
REGULAMENTO DO UNIBANCO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA 

CNPJ/MF N.º 00.950.678/0001-35 
 

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, FORMA E PRAZO DE DURAÇÃO DO FUNDO 
 
1.1. O UNIBANCO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 
RENDA FIXA (“FUNDO”) é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo 
indeterminado de duração, regido por este Regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe 
forem aplicáveis. 
 
1.2. Para efeito da regulamentação em vigor, o FUNDO, em função da composição de sua carteira de 
investimentos, classifica-se como “Renda Fixa”. 
 

CAPÍTULO II – DO PÚBLICO ALVO DO FUNDO 
 
2.1. O FUNDO destina-se a receber aplicações, exclusivamente, de um grupo reservado de investidores que são 
clientes do ADMINISTRADOR e/ou GESTOR, conforme definidos no Capítulo III deste regulamento, que 
possuam perfil de investimento e situação financeira compatíveis com o objetivo e a política de investimento do 
FUNDO e que, em função disso, entendam os riscos associados ao investimento no FUNDO e possam suportar 
eventuais perdas, não sendo admitida a aplicação de recursos pelo público em geral. 
 

CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E OUTROS SERVIÇOS DO FUNDO 
 
3.1.  A administração do FUNDO compreende o conjunto de serviços relacionados direta ou indiretamente ao 
funcionamento e à manutenção do FUNDO. 
 
3.1.1. A administração do FUNDO é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de 
Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 
60.701.190/0001-04 (“ADMINISTRADOR”). 
 
3.1.2.  A gestão da carteira de investimentos do FUNDO (“CARTEIRA”) é realizada pelo Banco Itaucard S.A., 
Alameda Pedro Calil, nº 43, Poá – SP, CNPJ nº 17.192.451/0001-70, ato declaratório CVM nº 8015 de 
29/10/2004. 
 
3.1.3.  Os serviços de custódia dos ativos integrantes da CARTEIRA são realizados pelo ADMINISTRADOR. 
 
3.1.4. Os demais prestadores de serviços do FUNDO estão indicados no Formulário de Informações 
Complementares do FUNDO, cujo conteúdo todos os cotistas devem ter conhecimento e entendimento.  
 
3.2.  Os cotistas do FUNDO autorizam o ADMINISTRADOR a contratar e substituir, em nome do FUNDO, 
terceiros para a prestação de serviços relacionados às atividades do FUNDO, nos termos da regulamentação em 
vigor, incluindo eventual contratação de agência classificadora de risco, observado o disposto no Capítulo VIII 
abaixo. A relação dos prestadores de serviços do FUNDO indicados no Formulário de Informações 
Complementares será atualizada pelo ADMINISTRADOR sempre que necessário, em decorrência do uso, pelo 
ADMINISTRADOR, da prerrogativa descrita neste item 3.2. sem necessidade de deliberação em assembleia 
geral, com exceção da substituição do GESTOR, custodiante e ADMINISTRADOR que deverá ser deliberada em 
assembleia geral. 
 



3.3. No exercício de suas funções, os prestadores de serviços do FUNDO, incluindo o ADMINISTRADOR, 
deverão observar as disposições da regulamentação em vigor e deste Regulamento. 
 

CAPÍTULO IV – DO OBJETIVO DE INVESTIMENTO DO FUNDO 
 
4.1.  O objetivo do FUNDO é buscar proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus 
recursos em cotas de fundos de investimentos da classe Renda Fixa (“Fundos de Investimento”), os quais 
investem seus recursos preponderantemente em ativos financeiros de renda fixa, que proporcionem a exposição 
de suas respectivas carteiras de investimento às oscilações das taxas de juros e/ou dos índices de preço 
domésticos. A exposição da CARTEIRA em cotas dos Fundos de Investimento será mantida mesmo na hipótese 
de alta volatilidade desse mercado, decorrentes das oscilações das taxas de juros e dos índices de preço 
domésticos. 
 
4.2. O objetivo do FUNDO previsto no item 4.1. acima não caracteriza promessa, garantia ou sugestão de 
rentabilidade pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. 
 
4.3. Resultados e rentabilidade obtidos pelo FUNDO no passado não representam quaisquer garantias de 
resultados ou rentabilidade futuros. 
 

CAPÍTULO V – DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO  
E DOS RISCOS 

 
5.1. A fim de alcançar o objetivo do FUNDO, o GESTOR deverá aplicar os recursos do FUNDO aplicados nos 
seguintes ativos e modalidades operacionais, observados os critérios de diversificação e concentração e demais 
disposições estabelecidos neste Regulamento: 
 
I - de 95% (noventa e cinco por cento) a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do FUNDO em cotas dos 
Fundos de Investimento da classe “Renda Fixa”, registrados com base na Instrução 555 CVM, observado o 
disposto no inciso III abaixo; e 
 
II – de 0 a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do FUNDO em depósitos à vista ou aplicados em: (a) títulos 
públicos federais; (b) títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras; e/ou (c) operações 
compromissadas, de acordo com a regulamentação aplicável. 
 
