Seniores e, se houver, às Cotas Subordinadas Mezanino de classes
prioritárias; e (iii) pela divisão do resultado da multiplicação referida no subitem (ii) acima pelo
número de Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I em circulação.

Caso se venha a utilizar a forma de cálculo prevista no item (b) acima, somente voltará a se utilizar a
forma de cálculo indicada no item (a) acima se o valor do Patrimônio Líquido, deduzido o valor total
correspondente às Cotas Seniores, passar a ser superior ao valor total das Cotas Subordinadas Mezanino
da Classe I em circulação, calculado, a partir da respectiva Data de Subscrição Inicial, pelos parâmetros de
rentabilidade estabelecidos no item (a) acima.
Na data em que, nos termos do parágrafo anterior, voltar a se utilizar a forma de cálculo do valor das Cotas
Subordinadas Mezanino da Classe I indicada no item (a) acima, o valor das Cotas Subordinadas Mezanino
da Classe I será equivalente ao obtido pela aplicação do parâmetro de rentabilidade ali estabelecido, desde
a respectiva Data de Subscrição Inicial.
O procedimento de valorização das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I aqui estabelecido não
constitui promessa de rendimentos, estabelecendo meramente uma preferência na valorização da carteira
do Fundo, bem como critérios de valorização entre as Cotas das diferentes classes existentes. Portanto, os
Cotistas somente receberão rendimentos se os resultados e o valor total da carteira do Fundo assim
permitirem.
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Regras de Movimentação
Emissão e Distribuição das Cotas
A Administradora poderá, a qualquer tempo, mediante solicitação prévia dos titulares das Cotas
Subordinadas Júniores, realizar a distribuição de novas Cotas. Sem prejuízo da observância da legislação e
da regulamentação aplicáveis, é facultado à Administradora, a partir de orientação prévia dos titulares das
Cotas Subordinadas Júniores, suspender, a qualquer momento, novas aplicações no Fundo, desde que tal
suspensão se aplique indistintamente a novos investidores e Cotistas atuais. A suspensão do recebimento
de novas aplicações, em um dia, não impede a reabertura posterior do Fundo para aplicações. A
Administradora deve comunicar imediatamente às instituições contratadas para realizar a distribuição
das Cotas sobre a eventual suspensão do recebimento de novas aplicações pelo Fundo.
As Cotas serão colocadas pela Administradora, que poderá contratar instituição integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários.
O funcionamento do Fundo não está condicionado à distribuição de quantidade mínima de Cotas.
Enquanto existirem Cotas Seniores em circulação, a Subordinação Sênior, equivalente à relação mínima de
36,25% (trinta e seis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) admitida entre (a) o valor total das
Cotas Subordinadas em circulação; e (b) o Patrimônio Líquido, deve ser mantida.
Enquanto existirem Cotas Subordinadas Mezanino em circulação, a Subordinação Mezanino, equivalente à
relação mínima de 16,25% (dezesseis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) admitida entre (a) o
valor total das Cotas Subordinadas Júniores em circulação; e (b) o Patrimônio Líquido, deve ser mantida.
Ademais, na 1ª (primeira) Data de Subscrição Inicial do Fundo, foram emitidas até 120 (cento e vinte)
Cotas Subordinadas Júniores, que foram subscritas e integralizadas por Terceiros Relacionados,
previamente à 1ª (primeira) emissão de Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I.
Taxas
O Fundo pagará a Taxa de Administração, calculada nos termos da cláusula 6 do Regulamento e da seção
“Prestadores de Serviços”, sob o título “Remuneração da Administradora”, do presente Prospecto.
Não serão cobradas dos Cotistas quaisquer outras taxas, tais como taxa de performance, taxa de ingresso
ou taxa de saída.
Reserva de Pagamento e Índice de Liquidez
A Administradora deverá constituir Reserva de Pagamento, para pagamento do resgate solicitado das
Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino, interrompendo parcialmente, se necessário, a
aquisição de novos Direitos Creditórios, de modo que, a partir do 15º (décimo quinto) dia antes de cada
Data de Pagamento e até a respectiva Data de Pagamento, o Fundo sempre mantenha em Disponibilidades
soma equivalente a 100% (cem por cento) do valor futuro estimado do resgate das Cotas Seniores e das
Cotas Subordinadas Mezanino, na Data de Pagamento em questão.
Adicionalmente, a Administradora deverá apurar, mensalmente, o Índice de Liquidez, a partir da razão
entre (a) o somatório dos recursos Fundo mantidos em Disponibilidades, em outros Ativos Financeiros e
em Direitos Creditórios Cedidos vincendos, com prazo de vencimento em até 30 (trinta) dias a contar da
respectiva data de apuração do Índice de Liquidez; e (b) o valor futuro estimado do resgate das Cotas
Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino, na Data de Pagamento imediatamente subsequente, e do
pagamento dos montantes referentes às despesas e aos encargos do Fundo para os 30 (trinta) dias
subsequentes à data de apuração do Índice de Liquidez.
O Índice de Liquidez deverá ser sempre igual ou superior a 1 (um).
Reforços de Crédito e Outras Garantias
Os Contratos de Cessão poderão prever coobrigação dos Cedentes pelo pagamento dos respectivos
Direitos Creditórios Cedidos, podendo figurar, ainda, os sócios ou acionistas dos Cedentes como devedores
solidários. Conforme for negociado com a Consultora Especializada, poderão ser emitidas notas
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promissórias, pelos Cedentes e/ou por seus sócios ou acionistas, no valor total dos respectivos Contratos
de Cessão.
O Fundo não conta com garantia da Administradora, da Gestora, da Consultora Especializada, do
Custodiante, do Agende de Cobrança, de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda,
do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
O investimento no Fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que a Gestora mantenha sistema de
gerenciamento de riscos, não há garantia de eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os
Cotistas. É recomendada aos investidores a leitura da seção “Fatores de Risco” deste Prospecto.
Metodologia de Avaliação dos Ativos do Fundo, do Patrimônio Líquido e das Cotas
Os ativos do Fundo terão seu valor calculado todo Dia Útil pelo Custodiante, mediante a utilização da
metodologia referida na cláusula 19 do Regulamento e abaixo.
Os Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo terão seu valor de mercado apurado conforme a
metodologia de avaliação e precificação de ativos adotada pelo Custodiante, disponível para consulta no
seguinte site: www.bancopaulista.com.br.
Os Direitos Creditórios Cedidos terão seu valor calculado de acordo com a respectiva taxa de juros,
observado o disposto na Instrução CVM nº 489, de 14 de janeiro de 2011.
As provisões e as perdas com os Direitos Creditórios Cedidos serão, respectivamente, efetuadas e
reconhecidas pela Administradora, conforme regras e procedimentos definidos em seu manual de
provisionamento (disponível para consulta no seguinte site: www.socopa.com.br), e informadas ao
Custodiante, de acordo com a Instrução CVM nº 489/11 e com as regras de provisão para Devedores
duvidosos previstas a seguir.
No caso de Direito Creditório Cedido que esteja inadimplido, é facultado à Administradora e ao
Custodiante a contabilização integral de referido Direito Creditório Cedido na provisão para Devedores
duvidosos do Fundo, conforme monitoramento da inadimplência.
A provisão para Devedores duvidosos atingirá todos os Direitos Creditórios Cedidos devidos por um
mesmo Devedor, ocorrendo o chamado “efeito vagão”.
O Patrimônio Líquido equivale ao valor dos recursos em caixa acrescido do valor dos Direitos Creditórios
Cedidos e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, deduzidas as exigibilidades.
As Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I terão seu valor calculado, todo Dia Útil,
nos termos descritos na cláusula 16 do Regulamento e nos títulos “Valorização das Cotas Seniores” e
“Valorização das Cotas Subordinadas Mezanino” desta seção “Cotas do Fundo”, e de acordo com as
disposições regulamentares pertinentes.
Assembleia Geral de Cotistas
Competência
É competência privativa da Assembleia Geral:
(a)

tomar anualmente, no prazo máximo de 4 (quatro) meses após o encerramento do exercício
social, as contas do Fundo e deliberar sobre suas demonstrações financeiras;

(b)

alterar o Regulamento;

(c)

deliberar sobre a substituição da Administradora;

(d)

deliberar sobre a elevação da Taxa de Administração, inclusive na hipótese de restabelecimento
de remuneração que tenha sido objeto de redução; e

(e)

deliberar sobre a incorporação, fusão, cisão ou liquidação do Fundo.
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O Regulamento poderá ser alterado, em consequência de normas legais ou regulamentares ou de
determinação da CVM, independentemente de realização de Assembleia Geral, hipótese em que deverá ser
providenciada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a divulgação de tal fato aos Cotistas.
A Assembleia Geral pode, a qualquer momento, nomear um ou mais representantes para exercerem as
funções de fiscalização e de controle gerencial das aplicações do Fundo, em defesa dos direitos e dos
interesses dos Cotistas.
Somente pode exercer as funções de representante dos Cotistas a pessoa física ou jurídica que atenda aos
seguintes requisitos: (a) ser Cotista ou profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses
dos Cotistas; (b) não exercer cargo ou função na Administradora, em seus controladores, em sociedades
por ela direta ou indiretamente controladas, em coligadas ou em outras sociedades sob controle comum; e
(c) não exercer cargo em quaisquer dos Cedentes.
O representante dos Cotistas eventualmente nomeado pela Assembleia Geral não fará jus, em qualquer
hipótese, ao recebimento de remuneração paga pelo Fundo, pela Administradora, pela Gestora, pela
Consultora Especializada, pelo Custodiante ou pelo Agente de Cobrança, para exercer tal função.
Procedimento de Convocação
Além da reunião anual para prestação de contas, a Assembleia Geral pode reunir-se por convocação da
Administradora ou de Cotistas titulares de no mínimo 5% (cinco por cento) do total das Cotas em
circulação.
A convocação da Assembleia Geral será feita pela Administradora, mediante anúncio publicado no
periódico utilizado para a divulgação das informações do Fundo, por meio de carta com aviso de
recebimento, endereçada a cada Cotista, ou por correio eletrônico, devendo constar, em qualquer das
hipóteses, o dia, a hora e o local de realização da Assembleia Geral e os assuntos a serem nela tratados.
A convocação da Assembleia Geral deverá ser feita com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, contado
o prazo da data de publicação do anúncio, do envio de carta com aviso de recebimento aos Cotistas ou do
correio eletrônico.
Não se realizando a Assembleia Geral, deverá ser publicado anúncio de 2ª (segunda) convocação ou
novamente providenciado o envio de carta com aviso de recebimento aos Cotistas ou do correio
eletrônico, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
Para efeito do disposto no parágrafo acima, admite-se que a 2ª (segunda) convocação da Assembleia Geral
seja providenciada juntamente com a publicação do anúncio, ou o envio da carta ou do correio eletrônico
da 1ª (primeira) convocação.
Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral deverá realizar-se no local onde a Administradora tiver a
sede. No entanto, quando se efetuar em outro local, a convocação deverá indicar, com clareza, o lugar da
reunião, que em nenhum caso poderá realizar-se fora da localidade da sede da Administradora.
Independentemente das formalidades previstas acima, será considerada regular a Assembleia Geral a que
comparecerem todos os Cotistas.
Instalação e Deliberação
As Assembleias Gerais serão instaladas com a presença de pelo menos 1 (um) Cotista.
A cada Cota corresponde 1 (um) voto na Assembleia Geral.
Somente podem votar na Assembleia Geral os Cotistas, seus representantes legais ou procuradores
legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.
Não têm direito a voto na Assembleia Geral a Administradora e seus empregados.
As deliberações serão tomadas pelo critério da maioria das Cotas de titularidade dos Cotistas presentes,
ressalvado o disposto nos parágrafos a seguir.
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As deliberações relativas às matérias previstas nos itens (c) a (e) do título “Competência” acima, serão
tomadas, em 1ª (primeira) convocação, pela maioria das Cotas em circulação e, em 2ª (segunda)
convocação, pela maioria das Cotas dos Cotistas presentes.
Sem prejuízo de sua aprovação posterior em Assembleia Geral, estão sujeitas à aprovação prévia dos
titulares de mais da metade das Cotas Subordinadas Júniores em circulação, a adoção de quaisquer
procedimentos que estejam em desacordo com o previsto no Regulamento e as deliberações relativas a
alterações do Regulamento sobre:
(a)

Critérios de Elegibilidade e Condições de Cessão;

(b)

distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo;

(c)

resgate das Cotas;

(d)

prazo de duração do Fundo;

(e)

direito de voto de cada classe de Cotas;

(f)

inclusão, exclusão ou alteração de Eventos de Avaliação e de Eventos de Liquidação Antecipada;

(g)

cobrança de taxas;

(h)

valorização das Cotas, inclusive alteração do parâmetro de rentabilidade das Cotas Seniores e das
Cotas Subordinadas Mezanino;

(i)

alteração da Subordinação Sênior, da Subordinação Mezanino, da Reserva de Pagamento e do
Índice de Liquidez; e

(j)

substituição da Gestora, da Consultora Especializada, do Custodiante, do Agente de Cobrança, do
Auditor Independente, da Agência Classificadora de Risco Sênior e da Agência Classificadora de
Risco Mezanino.

As decisões da Assembleia Geral deverão ser divulgadas aos Cotistas no prazo máximo de 30 (trinta) dias
de sua realização. Tal divulgação deverá ser providenciada mediante anúncio publicado no periódico
utilizado para a divulgação das informações do Fundo, por meio de carta com aviso de recebimento,
endereçada a cada Cotista, ou por correio eletrônico.
Liquidação do Fundo
O Fundo poderá ser liquidado por deliberação da Assembleia Geral convocada especialmente para esse
fim ou, no caso de não existirem Cotas em circulação, por deliberação da Administradora.
Eventos de Avaliação
São consideradas Eventos de Avaliação quaisquer das seguintes hipóteses:
(a)

rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores e/ou das Cotas Subordinadas Mezanino
em 2 (duas) ou mais categorias, conforme tabela da Agência Classificadora de Risco Sênior e/ou
da Agência Classificadora de Risco Mezanino, conforme o caso;

(b)

caso a Subordinação Sênior e/ou a Subordinação Mezanino não sejam observadas por mais de 15
(quinze) dias contados da data de recebimento do Aviso de Desenquadramento pelos titulares das
Cotas Subordinadas Júniores;

(c)

inobservância da Reserva de Pagamento e do Índice de Liquidez por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos;

(d)

inobservância dos limites de concentração da carteira do Fundo, conforme estabelecidos no
Regulamento, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, ressalvada a hipótese de
desenquadramento passivo;
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(e)

inobservância da diversificação mínima, por Cedente e/ou por Devedor, dos Direitos Creditórios
integrantes da carteira do Fundo, estabelecida no item 12.1(e) do Regulamento, por mais de 15
(quinze) dias consecutivos;

(f)

caso o resgate das Cotas Seniores e/ou das Cotas Subordinadas Mezanino não seja realizado na
respectiva Data de Pagamento, conforme procedimento previsto no Regulamento;

(g)

resgate de Cotas Subordinadas Júniores em desacordo com o disposto no Regulamento;

(h)

caso a média móvel ponderada do Índice de Inadimplência de 3 (três) meses, desprezados os 2
(dois) meses imediatamente anteriores, seja superior a 6% (seis por cento);

(i)

caso haja alteração na adoção da Política de Crédito pela Consultora Especializada, sem a prévia
aprovação da Assembleia Geral;

(j)

caso o Índice de Recompra exceda a 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido por 2 (dois)
meses consecutivos ou por 4 (quatro) meses alternados dentro de um mesmo período de 12
(doze) meses;

(k)

caso o Índice de Pagamento ao Cedente exceda a 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido por
2 (dois) meses consecutivos ou por 4 (quatro) meses alternados dentro de um mesmo período de
12 (doze) meses;

(l)

caso as irregularidades apontadas pelo Custodiante, quando da verificação do lastro dos Direitos
Creditórios Cedidos, nos termos do Contrato de Custódia, ultrapassem 10% (dez por cento) dos
Documentos Comprobatórios analisados; e

(m)

quaisquer outros eventos que possam, na opinião da Administradora, impactar negativamente no
desempenho do Fundo ou das Cotas.

Na ocorrência de qualquer Evento de Avaliação, a Administradora imediatamente convocará a Assembleia
Geral para deliberar se tal Evento de Avaliação deve ser considerado um Evento de Liquidação
Antecipada.
Caso a Assembleia Geral referida acima decida que determinado Evento de Avaliação deve ser
considerado um Evento de Liquidação Antecipada, deverão ser observados os procedimentos descritos no
título “Eventos de Liquidação Antecipada” abaixo.
Eventos de Liquidação Antecipada
São consideradas Eventos de Liquidação Antecipada quaisquer das seguintes hipóteses:
(a)

renúncia ou cessação definitiva, a qualquer tempo, por qualquer motivo, da prestação dos
serviços pela Administradora, pela Gestora, pela Consultora Especializada, pelo Custodiante ou
pelo Agente de Cobrança, sem que tenha havido sua substituição, em Assembleia Geral, por outro
prestador de serviços; e

(b)

caso seja deliberado, em Assembleia Geral, que um Evento de Avaliação constitui um Evento de
Liquidação Antecipada.

Na hipótese de ocorrência de qualquer Evento de Liquidação Antecipada, a Administradora
imediatamente convocará a Assembleia Geral para deliberar sobre a liquidação do Fundo, bem como os
procedimentos a ela relativos.
Não sendo instalada a Assembleia Geral em 1ª (primeira) convocação, por falta de quórum, a
Administradora deverá dar início aos procedimentos de liquidação do Fundo, de acordo com o disposto no
Regulamento.
Na hipótese de a Assembleia Geral decidir pela não liquidação do Fundo, os Cotistas dissidentes titulares
de Cotas Seniores ou de Cotas Subordinadas Mezanino terão a faculdade de solicitar o resgate de suas
Cotas, observado o que for definido na Assembleia Geral e o disposto no Regulamento.
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Caso a Assembleia Geral confirme a liquidação do Fundo, as Cotas serão resgatadas, em moeda corrente
nacional, observados os seguintes procedimentos:
(a)

a Administradora não adquirirá novos Direitos Creditórios e deverá resgatar ou alienar os Ativos
Financeiros integrantes da carteira do Fundo, adotando as medidas prudenciais necessárias para
que o resgate ou a alienação dos Ativos Financeiros não afete a sua rentabilidade esperada;

(b)

após o pagamento ou o provisionamento das despesas e dos encargos do Fundo, todas as
Disponibilidades e os pagamentos recebidos, referentes aos Direitos Creditórios Cedidos e aos
Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, deverão ser destinados para pagamento do
resgate das Cotas Seniores em circulação, de forma pro rata e proporcional ao valor dessas Cotas;

(c)

as Cotas Subordinadas Mezanino serão resgatadas, de forma pro rata e proporcional ao valor
dessas Cotas, observada eventual existência de subordinação entre as diferentes classes de Cotas
Subordinadas Mezanino e apenas após o resgate integral das Cotas Seniores; e

(d)

as Cotas Subordinadas Júniores somente serão resgatadas após o resgate integral de todas as
Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino, sendo, então, pago por cada Cota Subordinada
Júnior o valor correspondente à fração respectiva do eventual saldo remanescente do Patrimônio
Líquido.

Caso, em até 12 (doze) meses contados da ocorrência de qualquer Evento de Liquidação Antecipada, a
totalidade das Cotas ainda não tenha sido resgatada, as Cotas em circulação poderão ser resgatadas
mediante a dação em pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos e dos Ativos Financeiros integrantes da
carteira do Fundo.
A Assembleia Geral que confirmar a liquidação do Fundo deverá deliberar sobre os procedimentos de
dação em pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do
Fundo.
Na hipótese de a Assembleia Geral não chegar a acordo referente aos procedimentos de dação em
pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos e dos Ativos Financeiros para fins de pagamento de resgate
das Cotas, os Direitos Creditórios Cedidos e os Ativos Financeiros serão dados em pagamento aos titulares
das Cotas Seniores até o limite do valor destas, mediante a constituição de um condomínio, cuja fração
ideal de cada titular de Cotas Seniores será calculada em função do valor total das Cotas Seniores em
circulação, tendo-se como referência para definição do valor das Cotas Seniores a data em que foi decidida
a liquidação do Fundo.
Os Direitos Creditórios Cedidos e os Ativos Financeiros remanescentes, não entregues ao condomínio dos
titulares de Cotas Seniores, deverão ser entregues aos titulares de Cotas Subordinadas Mezanino,
observada eventual existência de subordinação entre as diferentes classes de Cotas Subordinadas
Mezanino e até o limite do valor destas, mediante a constituição de um condomínio para cada classe, cuja
fração ideal de cada titular de Cotas Subordinadas Mezanino será calculada em função do valor total das
Cotas Subordinadas Mezanino da respectiva classe em circulação, tendo-se como referência para definição
do valor das Cotas Subordinadas Mezanino a data em que foi decidida a liquidação do Fundo.
Após tal procedimento, se ainda existir saldo remanescente, este será distribuído aos titulares de Cotas
Subordinadas Júniores, mediante a constituição de um condomínio, na proporção de sua participação no
remanescente do Patrimônio Líquido.
Observados tais procedimentos, a Administradora estará desobrigada em relação às responsabilidades
estabelecidas no Regulamento, ficando autorizada a liquidar o Fundo perante as autoridades competentes.
A Administradora deverá notificar os Cotistas, se for o caso, (a) para que elejam um administrador para
referidos condomínios de Direitos Creditórios Cedidos e de Ativos Financeiros, na forma do artigo 1.323
do Código Civil Brasileiro; e (b) informando a proporção de Direitos Creditórios Cedidos e de Ativos
Financeiros a que cada Cotista terá direito, sem que isso represente qualquer responsabilidade da
Administradora perante os Cotistas após a constituição dos condomínios de tratam os itens anteriores.
Caso os Cotistas não procedam à eleição dos administradores dos condomínios referidos acima, essa
função será exercida pelo Cotista que detiver a maioria das Cotas da respectiva classe.
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Informações Complementares
Despesas e Encargos do Fundo
Constituem despesas e encargos do Fundo, além da Taxa de Administração:
(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)

despesas com correspondências de interesse do Fundo, inclusive comunicações aos Cotistas;

(d)

honorários e despesas do Auditor Independente, encarregado da revisão das demonstrações
financeiras e das contas do Fundo e da análise de sua situação e da atuação da Administradora;

(e)

emolumentos e comissões pagas sobre as operações do Fundo, incluindo comissões pagas a
prestadores de serviços indicados na Lista de Prestadores de Serviços;

(f)

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;

(g)

quaisquer despesas inerentes à constituição, incluindo, sem a tanto se limitar, custos relacionados
à distribuição das Cotas, à manutenção ou à liquidação do Fundo, ou à realização da Assembleia
Geral;

(h)

taxas de custódia de ativos do Fundo;

(i)

despesas com a contratação de Agência Classificadora de Risco Sênior e da Agência Classificadora
de Risco Mezanino;

(j)

despesas com profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses dos Cotistas; e

(k)

despesas com a contratação do Agente de Cobrança.

