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REGULAMENTO DO RECIVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA  

 

São Paulo, [•] de 2011 

___________________________________________________________________ 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 

 

1.1. – Para fins do disposto neste Regulamento, as expressões indicadas em letra maiúscula 

terão os significados a elas atribuídos conforme descrito a seguir:  

 

Administrador 

 

O Credit Suisse Hedging-Griffo Asset Management 

S.A., sociedade devidamente autorizada pela CVM para 

o exercício profissional de administração de carteira de 

títulos e valores mobiliários sede na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino 

Kubitschek, n.º 1830, Torre III, 6º andar, inscrita no 

CNPJ/MF sob n.º 68.328.632/0001.12, responsável 

pela administração do Fundo e gestão da Carteira; 

[Favor confirmar] 

 

Assembleia Geral Significa a assembleia geral de Quotistas do Fundo; 

 

Carteira Significa a carteira de investimentos do Fundo; 

 

CETIP A CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e 

Derivativos; 

 

Custodiante Significa o Administrador, na qualidade de responsável 

pela prestação de serviços ao Fundo de tesouraria e 

controladoria do Fundo, bem como de custódia 

qualificada dos ativos integrantes da Carteira, e 

escrituração das Quotas; 

 

CVM A Comissão de Valores Mobiliários; 

 

Data de Distribuição  Significa cada distribuição de dividendos pelo Fundo a 

seus Quotistas e ao ReCivitas, realizada 

semestralmente em maio e em novembro de cada 

ano; 

 

Dia Útil Significa qualquer dia que não seja sábado, domingo 

ou feriado nacional ou, ainda, dias em que, por 

qualquer motivo, não haja expediente bancário ou não 

funcionar o mercado financeiro em âmbito nacional ou 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; 
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Fundo Significa o Recivitas Fundo de Investimento em Renda 

Fixa; 

 

IR Significa o Imposto de Renda; 

 

IOF/Títulos Significa o Imposto sobre Operações Relativas a 

Títulos e Valores Mobiliários; 

 

ITCMD Significa o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 

Doação de Quaisquer Bens ou Direitos; 

 

Instrução CVM 409 Significa a Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 

2004, conforme alterada; 

 

Projetos Renda Básica Significam os projetos de renda básica desenvolvidos 

pelo ReCivitas; 

 

Quotas Significam as quotas de uma única classe, nominativas 

e escriturais, de emissão do Fundo; 

 

Quotistas Significam os investidores que adquirirem Quotas; 

 

ReCivitas  O ReCivitas Instituto pela Revitalização da Cidadania, 

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Rua Rosa Simoncelo Capelli, 28, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 08.518.270/0001-09; 

 

Regulamento Significa este regulamento do Fundo; 

 

Taxa de Administração Significa a taxa devida pelo Fundo pela prestação dos 

serviços de administração do Fundo, gestão da 

Carteira, tesouraria e controle dos ativos, distribuição e 

escrituração de Quotas; 

 

Termo de Adesão Significa o termo de adesão a este Regulamento e 

ciência de risco, que será assinado por cada Quotista 

no ato da primeira subscrição de Quotas; 

 

Usufruto Significa o direito real constituído sobre as Quotas em 
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favor do ReCivitas. O usufruto ora instituído 

compreende única e exclusivamente o direito 

patrimonial representado por [•]% dos dividendos 

inerentes a cada Quota em cada Data de Distribuição, 

sendo expressamente excluídos do usufruto todos os 

demais direitos inerentes às referidas Quotas, inclusive 

os direitos políticos. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA DENOMINAÇÃO, FORMA E PRAZO DE DURAÇÃO DO FUNDO 

 

2.1. O Fundo, denominado Recivitas Fundo de Investimento em Renda Fixa, constituído sob a 

forma de condomínio aberto, é regido pelo presente Regulamento e pelas disposições legais e 

regulamentares que lhe forem aplicáveis. 

 

2.2. O Fundo terá prazo de duração indeterminado. 

 

2.3. As características, os direitos e as condições de emissão, amortização, distribuição de 

rendimentos e resgate das Quotas estão descritos nas Cláusulas Sexta e Sétima deste 

Regulamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PÚBLICO ALVO 

 

3.1. O Fundo é destinado a investidores em geral que busquem retorno por meio do investimento 

nas Quotas, sendo que não há valor mínimo ou máximo de aplicação inicial no Fundo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETIVO PRINCIPAL DO FUNDO E DA POLÍTICA DE 

INVESTIMENTO 

 

4.1. O objetivo preponderante do Fundo é obter rendimentos por meio do investimento em títulos 

e valores mobiliários de renda fixa, com exposição às oscilações das taxas de juros e/ou de 

índices de preço domésticos.  

 

4.2. O Fundo classifica-se como um fundo “Renda Fixa” e aplicará no mínimo 80% (oitenta por 

cento) da carteira em ativos relacionados diretamente aos principais fatores de risco da carteira 

do Fundo representados pela variação da taxa de juros doméstica ou índice de preços, ou ambos.  

 

4.3. O Fundo busca manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias, o que pode levar a uma maior oscilação no valor da Quota se comparada 

à de fundos similares com prazo inferior. O tratamento tributário aplicável ao investidor deste 

Fundo depende do período de aplicação do investidor bem como da manutenção de uma carteira 

de ativos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Não há garantia de 

que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.  