5.2. Observado o disposto no item 5.1. acima, as aplicações do FUNDO obedecerão aos seguintes critérios de 
diversificação e concentração, sem prejuízo das demais disposições deste Regulamento: 
 
I – de 0 a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de Fundos de Investimento, 
administrados ou não por um mesmo administrador, inclusive pelo ADMINISTRADOR, pelo GESTOR ou por 
empresas a eles ligadas, podendo ocorrer concentração de 100% (cem por cento) em cotas de um mesmo Fundo 
de Investimento; 
 
II – de 0 a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do FUNDO em títulos de renda fixa de emissão do 
ADMINISTRADOR ou de empresas a eles ligadas, desde que instituições financeiras. 
 
5.2.1. Com exceção das cotas de fundos de investimento aberto, somente poderão compor a CARTEIRA ativos 
financeiros admitidos à negociação em bolsa de valores, de mercadorias e futuros, ou registrados, custodiados 
e/ou mantidos em conta de depósito diretamente em nome do FUNDO, em sistema de registro, de custódia ou de 
liquidação financeira devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, nas suas respectivas 
áreas de competência. 
 



5.3. Características adicionais relacionadas ao objetivo do FUNDO também estão previstas no formulário de 
informações complementares. 
 
5.4 No processo de análise e seleção dos ativos para integrar a CARTEIRA do FUNDO, o GESTOR avalia e 
seleciona, cuidadosamente, os ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no mercado, tendo 
como parâmetros gerais o objetivo e a política de investimento do FUNDO, bem como eventuais restrições de 
investimento previstas na regulamentação aplicável ao FUNDO. Na seleção de potenciais ativos financeiros que 
poderão integrar a CARTEIRA, o GESTOR adota os seguintes procedimentos, entre outros: 
 
I - Análise permanente e contínua das condições macroeconômicas nacional e internacional, bem como a 
correlação de eventuais alterações nos cenários econômico e político com os ativos financeiros e modalidades 
operacionais disponíveis no mercado; 
 
II - Análise permanente e contínua da situação econômico-financeira dos emissores dos ativos financeiros 
disponíveis no mercado. Em se tratando de emissor privado, tal instituição deve ser devidamente aprovada por 
um Comitê de Crédito, em conformidade com a política de crédito do GESTOR; 
 
III - Análise permanente e contínua da liquidez dos ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no 
mercado, bem como dos mercados nos quais tais transações são realizadas; e 
 
IV - Análise permanente e contínua da capacidade de geração de fluxo de caixa, bem como, da qualidade dos 
indicadores financeiros de instituições emissoras e/ou companhias abertas. 
 
5.4.1 Adicionalmente, com relação à política de seleção de intermediários financeiros, as instituições com as 
quais o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR mantêm relacionamento são previamente selecionadas e aprovadas, 
de acordo com critérios preestabelecidos. Entre os diversos aspectos avaliados destacam-se: qualidade da 
execução e dos processos operacionais, qualidade dos serviços e atendimento, experiência, credibilidade, 
idoneidade e relacionamento com o mercado, além de análises econômicas e financeiras. 
 
5.4.2 Com base nas análises ora mencionadas, bem como nos resultados obtidos a partir do gerenciamento de 
risco do FUNDO, o GESTOR identifica oportunidades de investimento, visando alcançar o objetivo de 
investimento do FUNDO. Não obstante a diligência do GESTOR em buscar no mercado os ativos financeiros e 
modalidades operacionais que possam proporcionar rentabilidade ao FUNDO e aos seus cotistas, o GESTOR 
e/ou o ADMINISTRADOR não poderão ser responsabilizados por eventuais perdas que o FUNDO e seus cotistas 
venham a sofrer. 
 
5.5. O FUNDO poderá aplicar seus recursos em cotas de Fundos de Investimento que realizem operações nos 
mercados de derivativos, desde que com a finalidade de proteção de suas carteiras de investimento ou para 
sintetizar operações de renda fixa, até o limite das posições detidas à vista pelos Fundos de Investimento. 
 
5.6. O FUNDO poderá adquirir títulos e/ou valores mobiliários cuja distribuição tenha sido realizada pelo 
ADMINISTRADOR, pelo GESTOR e/ou por empresas e eles ligadas, seja na qualidade de coordenadores ou 
participantes da distribuição. 
 