A Administradora poderá, a qualquer tempo, mediante autorização prévia e expressa de titulares de Cotas
Subordinadas Júniores, incluir ou excluir prestadores de serviços à Lista de Prestadores de Serviços, a qual
será parte integrante do Regulamento.
Quaisquer despesas não previstas acima como encargos do Fundo devem correr por conta da
Administradora.
A Administradora deverá apurar, mensalmente, o Índice de Liquidez, nos termos previstos na cláusula 18
do Regulamento e no título “Reserva de Pagamento e Índice de Liquidez” desta seção “Cotas do Fundo”.
Política de Divulgação de Informações
Informações Obrigatórias e Periódicas
A Administradora deverá prestar, na forma e dentro dos prazos estabelecidos, todas as informações
obrigatórias e periódicas constantes da Instrução CVM nº 356/01, sem prejuízo do disposto nas demais
normas aplicáveis e no Regulamento, notadamente em sua cláusula 22.
O diretor ou sócio-gerente designado da Administradora deverá elaborar demonstrativo trimestral, nos
termos exigidos pelo artigo 8º, §3º, da Instrução CVM nº 356/01.
A Administradora deverá divulgar aos Cotistas mensalmente, além de manter disponíveis em sua sede e
dependências, bem como na sede das instituições responsáveis pela colocação das Cotas, o valor do
Patrimônio Líquido, o valor das Cotas, as rentabilidades acumuladas no mês e no ano civil a que se
referirem, e os relatórios da Agência Classificadora de Risco Sênior e da Agência Classificadora de Risco
Mezanino.
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A Administradora é obrigada a divulgar, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao
Fundo, de modo a garantir, a todos os Cotistas, acesso às informações que possam, direta ou
indiretamente, influir em suas decisões quanto à sua permanência no Fundo.
Sem prejuízo de outras ocorrências relativas ao Fundo, são exemplos de fatos relevantes os seguintes: (a)
a alteração da classificação de risco das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino; (b) a
mudança ou a substituição da Gestora, da Consultora Especializada, do Custodiante ou do Agente de
Cobrança; (c) a ocorrência de eventos que afetem ou possam afetar os critérios de composição e os limites
de diversificação da carteira do Fundo, bem como o comportamento da carteira de Direitos Creditórios
Cedidos, no que se refere ao seu histórico de pagamentos; e (d) a ocorrência de atrasos na distribuição de
rendimentos aos Cotistas.
A Administradora deve, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês, colocar à
disposição dos Cotistas, em sua sede e dependências, informações sobre:
(a)

o número de Cotas de propriedade de cada Cotista e o respectivo valor;

(b)

a rentabilidade do Fundo, com base nos dados relativos ao último dia do mês; e

(c)

o comportamento da carteira de Direitos Creditórios Cedidos e de Ativos Financeiros do Fundo,
abrangendo, inclusive, dados sobre o desempenho esperado e o realizado.

As demonstrações financeiras anuais do Fundo estarão sujeitas às normas contábeis expedidas pela CVM e
serão auditadas pelo Auditor Independente.
O Fundo terá escrituração contábil própria.
O exercício social do Fundo terá duração de 1 (um) ano e encerrar-se-á em 31 de janeiro de cada ano.
A Administradora deverá enviar à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na
página da CVM na rede mundial de computadores, em até 90 (noventa) dias após o encerramento do
exercício social ao qual se referirem, as demonstrações financeiras anuais do Fundo.
Publicações
Todas as publicações mencionadas no Regulamento serão feitas no jornal “DCI – Diário Comércio
Indústria & Serviços”.
A Administradora poderá, a seu exclusivo critério, sem a necessidade de convocação de Assembleia Geral
e alteração do Regulamento, alterar o periódico utilizado para efetuar as publicações relativas ao Fundo,
devendo, nesse caso, informar previamente os Cotistas sobre essa alteração, por meio de carta com aviso
de recebimento, endereçada a cada Cotista, ou por correio eletrônico.
Atendimento aos Cotistas
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo e a Oferta poderão ser obtidos junto à
Administradora, ao Coordenador Líder e à CVM, em suas respectivas sedes, nos endereços abaixo
informados. Para consulta ou obtenção de cópia deste Prospecto e do Regulamento, os investidores
poderão dirigir-se à Administradora, ao Coordenador Líder ou à CVM, em suas respectivas sedes, ou
acessar seus respectivos sites:
Administradora e Coordenador Líder
SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar
São Paulo – SP
Site: www.socopa.com.br (no campo “Serviços”, acessar “Prospectos / Fundos Administração Socopa” e
clicar em “FIDC Sul Brasil”)
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Entidade Reguladora
Comissão de Valores Mobiliários
Rua Sete de Setembro, nº 111, Centro
Rio de Janeiro – RJ
Site: www.cvm.gov.br (no campo “Informações e Regulados”, acessar “Fundos de Investimento”, clicar em
“Consultas a Informações de Fundos”e em seguida clicar em “Fundos de Investimento Registrados”– no
primeiro campo, preencher com o nome do Fundo e clicar em “Continuar” – clicar no nome do Fundo –
acessar “Documentos Eventuais” – no campo “Tipo de Documento”, selecionar “Prospecto Distribuição” –
clicar em “Exemplar do Prospecto”)
Eventuais informações adicionais, reclamações, dúvidas e sugestões podem ser endereçadas para a sede
do Coordenador Líder.
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REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DO FUNDO
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco.)
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O disposto a seguir foi elaborado com base na legislação brasileira em vigor na data deste Prospecto e tem
por objetivo descrever genericamente o tratamento tributário aplicável ao Fundo e aos Cotistas.
A incidência de tributos adicionais e exceções às regras apresentadas nesta seção podem existir, motivo
pelo qual os investidores devem consultar seus assessores jurídicos com relação à tributação aplicável aos
investimentos realizados no Fundo.
Tributação Aplicável ao Fundo
Imposto sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF/Títulos
Operações que tenham por objeto a aquisição, a cessão, o resgate ou a repactuação de títulos e valores
mobiliários, bem como a respectiva liquidação, sujeitam-se ao IOF/Títulos, na forma prevista no Decreto
nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007.
As aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas atualmente à incidência do IOF/Títulos à alíquota de
0% (zero por cento), sendo possível sua majoração a qualquer tempo, mediante ato do Poder Executivo,
até o percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao dia, conforme artigos 29 e 32, §2º,
inciso II, do Decreto nº 6.306/07.
Imposto de Renda
Os rendimentos e ganhos líquidos ou de capital, auferidos e apurados nas operações pela carteira do
Fundo são isentos do Imposto sobre a Renda, nos termos do artigo 28, §10, da Lei nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, bem como do artigo 14 da Instrução Normativa RFB nº 1.585, de 31 de agosto de
2015.
Tributação Aplicável aos Cotistas do Fundo
Imposto sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF/Títulos
Operações que tenham por objeto a aquisição, a cessão, o resgate ou a repactuação de títulos e valores
mobiliários, bem como a respectiva liquidação, sujeitam-se ao IOF/Títulos, na forma prevista no Decreto
nº 6.306/07.
Atualmente, a realização de tais operações em prazo inferior a 30 (trinta) dias sujeita-se à tributação do
IOF/Títulos à alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate ou da repactuação das Cotas,
limitado a um percentual do rendimento da operação, em função do prazo, conforme tabela regressiva
anexa ao artigo 32 do Decreto nº 6.306/07. Nos termos do referido Decreto, a partir do 30º (trigésimo) dia
de investimento, o percentual do rendimento sujeito à incidência da tributação do IOF/Títulos é 0% (zero
por cento).
A alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, até o
percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao dia.
Imposto sobre Operações de Câmbio – IOF/Câmbio
Operações relativas a conversões de moeda estrangeira para a moeda brasileira, bem como de moeda
brasileira para moeda estrangeira, porventura geradas no investimento em Cotas, estão sujeitas à
incidência do IOF/Câmbio. Portanto, no caso de Cotista não residente no Brasil, as operações de câmbio
relacionadas ao investimento ou desinvestimento no Fundo poderão gerar a incidência do referido
tributo.
Atualmente, a alíquota do IOF/Câmbio aplicável às operações de câmbio para ingresso de recursos para
aplicação nos mercados financeiro e de capitais, bem como para retorno dos recursos investidos ao
exterior, é, em regra, de 0% (zero por cento), nos termos do artigo 15-B, incisos XVI e XVII, do Decreto nº
6.306/07.
A alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, até o
percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 15 do Decreto nº 6.306/07.
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Imposto de Renda
Os rendimentos auferidos no resgate das Cotas estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda, de acordo com
a residência dos Cotistas no Brasil ou no exterior.
Cotistas Residentes no Brasil
No resgate de Cotas, o rendimento será constituído pela diferença positiva entre o valor de resgate e o
custo de aquisição das Cotas, sendo tributado pelo imposto de renda na fonte conforme classificação da
carteira do Fundo a seguir descrita. A carteira será classificada como de longo ou curto prazo, conforme
disposto nos artigos 6º e 8º da Instrução Normativa RFB nº 1.585/15.
Caso a carteira seja classificada como de longo prazo, ou seja, cujos títulos tenham prazo médio superior a
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, os Cotistas serão tributados de acordo com as seguintes alíquotas:
(a) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) para prazo de aplicação de até 180 (cento e
oitenta) dias; (b) 20% (vinte por cento) para prazo de aplicação de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360
(trezentos e sessenta) dias; (c) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) para prazo de
aplicação de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias; e (d) 15% (quinze por
cento) para prazo de aplicação superior a 720 (setecentos e vinte) dias.
Caso a carteira seja classificada como de curto prazo, ou seja, cujos títulos tenham prazo médio igual ou
inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, os Cotistas serão tributados à alíquota de 20% (vinte por
cento) ou, caso o resgate e/ou a liquidação ocorra em prazo inferior a 181 (cento e oitenta e um) dias, à
alíquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento).
Em fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto, como o Fundo, quando não
houver o resgate das Cotas até o último Dia Útil dos meses de maio e de novembro de cada ano, haverá a
incidência do imposto de renda na fonte sob a sistemática do “come-cotas” em valor equivalente a 20%
(vinte por cento), caso a carteira do Fundo seja classificada como de curto prazo, ou a 15% (quinze por
cento), caso a carteira do Fundo seja classificada como de longo prazo. Não obstante a referida tributação
semestral, por ocasião do resgate das Cotas, será aplicada a alíquota complementar de acordo com o prazo
de aplicação, adotando-se as alíquotas regressivas indicadas acima.
Não há garantia de que o Fundo receberá tratamento tributário de longo prazo.
A tributação da pessoa física é, nos termos da legislação em vigor, considerada definitiva e, portanto, não é
admitida a compensação do imposto retido com o imposto calculado quando da elaboração da Declaração
de Ajuste Anual.
A tributação da pessoa jurídica é, nos termos da legislação em vigor, considerada mera antecipação do
imposto devido no encerramento de cada período de apuração, exceção feita às pessoas jurídicas optantes
pelo Simples e isentas.
Cotistas Residentes no Exterior
Aos Cotistas residentes e domiciliados no exterior que ingressarem recursos no Brasil por intermédio dos
mecanismos previstos na Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, é aplicável tratamento
tributário específico determinado em função de residirem ou não em país ou jurisdição que não tribute a
renda ou capital, ou que tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento) (“Paraíso Fiscal”).
Cotistas Residentes no Exterior – Não Residentes em Paraíso Fiscal:
No resgate das Cotas, o rendimento será constituído pela diferença positiva entre o valor de resgate e o
custo de aquisição das Cotas, sendo tributado pelo imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze
por cento), nos termos do artigo 89 da Instrução Normativa RFB nº 1.585/15.
No caso de investidores não residentes, ainda que o Fundo seja constituído sob a forma de condomínio
aberto, não haverá a incidência do imposto de renda na fonte sob a sistemática do “come-cotas”, nos
termos do artigo 88, §2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.585/15. Assim, a incidência do imposto sobre a
renda ocorrerá exclusivamente por ocasião do resgate das Cotas.
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Cotistas Residentes no Exterior – Residentes em Paraíso Fiscal:
Os Cotistas residentes em local Paraíso Fiscal não se beneficiam do tratamento privilegiado descrito
acima, sujeitando-se ao mesmo tratamento tributário aplicável aos Cotistas residentes no Brasil, no que
tange à tributação incidente sobre o resgate das Cotas, nos termos do artigo 89 da Instrução Normativa
RFB nº 1.585/15.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Para as pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, os resultados auferidos em decorrência do investimento
no Fundo devem ser considerados na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, exceto
quando haja previsão de isenção ou imunidade.
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS)
Em relação às contribuições PIS e COFINS, no caso de pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo,
por força do Decreto nº 8.426, de 1º de abril de 2015 (com vigência a partir de 1º de julho de 2015), os
resultados auferidos em decorrência do investimento no Fundo sujeitam-se à incidência das referidas
contribuições às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento),
respectivamente.
No caso de pessoa jurídica que apure as mencionadas contribuições sob o regime de apuração cumulativa,
a Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, na redação alterada pela Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014,
estabelece que a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS fica restringida ao faturamento,
correspondente a receita bruta, que alcança o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o
preço da prestação de serviços em geral, o resultado auferido nas operações de conta alheia e as demais
receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidas nos itens anteriores.
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DIREITOS CREDITÓRIOS
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Características dos Direitos Creditórios
Natureza dos Direitos Creditórios
Os Direitos Creditórios que poderão integrar a carteira do Fundo devem ser representados por duplicatas,
cheques ou notas promissórias, originados por empresas com sede no país (independentemente de terem
como sócios ou acionistas, diretos ou indiretos, pessoas físicas ou jurídicas residentes ou sediadas no
exterior), que atuem nos setores industrial, comercial, imobiliário ou de prestação de serviços no Brasil.
Os Direitos Creditórios representados por notas promissórias que integrarem a carteira do Fundo serão
necessariamente vinculados a instrumentos de confissão de dívida, resultantes da renegociação dos
Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos entre o Fundo e os respectivos Devedores. O Fundo não
adquirirá novos Direitos Creditórios representados por notas promissórias.
O Fundo pode adquirir Direitos Creditórios cedidos por sociedade empresária em recuperação judicial ou
extrajudicial, desde que respeitados os limites e as condições definidos pela CVM.
O Fundo adquirirá tão somente Direitos Creditórios performados, ou seja, Direitos Creditórios originados
de operações em que os Cedentes ou originadores já tenham cumprido suas respectivas prestações, de
modo que não dependam de qualquer ato dos Cedentes ou originadores para que sejam exigíveis quando
do seu vencimento.
O Fundo não poderá adquirir Direitos Creditórios não performados, ou seja, Direitos Creditórios que
sejam originados de operações de compra e venda de produtos ou de prestação de serviços a prazo, cuja
exigibilidade ainda dependa do cumprimento de prestações pelos respectivos Cedentes ou originadores.
Adicionalmente, é expressamente vedado, ao Fundo, adquirir Direito Creditório que se enquadre em
qualquer das hipóteses previstas no artigo 1º da Instrução CVM nº 444/06.
Processo de Originação e Formalização dos Direitos Creditórios
Cada Cedente é responsável, na Data de Cessão, pela existência, autenticidade e correta formalização dos
Direitos Creditórios Cedidos, de acordo com o previsto no Regulamento, no respectivo Contrato de Cessão
e na legislação vigente.
Os Documentos Comprobatórios compreendem todos os documentos necessários para protesto, cobrança
ou execução judicial dos Direitos Creditórios Cedidos, nos termos da regulamentação aplicável.
O Fundo se enquadra na categoria multicedente e multissacado, de modo que os Direitos Creditórios
Cedidos são originados de operações entre inúmeros Cedentes e Devedores, nos setores industrial,
comercial, imobiliário ou de prestação de serviços, por todo o Brasil.
Em razão das características diversas dos segmentos em que os Cedentes atuam e considerando-se, ainda,
o giro da carteira de Direitos Creditórios Cedidos (que possibilita a alteração constante dos Cedentes), não
é possível descrever os critérios gerais e os padrões adotados pelos respectivos Cedentes nas operações
com os Devedores que originam os Direitos Creditórios. Não obstante o disposto acima, o Fundo adota a
Política de Crédito, conforme descrita no Anexo II ao Regulamento e no título “Política de Concessão de
Crédito do Fundo” a seguir, que permite a correta avaliação de risco e de precificação dos Direitos
Creditórios que poderão ser adquiridos pelo Fundo.
Política de Concessão de Crédito do Fundo
A aplicação da política de avaliação dos Direitos Creditórios, dos Cedentes e dos Devedores, conforme
prevista no Anexo II ao Regulamento e a seguir, ficará a cargo da Consultora Especializada, que será
responsável pela análise e pela apresentação, para seleção pela Gestora, dos Direitos Creditórios que
poderão integrar a carteira do Fundo. A observância dos procedimentos descritos abaixo será realizada
previamente à respectiva Data de Cessão, e de forma cumulativa com a verificação dos Critérios de
Elegibilidade e das Condições de Cessão previstos no Regulamento e no presente Prospecto.
A análise dos Direitos Creditórios será realizada mediante processo de avaliação dos respectivos Cedentes
e Devedores, com base em aspectos financeiros e mercadológicos.
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Os Cedentes deverão ser devidamente cadastrados junto à Consultora Especializada, por meio da
apresentação no mínimo dos seguintes documentos:
(a)

cópia do contrato social ou estatuto social;

(b)

relação de faturamento mensal dos últimos 12 (doze) meses;

(c)

cartão de CNPJ do Cedente;

(d)

cópia do CPF dos sócios ou acionistas; e

(e)

comprovante de endereço do Cedente e dos sócios ou acionistas.

Após a análise inicial dos Cedentes, serão celebrados os Contratos de Cessão, contendo os termos e as
condições que deverão ser observados a cada cessão de Direitos Creditórios ao Fundo. Os Contratos de
Cessão poderão prever coobrigação dos Cedentes pelo pagamento dos respectivos Direitos Creditórios
Cedidos, podendo figurar, ainda, os sócios ou acionistas dos Cedentes como devedores solidários.
Conforme for negociado com a Consultora Especializada, poderão ser emitidas notas promissórias, pelos
Cedentes e/ou por seus sócios ou acionistas, no valor total dos respectivos Contratos de Cessão.
Assinados os Contratos de Cessão, os dados referentes aos Cedentes, aos Direitos Creditórios ofertados e
aos respectivos Devedores serão incluídos em software especializado e analisados de acordo com critérios
identificados no título “Processo de Análise dos Cedentes e dos Devedores” abaixo.
Processo de Análise dos Cedentes e dos Devedores
A análise, pela Consultora Especializada, dos Cedentes e dos Devedores será realizada segundo os
seguintes critérios:
(a)

risco do Cedente;

(b)

risco do Devedor;

(c)

critérios subjetivos;

(d)

risco do Grupo Econômico; e

(e)

prevenção à lavagem de dinheiro.

Risco do Cedente
Sem prejuízo de requisitos específicos previstos no Regulamento, serão observados, pela Consultora
Especializada, os seguintes parâmetros:
(a)

será observado um limite inicial de concentração, por Cedente, de no máximo 4% (quatro por
cento) da carteira de Direitos Creditórios Cedidos; e

(b)

todos os dados dos Cedentes serão incluídos no software especializado, que conterá toda a base de
dados da Consultora Especializada e gerará automaticamente a análise do perfil de cada Cedente,
contendo as seguintes informações:
(1)

evolução do saldo devedor dos respectivos Direitos Creditórios, com relação ao montante
total cedido pelo Cedente nos últimos 6 (seis) meses;

(2)

fluxo operacional do Cedente, contendo a discriminação do saldo a vencer, do saldo
vencido, do total do saldo devedor e do limite crédito; e

(3)

índice de liquidez da carteira de cada Cedente, com base nos últimos 6 (seis) meses.
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Risco do Devedor
Cada Cedente receberá uma senha de acesso ao software utilizado para análise pela Consultora
Especializada e incluirá, diretamente no sistema, os dados dos Direitos Creditórios que serão ofertados ao
Fundo, incluindo:
(a)

informações cadastrais do Devedor;

(b)

número da fatura;

(c)

valor do Direito Creditório; e

(d)

data de vencimento do Direito Creditório.

Uma vez incluídas as informações no software, os Devedores serão analisados conforme os seguintes
parâmetros:
(a)

os Devedores não poderão apresentar apontamentos junto ao Serasa Experian, ao Serviço de
Proteção ao Crédito – SPC ou ao Equifax, relativos a emissões de cheques sem fundo, protestos,
execuções judiciais (exceto execuções fiscais), falência ou recuperação judicial decretada;
excepcionalmente, a Consultora Especializada aceitará Direitos Creditórios devidos por
Devedores que apresentem protestos ou execuções judiciais, desde que o somatório dos valores
referentes a essas pendências não exceda a 3% (três por cento) do Patrimônio Líquido; e

(b)

se houver Direitos Creditórios Cedidos devidos por determinado Devedor, será também levado
em consideração o fluxo de pagamentos de referidos Direitos Creditórios Cedidos.

Critérios Subjetivos
Os critérios subjetivos poderão influenciar positiva ou negativamente a aprovação de determinado
Cedente, Devedor ou Direito Creditório. Cedentes pertencentes a setores com elevados níveis de
concorrência e com poucas barreiras à entrada de novos competidores serão evitados. Além disso,
Cedentes que apresentem deficiências evidentes de gestão e de estratégia também serão evitados.
Monitoramento
A atualização dos cadastros dos Cedentes será realizada a cada 6 (seis) meses ou a cada nova cessão de
Direitos Creditórios ao Fundo, o que ocorrer primeiro, sendo vedada a realização de cessão de Direitos
Creditórios por Cedentes cujo cadastro esteja desatualizado.
O monitoramento dos procedimentos descritos acima será diário, por meio do software utilizado pela
Consultora Especializada.
Cessão dos Direitos Creditórios
Após a análise dos Cedentes e dos Devedores, conforme descrito no título “Processo de Análise dos
Cedentes e dos Devedores” acima, e verificado o atendimento às Condições de Cessão, a Consultora
Especializada apresentará, para seleção pela Gestora, os Direitos Creditórios que poderão ser adquiridos
pelo Fundo. Havendo qualquer objeção a determinado Cedente ou Devedor, seu cadastro será bloqueado
no sistema, somente podendo ser liberado mediante análise mais detalhada, a critério da Consultora
Especializada.
A cada cessão de Direitos Creditórios ao Fundo, será celebrado um Termo de Cessão com o respectivo
Cedente, observado o procedimento abaixo:
(a)

o Termo de Cessão, com a relação dos Direitos Creditórios a serem cedidos ao Fundo, será
enviado ao respectivo Cedente;

(b)

o Fundo, representado pela Administradora, e o respectivo Cedente assinarão o Termo de Cessão,
por meio físico ou eletrônico; e
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(c)

caso o Termo de Cessão seja assinado eletronicamente, será utilizado processo de certificação
disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

Diariamente, será enviado, ao Custodiante, arquivo contendo informações referentes a todos os Direitos
Creditórios que estiverem em processo de ser adquiridos pelo Fundo, para que seja verificado,
previamente à sua cessão, o atendimento aos Critérios de Elegibilidade. Verificado, pelo Custodiante, o
atendimento aos Critérios de Elegibilidade, o Custodiante liquidará a operação de cessão.
Nos termos de cada Contrato de Cessão, a cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo será realizada de
forma irrevogável e irretratável, em caráter definitivo e sem direito de regresso, mediante o pagamento do
preço de aquisição correspondente. A aquisição dos Direitos Creditórios pelo Fundo incluirá todas as suas
garantias e demais acessórios.
A cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo é revolvente, em outras palavras, o Fundo continuará a
adquirir novos Direitos Creditórios ao longo do tempo, observadas as disposições do Regulamento e do
presente Prospecto.
Os Contratos de Cessão poderão prever coobrigação dos Cedentes pelo pagamento dos respectivos
Direitos Creditórios Cedidos, podendo figurar, ainda, os sócios ou acionistas dos Cedentes como devedores
solidários. Conforme for negociado com a Consultora Especializada, poderão ser emitidas notas
promissórias, pelos Cedentes e/ou por seus sócios ou acionistas, no valor total dos respectivos Contratos
de Cessão.
As vias originais de cada Contrato de Cessão e Termo de Cessão não serão registradas em cartórios de
registro de títulos e documentos das sedes do Fundo e do respectivo Cedente.
Nos termos do título “Cobrança dos Direitos Creditórios, Inclusive Inadimplidos” desta seção “Direitos
Creditórios”, a Consultora Especializada enviará, por meio de correio eletrônico, carta simples ou carta
com aviso de recebimento, notificação a cada Devedor que se enquadrar nos critérios da política de
notificação de cessão adotada pela Consultora Especializada, informando-o a respeito da cessão dos
Direitos Creditórios ao Fundo. A critério da Consultora Especializada, poderá ser enviada comunicação aos
respectivos Devedores, solicitando confirmação, por escrito, acerca da existência e da exigibilidade dos
Direitos Creditórios Cedidos.
Preço de Aquisição e Taxa Média de Desconto
O preço de aquisição dos Direitos Creditórios pelo Fundo será definido, a cada cessão, mediante a
aplicação de uma taxa de desconto sobre o seu valor de face, negociada pela Consultora Especializada
junto ao respectivo Cedente.
Nos termos do Regulamento, os Direitos Creditórios Cedidos deverão ter sido adquiridos pelo Fundo pelo
menos à Taxa Média de Desconto, equivalente a 230% (duzentos e trinta por cento) da Taxa DI.
Análise de Carteira de Direitos Creditórios de Mesma Natureza
Por se tratar a Oferta da 1ª (primeira) distribuição de Cotas do Fundo, não há atualmente dados sobre o
comportamento da carteira de Direitos Creditórios Cedidos, tais como quantidade e volume de Direitos
Creditórios Cedidos, taxa de juros ou de retorno média da carteira, prazo médio de vencimento ou de
amortização dos Direitos Creditórios Cedidos.
O Fundo deverá, após 90 (noventa) dias contados da 1ª (primeira) Data de Subscrição Inicial do Fundo,
observar a Alocação Mínima, de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio Líquido em Direitos
Creditórios. A Administradora poderá, a qualquer tempo, mediante solicitação prévia dos titulares das
Cotas Subordinadas Júniores, realizar a distribuição de novas Cotas, para a aquisição de Direitos
Creditórios pelo Fundo.
Características Relevantes dos Direitos Creditórios
Conforme mencionado no título “Processo de Originação e Formalização dos Direitos Creditórios” desta
seção “Direitos Creditórios”, o Fundo encontra-se na categoria multicedente e multissacado, e adquirirá
Direitos Creditórios originados de operações nos setores industrial, comercial, imobiliário ou de prestação
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de serviços, por todo o Brasil, observada a política de investimento, de composição e de diversificação da
carteira do Fundo descrita no Regulamento.
Os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão, bem como os limites de concentração, previstos na
seção “Características do Fundo”, sob o título “Política de Investimento”, deste Prospecto, estabelecem os
limites de prazos e de concentração dos Direitos Creditórios que o Fundo poderá adquirir.
Os dados apresentados referem-se à carteira do Sul Invest BRZ Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Multissetorial, inscrito no CNPJ sob o nº 18.168.530/0001-09 e com seu registro de
funcionamento concedido pela CVM em 28 de junho de 2013, a qual é composta por créditos de natureza
semelhante à dos Direitos Creditórios que poderão compor a carteira do Fundo.
A análise abaixo compreende as informações, de 2014 e 2015, sobre (a) patrimônio líquido; (b) volume
de créditos pagos no mês; (c) taxa média de juros da carteira; (d) prazo médio de vencimento da carteira;
e (e) valor médio dos direitos creditórios.
MÊS

CARTEIRA DE DIREITOS
CREDITÓRIOS (R$)

PAGAMENTOS
(R$)

TAXA MÉDIA PRAZO MÉDIO VALOR MÉDIO
(% A.M.)
(DIAS)
(R$)

jan/14

16.687.695,54

4.628.066,14

1,91

59,38

2.097,58

fev/14

20.849.424,34

6.507.472,69

1,92

69,51

2.509,37

mar/14

21.367.708,33

8.283.150,90

1,77

59,77

1.979,42

abr/14

25.474.641,98

10.367.655,05

1,89

76,59

867,09

mai/14

29.316.723,61

10.188.376,52

1,83

58,63

1.532,87

jun/14

23.470.966,71

12.979.314,14

1,97

61,09

1.379,28

jul/14

26.801.720,30

10.544.849,91

1,89

52,43

2.268,53

ago/14

31.326.742,43

14.619.749,53

1,93

65,27

1.937,94

set/14

28.672.883,41

16.383.350,71

1,93

62,48

1.155,71

out/14

32.581.740,87

13.228.817,99

1,88

61,77

1.073,46

nov/14

33.305.885,35

13.699.434,61

1,88

55,51

1.191,48

dez/14

30.712.195,72

16.946.476,19

1,91

57,25

1.708,83

jan/15

29.289.202,94

14.568.699,57

1,92

49,39

4.905,96

fev/15

27.943.312,27

12.556.416,77

1,96

52,58

3.878,89

mar/15

27.845.395,32

15.813.984,33

2,38

59,86

3.258,60

abr/15

28.606.610,22

12.760.459,87

2,36

58,67

1.766,41

mai/15

35.092.953,16

12.923.516,42

2,25

47,22

2.135,12

jun/15

31.641.333,96

19.866.614,11

2,17

40,69

2.453,38

jul/15

27.791.300,82

21.123.062,34

2,31

41,38

3.411,19

ago/15

31.843.697,65

17.095.086,21

2,45

45,72

2.418,80

set/15

32.877.437,95

17.406.426,61

2,36

43,46

2.549,72

out/15

32.431.564,72

20.063.060,61

2,43

49,59

2.479,20

nov/15

39.742.244,33

18.944.777,97

2,44

36,74

4.217,69

dez/15

27.390.944,81

26.920.805,13

2,44

43,95

4.836,04

Não há garantia de que a carteira de Direitos Creditórios do Fundo apresentará características semelhantes
às apresentadas acima.
Inadimplementos, perdas e pré-pagamento
A análise abaixo compreende as informações estatísticas sobre os inadimplementos, as perdas e os prépagamentos, de 2014 e 2015, da carteira de direitos creditórios do Sul Invest BRZ Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Multissetorial, acompanhadas da exposição da metodologia utilizada para efeito
desse cálculo.
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Não há garantia de que a carteira de Direitos Creditórios Cedidos apresentará características semelhantes às
apresentadas a seguir.
MÊS

CARTEIRA DE DIREITOS
DIREITOS CREDITÓRIOS
PRÉ-PAGAMENTOS (R$)
CREDITÓRIOS (R$)
VENCIDOS (R$)

EVOLUÇÃO PDD
(R$)

jan/14

16.687.695,54

511.165,35

1.016.328,37

-

fev/14

20.849.424,34

905.809,96

1.156.342,31

-

mar/14

21.367.708,33

884.177,30

1.198.974,66

-

abr/14

25.474.641,98

1.037.369,61

1.216.114,33

-

mai/14

29.316.723,61

1.222.234,41

1.363.451,24

-

jun/14

23.470.966,71

1.224.553,54

1.443.894,63

-

jul/14

26.801.720,30

1.014.391,19

1.725.714,92

-

ago/14

31.326.742,43

1.637.606,93

1.113.185,65

-

set/14

28.672.883,41

2.170.631,31

951.205,85

-

out/14

32.581.740,87

2.057.247,97

748.471,59

-

nov/14

33.305.885,35

1.504.580,58

845.639,79

-

dez/14

30.712.195,72

2.545.184,67

1.243.983,19

-

jan/15

29.289.202,94

1.583.211,97

1.894.188,44

-

fev/15

27.943.312,27

1.287.715,51

4.612.789,98

-

mar/15

27.845.395,32

1.405.821,21

2.979.227,23

15.485,14

abr/15

28.606.610,22

1.391.353,97

1.869.792,15

60.924,90

mai/15

35.092.953,16

1.801.984,84

1.707.703,03

150.656,65

jun/15

31.641.333,96

2.436.715,95

2.725.849,52

322.447,87

jul/15

27.791.300,82

2.352.539,60

1.846.762,33

482.620,54

ago/15

31.843.697,65

1.854.538,68

1.770.430,54

526.026,88

set/15

32.877.437,95

2.318.730,16

2.929.883,51

554.526,88

out/15

32.431.564,72

2.240.429,91

2.466.382,88

589.190,79

nov/15

39.742.244,33

2.490.544,68

1.761.009,87

677.095,36

dez/15

27.390.944,81

3.335.638,31

2.277.343,37

820.909,73

Sendo:
Mês = mês de referência;
Carteira de Direitos Créditórios = volume total de direitos creditórios integrantes da carteira;
Pré-Pagamentos = volume total dos direitos créditórios pré-pagos no referido mês;
Direitos Creditórios Vencidos = volume acumulado de direitos créditórios vencidos; e
Evolução PDD = volume acumulado de direitos creditórios contabilizados na provisão para devedores
duvidosos.
Não obstante eventual previsão de coobrigação dos Cedentes (e de seus sócios ou acionistas) pelo
pagamento dos respectivos Direitos Creditórios Cedidos, nos Contratos de Cessão, as perdas e os
inadimplementos dos Direitos Creditórios Cedidos poderão impactar de forma adversa o Fundo. Na
hipótese de os Cedentes (e seus sócios ou acionistas) não cumprirem com suas obrigações estabelecidas
nos Contratos de Cessão, as perdas e os inadimplementos referentes aos Direitos Creditórios Cedidos
poderão afetar negativamente a rentabilidade inicialmente esperada para as Cotas.
Ademais, o aumento das perdas e dos inadimplementos da carteira de Direitos Creditórios Cedidos
poderia resultar na elevação da média móvel ponderada do Índice de Inadimplência e, consequentemente,
em um Evento de Avaliação, observado o disposto no Regulamento e no presente Prospecto.
Para maiores informações sobre os riscos relacionados a inadimplementos, perdas e pré-pagamentos dos
Direitos Creditórios Cedidos, é recomendada a leitura cuidadosa da seção “Fatores de Risco” deste Prospecto.
Pré-Pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos
O pré-pagamento do Direito Creditório ocorre quando há o pagamento, total ou parcial, do valor do
principal, pelo respectivo Devedor, antes do prazo previamente estabelecido para tanto, bem como dos
juros devidos até a data de pagamento. O pré-pagamento de determinado Direito Creditório Cedido pode
implicar o recebimento de um valor inferior ao previsto no momento de sua aquisição pelo Fundo, em
decorrência do desconto dos juros que seriam cobrados até o seu vencimento, podendo resultar na
redução dos rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas.
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O disposto acima também se encontra descrito no fator de risco “Riscos de Pré-Pagamento”. É
recomendada aos investidores a leitura da seção “Fatores de Risco” do presente Prospecto.
Verificação do Lastro dos Direitos Creditórios e Guarda dos Documentos Comprobatórios
A verificação e a guarda dos Documentos Comprobatórios relativos aos Direitos Creditórios Cedidos serão
realizadas conforme os seguintes procedimentos:
(a)

no caso de Direitos Creditórios representados por duplicatas, as duplicatas deverão ser emitidas
sob a forma eletrônica e endossadas por meio de assinatura digital pelos Cedentes ao Fundo; a
verificação e a guarda das duplicatas eletrônicas serão realizadas de forma individualizada, pelo
Custodiante, na Data de Cessão dos Direitos Creditórios por elas representados; a Consultora
Especializada, no prazo de até 10 (dez) dias após a respectiva Data de Cessão, enviará à empresa
certificadora digital o arquivo eletrônico com a chave da nota fiscal vinculada a cada duplicata;
caso a nota fiscal seja física, a Consultora Especializada enviará ao Custodiante, por arquivo
eletrônico, a imagem digitalizada da referida nota; o Custodiante visualizará, junto à empresa
certificadora digital, o arquivo eletrônico com a chave da nota fiscal vinculada a cada duplicata e,
no caso de nota fiscal física, a imagem digitalizada enviada pela Consultora Especializada;

(b)

no caso de Direitos Creditórios representados por cheques, os cheques serão enviados,
previamente à respectiva Data de Cessão, pelos Cedentes ao Agente de Recebimento; a guarda e a
verificação, por amostragem, do lastro dos Direitos Creditórios representados por cheques serão
realizadas pelo Agente de Recebimento; a comprovação do recebimento e da verificação dos
cheques pelo Agente de Recebimento será enviada pela Consultora Especializada ao Custodiante,
em até 5 (cinco) dias contados da respectiva Data de Cessão; havendo o inadimplemento de
qualquer Direito Creditório representado por cheque, referido cheque será retirado pelo Agente
de Cobrança, junto ao Agente de Recebimento, para realização da cobrança extrajudicial ou
judicial; e

(c)

no caso dos Direitos Creditórios, representados por notas promissórias, a verificação dos
respectivos Documentos Comprobatórios será realizada em até 10 (dez) dias contados da
respectiva data da renegociação, observado o disposto no item 10.1.1 do Regulamento; o
Custodiante poderá realizar diretamente ou contratar terceiro para efetuar, conforme a legislação
em vigor, a guarda física e a verificação dos Documentos Comprobatórios.

O Custodiante ou terceiro por ele contratado, nos termos da regulamentação aplicável, poderá realizar a
verificação do lastro dos Direitos Creditórios, por amostragem, de acordo com a metodologia prevista no
Anexo IV ao Regulamento e no título “Metodologia para Verificação do Lastro dos Direitos Creditórios por
Amostragem” a seguir.
O Custodiante realizará a verificação do lastro dos Direitos Creditórios e a guarda dos respectivos
Documentos Comprobatórios, independentemente da contratação ou não de terceiros, nos termos da
regulamentação vigente.
Metodologia para Verificação do Lastro dos Direitos Creditórios por Amostragem
Conforme dispõe o Regulamento, a verificação do lastro dos Direitos Creditórios poderá ser realizada por
amostragem nos termos do artigo 38, §1º, da Instrução CVM nº 356/01.
Para a verificação do lastro dos Direitos Creditórios, o Custodiante poderá contratar uma empresa de
auditoria, que deverá utilizar os seguintes procedimentos e parâmetros em relação à quantidade de
Direitos Creditórios cedidos:
(a)

obtenção de base de dados analítica por Direito Creditório junto ao Custodiante, para seleção de
uma amostra de itens para fins de verificação dos Documentos Comprobatórios; e

(b)

seleção de uma amostra aleatória de itens a serem verificados. A seleção dos Direitos Creditórios
será obtida, de forma aleatória, (1) dividindo-se o tamanho da população (N) pelo tamanho da
amostra (n) e obtendo um intervalo de retirada (K); (2) sorteia-se o ponto de partida; e (3) a cada
K elementos, é retirada uma amostra.
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Será selecionada uma amostra utilizando as bases de dados (b)(1) e (2) unificadas, obedecendo aos
seguintes critérios:
Tamanho da Amostra:
O tamanho da amostra será definido por meio da aplicação da seguinte fórmula matemática e dos
seguintes parâmetros estatísticos:
𝑛=

𝑀𝐸 2

𝑁 × 𝑧 2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)
× (𝑁 − 1) + 𝑧 2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)

onde:
𝑛 = tamanho da amostra;
𝑁 = totalidade dos Direitos Creditórios adquiridos;
𝑧 (critical score) = 1,96;
𝑝 (produção a ser estimada) = 50%; e
𝑀𝐸 (erro médio) = 5,8%.
Base de Seleção e Critério de Seleção:
(a)

a população base para a seleção da amostra compreenderá os Direitos Creditórios em aberto
(vencidos e a vencer) e os Direitos Creditórios recomprados/substituídos no trimestre de
referência; e

(b)

a seleção dos Direitos Creditórios será obtida da seguinte forma: (1) para os 5 (cinco) Cedentes
mais representativos em aberto na carteira e para os 5 (cinco) Cedentes mais representativos que
tiverem Direitos Creditórios recomprados/substituídos, serão selecionados os 3 (três) Direitos
Creditórios de maior valor; e (2) adicionalmente, serão selecionados os demais itens para
completar a quantidade total de itens da amostra.