5.7. Poderão atuar como contraparte nas operações realizadas pelo FUNDO, direta ou indiretamente, a exclusivo 
critério do GESTOR, quaisquer instituições que participem do mercado financeiro e de capitais, inclusive o 
ADMINISTRADOR, fundos de investimento e carteiras administradas sob administração do ADMINISTRADOR 
e/ou sob gestão do GESTOR ou de quaisquer empresas a eles ligadas, excetuando-se o GESTOR. 
 
5.8. O ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não poderão ser responsabilizados pelo descumprimento dos limites 
de concentração e diversificação da CARTEIRA e concentração de risco definidos neste Regulamento e na 



regulamentação em vigor, quando tal descumprimento for causado por desenquadramento passivo, decorrente 
de fatos exógenos e alheios às suas vontades, que causem alterações imprevisíveis e significativas no patrimônio 
líquido do FUNDO ou nas condições gerais do mercado, desde que tal desenquadramento não ultrapasse o 
prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos e não implique alteração do tratamento tributário conferido ao 
FUNDO ou aos cotistas do FUNDO. 
 
5.9. RISCO 
O objetivo e a política de investimento do FUNDO não constituem promessa de rentabilidade e o cotista assume 
os riscos decorrentes do investimento no FUNDO, ciente da possibilidade de eventuais perdas. 
5.9.1. A rentabilidade da cota não coincide com a rentabilidade dos ativos financeiros que compõem a carteira do 
FUNDO em decorrência dos encargos incidentes sobre o FUNDO e dos tributos incidentes sobre os recursos 
investidos. 
5.9.2. As aplicações realizadas no FUNDO não têm garantia do ADMINISTRADOR, nem do GESTOR e nem do 
Fundo Garantidor de Créditos. 
5.9.3. Como todo investimento, o FUNDO apresenta riscos, destacando-se: 
 
MERCADO 
Em função de sua Política de Investimentos e da estratégia perseguida pelo FUNDO, os ativos financeiros estão 
sujeitos às oscilações dos mercados em que são negociados. Em especial pelos mercados de taxas de juros e 
índices de preços, que, por suas características, apresentam-se sujeitos a riscos que são originados por fatores 
que compreendem, mas não se limitam a: (i) fatores externos; (ii) fatores macroeconômicos; e (iii) fatores de 
conjuntura política. Estes riscos afetam seus preços e produzem flutuações no valor das cotas do FUNDO, que 
podem representar ganhos ou perdas para os cotistas.  
Os ativos financeiros do FUNDO têm seus valores atualizados diariamente (marcação a mercado) e tais ativos 
são contabilizados pelo preço de negociação no mercado ou pela melhor estimativa de valor que se obteria nessa 
negociação, motivo pelo qual o valor da cota do FUNDO poderá sofrer oscilações frequentes e significativas, 
inclusive num mesmo dia.  
 
CRÉDITO 
As operações do FUNDO estão sujeitas ao risco de crédito (inadimplência ou mora) de seus emissores e 
contrapartes, inclusive contrapartes centrais garantidoras e prestadores de serviço envolvidos no trânsito de 
recursos do FUNDO, hipótese em que o FUNDO poderá (i) ter reduzida a sua rentabilidade, (ii) sofrer perdas 
financeiras até o limite das operações contratadas e não liquidadas e/ou (iii) ter perda de valorização de parte ou 
de todo o valor alocado no título.   
 
LIQUIDEZ 
Dependendo das condições do mercado, os ativos financeiros do FUNDO podem sofrer diminuição de 
possibilidade de negociação. Nesses casos, o GESTOR poderá, eventualmente, ver-se obrigado a aceitar 
descontos ou deságios na venda dos ativos (para honrar despesas ou para preservar um tratamento tributário 
mais benéfico, por exemplo), prejudicando a rentabilidade do fundo.  
Apesar do esforço e diligência do Gestor e Administrador em manter a liquidez da carteira do fundo adequada ao 
prazo de pagamento de resgates, existe o risco de descasamento entre a efetiva liquidez e o prazo para 
pagamento dos resgates. Isso pode acontecer em função de momentos atípicos de mercado ou por falha em 
modelo de verificação que se baseia em dados estatísticos e observações de mercado.  
 
OPERACIONAL 
A negociação e os valores dos ativos financeiros do FUNDO podem ser afetados por fatores exógenos diversos, 
tais como interferências de autoridades governamentais e órgãos reguladores nos mercados, moratórias, 
alterações da política monetária ou da regulamentação aplicável aos fundos de investimento e/ou a suas 
operações, podendo, eventualmente, causar perdas aos cotistas.  
 