Será utilizado o software ACL para a extração da amostra.
Cobrança dos Direitos Creditórios, Inclusive Inadimplidos
Cobrança Ordinária
Os serviços de cobrança escritural dos boletos bancários para pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos
serão prestados pelo Agente de Recebimento, sendo os valores pagos pelos Devedores recebidos na Conta
de Arrecadação.
Em até 4 (quatro) dias após cada Data de Cessão, o software da Consultora Especializada enviará, por meio
de correio eletrônico, carta simples ou carta com aviso de recebimento, notificação a cada Devedor que se
enquadrar nos critérios da política de notificação de cessão adotada pela Consultora Especializada,
informando-o a respeito da cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo, bem como indicando os dados da
Conta de Arrecadação, na qual deverão ser efetuados os pagamentos relativos aos Direitos Creditórios
Cedidos.
Concomitantemente à notificação dos Devedores, a Consultora Especializada enviará, ao Agente de
Recebimento, arquivo contendo a discriminação dos Direitos Creditórios Cedidos, para que o Agente de
Recebimento emita os boletos bancários para cada Devedor. Será responsabilidade do Custodiante a
conciliação de referido arquivo e a verificação de que todos os Direitos Creditórios Cedidos foram
devidamente indicados pela Consultora Especializada para cobrança.
A critério da Consultora Especializada, poderá ser enviada comunicação aos respectivos Devedores,
solicitando confirmação, por escrito, acerca da existência e da exigibilidade dos Direitos Creditórios
Cedidos.
Os recursos recebidos na Conta de Arrecadação serão transferidos, conforme orientações do Custodiante,
para a Conta do Fundo.
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Cobrança de Direitos Creditórios Inadimplidos
O Agente de Cobrança foi contratado para realizar, às expensas e em nome do Fundo, a cobrança
extrajudicial ou judicial dos Direitos Creditórios Cedidos vencidos e não pagos, de acordo com a Política de
Cobrança e as demais condições estabelecidas no Contrato de Cobrança.
Em até 2 (dois) Dias Úteis a contar da data de vencimento de cada Direito Creditório Cedido, não sendo
verificado o seu pagamento na Conta de Arrecadação, o Agente de Cobrança entrará em contato com o
respectivo Devedor, para confirmar o recebimento do boleto bancário emitido pelo Agente de
Recebimento e informa-lo sobre o vencimento do respectivo Direito Creditório Cedido, bem como da
necessidade de seu pagamento em até 5 (cinco) Dias Úteis.
Caso o Devedor não pague o Direito Creditório Cedido inadimplido no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis
referido acima, o título representativo de referido Direito Creditório Cedido inadimplido será levado a
protesto no competente cartório.
Em até 2 (dois) Dias Úteis após o envio dos títulos referidos acima aos cartórios de protesto competentes,
o Agente de Cobrança entrará em contato com os respectivos cartórios para obter informações acerca da
tramitação do protesto dos Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos.
Sendo constatadas quaisquer divergências durante o procedimento para cobrança dos Direitos
Creditórios Cedidos inadimplidos, será permitido ao Agente de Cobrança, a seu critério, conceder
prorrogações, descontos ou parcelamentos aos respectivos Devedores, bem como outras alternativas que
o Agente de Cobrança considere efetivas para o recebimento extrajudicial dos valores referentes aos
Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos.
As prorrogações referidas no parágrafo acima, respeitado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, poderão ser
concedidas pelo Agente de Cobrança no máximo 2 (duas) vezes. Exclusivamente na hipótese de Direitos
Creditórios Cedidos inadimplidos que estejam integralmente contabilizados na provisão para Devedores
duvidosos do Fundo, será permitida a renegociação, junto aos respectivos Devedores, dos prazos para
pagamento por período até 1.080 (mil e oitenta) dias.
Concomitantemente à renegociação prevista no parágrafo acima, o Agente de Cobrança enviará, ao Agente
de Recebimento, o arquivo contendo a discriminação dos Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos que
tiverem sido renegociados, para que o Agente de Recebimento emita um novo boleto bancário para cada
Devedor. Será responsabilidade do Custodiante a conciliação de referido arquivo e a verificação de que
todos os Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos que tiverem sido renegociados foram devidamente
indicados pelo Agente de Cobrança para nova cobrança.
Não havendo renegociação com os respectivos Devedores para pagamento dos Direitos Creditórios
Cedidos inadimplidos, será iniciado o procedimento para cobrança judicial contra os Devedores
inadimplentes, ou os Cedentes ou coobrigados relacionados aos Direitos Creditórios Cedidos
inadimplidos, conforme disposto nos respectivos Contratos de Cessão.
O Agente de Cobrança poderá, a seu critério, utilizar contas de domicílio bancário ou travas bancárias,
para assegurar a cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos.
Desde que não sejam conflitantes com a Política de Cobrança, o Agente de Cobrança deverá adotar, para os
Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos, os mesmos procedimentos de cobrança adotados para os
créditos de sua titularidade ou de titularidade de outros fundos de investimento em direitos creditórios
para os quais o Agente de Cobrança preste serviços de cobrança.
Em caso de cobrança de Direitos Creditórios Cedidos em que Fundo seja credor conjuntamente com
outros fundos de investimento em direitos creditórios, o Agente de Cobrança deverá garantir o tratamento
equitativo a todos os fundos, de forma que o recebimento de quaisquer recursos deverá ser realizado
proporcionalmente ao saldo devido a cada credor. Adicionalmente, qualquer acordo deverá envolver
todos os credores de forma proporcional ao saldo em aberto do Devedor em questão.
Renegociação, Recompra, Substituição, Negociação e Alienação dos Direitos Creditórios Cedidos
Respeitado o previsto na Política de Cobrança, bem como no título “Cobrança de Direitos Creditórios
Inadimplidos” acima, o Agente de Cobrança terá poderes para, em nome do Fundo, (a) renegociar, junto
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aos Devedores, quaisquer características dos Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos, incluindo os
prazos para pagamento; e (b) negociar, junto aos Cedentes, (1) a recompra dos Direitos Creditórios
Cedidos inadimplidos; ou (2) a substituição dos Direitos Creditórios Cedidos vencidos por Direitos
Creditórios a vencer.
Exclusivamente na hipótese de Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos que estejam integralmente
contabilizados na provisão para Devedores duvidosos do Fundo, será permitida a renegociação, junto aos
respectivos Devedores, dos prazos para pagamento por período até 1.080 (mil e oitenta) dias.
Os instrumentos de confissão de dívida com notas promissórias, que resultarem da renegociação dos
Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos entre o Fundo e os respectivos Devedores, deverão prever o
pagamento em parcelas periódicas, com prazo de carência máximo para início do pagamento do principal
e dos juros de 6 (seis) meses contados da data da renegociação dos Direitos Creditórios Cedidos objeto da
renegociação.
Será permitida a recompra dos Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos pelos respectivos Cedentes, até
o limite de 100% (cem por cento) dos Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos, respeitado, contudo, que
o Índice de Recompra não poderá exceder a 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido por 2 (dois)
meses consecutivos ou por 4 (quatro) meses alternados dentro de um mesmo período de 12 (doze) meses.
Ademais, nos termos da minuta padrão do Contrato de Cessão, cada Cedente assume a obrigação de
recomprar os Direitos Creditórios Cedidos ou, caso não seja possível a sua recompra, de indenizar o
Fundo, pelo valor de face dos Direitos Creditórios Cedidos, acrescido de multa, juros, atualização
monetária e outros encargos, conforme previstos no respectivo Contrato de Cessão, caso sejam
constatados vícios ou exceções com relação aos Direitos Creditórios Cedidos, tais como: (a) cessão do
Direito Creditório Cedido a terceiro; (b) existência de ônus ou gravame sobre o Direito Creditório Cedido,
constituído sem conhecimento do Fundo; (c) falta de pagamento do Direito Creditório Cedido, pelo
Devedor, por ato de responsabilidade do Cedente; (d) devolução ou recusa do produto entregue ou do
serviço prestado, por qualquer motivo, entre outros. A minuta padrão do Contrato de Cessão prevê o
prazo de 24 (vinte e quatro) horas após ser cientificado da constatação do vício ou da exceção, para que o
respectivo Cedente recompre os Direitos Creditórios Cedidos ou indenize o Fundo, conforme o caso.
Observado o disposto na Política de Cobrança e nos parágrafos a seguir, o Agente de Cobrança terá
poderes para, em nome do Fundo, negociar e alienar, junto a terceiros, qualquer Direito Creditório Cedido
inadimplido, desde que referido Direito Creditório Cedido esteja integralmente contabilizado na provisão
para Devedores duvidosos do Fundo.
Desde que não esteja em andamento qualquer Evento de Avaliação ou Evento de Liquidação Antecipada, e
observado o disposto no Regulamento, o Agente de Cobrança terá poderes para, em nome do Fundo,
negociar ou alienar, junto a terceiros, qualquer Direito Creditório Cedido que esteja inadimplido, desde
que respeitadas as seguintes condições:
(a)

o Direito Creditório Cedido inadimplido não poderá ser negociado ou alienado junto a empresas
relacionadas a qualquer dos Cotistas ou a qualquer prestador de serviços ao Fundo;

(b)

caso o Devedor esteja em processo de falência ou de liquidação, o Direito Creditório Cedido
inadimplido não poderá ser negociado ou alienado com deságio superior a 90% (noventa por
cento) do seu valor de face;

(c)

caso o Devedor esteja em processo de recuperação judicial, o Direito Creditório Cedido
inadimplido não poderá ser negociado ou alienado com deságio superior a 70% (setenta por
cento) do seu valor de face; e

(d)

em todas as demais hipóteses, que não (b) ou (c) acima, o Direito Creditório Cedido inadimplido
não poderá ser negociado ou alienado com deságio superior a 50% (cinquenta por cento) do seu
valor de face.

O Agente de Cobrança poderá negociar ou alienar, junto a terceiros, o Direito Creditório Cedido que esteja
inadimplido em condições distintas das previstas acima, desde que referido Direito Creditório Cedido
esteja integralmente contabilizado na provisão para Devedores duvidosos do Fundo.
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A negociação ou a alienação de Direito Creditório Cedido inadimplido, em condições diversas das
previstas acima, deverá ser previamente aprovada pela Assembleia Geral.
Ressalvado o disposto acima, os Direitos Creditórios Cedidos não poderão ser acrescidos, removidos ou
substituídos.
Custos de Cobrança
Todos os custos incorridos pelo Fundo, relacionados com medidas extrajudiciais ou judiciais necessárias
para preservação de seus direitos e prerrogativas, ou com a cobrança extrajudicial ou judicial dos Direitos
Creditórios Cedidos e dos Ativos Financeiros de sua titularidade, serão de inteira responsabilidade do
Fundo, até o limite do Patrimônio Líquido, e, consequentemente, dos Cotistas, não estando a
Administradora, a Gestora, a Consultora Especializada, o Custodiante ou o Agente de Cobrança, de
qualquer forma, obrigados pelo adiantamento ou pelo pagamento dessas despesas.
A Administradora, a Gestora, a Consultora Especializada, o Custodiante e o Agente de Cobrança não serão
responsáveis por quaisquer custos, taxas, despesas, emolumentos, honorários advocatícios e periciais, ou
quaisquer outros encargos relacionados com os procedimentos aqui referidos, que o Fundo venha a iniciar
em face de terceiros, dos Cedentes ou dos Devedores, os quais deverão ser custeados pelo Fundo ou
diretamente pelos Cotistas.
Caso as despesas mencionadas no parágrafo acima excedam o limite do Patrimônio Líquido, deverá ser
convocada Assembleia Geral especialmente para deliberar acerca das medidas a serem tomadas,
observados os procedimentos previstos no Regulamento.
A Administradora, a Gestora, a Consultora Especializada, o Custodiante e o Agente de Cobrança não serão
responsáveis por qualquer dano ou prejuízo, sofrido pelo Fundo ou por qualquer dos Cotistas, em
decorrência da não propositura (ou do não prosseguimento), pelo Fundo ou pelos Cotistas, de medidas
extrajudiciais ou judiciais necessárias à preservação de seus direitos e prerrogativas.
Índice de Pagamento ao Cedente e Índice de Recompra
A Gestora monitora, com base nas informações fornecidas pela Administradora, pelo Custodiante e/ou
pela Consultora Especializada, conforme o caso:
(a)

o Índice de Pagamento ao Cedente, correspondente ao resultado da divisão do (1) montante de
Direitos Creditórios Cedidos cujos pagamentos foram realizados, pelos Devedores, diretamente
aos respectivos Cedentes, em determinado mês; pelo (2) valor da carteira de Direitos Creditórios
Cedidos, no 1º (primeiro) Dia Útil de referido mês; e

(b)

o Índice de Recompra, correspondente ao resultado da divisão do (1) montante de Direitos
Creditórios Cedidos recomprados pelos respectivos Cedentes, em determinado mês; pelo (2)
valor da carteira de Direitos Creditórios Cedidos, no 1º (primeiro) Dia Útil de referido mês.

Conforme previsto no Regulamento, será um Evento de Avaliação caso o Índice de Pagamento ao Cedente
ou o Índice de Recompra exceda a 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido por 2 (dois) meses
consecutivos ou por 4 (quatro) meses alternados dentro de um mesmo período de 12 (doze) meses.
Informações sobre os Devedores
Nível de Concentração dos Direitos Creditórios
O Fundo buscará manter a carteira de Direitos Creditórios Cedidos bastante pulverizada.
De acordo com os Critérios de Elegibilidade, as Condições de Cessão e os limites de concentração previstos
no Regulamento e neste Prospecto, previamente a cada aquisição de Direitos Creditórios pelo Fundo,
considerada pro forma a cessão a ser realizada, deverão ser observados os seguintes limites máximos de
concentração dos Direitos Creditórios Cedidos, em relação aos Devedores:
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DIREITOS CREDITÓRIOS
Duplicatas
Cheques
Notas promissórias
Cedentes em recuperação extrajudicial
ou judicial (duplicatas ou cheques)

POR DEVEDOR
(% DO PL)
4%
0,8%
3%

5 MAIORES DEVEDORES
(% DO PL)
18%
3,6%
15%

0,28%

1,26%

Características Homogêneas dos Devedores dos Direitos Creditórios
Os Devedores são pessoas físicas ou jurídicas que adquirem produtos ou contratam serviços com os
Cedentes, nos setores industrial, comercial, imobiliário ou de prestação de serviços, em operações
realizadas por todas as regiões do Brasil, e que são devedoras dos Direitos Creditórios. Conforme
mencionado no título “Processo de Originação e Formalização dos Direitos Creditórios” desta seção
“Direitos Creditórios”, o Fundo encontra-se na categoria multicedente e multissacado. Por essa razão e
considerando-se, ainda, o giro da carteira de Direitos Creditórios Cedidos (que possibilita a alteração
constante dos Devedores), não é possível descrever outras características homogêneas dos Devedores.
Não obstante, todos os Devedores são selecionados de acordo com a Política de Crédito, constante do
Anexo II ao Regulamento, sendo que o Custodiante e a Consultora Especializada devem observar,
respectivamente, os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão com relação a cada Devedor,
quando da análise dos Direitos Creditórios que poderão ser cedidos ao Fundo.
Ademais, nos termos do Contrato de Consultoria, a Consultora Especializada obrigou-se a manter
verdadeira, durante a vigência do referido contrato, a declaração de que apenas apresentará, para seleção
da Administradora, Direitos Creditórios que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos, com
relação aos respectivos Devedores:
(a)

os Devedores não poderão apresentar apontamentos junto ao Serasa Experian, ao Serviço de
Proteção ao Crédito – SPC ou ao Equifax, relativos a emissões de cheques sem fundos, protestos,
execuções judiciais (exceto execuções fiscais), falência ou recuperação judicial decretada;
excepcionalmente, a Consultora Especializada poderá apresentar, para seleção da
Administradora, Direitos Creditórios devidos por Devedores que apresentem protestos ou
execuções judiciais, desde que o somatório dos valores referentes a essas pendências não exceda
a 3% (três por cento) do Patrimônio Líquido; e

(b)

os Devedores não poderão estar em processo de falência ou de recuperação judicial.

Informações sobre os Cedentes
Nível de Concentração dos Direitos Creditórios
O Fundo buscará manter a carteira de Direitos Creditórios Cedidos bastante pulverizada.
De acordo com os Critérios de Elegibilidade, as Condições de Cessão e os limites de concentração previstos
no Regulamento e neste Prospecto, previamente a cada aquisição de Direitos Creditórios pelo Fundo,
considerada pro forma a cessão a ser realizada, deverão ser observados os seguintes limites máximos de
concentração dos Direitos Creditórios Cedidos, em relação aos Cedentes:
DIREITOS CREDITÓRIOS
Duplicatas
Cheques
Notas Promissórias
Cedentes em recuperação extrajudicial
ou judicial (duplicatas ou cheques)

POR CEDENTE
(% DO PL)
4%
0,8%
3%

5 MAIORES CEDENTES
(% DO PL)
18%
3,6%
15%

0,28%

1,26%

Características Homogêneas dos Cedentes dos Direitos Creditórios
Os Cedentes são empresas com sede no país (independentemente de terem como sócios ou acionistas,
diretos ou indiretos, pessoas físicas ou jurídicas residentes ou sediadas no exterior), que atuam nos
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setores industrial, comercial, imobiliário ou de prestação de serviços no Brasil e cedem Direitos
Creditórios ao Fundo, nos termos dos respectivos Contratos de Cessão.
Todos os Cedentes são selecionados de acordo com a Política de Crédito, constante do Anexo II ao
Regulamento, sendo que o Custodiante e a Consultora Especializada devem observar, respectivamente, os
Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão com relação a cada Cedente, quando da análise dos
Direitos Creditórios que poderão ser cedidos ao Fundo.
Nos termos do Regulamento, os Direitos Creditórios não poderão ser cedidos por Cedente que esteja em
processo de falência. O Fundo pode adquirir Direitos Creditórios cedidos por sociedade empresária em
recuperação judicial ou extrajudicial, desde que respeitados os limites e as condições definidos pela CVM.
Previamente à cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo, o Cedente deverá ter concordado com a inclusão,
no respectivo Termo de Cessão, das declarações de que (a) não utiliza trabalho escravo ou infantil; (b)
possui todas as licenças exigidas pelas autoridades federais, estaduais e municipais, para o exercício de
suas atividades, inclusive todas as licenças ambientais; e (c) os Direitos Creditórios a serem cedidos ao
Fundo estão livres e desembaraçados de ônus, gravames ou restrições de qualquer natureza.
Contratos Relativos ao Fundo
Nos termos da minuta padrão do Contrato de Cessão, cada Cedente assume a obrigação de recomprar os
Direitos Creditórios Cedidos ou, caso não seja possível a sua recompra, de indenizar o Fundo, pelo valor de
face dos Direitos Creditórios Cedidos, acrescido de multa, juros, atualização monetária e outros encargos,
conforme previstos no respectivo Contrato de Cessão, caso sejam constatados vícios ou exceções com
relação aos Direitos Creditórios Cedidos, tais como: (a) cessão do Direito Creditório Cedido a terceiro; (b)
existência de ônus ou gravame sobre o Direito Creditório Cedido, constituído sem conhecimento do
Fundo; (c) falta de pagamento do Direito Creditório Cedido, pelo Devedor, por ato de responsabilidade do
Cedente; (d) devolução ou recusa do produto entregue ou do serviço prestado, por qualquer motivo, entre
outros. A minuta padrão do Contrato de Cessão prevê o prazo de 24 (vinte e quatro) horas após ser
cientificado da constatação do vício ou da exceção, para que o respectivo Cedente recompre os Direitos
Creditórios Cedidos ou indenize o Fundo, conforme o caso.
Ainda, será permitida a recompra dos Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos pelos respectivos
Cedentes, até o limite de 100% (cem por cento) dos Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos, respeitado,
contudo, que o Índice de Recompra não poderá exceder a 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido por
2 (dois) meses consecutivos ou por 4 (quatro) meses alternados dentro de um mesmo período de 12
(doze) meses.
Não foram identificados quaisquer outros eventos nos contratos relativos ao Fundo que possam acarretar
a liquidação ou a amortização antecipada, ou que possam afetar a regularidade do fluxo de pagamento dos
Direitos Creditórios Cedidos. Maiores informações sobre os contratos podem ser obtidas na seção
“Sumário dos Contratos Relevantes” deste Prospecto.
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PRESTADORES DE SERVIÇOS
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Administradora
O Fundo é administrado pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A.
Histórico e Atividades
A Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. é uma tradicional instituição financeira que atua há mais de
40 anos como corretora de valores no mercado de capitais brasileiro, com uma equipe de profissionais
experientes e especializados no mercado. Seu principal diferencial é o atendimento personalizado e
especializado a pessoas físicas e jurídicas. Destaca-se por combinar um time de profissionais experientes,
gerenciado por sócios-diretores com mais de 30 anos de atuação no mercado, com o uso intensivo de
tecnologia de ponta. Com matriz na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, mantém filiais nas cidades
do Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Curitiba e Goiânia, bem como representações autônomas nas
cidades de Santos, Presidente Prudente, Botucatu, Belo Horizonte, Pelotas e Passo Fundo.
O objetivo da Socopa é oferecer aos seus clientes as melhores alternativas de portfólio, desde
investimentos diretos, seja através de títulos ou ações, carteiras administradas, fundos de investimento
imobiliário, multimercado, em ações e em direitos creditórios, e clubes de investimento, já existentes ou
próprios, buscando uma fórmula sob medida para cada caso.
A Administradora realizará a escrituração das Cotas, bem como a coordenação e a colocação das Cotas em
regime de melhores esforços.
Breve Descrição das Obrigações, Vedações e Responsabilidades da Administradora
A Administradora, observadas as limitações estabelecidas no Regulamento, e nas disposições legais e
regulamentares pertinentes, tem amplos e gerais poderes para praticar todos os atos necessários à
administração do Fundo, bem como para exercer os direitos inerentes aos Direitos Creditórios Cedidos e
aos Ativos Financeiros de titularidade do Fundo, sem prejuízo dos direitos e das obrigações de terceiros
contratados para a prestação de serviços ao Fundo.
São obrigações da Administradora, sem prejuízo de outras obrigações legais e regulamentares a que está
sujeita, inclusive aquelas estabelecidas no artigo 34 da Instrução CVM nº 356/01:
(a)

registrar, às expensas do Fundo, o ato de constituição do Fundo, o Regulamento, seus anexos,
eventuais aditamentos, os Suplementos e a Lista de Prestadores de Serviços em cartório de
registro de títulos e documentos da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

(b)

divulgar todas as informações exigidas pela regulamentação pertinente e pelo Regulamento;

(c)

informar imediatamente os Cotistas sobre eventual rebaixamento da classificação de risco das
Cotas Seniores ou das Cotas Subordinadas Mezanino, nos termos do Regulamento;

(d)

observar estritamente a política de investimento, de composição e de diversificação da carteira do
Fundo;

(e)

celebrar, em nome do Fundo, os Contratos de Cessão, seus eventuais aditamentos e todos os
Termos de Cessão;

(f)

monitorar, com base nas informações fornecidas pela Gestora, pelo Custodiante, e/ou pela
Consultora Especializada, conforme o caso:

(g)

(1)

o atendimento à Subordinação Sênior e à Subordinação Mezanino;

(2)

a composição da Reserva de Pagamento; e

(3)

a ocorrência de qualquer Evento de Avaliação ou Evento de Liquidação Antecipada;

realizar a escrituração das Cotas, incluindo (1) a abertura e a manutenção das respectivas contas
de depósito em nome dos Cotistas; (2) a manutenção dos documentos necessários à comprovação
da condição de Investidores Autorizados dos Cotistas, em perfeita ordem; e (3) o fornecimento
aos Cotistas, anualmente, de documento contendo informações sobre os rendimentos auferidos
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no ano civil e, com base nos dados relativos ao último dia do mês de dezembro de cada ano, o
número de Cotas, sua propriedade e o respectivo valor;
(h)

constituir procuradores, inclusive para proceder à cobrança extrajudicial ou judicial dos Direitos
Creditórios Cedidos e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, sendo que as
procurações outorgadas pela Administradora, em nome do Fundo, não poderão ter prazo de
validade superior a 12 (doze) meses contados da data de sua outorga, exceto (1) as procurações
outorgadas ao Agente de Cobrança; e (2) as procurações com poderes de representação em juízo,
que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado, mas com finalidade específica; e

(i)

abrir e manter a Conta de Arrecadação e a Conta do Fundo até a liquidação do Fundo.

É vedado à Administradora, em nome do Fundo, além do disposto no artigo 36 da Instrução CVM nº
356/01 e no Regulamento:
(a)

criar ônus ou gravame, de qualquer tipo ou natureza, sobre os Direitos Creditórios Cedidos e os
Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo; e

(b)

emitir Cotas em desacordo com o Regulamento.

Remuneração da Administradora
O Fundo pagará, mensalmente, a título de Taxa de Administração, o valor calculado e provisionado
diariamente, nos termos da fórmula abaixo:
𝑇𝐴 =

(

𝑡𝑥
252

)

100

× 𝑃𝐿𝑑−1

sendo:
𝑇𝐴 = Taxa de Administração;
𝑡𝑥 = até 7,3; e
𝑃𝐿𝑑−1 = Patrimônio Líquido no Dia Útil imediatamente anterior à data de cálculo da Taxa de
Administração.
A Administradora pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo
Fundo aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o
montante total da Taxa de Administração acima fixada
Da Taxa de Administração:
(a)

0,20% (vinte centésimos por cento) do Patrimônio Líquido ao ano serão devidos à
Administradora, observada a remuneração mensal mínima de R$6.000,00 (seis mil reais);

(b)

0,10% (dez centésimos por cento) do Patrimônio Líquido ao ano serão devidos à Gestora; e

(c)

até 7% (sete por cento) do Patrimônio Líquido ao ano serão devidos à Consultora Especializada,
observada a remuneração mínima de 2% (dois por cento) do Patrimônio Líquido ao ano.

O valor mencionado no item (a) acima será reajustado anualmente com base no índice acumulado da
variação 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 acima serão pagos no 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês da prestação dos
serviços, sendo calculados e provisionados todo Dia Útil.
Os valores acima não incluem as despesas e os encargos previstos na cláusula 20 do Regulamento e na
seção “Cotas do Fundo”, sob o título “Despesas e Encargos do Fundo”, do presente Prospecto, a serem
debitados do Fundo pela Administradora.
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Não serão cobradas dos Cotistas quaisquer outras taxas, tais como taxa de performance, taxa de ingresso
ou taxa de saída.
Substituição e Renúncia da Administradora
A Administradora pode renunciar à administração do Fundo, desde que convoque, no mesmo ato,
Assembleia Geral para decidir sobre (a) sua substituição; ou (b) a liquidação antecipada do Fundo.
Na hipótese de deliberação pela liquidação antecipada do Fundo, a Administradora obriga-se a
permanecer no exercício de suas funções até o término do processo de liquidação do Fundo.
No caso de decretação de regime de administração especial temporária, intervenção ou liquidação
extrajudicial da Administradora, também deve ser automaticamente convocada Assembleia Geral para (a)
nomeação de representante dos Cotistas; e (b) deliberação acerca (1) da substituição da Administradora;
ou (2) da liquidação antecipada do Fundo.
Na hipótese de deliberação da Assembleia Geral pela substituição da Administradora, esta deverá
permanecer no exercício regular de suas funções até que seja efetivamente substituída, o que deverá
ocorrer em no máximo 60 (sessenta) dias contados da data de realização da Assembleia Geral, sob pena de
liquidação do Fundo.
A Administradora deverá, sem qualquer custo adicional para o Fundo, (a) colocar à disposição da
instituição que vier a substituí-la, no prazo de até 15 (quinze) dias a contar da data de realização da
respectiva Assembleia Geral que deliberar sua substituição, todos os registros, relatórios, extratos, bancos
de dados e demais informações sobre o Fundo, de forma que a instituição substituta possa cumprir os
deveres e as obrigações da Administradora; e (b) prestar qualquer esclarecimento sobre a administração
do Fundo que razoavelmente lhe venha a ser solicitado pela instituição que vier a substituí-la.
Nas hipóteses de substituição da Administradora ou de liquidação antecipada do Fundo, aplicam-se, no
que couber, as normas em vigor sobre responsabilidade civil ou criminal de administradores, diretores e
gerentes de instituições financeiras, independentemente das que regem a responsabilidade civil da
própria Administradora.
Gestora
Foi contratada a Tercon Investimentos Ltda. para prestar os serviços de gestão profissional dos Direitos
Creditórios e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo.
Histórico e Atividades
A Tercon Asset Management (nova denominação da J&M Investimentos) é uma gestora de fundos que
conta com 53 fundos sob sua gestão e cujo montante de patrimônio líquido em junho de 2015 alcançou a
marca de R$1,552 bilhões.
A Tercon Asset Management é uma empresa independente de gestão de recursos de terceiros
devidamente autorizada pela CVM. Fundada em 2007, tem hoje como sócios Luiz Fernando Vasconcellos,
Ângela Agostini Vasconcellos e Marcelo Alberto Couto, mesmos sócios da Tercon Consultoria, profissionais
com larga experiência no mercado financeiro e de capitais. O foco da empresa é realizar a gestão de
carteiras de ações e de fundos de direitos creditórios, possuindo atualmente sob sua gestão clubes de
investimentos e fundos de direitos creditórios.
A Tercon Asset Management alcançou, em 2012, pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro lugar no
ranking tanto em novos mandatos de fundos de investimento em direitos creditórios para gestão como do
total de fundos de investimento em direitos creditórios sob gestão, repetindo o mesmo primeiro lugar dos
anos de 2010 e 2011 (conforme dados da Uqbar).
A Tercon Asset Management conta com uma equipe de profissionais experientes e oferece os serviços de
gestão e controle das carteiras de fundos de investimento em direitos creditórios, efetuando o
processamento/autorização dos pagamentos de cessão junto à administradora e ao custodiante de cada
fundo.
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O serviço abrange a recepção e a análise dos documentos que formalizam a liquidação financeira
evidenciada pelo contrato de cessão dos direitos creditórios e termos aditivos ao contrato de cessão,
enviados pela consultora especializada. Também participa da aprovação de crédito.
A Tercon Asset Management faz o acompanhamento dos recursos (gestão de caixa) não alocados em
direitos creditórios e mantem o enquadramento das carteiras no longo prazo, alocando parcela do
patrimônio líquido em títulos públicos de longo prazo.
A Tercon Consultoria é sócia-fundadora da ANFIDC – Associação Nacional dos Participantes em Fundos de
Investimentos em Direitos Creditórios Multicedentes e Multissacados, que teve origem no ano de 2009 e
reúne a indústria de fundos de investimento em direitos creditórios multicedentes e multissacados. Esta
associação tem por objetivo congregar os fundos de investimento em direitos creditórios deste gênero e
representar a indústria perante as autoridades.
Breve Descrição de suas Funções
Sem prejuízo de outras atribuições impostas pela regulamentação em vigor, pelo Regulamento e pelo
Contrato de Gestão, a Gestora será responsável pelas seguintes atividades:
(a)

analisar e selecionar os Direitos Creditórios, dentre aqueles apresentados pela Consultora
Especializada, e os Ativos Financeiros para integrar a carteira do Fundo, definindo os respectivos
preços e condições, dentro dos parâmetros de mercado;

(b)

observar e respeitar a política de investimento, de composição e de diversificação da carteira do
Fundo, conforme estabelecida no Regulamento, envidando seus melhores esforços para que o
Fundo mantenha o prazo médio de sua carteira de Ativos Financeiros em níveis que possibilitem
o enquadramento do Fundo, para fins tributários, como fundo de investimento de longo prazo; e

(c)

monitorar, com base nas informações fornecidas pela Administradora, pelo Custodiante e/ou pela
Consultora Especializada, conforme o caso:
(1)

o atendimento ao Índice de Liquidez; e

(2)

o Índice de Recompra e o Índice de Pagamento ao Cedente

Remuneração da Gestora
A Gestora terá direito a receber a remuneração descrita no título “Remuneração da Administradora” desta
seção “Prestadores de Serviços”.
Substituição da Gestora
No caso de descredenciamento ou renúncia da Gestora, a Administradora assumirá temporariamente as
suas funções.
Desde que previamente aprovado pela Assembleia Geral, a Administradora pode, a qualquer tempo,
contratar outro prestador de serviços para realizar a gestão profissional dos Direitos Creditórios e dos
Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo.
As disposições relativas à substituição e à renúncia da Administradora, descritas na cláusula 7 do
Regulamento e no título “Substituição e Renúncia da Administradora” desta seção “Prestadores de
Serviços”, aplicam-se, no que couberem, à substituição da Gestora.
Critérios para Contratação e Controle e Monitoramento
Os critérios adotados pela Administradora para contratação e controle e monitoramento da Gestora e dos
demais prestadores de serviços do Fundo encontram-se no Anexo VI ao presente Prospecto.
Custodiante
O Banco Paulista S.A foi contratado para prestar os serviços de custódia e controladoria dos ativos do
Fundo.
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Histórico e Atividades
O Banco Paulista S.A. iniciou suas atividades no ano de 1989, como instituição financeira, através da
transformação em banco múltiplo da Socopa. Simultaneamente ao processo de transformação, o Banco
Paulista constituiu uma subsidiária integral – a Socopa – para dar continuidade à atividade de corretagem
de títulos e valores mobiliários, em um mercado em que vem atuando desde 1967. Até o ano de 2004, o
foco de atenção do Banco Paulista concentrava-se principalmente em operações de atacado (pessoas
jurídicas) no Estado de São Paulo. Desde então, como consequência da ampliação de seus negócios de
crédito ao consumidor, o Banco Paulista expandiu sua área de atuação, concentrando-se principalmente
na Região Sudeste.
Os clientes do Banco Paulista são empresas de médio porte, às quais são oferecidas soluções que
combinam produtos das carteiras comercial e de câmbio, e pessoas físicas, para as quais há uma linha de
produtos de crédito pessoal consignado e crédito direto ao consumidor. O Banco Paulista atua de forma
integrada à Socopa. Juntos, adotaram como seus princípios e valores a ética, a responsabilidade, o
crescimento sustentado, a lucratividade e a solidez, os quais garantem o êxito de seus trabalhos e sucesso
na relação com seus clientes. Para tanto, sua estrutura foi desenvolvida seguindo todos os critérios de
segregação física e estratégica (chinese wall), de acordo com a Resolução do CMN nº 2.554, de 24 de
setembro de 1998, e outras normas regulamentares aplicáveis, atendendo, assim, as exigências do BACEN
e da CVM.
Breve Descrição de suas Funções
O Custodiante será responsável pelas seguintes atividades, sem prejuízo de outras que sejam previstas na
regulamentação aplicável, no Regulamento e no Contrato de Custódia:
(a)

validar, no momento de sua cessão, os Direitos Creditórios em relação aos Critérios de
Elegibilidade;

(b)

receber e verificar os Documentos Comprobatórios que evidenciam o lastro dos Direitos
Creditórios Cedidos;

(c)

durante o funcionamento do Fundo, em periodicidade trimestral, verificar os Documentos
Comprobatórios referentes aos Direitos Creditórios Cedidos;

(d)

realizar a liquidação física e financeira dos Direitos Creditórios Cedidos, evidenciados pelos
respectivos Contratos de Cessão e Documentos Comprobatórios, e dos Ativos Financeiros
integrantes da carteira do Fundo;

(e)

fazer a custódia e a guarda dos Documentos Comprobatórios e da documentação relativa aos
Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo;

(f)

diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas, por si ou por empresa especializada
independente, atualizados e em perfeita ordem, os Documentos Comprobatórios, com
metodologia preestabelecida e de livre acesso para o Auditor Independente, a Agência
Classificadora de Risco Sênior, a Agência Classificadora de Risco Mezanino e os órgãos
reguladores; e

(g)

cobrar e receber, em nome do Fundo, pagamentos, resgate de títulos ou qualquer outra renda
relativa aos Direitos Creditórios Cedidos e aos Ativos Financeiros integrantes da carteira do
Fundo, depositando os valores recebidos diretamente (1) na Conta de Arrecadação; ou (2) em
conta especial instituída pelas partes junto a instituição financeira, sob contrato, destinada a
acolher depósitos a serem feitos pelos Devedores dos Direitos Creditórios Cedidos e pelos
devedores dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, e ali mantidos sob custódia,
para liberação após o cumprimento de requisitos especificados e verificados pelo Custodiante
(escrow account).

As contas especiais referidas no item (g)(2) acima (escrow accounts) deverão ser instituídas
individualmente por Cedente ou por emissor dos Ativos Financeiros, conforme o caso, e destinadas a
receber pagamentos feitos exclusivamente ao Fundo.
O Fundo poderá manter recursos em contas especiais (escrow accounts) referentes às operações do
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Fundo, junto a instituições financeiras que não possuam classificação de risco ou, ainda, que apresentem
classificação de risco, em escala nacional, inferior àquela conferida às Cotas Seniores, desde que o
somatório dos montantes liquidados diariamente em tais instituições seja inferior ao menor entre os
seguintes valores:
(a)

eventual excesso da Subordinação Sênior; ou

(b)

eventual excesso da Subordinação Mezanino.

Eventual excesso da Subordinação Mezanino, apurado para utilização das faculdades previstas nos itens
9.2.2 e 12.2.2 do Regulamento, não poderá ser computado para os fins do parágrafo acima.
O disposto acima deverá ser monitorado semanalmente pelo Custodiante, que informará imediatamente à
Administradora, à Gestora e à Consultora Especializada sobre eventual desenquadramento.
A verificação e a guarda dos Documentos Comprobatórios relativos aos Direitos Creditórios Cedidos serão
realizadas conforme os procedimentos descritos na seção “Direitos Creditórios”, sob o título “Verificação
do Lastro dos Direitos Creditórios e Guarda dos Documentos Comprobatórios”, do presente Prospecto.
Os serviços de cobrança escritural dos boletos bancários para pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos
serão prestados pelo Agente de Recebimento, sendo os valores pagos pelos Devedores recebidos na Conta
de Arrecadação. Os recursos recebidos na Conta de Arrecadação serão transferidos, conforme orientações
do Custodiante, para a Conta do Fundo.
Remuneração do Custodiante
O Custodiante terá direito a receber a remuneração descrita na seção “Sumário dos Contratos Relevantes”,
sob o título “Contrato de Custódia”, do presente Prospecto.
Substituição do Custodiante
Desde que previamente aprovado pela Assembleia Geral, a Administradora pode, a qualquer tempo,
contratar outra instituição credenciada pela CVM para prestação dos serviços de custódia e controladoria
dos ativos do Fundo.
As disposições relativas à substituição e à renúncia da Administradora, descritas na cláusula 7 do
Regulamento e no título “Substituição e Renúncia da Administradora” desta seção “Prestadores de
Serviços”, aplicam-se, no que couberem, à substituição do Custodiante.
Critérios para Contratação e Controle e Monitoramento
Os critérios adotados pela Administradora para contratação e controle e monitoramento do Custodiante e
dos demais prestadores de serviços do Fundo encontram-se no Anexo VI ao presente Prospecto.
A contratação de prestadores de serviços, conforme previsto na Instrução CVM nº 356/01, por parte do
Custodiante deve ser sucedida da realização de processo de due diligence em todos os terceiros a serem
contratados, com as respectivas aprovações formalizadas pela Diretoria antes da efetiva contratação.
Especificamente em relação aos prestadores de serviços contratados pelo Custodiante para a verificação e
a guarda dos Documentos Comprobatórios relativos aos Direitos Creditórios Cedidos, os procedimentos
adotados pelo Custodiante lhe permitem o efetivo controle sobre a movimentação dos Documentos
Comprobatórios. Ademais, é realizada auditoria nos processos e instalações dos terceiros contratados pelo
Custodiante, com o intuito de atestar a eficácia das obrigações assumidas, bem como de certificar-se que
os padrões mínimos exigidos para a guarda, a manutenção, o armazenamento, a organização e a
digitalização dos Documentos Comprobatórios estão sendo plenamente atendidos.
Consultora Especializada
A Sul Brasil Securitizadora S.A. foi contratada para auxiliar a Gestora em suas atividades de análise e
seleção dos Direitos Creditórios para aquisição pelo Fundo.
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Histórico e Atividades
A Sul Brasil surgiu em 2013 e foi idealizada dentro do grupo Sul Invest. O grupo Sul Invest é um grupo
familiar que está no mercado financeiro há mais de 20 anos e possui vasta experiência no segmento
financeiro.
Ainda em 2013, foi lançado o Fundo Sul Invest BRZ, um fundo de investimento em direitos creditórios
multimercado. No ano seguinte, em 2014, a Sul Brasil se tornou totalmente independente e, desde então,
vem se estruturando e buscando seu espaço no mercado.
Em 2015, mais mudanças, a Sul Brasil se mudou para sua sede própria e começou um ciclo de
aperfeiçoamento e gestão profissionalizada.
Visando melhorar, ainda mais, seus resultados, processos e boas práticas de gestão, em 2016, a Sul Brasil
fechou uma parceria com a renomada instituição de ensino, Fundação Dom Cabral, através do programa
PAEX.
Hoje, a Sul Brasil conta com uma equipe altamente qualificada, de profissionais de mercado e experientes,
preparados para um atendimento personalizado.
Missão: garantir a rentabilidade aos investidores e atender seus clientes de forma personalizada.
Visão: ser referência no mercado financeiro, como uma empresa rentável, especializada e sólida.
Valores: atendimento personalizado ao cliente, respeito e transparência com os stakeholders e
comprometimento com o resultado.
Seu negócio é: atender com excelência, prestar serviços de consultoria, análise de crédito e realizar a
cobrança de créditos para fundos de investimento em direitos creditórios, garantir a solidez e a segurança
para o investidor, respeitando os critérios de transparência e seriedade.
Breve Descrição de suas Funções
Sem prejuízo de outras atribuições impostas pela regulamentação em vigor, pelo Regulamento e pelo
Contrato de Consultoria, a Consultora Especializada será responsável pelas seguintes atividades:
(a)

analisar e apresentar, para seleção pela Gestora, os Direitos Creditórios que poderão integrar a
carteira do Fundo, observadas a Política de Crédito e as Condições de Cessão; e

(b)

orientar a Gestora na negociação ou na alienação, junto a terceiros, de qualquer Direito Creditório
Cedido.