A realização de operações de derivativos pode (i) aumentar a volatilidade do FUNDO, (ii) limitar ou ampliar as 
possibilidades de retornos, (iii) não produzir os efeitos pretendidos e/ou (iv) determinar perdas ou ganhos aos 
cotistas do FUNDO. Adicionalmente, ainda que as operações de derivativos tenham objetivo de proteção da 
carteira contra determinados riscos, não é possível garantir a inexistência de perdas se ocorrerem os riscos que 
se pretendia proteger.  
Apesar dos esforços de seleção, acompanhamento e diligência nas aplicações do FUNDO em outros fundos de 
investimento, o ADMINISTRADOR e o GESTOR não têm ingerência na condução dos negócios dos fundos 
investidos e não respondem por eventuais perdas que estes venham a sofrer.  
Ao buscar tratamento fiscal mais benéfico ao cotista, investindo em ativos financeiros com prazos de vencimentos 
mais longos (carteira longa), o FUNDO, em momentos de instabilidade no mercado, expõe o seu patrimônio a 
maior oscilação, se comparado a fundos que investem preponderantemente em ativos financeiros com prazo de 
vencimento mais curto (carteira curta).  
Para possibilitar o benefício das alíquotas decrescentes de IRF concedidas aos cotistas de fundos classificados 
como Longo Prazo, conforme previsto na legislação, o GESTOR buscará manter a carteira do FUNDO com prazo 
médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Todavia, caso este objetivo não seja atingido, haverá 
alteração do tratamento tributário dos cotistas e consequente pagamento de IRF com alíquotas mais altas 
(22,50% para aplicações até 180 dias e 20,0% para aplicações com prazo superior à 180 dias).  
As operações do fundo estão sujeitas a riscos operacionais ligados aos ambientes em que são negociados, tais 
como: (i) falha de uma determinada bolsa ou fonte de informações; e (ii) interrupção de operações no local de 
negociação/registro destas, por exemplo, em eventos decorrentes de feriados. 
Por motivos e/ou fatores exógenos à vontade do gestor, eventos de transferência de recursos ou de títulos podem 
não ocorrer conforme o previsto, mesmo em situações em que não tenha ocorrido inadimplemento pelos 
respectivos emissores ou contrapartes. Estes motivos e fatores incluem, por exemplo, inadimplência do 
intermediário ou das partes, falhas, interrupções, atrasos ou bloqueios nos sistemas ou serviços das centrais 
depositárias, clearings ou sistemas de liquidação, contrapartes centrais garantidoras ou do banco liquidante 
envolvidos na liquidação dos referidos eventos. 
A utilização de modelos para estimar preços de determinados ativos e/ou estimar o comportamento futuro destes 
ativos, expõe o fundo a riscos de imprecisão ou mesmo de diferenças de modelos entre diferentes prestadores de 
serviço, o que pode resultar em preços diferentes para os mesmos ativos em diferentes carteiras no mercado.  
Embora haja amparo legal, a utilização de cota de abertura, cujo valor permanece uniforme durante o dia 
enquanto o valor real dos ativos financeiros pode oscilar em função de oscilação de preços de mercado, 
representa um risco. Isso porque este mecanismo possibilita que cotistas realizem ingressos ou aportes de 
recursos em dias de oscilações de mercado com base em valor de cota que não representa a valorização real 
dos ativos financeiros.  
 
CONCENTRAÇÃO 
Em função da estratégia de gestão o FUNDO pode se sujeitar ao risco de perdas por não-diversificação de 
emissores, classes de ativos, mercados, modalidades de operação, ou setores econômicos.  
 
05.10. MONITORAMENTO DE RISCOS.  
São utilizadas no FUNDO técnicas de monitoramento de risco (“monitoramento”) para obter estimativa do seu 
nível de exposição aos riscos acima mencionados, de forma a adequar os investimentos do FUNDO a seus 
objetivos. 
05.10.1. Os níveis de exposição a risco (i) são definidos em comitês que contam com a participação dos 
principais executivos das áreas ligadas à gestão de recursos; (ii) são aferidos por área de monitoramento de risco 
especializada e segregada da mesa de operações; e (iii) podem ser obtidos por meio de uma ou mais das 
seguintes ferramentas matemático-estatísticas, dependendo dos mercados em que o FUNDO atuar: 
(a) monitoramento de alavancagem – alavancagem é a utilização de operações que expõem o FUNDO a 
mercados de risco em percentual superior ao seu patrimônio, com o consequente aumento dos riscos e da 
possibilidade de perdas;  



(b) VaR – Valor em Risco – estimativa da perda potencial para a carteira do FUNDO, em dado horizonte de 

tempo, associado a uma probabilidade ou nível de confiança estatístico. 