A Consultora Especializada obriga-se, ainda, nos termos do Contrato de Consultoria, a manter verdadeira,
durante a vigência do referido contrato, a declaração de que apenas apresentará, para seleção da Gestora,
Direitos Creditórios que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos:
(a)

os Devedores não poderão apresentar apontamentos junto ao Serasa Experian, ao Serviço de
Proteção ao Crédito – SPC ou ao Equifax, relativos a emissões de cheques sem fundos, protestos,
execuções judiciais (exceto execuções fiscais), falência ou recuperação judicial decretada;
excepcionalmente, a Consultora Especializada poderá apresentar, para seleção da Gestora,
Direitos Creditórios devidos por Devedores que apresentem protestos ou execuções judiciais,
desde que o somatório dos valores referentes a essas pendências não exceda a 3% (três por
cento) do Patrimônio Líquido;

(b)

a cessão dos Direitos Creditórios deverá ter sido negociada, junto aos respectivos Cedentes, pelo
menos à Taxa Média de Desconto; e

(c)

os Devedores não poderão estar em processo de falência ou de recuperação judicial.

Remuneração da Consultora Especializada
A Consultora Especializada terá direito a receber a remuneração descrita nesta seção “Prestadores de
Serviços”, sob o título “Remuneração da Administradora”.
101

Substituição da Consultora Especializada
Desde que previamente aprovado pela Assembleia Geral, a Administradora pode, a qualquer tempo,
contratar outra empresa de consultoria especializada para auxiliar a Gestora em suas atividades de análise
e seleção dos Direitos Creditórios para aquisição pelo Fundo.
As disposições relativas à substituição e à renúncia da Administradora, descritas na cláusula 7 do
Regulamento e no título “Substituição e Renúncia da Administradora” desta seção “Prestadores de
Serviços”, aplicam-se, no que couberem, à substituição da Consultora Especializada.
Critérios para Contratação e Controle e Monitoramento
Os critérios adotados pela Administradora para contratação e controle e monitoramento da Consultora
Especializada, inclusive aqueles que lhe permitam verificar o cumprimento da obrigação da Consultora
Especializada de validar os Direitos Creditórios em relação às Condições de Cessão, e dos demais
prestadores de serviços do Fundo encontram-se no Anexo VI ao presente Prospecto.
Agente de Cobrança
Foi contratada como Agente de Cobrança a Sul Brasil Securitizadora S.A.
Histórico e Atividades
Informações sobre o histórico e as atividades do Agente de Cobrança se encontram no item “Histórico e
Atividades” do título “Consultora Especializada” desta seção “Prestadores de Serviços”.
Breve Descrição de suas Funções
O Agente de Cobrança foi contratado para realizar, às expensas e em nome do Fundo, a cobrança
extrajudicial ou judicial dos Direitos Creditórios Cedidos vencidos e não pagos, de acordo com a Política de
Cobrança e as demais condições estabelecidas no Contrato de Cobrança.
Observado o disposto na Política de Cobrança, o Agente de Cobrança terá poderes para, em nome do
Fundo, negociar e alienar, junto a terceiros, qualquer Direito Creditório Cedido inadimplido, desde que
referido Direito Creditório Cedido esteja integralmente contabilizado na provisão para Devedores
duvidosos do Fundo.
Adicionalmente e também respeitado o previsto na Política de Cobrança, o Agente de Cobrança terá
poderes para, em nome do Fundo, (a) renegociar, junto aos Devedores, quaisquer características dos
Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos, incluindo os prazos para pagamento; e (b) negociar, junto aos
Cedentes, (1) a recompra dos Direitos Creditórios Cedidos inadimplidos; ou (2) a substituição dos
Direitos Creditórios Cedidos vencidos por Direitos Creditórios a vencer.
Remuneração do Agente de Cobrança
O Agente de Cobrança terá direito a receber a remuneração descrita na seção “Sumário dos Contratos
Relevantes”, sob o título “Contrato de Cobrança”, do presente Prospecto.
Substituição do Agente de Cobrança
Desde que previamente aprovado pela Assembleia Geral, a Administradora pode, a qualquer tempo,
contratar outro agente de cobrança para realizar a cobrança extrajudicial ou judicial dos Direitos
Creditórios Cedidos vencidos e não pagos.
As disposições relativas à substituição e à renúncia da Administradora, descritas na cláusula 7 do
Regulamento e no título “Substituição e Renúncia da Administradora” desta seção “Prestadores de
Serviços”, aplicam-se, no que couberem, à substituição do Agente de Cobrança.
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Critérios para Contratação e Controle e Monitoramento
Os critérios adotados pela Administradora para contratação e controle e monitoramento do Agente de
Cobrança e dos demais prestadores de serviços do Fundo encontram-se no Anexo VI ao presente
Prospecto.
Coordenador Líder
O Coordenador Líder é a SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A.
Histórico e Atividades
Informações sobre o histórico e as atividades do Coordenador Líder se encontram no item “Histórico e
Atividades” do título “Administradora” desta seção “Prestadores de Serviços”.
Breve Descrição de suas Funções
O Coordenador Líder realizará a distribuição das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino da
Classe I, sob o regime melhores esforços, nos termos da Instrução CVM nº 400/03.
Tendo em vista que a Administradora é o Coordenador Líder, não será celebrado um contrato de
distribuição para a Oferta.
Auditor Independente
Foi contratada como Auditor Independente a Ernst & Young Auditores Independentes S/S.
Breve Descrição de suas Funções
O Auditor Independente será responsável pela revisão das demonstrações financeiras e das contas do
Fundo, e pela análise de sua situação e da atuação da Administradora, sem prejuízo de outras atribuições
impostas pela regulamentação vigente ou pelo Regulamento.
Remuneração do Auditor Independente
O Auditor Independente terá direito a receber remuneração equivalente a R$32.634,00 (trinta e dois mil e
seiscentos e trinta e quatro reais).
Substituição do Auditor Independente
Desde que previamente aprovado pela Assembleia Geral, a Administradora pode, a qualquer tempo,
contratar outra empresa de auditoria independente para revisar as demonstrações financeiras e as contas
do Fundo.
Critérios para Contratação
Os critérios adotados pela Administradora para contratação do Auditor Independente e dos demais
prestadores de serviços do Fundo encontram-se no Anexo VI ao presente Prospecto.
Agência Classificadora de Risco Sênior
Foi contratada como Agência Classificadora de Risco Sênior a Standard and Poor’s Ratings do Brasil Ltda.
Breve Descrição de suas Funções
A Agência Classificadora de Risco Sênior será responsável pela avaliação de risco das Cotas Seniores. Fica
atribuído à Agência Classificadora de Risco Sênior o monitoramento das Cotas Seniores e a elaboração e a
divulgação de relatório de classificação de risco trimestral.
A Agência Classificadora de Risco Sênior não realizará a avaliação de risco das Cotas Subordinadas
Mezanino da Classe I ou das Cotas Subordinadas Júniores.
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Remuneração da Agência Classificadora de Risco Sênior
A Agência Classificadora de Risco Sênior terá direito a receber remuneração equivalente a US$18.000,00
(dezoito mil dólares-americanos).
Substituição da Agência Classificadora de Risco Sênior
Desde que previamente aprovado pela Assembleia Geral, a Administradora pode, a qualquer tempo,
contratar outra agência classificadora de risco para realizar a avaliação de risco das Cotas Seniores.
Critérios para Contratação
Os critérios adotados pela Administradora para contratação da Agência Classificadora de Risco Sênior e
dos demais prestadores de serviços do Fundo encontram-se no Anexo VI ao presente Prospecto.
Agência Classificadora de Risco Mezanino
Foi contratada como Agência Classificadora de Risco Mezanino a Liberum Ratings Serviços Financeiros
Ltda.
Breve Descrição de suas Funções
A Agência Classificadora de Risco Mezanino será responsável pela avaliação de risco das Cotas
Subordinadas Mezanino da Classe I. Fica atribuído à Agência Classificadora de Risco Mezanino o
monitoramento das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe I e a elaboração e a divulgação de relatório de
classificação de risco trimestral.
A Agência Classificadora de Risco Mezanino não realizará a avaliação de risco das Cotas Seniores ou das
Cotas Subordinadas Júniores.
Remuneração da Agência Classificadora de Risco Mezanino
A Agência Classificadora de Risco Mezanino terá direito a receber remuneração equivalente a R$18.000,00
(dezoito mil reais).
Substituição da Agência Classificadora de Risco Mezanino
Desde que previamente aprovado pela Assembleia Geral, a Administradora pode, a qualquer tempo,
contratar outra agência classificadora de risco para realizar a avaliação de risco das Cotas Subordinadas
Mezanino da Classe I.
Critérios para Contratação
Os critérios adotados pela Administradora para contratação da Agência Classificadora de Risco Mezanino
e dos demais prestadores de serviços do Fundo encontram-se no Anexo VI ao presente Prospecto.
Conflitos de Interesse e Relações Societárias e Contratuais entre as Partes
Relacionamento entre (a) a Administradora e o Coordenador Líder; e (b) a Gestora
Na data deste Prospecto, a Administradora e o Coordenador Líder e a Gestora não possuem
relacionamento societário e, fora o Fundo, a Gestora faz a gestão de outros 49 (quarenta e nove) fundos de
investimento em direitos creditórios e 1 (um) fundo de investimento em cotas de fundo de investimento
em direitos creditórios administrados pela Administradora.
Relacionamento entre (a) a Administradora e o Coordenador Líder; e (b) o Custodiante
A Administradora e o Coordenador Líder e o Custodiante são empresas pertencentes ao Grupo Paulista e
encontram-se sob controle comum.
Na data deste Prospecto, a Administradora era responsável pela administração de 150 (cento e cinquenta)
fundos de investimento em direitos creditórios e o Custodiante era responsável pela custódia de 190
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(cento e noventa) fundos de investimento em direitos creditórios, sendo que a Administradora e o
Custodiante possuíam, em comum, 120 (cento e vinte) desses fundos de investimento em direitos
creditórios.
A remuneração pelos serviços de administração prestados pela Administradora é calculada de modo
integrado e encontra-se estabelecida nos contratos de prestação de serviços de administração celebrado
entre a Administradora e cada um dos fundos. A remuneração pelos serviços de custódia prestados pelo
Custodiante é calculada de modo integrado e encontra-se estabelecida nos contratos de prestação de
serviços de custodia celebrado entre o Custodiante e cada um dos fundos.
As remunerações devidas à Administradora e ao Custodiante pelos serviços por eles prestados a cada um
dos fundos são independentes entre si.
A Administradora e o Coordenador Líder e o Custodiante declaram que não se encontram em conflito de
interesses no exercício de suas funções em decorrência de suas respectivas funções serem exercidas por
sociedades coligadas. A Administradora e o Coordenador Líder e o Custodiante declaram-se mutuamente
independentes para a realização das atividades inerentes às suas respectivas funções, mesmo quando
realizam operações nas quais atuam na condição de contraparte do Fundo ou em operações envolvendo
títulos de emissão ou titularidade de seu controlador, sociedades por eles diretamente ou indiretamente
controladas, coligadas ou outras sociedades sob controle comum, nos termos das normas aplicáveis.
Relacionamento entre (a) a Administradora e o Coordenador Líder; e (b) a Consultora
Especializada e o Agente de Cobrança
Na data deste Prospecto, a Administradora e o Coordenador Líder e a Consultora Especializada e o Agente
de Cobrança não possuíam relacionamento societário e, fora o Fundo, a Administradora e o Coordenador
Líder e a Consultora Especializada e o Agente de Cobrança não possuíam, em comum, nenhum fundo de
investimento em direitos creditórios ou fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em
direitos creditórios.
Relacionamento entre (a) o Custodiante; e (b) a Gestora
Na data deste Prospecto, o Custodiante e a Gestora não possuem relacionamento societário e, fora o
Fundo, a Gestora faz a gestão de outros 49 (quarenta e nove) fundos de investimento em direitos
creditórios e 1 (um) fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios
para os quais o Custodiante presta serviços de custódia.
Relacionamento entre (a) o Custodiante; e (b) a Consultora Especializada e o Agente de Cobrança
Na data deste Prospecto, o Custodiante e a Consultora Especializada e o Agente de Cobrança não possuem
relacionamento societário e, fora o Fundo, o Custodiante faz a custódia de outros 3 (três) fundos de
investimento para os quais a Consultora Especializada e o Agente de Cobrança e/ou sociedade
pertencente ao seu grupo econômico prestam serviços de consultoria especializada e/ou cobrança.
Relacionamento entre (a) a Consultora Especializada e o Agente de Cobrança; e (b) a Gestora
Na data deste Prospecto, a Consultora Especializada e o Agente de Cobrança e a Gestora não possuíam
relacionamento societário e, fora o Fundo, a Consultora Especializada e o Agente de Cobrança e a Gestora
não possuíam, em comum, nenhum fundo de investimento em direitos creditórios ou fundo de
investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios.
Não há conflitos de interesses ou outras relações societárias ou contratuais relevantes entre as
partes envolvidas nos processos de originação, distribuição, custódia, consultoria especializada,
cobrança, gestão e administração do Fundo, a saber, o Coordenador Líder, o Custodiante, a
Consultora Especializada, o Agente de Cobrança, a Gestora e a Administradora.
Potenciais conflitos de interesses entre as partes referidas acima poderão ser levados para
apreciação, discussão e deliberação da Assembleia Geral.
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SUMÁRIO DOS CONTRATOS RELEVANTES
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Contrato de Cessão Padrão
O Contrato de Cessão será celebrado entre o Fundo, representado pela Administradora, e cada Cedente,
com interveniência e anuência da Consultora Especializada.
Nos termos de cada Contrato de Cessão, a cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo será realizada de
forma irrevogável e irretratável, em caráter definitivo e sem direito de regresso, mediante o pagamento do
preço de aquisição correspondente. A aquisição dos Direitos Creditórios pelo Fundo incluirá todas as suas
garantias e demais acessórios.
A formalização da cessão de Direitos Creditórios se dará por meio da celebração do respectivo Termo de
Cessão, contendo a relação dos Direitos Creditórios Cedidos.
A minuta padrão do Contrato de Cessão está disponível aos investidores para consulta ou cópia na sede da
Administradora e do Coordenador Líder, no endereço abaixo indicado:
Administradora e Coordenador Líder
SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar
São Paulo – SP
Contrato de Custódia
O Contrato de Custódia foi celebrado entre o Fundo, representado pela Administradora, e o Custodiante.
Nos termos do Contrato de Custódia, o Custodiante foi contratado para prestar os serviços de custódia
qualificada e controladoria dos Direitos Creditórios Cedidos e dos Ativos Financeiros integrantes da
carteira do Fundo, em observância ao disposto no artigo 38 da Instrução CVM nº 356/01.
Pela prestação dos serviços contratados, o Fundo pagará ao Custodiante remuneração mensal equivalente
a R$13.000,00 (treze mil reais).
Contrato de Gestão
O Contrato de Gestão foi celebrado entre o Fundo, representado pela Administradora, e a Gestora.
Nos termos do Contrato de Gestão, a Gestora foi contratada para prestar os serviços de gestão profissional
dos Direitos Creditórios e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo.
Pela prestação dos serviços contratados, o Fundo pagará à Gestora a remuneração descrita na seção
“Prestadores de Serviços”, sob o título “Remuneração da Administradora”, do presente Prospecto.
Contrato de Consultoria
O Contrato de Consultoria foi celebrado entre o Fundo, representado pela Administradora, e a Consultora
Especializada.
Por meio do Contrato de Consultoria, a Consultora Especializada foi contratada para auxiliar a Gestora em
suas atividades de análise e seleção dos Direitos Creditórios para aquisição pelo Fundo.
Pela prestação dos serviços contratados, o Fundo pagará à Consultora Especializada a remuneração
descrita na seção “Prestadores de Serviços”, sob o título “Remuneração da Administradora”, do presente
Prospecto.
Contrato de Cobrança
O Contrato de Cobrança foi celebrado entre o Fundo, representado pela Administradora, e o Agente de
Cobrança.
Nos termos do Contrato de Cobrança, a Administradora contratou o Agente de Cobrança para prestar os
serviços de cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos vencidos e não pagos, observado o disposto na
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Política de Cobrança prevista no Anexo III ao Regulamento, mediante a adoção de procedimentos judiciais
e extrajudiciais.
Pela prestação dos serviços contratados, o Fundo pagará ao Agente de Cobrança remuneração mensal
equivalente a R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Cópia do Contrato de Cobrança está disponível aos investidores para consulta ou cópia na sede da
Administradora e do Coordenador Líder, no endereço abaixo indicado:
Administradora e Coordenador Líder
SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar
São Paulo – SP
Contrato de Distribuição
Tendo em vista que a Administradora é o Coordenador Líder, não será celebrado um contrato de
distribuição para a Oferta.
Contrato de Garantia de Liquidez ou de Estabilização de Preço
Não há contrato de garantia de liquidez ou de estabilização de preço.
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Comunicado à Imprensa

S&P Global Ratings atribui rating final 'brA (sf)' às cotas seniores do
Sul Brasil FIDC Aberto Multisetorial
Analista principal: Marcelo Graupen, São Paulo, 55 (11) 30399743, marcelo.graupen@spglobal.com
Contato analítico adicional: Hebbertt Soares, São Paulo, 55 (11) 30399742, hebbertt.soares@spglobal.com
Líder do comitê de rating: Sol Ventura, Buenos Aires, 54 (11) 48912114, sol.ventura@spglobal.com

Resumo
A S&P Global Ratings atribuiu o rating final ‘brA (sf)’ às cotas seniores do Sul Brasil FIDC
Aberto Multisetorial, após o recebimento da documentação final da operação.
O rating final atribuído às cotas seniores do Sul Brasil FIDC Aberto Multisetorial reflete a
opinião da S&P Global Ratings sobre os mecanismos de reforço da qualidade de crédito, as
estruturas legais e de pagamento e a qualidade dos ativos que compõem a carteira do FIDC,
entre outros fatores.
O Sul Brasil FIDC Aberto Multisetorial é estruturado como um condomínio aberto, com prazo
máximo de dez anos de duração, cujos direitos creditórios são recebíveis comerciais
performados, inclusive aqueles originados por empresas em processo de recuperação judicial
ou extrajudicial, representados por duplicatas e cheques de operações nos segmentos
industrial, comercial, imobiliário ou de prestação de serviços.

Ação de Rating
São Paulo (S&P Global Ratings), 24 de maio de 2016 – A S&P Global Ratings atribuiu hoje o
rating final ‘brA (sf)’, na Escala Nacional Brasil de rating de emissões, às cotas seniores do Sul
Brasil Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Aberto Multisetorial (Sul Brasil FIDC
Aberto), após ter recebido a documentação final da operação. Não houve alterações nos documentos
da transação ou de premissas analíticas em relação àquelas utilizadas na atribuição do rating
preliminar.
As cotas seniores buscarão um retornoalvo equivalente a 130% da Taxa DI Over enquanto as cotas
mezanino buscarão um retornoalvo equivalente a 165% da Taxa DI Over. As cotas subordinadas
juniores não têm uma meta de rentabilidade, porém deverão se beneficiar dos eventuais retornos
excedentes gerados pela carteira de direitos creditórios.
Pela característica de um fundo aberto, o investidor da cota sênior poderá solicitar o resgate de suas
cotas seguindo uma janela de quatro solicitações no ano, após um período de carência de 150 dias,
contados a partir da data de seu investimento inicial. O pagamento do resgate será realizado no 1º
dia útil do 2º período consecutivo ao período de resgate solicitado, desde que o FIDC possua a
liquidez necessária para tanto. Caso contrário, o regulamento do FIDC prevê que o resgate seja
efetuado à medida que existam recursos disponíveis para concluir o pagamento.
O reforço de qualidade de crédito disponível às cotas seniores é proporcionado pela subordinação de
cotas, a qual é, no mínimo, de 36,25%. O FIDC também pode se beneficiar de um spread excedente,
quando houver, proporcionado pela taxa média de desconto aplicada na aquisição dos recebíveis
elegíveis, equivalente a 230% da Taxa DI Over.
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Fundamentos
O rating final ‘brA (sf)’ das cotas seniores do Sul Brasil FIDC Aberto Multisetorial reflete nossa
avaliação sobre os seguintes fatores:
Qualidade de Crédito da Carteira: A adequação entre o nível mínimo de subordinação
disponível para as cotas e as estimativas de perdas dimensionadas pelas reservas mínima e
dinâmica e também pela inadimplência esperada resultante da aplicação de um teste adicional
utilizandose o modelo CDO Evaluator para carteiras que possuam menos de 100 devedores.
A tabela abaixo demonstra o cálculo da proteção de crédito para as cotas seniores:
Tabela 1: Resumo da Proteção de Crédito Necessária
Proteção de Inadimplência
%
Expectativa Expectativa
%
Crédito
Proteção
Recebíveis
de Perda para de Perda
Esperada
Fator de Necessária
de Crédito
Instrumento Comerciais Recebíveis Empresas em
para
(Scenario
em Situação Comerciais
Situação
Empresas Estresse (Ponderada Default Rate) Necessária
em RJ(2)
da Carteira)
Final(5)
Normal(1)
Normal
em RJ
(4)
(3)
Cotas
Seniores

93%

7%

7,5%

100%

3,5x

31,4%

36,0%

36,0%

(1) O % de Recebíveis Comerciais em Situação Normal referese aos cedentes que não se encontram em situação de
recuperação judicial.
(2) O % de Recebíveis Comerciais em RJ referese aos cedentes que se encontram em situação de recuperação judicial.
(3) A Proteção de Crédito Necessária (Ponderada) é aquela calculada como: [(93% * 7,5%) + (7% * 100%)] * 3,5x = 31,4%
(4) A Inadimplência Esperada é a subordinação mínima para a parcela da carteira de recebíveis performados, após a
aplicação do teste adicional utilizandose o modelo CDO Evaluator para carteiras que possuam menos de 100 devedores.
(5)A Proteção de Crédito Necessária Final é aquela calculada como o maior entre a Proteção de Crédito Necessária
(Ponderada) e a Inadimplência Esperada.