(c) teste de estresse – medida de risco para avaliar o comportamento da carteira do FUNDO em condições 

significativamente adversas de mercado, baseada em cenários passados, projetados de forma qualitativa ou 

ainda por métodos quantitativos 

(d) tracking risk – estimativa para medir o risco de o FUNDO não seguir a performance de seu objetivo de 
investimento; 
(e) monitoramento de liquidez – apuração do valor total dos ativos passíveis de liquidação financeira em um 
determinado prazo, ponderado pelas regras de resgate e pela composição da carteira do FUNDO, atribuindo-se 
probabilidades para a negociação desses ativos nas condições de mercado vigentes. 
05.10.2. O monitoramento (i) leva em conta as operações do FUNDO; (ii) utiliza dados históricos e suposições 
para tentar prever o comportamento da economia e, consequentemente, os possíveis cenários que 
eventualmente afetem o FUNDO, mas não há como garantir a precisão desses cenários; e (iii) não elimina a 
possibilidade de perdas. 
05.10.3. As simulações e estimativas utilizadas no monitoramento dependem de fontes externas de informação, 
motivo pelo qual o ADMINISTRADOR isenta-se de responsabilidade se tais fontes fornecerem dados incorretos, 
incompletos ou suspenderem a divulgação dos dados, prejudicando o monitoramento. 
 

CAPÍTULO VI – DA DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DO FUNDO 
 
6.1. Os rendimentos auferidos pelo FUNDO, incluindo os lucros obtidos em negociações com os ativos 
integrantes da CARTEIRA e/ou resultados distribuídos pelos emissores cujos ativos financeiros compõem a 
CARTEIRA, serão sempre incorporados ao patrimônio líquido do FUNDO. 
 

CAPÍTULO VII – DAS COTAS: EMISSÃO, NEGOCIAÇÃO E RESGATE 
 
7.1. As cotas do FUNDO correspondem a frações ideais de seu patrimônio, são escriturais e nominativas, 
caracterizando-se a qualidade de cotista pela inscrição do seu nome no registro de cotistas do FUNDO. 
7.1.1. As cotas do FUNDO conferirão iguais direitos e obrigações aos cotistas. 
7.2. As cotas do FUNDO não podem ser objeto de cessão ou transferência, salvo por decisão judicial ou arbitral, 
operações de cessão fiduciária, execução de garantia, sucessão universal, dissolução de sociedade conjugal ou 
união estável por via judicial ou escritura pública que disponha sobre a partilha de bens e transferência de 
administração ou portabilidade de planos de previdência. 
7.3. A primeira aplicação de recursos no FUNDO está condicionada à concordância do cotista aos termos e 
condições deste Regulamento e do Prospecto, à política de investimento do FUNDO e aos riscos a que o FUNDO 
está sujeito. 
7.4. A aplicação e o resgate de cotas do FUNDO poderão ser efetuados por meio de ordem de pagamento, por 
meio das modalidades de débito ou crédito em conta corrente ou conta investimento ou pelas demais formas 
admitidas em lei e adotadas pelo ADMINISTRADOR, sempre em moeda corrente nacional. 
7.4.1. Os valores mínimos para aplicações iniciais e adicionais serão divulgados por meio do formulário de 
informações complementares, bem como da lâmina de informações essenciais, se houver. 
7.4.1.1. O cotista deverá observar os seguintes limites:  
a) valor mínimo para resgate: R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
b) valor mínimo para permanência no FUNDO: R$ 10.000,00 (dez mil reais); e 
c) percentual máximo de cotas que pode ser detido por um único cotista: 100%, exceto se expressamente vedado 
pela regulamentação aplicável ao cotista do FUNDO. 
7.4.1.2. Pedidos de resgate que resultarem em investimento no FUNDO inferior ao mínimo para permanência 
acima estabelecido serão automaticamente transformados em resgate total. 
 