Risco Operacional: Consideramos que a Sul Brasil Securitizadora S.A. (Sul Brasil) é um
participante cujo papel pode afetar o desempenho da carteira de direitos creditórios (KTP de
desempenho). Avaliamos os riscos de severidade, portabilidade e ruptura como “altos”, o que
resultou em um rating máximo para a operação de ‘brA’, na nossa Escala Nacional Brasil.
Dessa forma, qualquer classe de cotas emitida pelo Sul Brasil FIDC Aberto poderá obter um
rating máximo, pela análise dos riscos operacionais, equivalente a um ‘brA (sf)’, independente
do nível de subordinação disponível de cotas.
Mecanismos Estruturais: Avaliamos os mecanismos de fluxos de caixa e estruturais da
transação, tais como a possibilidade de descasamento da taxa de juros, a estimativa das
despesas que possuem prioridade de pagamento e a existência de gatilhos que acionem
eventos de avaliação e que protejam os cotistas seniores contra a deterioração do
desempenho do FIDC. Ainda, avaliamos a existência do excesso de spread, o qual é
proporcionado pela taxa média de desconto aplicada na aquisição dos recebíveis elegíveis,
equivalente a 230% da Taxa DI Over. Todos os mecanismos estruturais e de fluxo de caixa
são consistentes com o rating atribuído às cotas seniores.
Risco de Contraparte: O Sul Brasil FIDC Aberto Multisetorial está exposto ao risco de
contraparte, como provedores da conta bancária da transação, instituições financeiras a
serem definidas que possuam um rating no mínimo igual àquele atribuído às cotas seniores. O
FIDC também permite exposição a instituições financeiras não classificadas pela S&P Global
Ratings, como é o caso do Banco Paulista, porém sendo mitigada por meio de subordinação
adicional conforme estabelecido em regulamento.
Risco Legal: O FIDC adquirirá a titularidade, os direitos e os interesses sobre os direitos
creditórios cedidos, com a coobrigação dos cedentes, exceto no caso de direitos creditórios
originados por empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial. Por essa razão,
nossa análise considera os riscos de crédito da transação relativos aos sacados e aos
cedentes (i.e. cálculo da reserva mínima). Recemos uma opinião jurídica de um escritório de
advocacia sobre os aspectos legais relevantes da transação e a constituição perfeita do
veículo de securitização.
Estabilidade do Rating: Em nossa análise, consideramos o efeito de um estresse moderado
nas variáveis econômicas e, em última instância, seu efeito sobre o rating atribuído.
Analisamos os cenários de alteração no índice de perda da operação em 10% e 20% e os
resultados estão em linha com o nosso critério de estabilidade de ratings, uma vez que o
rating da transação não seria impactado.
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Resumo da Ação de Rating
Instrumento
Cotas Seniores

De

Para

Montante (em
Milhões de R$)

Rentabilidade
Alvo

Vencimento Legal Final

brA (sf)
Preliminar

brA (sf)
Final

28,8

130% da Taxa
DI Over

10 anos após emissão Junho
de 2026*

Cotas Mezanino

Não
Não
Classificadas Classificadas

6,0

165% da Taxa
DI Over

10 anos após emissão ou
Junho de 2026*

Cotas Subordinadas
Júniores

Não
Não
Classificadas Classificadas

5,2

Não Aplicável

Indeterminado

* Data de vencimento esperada

A Escala Nacional Brasil de ratings de crédito da S&P Global Ratings atende emissores,
seguradores, terceiros, intermediários e investidores no mercado financeiro brasileiro para oferecer
tanto ratings de crédito de dívida (que se aplicam a instrumentos específicos de dívida) quanto
ratings de crédito de empresas (que se aplicam a um devedor). Os ratings de crédito na Escala
Nacional Brasil utilizam os símbolos de rating globais da S&P Global Ratings com a adição do
prefixo “br” para indicar “Brasil”, e o foco da escala é o mercado financeiro brasileiro. A Escala
Nacional Brasil de ratings de crédito não é diretamente comparável à escala global da S&P Global
Ratings ou a nenhuma outra escala nacional utilizada pela S&P Global Ratings ou por suas afiliadas,
refletindo sua estrutura única, desenvolvida exclusivamente para atender as necessidades do
mercado financeiro brasileiro.
Certos termos utilizados neste reporte, particularmente certos adjetivos usados para expressar nossa
visão sobre os fatores que são relevantes para os ratings, têm significados específicos que lhes são
atribuídos em nossos critérios, por isso devem ser lidos em conjunto com tais critérios. Por favor,
veja os critérios de rating em www.standardandpoors.com.br para mais informações.

Critérios e Artigos Relacionados
Critérios
Tabelas de Mapeamento das Escalas Nacionais e Regionais da Standard & Poor's, 19 de
janeiro de 2016.
Metodologia e Premissas Globais de Avaliação de CDOs de Fluxos de Caixa Corporativos e
Sintéticos, 17 de setembro de 2015.
Estrutura Global de Avaliação de Riscos Operacionais em Operações Estruturadas, 9 de
outubro de 2014.
Ratings de Crédito nas Escalas Nacionais e Regionais, 22 de setembro de 2014.
Metodologia e Premissas da Estrutura de Risco de Contraparte, 25 de junho de 2013.
Critérios de Isolamento de Ativos e de Sociedades de Propósito Específico  Operações
Estruturadas, 7 de maio de 2013.
Metodologia de Critério Aplicada a Taxas, Despesas e Indenizações, 12 de julho de 2012.
Critérios de investimento global para investimentos temporários em contas de transação, 31
de maio de 2012.
Metodologia: Critérios de estabilidade de crédito, 3 de maio de 2010.
Metodologia e Premissas Utilizadas na Análise de Rating de Operações Estruturadas de
Recebíveis Comerciais no Brasil, 18 de junho de 2009.
Entendendo as Definições de Ratings da Standard & Poor's, 3 de junho de 2009.

Artigos
Ratings de longo prazo do Brasil rebaixados para 'BB', dados os significativos desafios
políticos e econômicos; perspectiva negativa, 17 de fevereiro de 2016.
“Credit Conditions: “Brazil’s Recession Continues to Drag Down Latin America’s Credit Outlook
For 2016”, 15 de abril de 2016.
“Latin American Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis 2015: The Effects Of
Regional Market Variables”, 28 de outubro de 2015.
“Global Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis: The Effects Of The Top Five
207

Macroeconomic Factors”, 2 de julho de 2014.

Instrumento

Data de Atribuição do Rating Inicial

Data da Ação Anterior de Rating

22 de abril de 2016

22 de abril de 2016

Sul Brasil FIDC Aberto
Cotas Seniores

Informações regulatórias adicionais
Outros serviços fornecidos ao emissor
Não há outros serviços prestados a este emissor, clique aqui para mais informações.
S&P Global Ratings não realiza due diligence em ativos subjacentes
Quando a S&P Global Ratings atribuiu ratings a um instrumento de operações estruturadas, esta
recebe informações sobre ativos subjacentes, as quais são fornecidas por terceiros que acreditamos
tenham conhecimento dos fatos relevantes. Tais terceiros são normalmente instituições financeiras
que estruturaram a transação e/ou instituições que originaram os ativos ou estão vendendo os ativos
aos emissores e/ou uma empresa de contabilidade reconhecida e/ou uma empresa de advocacia,
cada qual agindo em nome da instituição financeira ou originador ou vendedor dos ativos. Além
disso, a S&P Global Ratings pode se apoiar em informações presentes nos prospectos de oferta das
transações, emitidos de acordo com as leis de valores mobiliários da jurisdição relevante. Em alguns
casos, a S&P Global Ratings pode se apoiar em fatos gerais (tais como índices de inflação, taxas de
juros dos bancos centrais, índices de default) que são de domínio público e produzidos por
instituições privadas ou públicas. Em nenhuma circunstância a S&P Global Ratings realiza qualquer
processo de due diligence sobre ativos subjacentes. A S&P Global Ratings também pode receber a
garantia por parte da instituição que está estruturando a transação ou originando ou vendendo os
ativos para o emissor, (a) o qual vai fornecer à S&P Global Ratings todas as informações
requisitadas pela S&P Global Ratings de acordo com seus critérios publicados e outras informações
relevantes para o rating de crédito e, se aplicável, para o monitoramento do rating de crédito,
incluindo informações ou mudanças materiais das informações anteriormente fornecidas e (b) a
informações fornecidas à S&P Global Ratings relativas ao rating de crédito ou, se aplicável, ao
monitoramento do rating de crédito, de que estas não contêm nenhuma afirmação falsa sobre um
fato material e não omitem um fato material necessário para fazer tal afirmação, em vista das
circunstâncias nas quais foram fornecidas, e não enganosa.
A precisão e completude das informações revisadas pela S&P Global Ratings em conexão com sua
análise, pode ter um efeito significativo nos resultados de tais análises. Embora a S&P Global
Ratings colete informações de fontes que acredita serem confiáveis, quaisquer imprecisões ou
omissões nessas informações poderiam afetar significativamente a análise de crédito da S&P Global
Ratings, tanto positiva quanto negativamente.
Atributos e limitações do rating de crédito
A S&P Global Ratings utiliza informações em suas análises de crédito provenientes de fontes
consideradas confiáveis, incluindo aquelas fornecidas pelo emissor. A S&P Global Ratings não
realiza auditorias ou quaisquer processos de due diligence ou de verificação independente da
informação recebida do emissor ou de terceiros em conexão com seus processos de rating de
crédito ou de monitoramento dos ratings atribuídos. A S&P Global Ratings não verifica a completude
e a precisão das informações que recebe. A informação que nos é fornecida pode, de fato, conter
imprecisões ou omissões que possam ser relevantes para a análise de crédito de rating.
Em conexão com a análise deste (s) rating (s) de crédito, a S&P Global Ratings acredita que há
informação suficiente e de qualidade satisfatória de maneira a permitirlhe ter uma opinião de rating
de crédito. A atribuição de um rating de crédito para um emissor ou emissão pela S&P Global
Ratings não deve ser vista como uma garantia da precisão, completude ou tempestividade da (i)
informação na qual a S&P Global Ratings se baseou em conexão com o rating de crédito ou (ii) dos
resultados que possam ser obtidos por meio da utilização do rating de crédito ou de informações
208

relacionadas.
Fontes de informação
Para atribuição e monitoramento de seus ratings a S&P Global Ratings utiliza, de acordo com o tipo
de emissor/emissão, informações recebidas dos emissores e/ou de seus agentes e conselheiros,
inclusive, balanços financeiros auditados do Ano Fiscal, informações financeiras trimestrais,
informações corporativas, prospectos e outros materiais oferecidos, informações históricas e
projetadas recebidas durante as reuniões com a administração dos emissores, bem como os
relatórios de análises dos aspectos econômicofinanceiros (MD&A) e similares da entidade avaliada
e/ou de sua matriz. Além disso, utilizamos informações de domínio público, incluindo informações
publicadas pelos reguladores de valores mobiliários, do setor bancário, de seguros e ou outros
reguladores, bolsas de valores, e outras fontes públicas, bem como de serviços de informações de
mercado nacionais e internacionais.
Aviso de ratings ao emissor
O aviso da S&P Global Ratings para os emissores em relação ao rating atribuído é abordado na
política “Notificações ao Emissor (incluindo Apelações)”.
Frequência de revisão de atribuição de ratings
O monitoramento da S&P Global Ratings de seus ratings de crédito é abordado em:
Descrição Geral do Processo de Ratings de Crédito (seção de Revisão de Ratings de Crédito)
Política de Monitoramento

Conflitos de interesse potenciais da S&P Global Ratings
A S&P Global Ratings publica a lista de conflitos de interesse reais ou potenciais em “Conflitos de
Interesse — Instrução Nº 521/2012, Artigo 16 XII” seção em www.standardandpoors.com.br.
Faixa limite de 5%
A S&P Global Ratings Brasil publica em seu Formulário de Referência apresentado em
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/regulatory/disclosures o nome das entidades
responsáveis por mais de 5% de suas receitas anuais.
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Copyright© 2016 pela Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos os direitos reservados.
Nenhum conteúdo (incluindose ratings, análises e dados relativos a crédito, avaliações, modelos, software ou outras
aplicações ou informações obtidas a partir destes) ou qualquer parte destas informações (Conteúdo) pode ser modificada,
sofrer engenharia reversa, ser reproduzida ou distribuída de nenhuma forma, nem meio, nem armazenada em um banco de
dados ou sistema de recuperação sem a prévia autorização por escrito da Standard & Poor’s Financial Services LLC ou de
suas afiliadas (coletivamente, S&P). O Conteúdo não deverá ser utilizado para nenhum propósito ilícito ou não autorizado.
Nem a S&P, nem seus provedores externos, nem seus diretores, representantes, acionistas, empregados nem agentes
(coletivamente, Partes da S&P) garantem a exatidão, completitude, tempestividade ou disponibilidade do Conteúdo. As Partes
da S&P não são responsáveis por quaisquer erros ou omissões (por negligência ou não), independentemente da causa, pelos
resultados obtidos mediante o uso de tal Conteúdo, ou pela segurança ou manutenção de quaisquer dados inseridos pelo
usuário. O Conteúdo é oferecido “como ele é”. AS PARTES DA S&P ISENTAMSE DE QUALQUER E TODA GARANTIA
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE, MAS NÃO LIMITADA A, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, OU
ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO OU USO ESPECÍFICO, LIBERDADE DE FALHAS, ERROS OU DEFEITOS DE SOFTWARE,
QUE O FUNCIONAMENTO DO CONTEÚDO SEJA ININTERRUPTO OU QUE O CONTEÚDO OPERE COM QUALQUER
CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU HARDWARE. Em nenhuma circunstância, deverão as Partes da S&P ser
responsabilizadas por nenhuma parte, por quaisquer danos, custos, despesas, honorários advocatícios, ou perdas diretas,
indiretas, incidentais, exemplares, compensatórias, punitivas, especiais, ou consequentes (incluindose, sem limitação, perda
de renda ou lucros e custos de oportunidade ou perdas causadas por negligência) com relação a qualquer uso do Conteúdo
aqui contido, mesmo se alertadas sobre sua possibilidade.
Análises relacionadas a crédito e outras, incluindo ratings e as afirmações contidas no Conteúdo são declarações de opiniões
na data em que foram expressas e não declarações de fatos. As opiniões da S&P, análises e decisões de reconhecimento de
ratings (descritas abaixo) não são recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos ou tomar qualquer decisão
de investimento e não abordam a adequação de quaisquer títulos. Após sua publicação, em qualquer maneira ou formato, a
S&P não assume nenhuma obrigação de atualizar o Conteúdo. Não se deve depender do Conteúdo, e este não é um
substituto das habilidades, julgamento e experiência do usuário, sua administração, funcionários, conselheiros e/ou clientes ao
tomar qualquer decisão de investimento ou negócios. A S&P não atua como agente fiduciário nem como consultora de
investimentos exceto quando registrada como tal. Embora obtenha informações de fontes que considera confiáveis, a S&P
não conduz auditoria nem assume qualquer responsabilidade de diligência devida (due diligence) ou de verificação
independente de qualquer informação que receba.
Até o ponto em que as autoridades reguladoras permitam a uma agência de rating reconhecer em uma jurisdição um rating
atribuído em outra jurisdição para determinados fins regulatórios, a S&P reservase o direito de atribuir, retirar ou suspender tal
reconhecimento a qualquer momento e a seu exclusivo critério. As Partes da S&P abdicam de qualquer obrigação decorrente
da atribuição, retirada ou suspensão de um reconhecimento, bem como de qualquer responsabilidade por qualquer dano
supostamente sofrido por conta disso.
A S&P mantém determinadas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar a
independência e objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, certas unidades de negócios da S&P podem
dispor de informações que não estão disponíveis às outras. A S&P estabeleceu políticas e procedimentos para manter a
confidencialidade de determinadas informações que não são de conhecimento público recebidas no âmbito de cada processo
analítico.
A S&P pode receber remuneração por seus ratings e certas análises, normalmente dos emissores ou subscritores dos títulos
ou dos devedores. A S&P reservase o direito de divulgar seus pareceres e análises. A S&P disponibiliza suas análises e
ratings públicos em seus sites na www.standardandpoors.com (gratuito), e www.ratingsdirect.com e www.globalcreditportal.com
(por assinatura), e pode distribuílos por outros meios, inclusive em suas próprias publicações ou por intermédio de terceiros
redistribuidores. Informações adicionais sobre nossos honorários de rating estão disponíveis em
www.standardandpoors.com/usratingsfees.
Austrália
Standard & Poor's (Austrália) Pty. Ltd. conta com uma licença de serviços financeiros número 337565 de acordo com o
Corporations Act 2001. Os ratings de crédito da Standard & Poor’s e pesquisas relacionadas não tem como objetivo e não
podem ser distribuídas a nenhuma pessoa na Austrália que não seja um cliente pessoa jurídica (como definido no Capítulo 7
do Corporations Act).
STANDARD & POOR'S, S&P e RATINGSDIRECT são marcas registradas da Standard & Poor's Financial Services LLC.
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ANEXO III - RELATÓRIO DA AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO MEZANINO
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SUL BRASIL FIDC

F FE0004-2016
26, Abr, 2016

Tipo de Rating
Relatório
Perspectiva
Classe de Cotas
Cotas Avaliadas
Escala Local

FE0004-2016-Cotas Mezanino

BBB-(fe) de Longo Prazo
CP3(fe) de Curto Prazo

Finanças Estruturadas (fe)
Inicial - Definitivo
Estável
Seniores, Mezaninos e Subordinadas
Cotas Mezanino
Moeda Local

Sumário executivo

Relatório de Rating
26, Abr, 2016

O RATING

Ações recentes

Em 26 de abril de 2016, a Liberum Ratings atribuiu as classificações de risco de crédito
BBB-(fe) de Longo Prazo e CP3(fe) de Curto Prazo para as Cotas Mezanino do SUL
BRASIL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial (SUL
BRASIL FIDC/Fundo). A perspectiva dos ratings é estável. O risco de crédito para as
cotas mezanino é considerado adequado.

26, Abr, 2016 - Atribuição dos ratings BBB(fe) de longo prazo e CP3(fe) de curto prazo
para as cotas mezanino

FUNDAMENTOS DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

24, Fev, 2016 - Atribuição dos ratings

Os ratings das cotas mezanino do SUL BRASIL FIDC estão fundamentados no perfil de
risco e nos critérios de elegibilidade dos ativos potencialmente securitizáveis, no reforço
de crédito para as cotas avaliadas e na experiência da empresa responsável pela análise
e seleção dos direitos creditórios adquiridos pelo Fundo. O rating considerou ainda o
risco de liquidez e de descasamento de taxas, o perfil de risco dos ativos remanescentes e
o histórico de funcionamento do Fundo.

preliminares BBB-(fe) de longo prazo e
CP3(fe) de curto prazo para as cotas
mezanino

VETORES DO RATING
Critérios e Metodologias
Relevantes para este Rating
Metodologia Finanças Estruturadas
Liberum Ratings

(fe) representa o sufixo utilizado, pela
Liberum Ratings, para ratings atribuídos a

PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES

Finanças Estruturadas

ÍNDICE:
Sumário Executivo

Os principais aspectos que poderão acarretar o rebaixamento dos ratings do FIDC se
referem, principalmente, à mudança das modalidades dos créditos adquiridos pelo fundo
para perfis mais arriscados ou à piora da qualidade dos direitos creditórios. Esse cenário
se refletiria no aumento dos índices de atraso e perda, no aumento de provisão e na
piora de rentabilidade das cotas. Por outro lado, os ratings poderão ser beneficiados caso
as cotas do fundo perpetuem o histórico de desempenho positivo, refletindo a qualidade
dos direitos creditórios ou então o Regulamento estipule mudanças nos critérios de
Elegibilidade, que se reverteriam em benefício à minimização do risco de crédito da
carteira de títulos.

01

Positivas

Negativas

Experiência da Consultora dos
créditos;
Proteção proporcionada pela presença
de Cotas Subordinadas Júnior;
Diversificação da carteira de direitos
creditórios entre os maiores cedentes e
sacados;

O perfil de risco de crédito das cedentes é
considerado médio/elevado.

e Partes Envolvidas

02

Reforços de Créditos e Liquidez

03

Fluxo de Caixa / Liquidez

03

Considerações do Rating

03

Sobre o Rating

05

Informações Importantes

07
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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO E PARTES ENVOLVIDAS
Emitente:
CNPJ:
Classes de Cotas:
Cotas avaliadas
Denominação:
Condomínio:
Prazo do Fundo:
Consultoras dos Direitos Creditórios e
Agentes de Cobrança:
Gestor:
Administrador:
Custodiante:
Direitos Creditórios:

SUL BRASIL FIDC Aberto Multissetorial
23.956.882/0001-69
Senior, Mezanino e Subordinada
Mezanino
Reais Brasileiros
Aberto
Dez anos
Sul Brasil Securitizadora S.A.
Tercon Investimentos Ltda.
SOCOPA – Socied. Corretora Paulista S.A.
Banco Paulista S.A.
Direitos creditórios performados
representados por duplicatas, cheques,
contratos, notas promissórias, entre outros
(exceto cédulas hipotecárias e contratos de
arrendamento mercantil), originados por
empresas com sede no país
(independentemente de terem como sócios
ou acionistas, diretos ou indiretos, pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou sediadas
no exterior), que atuem nos setores
industrial, comercial, imobiliário ou de
prestação de serviços no Brasil.

Quantidade de Cotas:
Valor unitário de Emissão:
Remuneração:
Período de Carência:

Até 160 cotas
R$ 50.000,00
165% do CDI
Prazo de carência de 150 dias a contar da
respectiva Data de Subscrição, após o qual o
Cotista poderá solicitar o resgate de sua
Cota Sênior ou de sua Cota Subordinada
Mezanino, conforme o caso, observados os
procedimentos descritos no Regulamento.

Solicitações de resgate:

Observado o Prazo de Carência, as
solicitações de resgate das Cotas Seniores e
das Cotas Subordinadas Mezanino poderão
ser realizadas em qualquer Período de
Solicitação de Resgate

Períodos de solicitação de resgate:

1º de janeiro a 31 de março de cada ano; 2.
1º de abril até 30 de junho de cada ano; 3. 1º
de julho até 30 de setembro de cada ano e 4.
1º de outubro a 31 de dezembro de cada ano

Resgate:

o resgate das Cotas Seniores e das Cotas
Subordinadas Mezanino será realizado na
2ª Data de Pagamento subsequente ao
Período de Solicitação de Resgate em que
for solicitado o respectivo resgate.

Finanças
214Estruturadas/Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Página 2 de 7

CARACTERÍSTICAS DAS COTAS MEZANINO

SUL BRASIL FIDC
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REFORÇOS DE CRÉDITO E LIQUIDEZ
Relação de subordinação mínima:
Taxa média de desconto:
Reserva de Pagamento:

Relações de cobertura mínima –
cota subordinada/maior cedente:
Relações de cobertura mínima –
cota subordinada/maior sacado:

16,25% do PL para as cotas mezanino
230% do CDI;
A Administradora deverá constituir
Reserva para pagamento do resgate
solicitado das Cotas Seniores e das Cotas
Subordinadas Mezanino, de modo que, a
partir do 15º dia antes de cada pagamento,
o Fundo mantenha disponível soma
equivalente a 100% do valor futuro
estimado do resgate das Cotas Seniores e
das Cotas Subordinadas Mezanino.
3 vezes.
3 vezes.

FLUXO DE CAIXA/LIQUIDEZ
O risco de falta de liquidez é determinado principalmente pelo prazo médio dos ativos,
pelas condições de resgate das cotas e, principalmente, pela qualidade dos direitos
creditórios. Em razão do elevado giro da carteira de direitos creditórios e da existência
de um prazo para o pagamento dos resgates de cotas, o risco de liquidez, na visão da
Liberum Ratings, está mais associado à qualidade dos direitos creditórios (liquidez dos
títulos).
Partindo-se desses pressupostos, o risco de liquidez é adequado ao considerar três
fatores: curto prazo médio dos ativos, condições de para o pagamento dos resgates
solicitados e nível de concentração entre os cotistas. A Liberum Ratings entende que
tanto a possibilidade de resgate das cotas seniores e mezanino a qualquer momento,
quanto a expectativa de concentração entre os cotistas, pode colocar em risco a liquidez.
A subordinação mínima obrigatória também é benéfica para a minimização do risco de
liquidez para o pagamento dos resgates solicitados. No caso das cotas seniores, o Fundo
estabelece um percentual mínimo de subordinação equivalente a 36,25% do PL. Para as
cotas mezanino a subordinação é de 16,25%.
CONSIDERAÇÕES DO RATING

Nível de risco médio dos direitos creditórios da carteira. Os Direitos de Crédito do Fundo
serão composto por títulos performados sob a forma de duplicatas, cheques, contratos,
notas promissórias, entre outros (exceto cédulas hipotecárias e contratos de
arrendamento mercantil).
Adequada proteção de crédito para as cotas mezanino em montante equivalente a
16,25% do PL.

Fundo sem histórico de desempenho; Falta de ambiente de negócios regulado para os
direitos creditórios que são alvo de aquisição . Pesa negativamente, não só para o SUL
BRASIL FIDC, mas para um fundo que adquira ativos similares, a falta de ambiente de
negócios regulado para tais títulos, abrangendo o registro e o mercado organizado para
negociação dos mesmos. Tais fatos agregariam maior segurança ao processo de alocação.
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Existência de critérios de elegibilidade estabelecidos no Regulamento que se revertem
na minimização de risco da carteira, notadamente a diversificação de risco entre os
maiores cedentes, sacados e devedores.

SUL BRASIL FIDC
Risco de insubsistência de direitos creditórios cedidos ao fundo. Há possibilidade de que
alguns dos direitos creditórios cedidos ao fundo sejam insubsistentes ou, ainda,
apresentem inconsistências contábeis. Esse risco é potencializado pelo elevado giro da
carteira.

Risco de oscilações no fluxo de caixa. O fluxo de caixa é determinado principalmente pelo
prazo médio e pela qualidade dos direitos creditórios. Considerando os direitos
creditórios como principal ativo do Fundo, a liquidez se forma à medida em que os
direitos creditórios são pagos pelos devedores. Na visão da Liberum Ratings, os
principais fatores de risco de liquidez e impactos no fluxo de caixa do FIDC são o
alongamento excessivo do prazo médio dos direitos creditórios e um aumento de
inadimplência.
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SOBRE O RATING
Analista principal
Rodrigo S. Indiani – rodrigo.indiani@liberumratings.com.br
Membros do comitê de rating:
Bruno Hofheinz Giacomoni – bruno.giacomoni@liberumratings.com.br
Carolina Santos Bello – carolina.bello@liberumratings.com.br
Henrique Pinheiro Campos – henrique.pinheiro@liberumratings.com.br
João Pedro Pereira – joao.pereira@liberumratings.com.br
Mauricio Bassi – mauricio.bassi@liberumratings.com.br
Rodrigo S. Indiani – rodrigo.indiani@liberumratings.com.br
Metodologia e critérios relevantes para esta análise:
Metodologia Finanças Estruturadas Liberum Ratings
Processo de diligência sobre os ativos de Finanças Estruturadas:
A presente avaliação se apoiou, entre outros, no uso de bases de dados históricas e
comparativas para este tipo de ativo e o uso de modelos de análise proprietários, os
quais consideram aspectos qualitativos e quantitativos especificamente associados a
este tipo de ativo.
Histórico do rating:
26, Abr, 2016 –
Atribuição dos ratings BBB-(fe) de Longo Prazo e CP3(fe) de Curto
Prazo para as cotas mezanino. Perspectiva: Estável
24, Fev, 2016 –
Atribuição dos ratings preliminares BBB-(fe) de Longo Prazo e
CP3(fe) de Curto Prazo para as cotas mezanino. Perspectiva: Estável
A Liberum Ratings está avaliando esta espécie de ativo financeiro pela primeira vez?
Não.
Esta classificação foi comunicada a entidade avaliada ou partes relacionadas a ela e em
decorrência desse fato, a nota atribuída foi alterada antes da emissão deste relatório?
Não.
Frequência de Monitoramento: A política de monitoramento de ratings para esta classe
de ativo é descrita na Metodologia de Ratings de Finanças Estruturadas disponível no
site da Liberum Ratings www.liberumratings.com.br.

Informações utilizadas:
As informações utilizadas para a elaboração deste relatório datam até 19/02/2016.
Informações posteriores a essa data podem causar a alteração da classificação ou dos
fundamentos expostos neste relatório. As informações disponíveis para a emissão da
classificação e, consequentemente, deste relatório foram consideradas suficientes e
alinhadas com os requerimentos metodológicos aplicáveis para a mesma. As informações
utilizadas foram encaminhadas pelo Administrador do Fundo, pelo Custodiante e pelo
Consultor dos Direitos Creditórios. Também foram utilizadas informações de domínio
público e privado.
Esta classificação é sujeita a alterações. Para verificar a última classificação disponível
acesse www.liberumratings.com.br
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Escala de avaliação:
Escalas de Ratings de Curto e Longo Prazo Liberum Ratings
www.liberumratings.com.br

SUL BRASIL FIDC

26, Abr, 2016

Outros Serviços Prestados:
A Liberum Ratings prestou outros serviços para a entidade avaliada nos últimos 12
meses? Não.
Houve serviços prestados por partes relacionadas da Liberum Ratings para entidade
avaliada nos últimos 12 meses? Não.
Conflitos de Interesse:
A classificação de risco foi contratada por terceiros, outros que a entidade avaliada ou
parte a ela relacionada? Não.
A entidade avaliada ou parte a ela relacionada é responsável por mais de 5% da receita
anual da Liberum Ratings? Não.
A Liberum Ratings, seus analistas de classificação de risco de crédito ou demais pessoas
envolvidas no processo de emissão de uma determinada classificação de risco, seus
cônjuges, dependentes ou companheiros, tem, direta ou indiretamente, interesses
financeiros e comerciais relevantes em relação à entidade avaliada? Não.
Os analistas de classificação de risco de crédito ou demais pessoas envolvidas no
processo de emissão da classificação de risco tem vínculo com pessoa natural que
trabalhe para a entidade avaliada ou parte a ela relacionada? Não.
Os procedimentos adotados para a emissão desta classificação de risco e emissão de
relatório de rating estão enquadrados nos critérios estipulados no Código de Conduta
desta Agência bem como nos seus procedimentos de Controles Internos e o Compliance.

LIBERUM RATINGS
Tel: 55 11 3165-4222
São Paulo - Brasil
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:
contato@liberumratings.com.br
www.liberumratings.com.br

Finanças
218Estruturadas/Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Página 6 de 7

Esta classificação é sujeita a alterações. Para verificar a última classificação disponível
acesse www.liberumratings.com.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda. (Liberum Ratings) emite seus pareceres, opiniões e demais materiais
com base em informações encaminhadas por terceiros, dados que são considerados confiáveis e precisos. No entanto,
há a possibilidade de erros de ordem humana, técnica ou de qualquer outra índole na elaboração e transmissão
dessas informações. Nesses casos, a Liberum Ratings não faz nenhuma representação, nem avaliza, garante ou se
responsabiliza - de forma explícita ou implícita – por erros ou omissões nos dados recebidos, ou, ainda, sobre a
exatidão, completude, resultados, abrangência e integridade dos mesmos. Também não se responsabiliza por erros,
omissões, resultados de opiniões ou análises que derivem de tais informações. O processo de análise utilizado pela
Liberum Ratings não compreende a auditoria ou a verificação sistemática de tais informações. Eventuais
investigações para a checagem desses dados variam, dependendo de fatos e circunstâncias.
Sob nenhuma circunstância, a Liberum Ratings, seus diretores, empregados, prestadores de serviços ou agentes serão
responsabilizados civilmente ou de qualquer outra forma por quaisquer danos diretos, indiretos ou compensações,
incluindo, mas não se limitando, a perda de dinheiro, lucros ou good will; pelo tempo perdido durante o uso ou
impossibilidade de uso do website ou durante o prazo necessário para avaliação das informações recebidas e na
elaboração das análises e opiniões, divulgadas ou não em seu website; por ações ou decisões tomadas com base nas
opiniões da Liberum Ratings e demais informações veiculadas pelo seu website; por erros em quaisquer
circunstâncias ou contingências, de controle ou não da Liberum Ratings e de seus agentes, originados pela
comunicação, análise, interpretação, compilação, publicação ou entrega de quaisquer informações contidas e/ou
disseminadas pelo website da Liberum Ratings.
Os ratings e quaisquer outras opiniões emitidas pela Liberum Ratings, ou outros materiais, são disponibilizados em
seu website (www.liberumratings.com.br). Tais publicações são meras opiniões e devem ser interpretadas como tal.
De nenhum modo e sob nenhuma circunstância devem ser consideradas como fatos ou verdades sobre a capacidade
de crédito do emissor ou ativo financeiro (de crédito ou de qualquer outra índole) avaliado. Portanto, não
representam, de nenhuma forma, recomendação para aquisição, venda ou manutenção de ativos em portfólio. Desse
modo, as avaliações emitidas pela Liberum Ratings não são, nem substituem, prospectos ou demais informações,
obrigatórias ou não, fornecidas ou apresentadas aos investidores e seus agentes na venda ou distribuição de ativos
financeiros.
Em razão de mudanças e/ou indisponibilidade de informações tidas como necessárias para a emissão e
descontinuidade do monitoramento do rating, ou outros fatores considerados pertinentes, as classificações de risco
emitidas pela Liberum Ratings podem ser alteradas, suspensas ou retiradas a qualquer momento. Os ratings públicos
emitidos pela Liberum Ratings são atualizados em seu website (www.liberumratings.com.br).
Na maior parte dos casos, os trabalhos realizados pela Liberum Ratings são remunerados pelos emissores,
estruturadores ou garantidores dos ativos avaliados.
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ANEXO IV – DELIBERAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016

221

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco.)

222

223

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco.)

224
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ANEXO VI – CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO E CONTROLE
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REGRAS E PROCEDIMENTOS INTERNOS DA SOCOPA CORRETORA PAULISTA S.A. (“SOCOPA”) NA
FUNÇÃO DE ADMINISTRADORA DE FUNDOS INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (“FIDC”),
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVETIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
(“FICFIDC”) E FUNDOS INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FIDC
NP”) CONFORME REQUISITOS DA INSTRUÇÃO CVM 356/01, ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TERCEIROS (“POLÍTICA”).
A SOCOPA oferece ao mercado serviços de Administração de FIDCs, FICFIDCs e FIDCs NP (“Fundos”),
podendo contratar, para os referidos Fundos, determinados prestadores de serviços, conforme disposto
na Instrução CVM nº 356/01 (“ICVM 356”) e suas alterações posteriores.
Com o advento da Instrução CVM nº 531, de 6 de fevereiro de 2013, (“ICVM 531”), a instituição
administradora do fundo deve possuir regras e procedimentos adequados, por escrito e passíveis de
verificação, que lhe permitam diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço contratado, de suas
respectivas obrigações.
1.

POLÍTICA

A Política define as regras e procedimentos que permitem à SOCOPA diligenciar o cumprimento, pelo
prestador de serviço contratado, de suas obrigações legais e contratuais.
Esta Política deve ser mantida atualizada e disponível no website da SOCOPA (www.socopa.com.br), junto
com as demais informações exigidas pela ICVM 356.
2.

PRESTADORES DE SERVIÇOS

Consideram-se “Prestadores de Serviços”, aqueles contratados pela SOCOPA, na qualidade de instituição
Administradora de Fundos, para prestar os seguintes serviços:
2.1.
Consultoria especializada, pela “Consultora”, que objetive dar suporte e subsidiar a
Administradora e, se for o caso, o Gestor, em suas atividades de análise e seleção de direitos creditórios
para integrarem a carteira dos Fundos;
2.2.
Gestão da carteira dos Fundos, pelo “Gestor” devidamente autorizado pela CVM, de acordo com o
disposto na regulamentação aplicável aos administradores de carteiras de valores mobiliários;
2.3.

Custódia, pelo “Custodiante”; e

2.4.
Cobrança, pelo “Agente Cobrador”, para cobrar e receber, em nome do fundo, direitos creditórios
inadimplidos, observado o disposto no inciso VII, do art. 38, da ICVM 356/01.
3.

CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

A contratação de Prestadores de Serviços, conforme previsto na ICVM 356/01, por parte da SOCOPA na
figura de Administrador de Fundos deve ser sucedida da realização de processo de Due Diligence em
todos os terceiros a serem contratados com as respectivas aprovações formalizadas pela Diretoria antes
da efetiva contratação. O processo de Due Diligence da SOCOPA envolve, no mínimo:
3.1.
Preenchimento de Questionário de Due Diligence (“QDD”) e envio de documentação cadastral
pelo Prestador de Serviço a ser contratado, com resposta enviada à SOCOPA para análise e aprovação;
3.2.

Submissão do QDD e documentação ao Departamento de Compliance; e

3.3.
Visita “in loco” realizada pela Diretoria de Administração de Recursos de Terceiros da SOCOPA ou
por profissional por ela indicado.
Após a análise e aprovação pelo Departamento de Compliance, todos os Prestadores de Serviço são
contratados pela SOCOPA, na qualidade de Administradora de Fundos, através de instrumentos
particulares de prestação de serviço.
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Os documentos utilizados e elaborados internamente neste processo são restritos aos envolvidos nas
áreas de Administração de Fundos de Investimento, Compliance, Controles Internos e a Diretoria da
SOCOPA, devendo ser arquivado na empresa, sem prazo definido e devem estar à disposição dos órgãos
reguladores do mercado financeiro e de capitais.
É vedado aos colaboradores da SOCOPA o repasse, direto ou indireto, de informações, dados e
documentos, obtidos dos Prestadores de Serviços ou elaborados internamente na SOCOPA, a quem quer
que seja, à exceção dos envolvidos nas equipes de trabalho e aos órgãos reguladores.
4.

SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

A SOCOPA, na função de Administradora, adota procedimentos para supervisão e monitoramento do fiel
cumprimento dos contratados em relação as suas responsabilidades previstas em contrato e nos
regulamentos dos Fundos, assim como a adequada aderência as normas vigentes na execução de suas
atividades, conforme previsto no §4º do artigo 39 da ICVM 356/01.
A supervisão e monitoramento pela Administradora incluem todos os Prestadores de Serviço contratados,
de acordo com suas respectivas atribuições, devidamente suportados pelos contratos firmados com a
Administradora e incluem, minimamente, os seguintes processos:
4.1.

Da Consultora:

4.1.1. Acompanhamento periódico dos relatórios de análise e seleção de direitos creditórios cedidos aos
Fundos;
4.1.2. Acompanhamento da carteira dos Fundos através da análise e monitoramento dos níveis de
inadimplência e prazo médio dos direitos creditórios; e
4.1.3.

Monitoramento dos níveis de recompra e dos direitos creditórios dos Fundos.

4.2.

Do Gestor:

4.2.1. Monitoramento por intermédio da aprovação das ordens e análise da carteira diária dos Fundos
em relação às operações realizadas;
4.2.2. Acompanhamento do enquadramento da carteira do Fundo em observância aos limites de
exposição e composição;
4.2.3.

Avaliação da formalização das operações;

4.2.4. Monitoramento do atendimento e enquadramento à política de investimentos dos Fundos e do
enquadramento do prazo da carteira para fins tributários; e
4.2.5. Acompanhamento de outras atribuições previstas nos contratos de gestão e/ou regulamento do
fundo que são de cumprimento pelo Gestor.
4.3.

Do Custodiante:

4.3.1. Aprovação e monitoramento contínuo da realização da liquidação física e financeira das
operações envolvendo os direitos creditórios, bem como dos ativos financeiros e valores mobiliários
realizados pelo Fundo;
4.3.2. Realização diária da conciliação de abertura e fechamento dos saldos em conta corrente dos
Fundos;
4.3.3.

Análise trimestral do Relatório de Verificação de Lastro dos direitos creditórios dos Fundos; e

4.3.4. Diligência pela realização de auditoria nos processos e instalações dos Agentes de Depósito
contratados pelo Custodiante, com o intuito de atestar a eficácia das obrigações assumidas, bem como de
certificar-se que os padrões mínimos exigidos para a guarda, manutenção, armazenamento, organização e
digitalização dos documentos comprobatórios relativos aos Direitos Creditórios estão sendo plenamente
atendidos.
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4.4.

Do Agente de Cobrança:

4.4.1. Validação da metodologia de cobrança dos direitos creditórios em relação aos contratos
estabelecidos; e
4.4.2. Acompanhamento da efetividade dos resultados alcançados nos procedimentos de cobrança dos
direitos creditórios dos Fundos.
5.

ÁREA DE COMPLIANCE / CONTROLE INTERNO

As áreas de Compliance e/ou Controles Internos da Administradora devem, no mínimo anualmente,
verificar o atendimento a esta Política, gerando um parecer/opinião em seus relatórios internos.
6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta Política deve ser seguida pela equipe de profissionais da SOCOPA, enquanto instituição
Administradora de Fundos.
7.

VIGÊNCIA, ATUALIZAÇÃO E VALIDADE

Esta Política foi atualizada em 07 de dezembro de 2015 e entra em vigor na data de sua aprovação,
devendo ser periodicamente revisada e validada, não excedendo o prazo de 12 meses.
8.

APROVAÇÃO

Esta Política foi aprovada em 07 de dezembro de 2015.
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