7.4.2. Caso o ADMINISTRADOR verifique que, em função de solicitação de resgate parcial por determinado 
cotista do FUNDO, o saldo do investimento de tal cotista passe a ser inferior ao valor mínimo de permanência no 
FUNDO, o ADMINISTRADOR está desde já autorizado a resgatar a totalidade das cotas do FUNDO de 
titularidade desse cotista, sem necessidade de comunicação ao cotista. 
7.5. Para fins de emissão de cotas do FUNDO, o ADMINISTRADOR utilizará o valor da cota do dia da efetiva 
disponibilidade dos recursos investidos. 
7.5.1. Entende-se como valor da cota do dia, para os fins de sua emissão, aquele calculado com base no 
patrimônio líquido do FUNDO do dia anterior ao da efetiva disponibilidade dos recursos investidos, devidamente 
atualizado por um dia.  
7.6. Não há prazo de carência para a solicitação de resgate de cotas do FUNDO. Os cotistas poderão, a qualquer 
tempo, solicitar resgate total ou parcial de seus investimentos no FUNDO, com rendimento, se houver. 
7.7. O ADMINISTRADOR realizará o pagamento do resgate de cotas do FUNDO no próprio dia da solicitação de 
resgate pelo cotista, observado o disposto neste Regulamento. 
7.7.1. Para o pagamento de resgate de cotas do FUNDO será utilizado o valor da cota em vigor no dia da 
respectiva solicitação de resgate, sendo que o valor da cota será aquele calculado com base no patrimônio 
líquido do FUNDO do dia anterior ao da solicitação de resgate, devidamente atualizado por um dia.  
7.7.2. O ADMINISTRADOR deverá pagar ao cotista multa de 0,5% (meio por cento) do valor referente ao resgate 
de suas cotas, por dia de atraso no pagamento do resgate de cotas, nos termos deste Regulamento. 
7.8. Em função do valor da cota do dia ser calculado a partir do patrimônio líquido do dia anterior, há a 
possibilidade de perdas decorrentes da volatilidade nos preços dos ativos que integram sua carteira.  Eventuais 
ajustes no valor da cota decorrentes das movimentações, tanto de aplicações quanto de resgates ocorridas 
durante o dia, serão lançados contra o patrimônio líquido do FUNDO.  
7.9. No caso de fechamento dos mercados e/ou casos excepcionais de iliquidez dos ativos do FUNDO, inclusive 
em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente ou que possam implicar alteração 
do tratamento tributário do FUNDO ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo destes últimos, o ADMINISTRADOR 
poderá declarar o fechamento do FUNDO para a realização de resgates. 
7.9.1. Caso o ADMINISTRADOR declare o fechamento do FUNDO para a realização de resgates nos termos 
acima, deve proceder à imediata divulgação de fato relevante, tanto por ocasião do fechamento, quanto da 
reabertura do FUNDO. 
7.9.2. Caso o FUNDO permaneça fechado por período superior a 5 (cinco) dias consecutivos, o 
ADMINISTRADOR deve obrigatoriamente, além da divulgação de fato relevante por ocasião do fechamento a que 
se refere o item acima, convocar no prazo máximo de 1 (um) dia, para realização em até 15 (quinze), assembleia 
geral extraordinária para deliberar sobre as seguintes possibilidades: (i) substituição do ADMINISTRADOR, do 
GESTOR ou de ambos; (ii) reabertura ou manutenção do fechamento do FUNDO para resgate; (iii) possibilidade 
do pagamento de resgate em ativos financeiros; (iv) cisão do FUNDO; e (v) liquidação do FUNDO. 

7.10. O FUNDO deverá permanecer fechado para aplicações enquanto perdurar o período de suspensão de 
resgates. 
7.11. É facultado ao ADMINISTRADOR suspender, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, novas 
aplicações no FUNDO, desde que tal suspensão, enquanto durar, seja aplicada indistintamente a novos 
investidores e cotistas atuais. 
7.12. A suspensão do recebimento de novas aplicações em um dia não impede a reabertura posterior do FUNDO 
para aplicações, a qualquer momento. 
7.13. Nos casos de feriado de âmbito estadual e/ou municipal (i) na praça onde está localizada a sede do 
ADMINISTRADOR e/ou (ii) nas praças onde estão localizados os mercados em que são negociados os ativos e 
valores mobiliários integrantes da CARTEIRA, as emissões e pagamentos de resgates de cotas do FUNDO 
devidos em tal dia serão realizados no primeiro dia útil subsequente ao do referido feriado. 
7.13.1 Todavia, o ADMINISTRADOR, considerando o interesse dos cotistas do FUNDO, bem como as condições 
dos mercados em que são negociados os ativos e valores mobiliários integrantes da CARTEIRA, a composição 
da CARTEIRA, o valor total das solicitações de aplicação e resgate de cotas para o dia, entre outros fatores, 
envidará seus melhores esforços para processar a emissão e pagamento de resgate de cotas no próprio dia do 



feriado de âmbito estadual e/ou municipal, observados os prazos previstos neste Capítulo para solicitação, 
emissão e resgate de cotas do FUNDO. 
7.13.2. Sem prejuízo do disposto acima, os pagamentos de resgate de cotas do FUNDO devidos em dia de 
feriado estadual e municipal nas praças onde está escriturada a conta corrente ou conta investimento de 
titularidade dos cotistas do FUNDO, destinada a crédito de recursos relacionados a investimentos no FUNDO, 
serão realizados no primeiro dia útil subsequente ao do referido feriado. 
7.14. Será admitida a amortização de cotas do FUNDO, assim entendido o pagamento uniforme a todos os 
cotistas do FUNDO de parcela do valor de suas cotas sem redução do número de cotas emitidas, que será 
efetuada em conformidade com as deliberações de assembleia geral a ser convocada para esse fim. 
 

CAPÍTULO VIII - DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
8.1.  Pelos serviços de administração, gestão, tesouraria, controle e processamento dos ativos financeiros 
integrantes da CARTEIRA, distribuição, escrituração da emissão e resgate de cotas do FUNDO e outros que 
venham a ser contratados pelo FUNDO, o ADMINISTRADOR e os demais prestadores de serviços do FUNDO 
farão jus ao recebimento de taxa de administração total de 0,50% (meio por cento) ao ano sobre o valor do 
patrimônio líquido do FUNDO.  
 
8.1.1. A taxa de administração será calculada e provisionada diariamente sobre o valor diário do patrimônio 
líquido do FUNDO, na base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, e será paga pelo FUNDO diretamente aos 
seus prestadores de serviço, conforme estabelecido nos respectivos contratos celebrados entre o FUNDO e tais 
prestadores de serviço, mensalmente, por período vencido. 
 
8.1.2. A taxa de administração referida no item 8.1. acima não inclui os valores devidos aos prestadores de 
serviços de custódia e auditoria das demonstrações financeiras do FUNDO, nem os valores correspondentes aos 
demais encargos do FUNDO, os quais serão debitados do FUNDO, de acordo com o disposto na regulamentação 
em vigor e no Capítulo IX  abaixo. 
 
8.1.3. O valor da taxa de administração referido no item 8.1. acima compreende, também, a taxa de 
administração dos Fundos de Investimento. 
 
8.1.4. No caso de Fundos de Investimento administrados pelo ADMINISTRADOR, haverá o recebimento 
cumulativo, pelo ADMINISTRADOR, de parte da taxa de administração do FUNDO e das taxas de administração 
dos referidos Fundos de Investimento. 
 
8.2. Não será devido pelo FUNDO qualquer pagamento a título de taxa de performance. 
 
8.3. Os Fundos de Investimento nos quais o FUNDO aplica seus recursos podem estar sujeitos à cobrança de 
taxa de performance. 
 

CAPÍTULO IX – DOS ENCARGOS DO FUNDO 
 
9.1. Além da taxa de administração e de performance, quando aplicável, constituem encargos do FUNDO as 
seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente: 
 
I – taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a 
recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; 
 
II – despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios 
previstos na regulamentação em vigor; 
 



III – despesas com correspondência de interesse do FUNDO, inclusive comunicações aos cotistas; 
IV – honorários e despesas do auditor independente; 
 
V – emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO; 
 
VI – honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos 
interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao fundo, se for o caso; 
VII – parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos 
prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções; 
 
VIII – despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto do FUNDO pelo 
ADMINISTRADOR ou por seus representantes legalmente constituídos, em assembléias gerais das companhias 
e dos Fundos de Investimento nos quais o FUNDO detenha participação; 
 
IX – despesas com custódia (caso esta não esteja incluída na taxa de administração do FUNDO), liquidação e 
registro de operações com ativos financeiros e modalidades operacionais; 
 
X – despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos de 
depósito de valores mobiliários; e 
 
XI – montantes devidos aos fundos investidores em decorrência de acordos de remuneração, que serão 
deduzidos da taxa de administração e performance, quando aplicável. 
 
9.2. Quaisquer outras despesas não previstas como encargos do FUNDO correm por conta do 
ADMINISTRADOR. 
 

CAPÍTULO X – DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA 
 
10.1.  O exercício social do FUNDO tem início em 1º de abril de cada ano e término em 31 de março do ano 
subsequente.  
 
10.2. As demonstrações financeiras do FUNDO devem ser auditadas anualmente por auditor independente 
registrado na CVM, observadas as normas que disciplinam o exercício dessa atividade. 
 

CAPÍTULO XI – DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
 
11.1. Compete privativamente à assembleia geral de cotistas do FUNDO deliberar sobre: 
 
I – as demonstrações financeiras apresentadas pelo ADMINISTRADOR; 
II – a substituição do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou do custodiante do FUNDO; 
III – a fusão, a incorporação, a cisão, a transformação ou a liquidação do FUNDO; 
IV – o aumento da taxa de administração; 
V – a alteração da política de investimento do FUNDO; 
VI – a amortização de cotas; e 
VII – a alteração deste Regulamento. 
 
11.2. A convocação da assembleia geral será conforme o(s) meio(s) de comunicação estabelecido(s) em capítulo 
específico deste Regulamento, com 10 (dez) dias de antecedência, no mínimo, da data de sua realização, sendo 
que a presença da totalidade dos cotistas dispensará a necessidade de convocação da assembleia geral. 
 



11.3. A assembleia geral deverá deliberar, anualmente, sobre as demonstrações financeiras do FUNDO, dentro 
de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social. 
 
11.4. Além da assembleia geral prevista no item anterior, o ADMINISTRADOR, o GESTOR, o custodiante ou o 
cotista ou grupo de cotistas que detenha, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de cotas emitidas pelo 
FUNDO, poderão convocar assembleia geral de cotistas, a qualquer tempo, para deliberar sobre ordem do dia de 
interesse do FUNDO ou dos cotistas. 
 
11.4.1. A convocação por iniciativa do GESTOR, do custodiante ou de cotistas será dirigida ao 
ADMINISTRADOR, que deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento, realizar a 
convocação da assembleia geral às expensas dos requerentes, salvo se a assembleia geral assim convocada 
deliberar em contrário. 
 
11.5. A assembleia geral será instalada com a presença de qualquer número de cotistas. 
 
11.6. Observado o disposto no item 11.6.1., as deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria de 
votos dos presentes, cabendo a cada cota 1 (um) voto. 
 
11.6.1. Nas deliberações referentes à destituição do ADMINISTRADOR e/ou do GESTOR, será necessária a 
aprovação de cotistas que representem a maioria das cotas emitidas pelo FUNDO. 
 
11.7. Somente podem votar na assembleia geral os cotistas do FUNDO inscritos no registro de cotistas na data 
da convocação da assembleia geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há 
menos de 1 (um) ano. 
 
 
 

CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. ATOS E FATOS RELEVANTES - Os atos ou fatos relevantes que possam influenciar, direta ou 
indiretamente, as decisões de investimento no FUNDO serão imediatamente divulgados aos cotistas por 
correspondência eletrônica ou outra forma de comunicação disponibilizada pelo ADMINISTRADOR, conforme 
cláusula específica do regulamento. 

 
12.2. MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
O FUNDO utilizará meios eletrônicos de comunicação relativamente às suas informações, inclusive no que diz 
respeito às convocações, deliberações e resumo das assembleias gerais. Nesse sentido, todas as informações 
ou documentos serão disponibilizados aos cotistas, pelo ADMINISTRADOR, no endereço eletrônico do 
ADMINISTRADOR disponível no Formulário de Informações Complementares do FUNDO, sem prejuízo da 
possibilidade de o ADMINISTRADOR adotar outra forma de disponibilização, a seu critério, nos termos da 
regulamentação. Excepcionalmente e não obstante o disposto na regulamentação em vigor, o FUNDO poderá, 
ainda, utilizar meios físicos de comunicação relativamente à divulgação de suas informações. Na hipótese de 
envio, pelo ADMINISTRADOR, de correspondência física para o endereço de cadastro do cotista, os custos 
decorrentes deste envio serão suportados pelo FUNDO.  
  
14.3. Para obtenção de informações adicionais do FUNDO, o cotista poderá entrar em contato com o 
ADMINISTRADOR por meio do Serviço de Atendimento ao Cotista, mediante (i) o envio de correspondência 
escrita para a Rua Direita, n.º 250, 30º andar, São Paulo, SP, CEP 01002-903 ou (ii) ligação telefônica, para o 



número 4002-0030, em se tratando de capitais e regiões metropolitanas1, ou para o número 0300 788-3030, em 
se tratando de demais localidades.  
 
14.4. O ADMINISTRADOR oferece aos condôminos o serviço de Ouvidoria em quaisquer dias úteis, das 09h às 
18h (horário de Brasília), pelo número 0800 722 6281. Este serviço é oferecido aos clientes que já recorreram aos 
canais de atendimento por telefone ou ao Serviço de Atendimento ao Cotista e não se sentiram satisfeitos com a 
solução ou esclarecimentos prestados. Será necessário informar o número do protocolo de registro da 
reclamação. 
14.5. Fica eleito o foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo como o competente para dirimir quaisquer 
ações ou procedimentos judiciais, relativos direta ou indiretamente ao FUNDO e/ou a este Regulamento, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Para mais informações sobre o FUNDO, consulte o Formulário de Informações Complementares e a 
Lâmina. 
 
 
     São Paulo (SP), 21 de outubro de 2015. 

                                                 
1
 Número disponível para Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e 

São Paulo. 