 

4.4. As Quotas não terão parâmetro de rentabilidade pré-determinado, sendo que os objetivos do 

Fundo previstos nesta Cláusula não representam, em hipótese alguma, garantia do Fundo ou do 

Administrador quanto à segurança, rentabilidade e liquidez dos títulos componentes da Carteira 

do Fundo. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA FORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA E OUTRAS 

REGRAS APLICÁVEIS AOS INVESTIMENTOS DO FUNDO 

 

5.1. Os investimentos do Fundo serão realizados pelo Administrador, em estrita observância aos 

termos e condições estabelecidos neste Regulamento e na Instrução CVM 409. 

 

5.2. Observado o disposto no item 4.2. acima e na Instrução CVM 409, o Fundo observará os 

limites de concentração por emissor e por ativo financeiro definidos na Instrução CVM 409. 

 

5.3. As seguintes regras de investimento serão aplicáveis ao Fundo: [Favor confirmar] 

 

(i) o Fundo poderá realizar operações em que atue como contraparte do Administrador 

e/ou de empresas a ele ligadas, bem como fundos de investimento e/ou carteiras 

administradas pelo Administrador ou por empresas a ele ligadas; 

 

(ii) o Fundo não poderá deter mais de 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido 

em títulos e valores mobiliários de emissão do Administrador ou de empresas a ele 

ligadas, sendo vedada a aquisição de ações de emissão do Administrador; 

 

(iii) o Fundo poderá aplicar até 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido em 

quotas de fundos de investimento e de fundos de investimento em quotas 

administrados ou geridos pelo Administrador ou empresas a eles ligadas; 

 

(iv) o Fundo não realizará operações de day trade;  

 

(v) será vedada a realização de aplicações pelo Fundo em quotas de fundos de 

investimento que invistam diretamente no Fundo;  

 

(vi) o Fundo não poderá realizar operações em mercados de derivativos e futuros;  

 

(vii) o Fundo não poderá investir recursos em ativos financeiros no exterior; e  

 

(viii) o Fundo poderá contratar operações compromissadas lastreadas em títulos públicos, 

observadas as limitações previstas na Instrução CVM 409. 

 

5.4 Os serviços de administração são prestados ao Fundo em regime de melhores esforços e 

como obrigação de meio, pelo que o Administrador não garante qualquer nível de resultado ou 

desempenho dos investimentos dos Quotistas. Como prestador de serviços de administração e 

gestão ao Fundo, o Administrador não será, sob qualquer forma, responsável por qualquer erro 
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de julgamento ou por qualquer perda sofrida pelo Fundo, com exceção das hipóteses de 

comprovada culpa, dolo ou má-fé do Administrador. 

 

5.5. O Administrador e cada prestador de serviço contratado respondem perante a CVM, na 

esfera de suas respectivas competências, por seus próprios atos e omissões contrários à lei, ao 

Regulamento e às disposições regulamentares aplicáveis. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA EMISSÃO E DO RESGATE DE QUOTAS 

 

6.1. Na emissão de Quotas será utilizado o valor da Quota em vigor no fechamento dos mercados 

no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Administrador, em sua 

sede ou dependências.  

 

6.2. Os pedidos de aplicações e de resgates deverão ser aceitos pelo Administrador até as [•] 

horas por meio de [•], de acordo com os seguintes limites do Fundo: 

 

(i) Não há aplicação mínima inicial de investimento. 

 

(ii) Não há aplicação máxima inicial de investimento. 

 

(iii) Não há valor mínimo para movimentação (aplicações e resgates). 

 

(iv) Não há saldo mínimo de permanência. 

 

6.2.1. As aplicações e os resgates de Quotas serão efetuados em moeda corrente nacional, por 

débito e crédito em conta investimento, por meio de Documento de Ordem de Crédito (DOC), 

Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou da CETIP. 

 

6.2.2. O valor da Quota será calculado no encerramento do dia, após o fechamento dos 

mercados em que o Fundo atua (quota de fechamento). 

 

6.3. As Quotas não podem ser objeto de cessão ou transferência, salvo por decisão judicial, 

execução de garantia ou sucessão universal. 

 

6.4. O resgate das Quotas não está sujeito a qualquer prazo de carência, podendo ser solicitado 

a qualquer momento, sendo pago no 1º (primeiro) Dia útil subsequente à data de conversão de 

Quotas. 

 

6.4.1. Será considerada como data de conversão de Quotas o dia da solicitação de resgate. 
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6.5. Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da Carteira 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 Quotistas, em prejuízo 

destes últimos, o Administrador poderá declarar o fechamento do Fundo para a realização de 

resgates, sendo obrigatória a convocação de Assembleia Geral, no prazo máximo de 1 (um) dia 

útil, para deliberar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do fechamento para 

resgate, sobre as seguintes possibilidades: 

 

(i) substituição do Administrador; 

 

(ii) reabertura ou manutenção do fechamento do Fundo para resgate; 

 

(iii) possibilidade do pagamento de resgate em títulos e valores mobiliários; 

 

(iv) cisão do Fundo; e 

 

(v) liquidação do Fundo. 

 

6.6. É facultado ao Administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no Fundo, 

desde que tal suspensão se aplique indistintamente a novos investidores e Quotistas atuais.  

 

6.6.1. A suspensão do recebimento de novas aplicações em um dia não impede a reabertura 

posterior do Fundo para aplicações. 

 

6.6.2. O Fundo permanecerá fechado para aplicações enquanto perdurar o período de suspensão 

de resgates. 

 

6.6.3. As aplicações realizadas por meio da CETIP deverão, necessariamente, ser resgatadas por 

meio da mesma entidade. 

 

6.7. O Fundo não receberá aplicações nem realizará resgates em feriados de âmbito nacional, 

bem como em feriados estaduais e municipais do Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo.  

 

6.8. Ao ingressar no Fundo, cada investidor deverá assinar o termo de adesão por meio do qual 

deverá certificar que recebeu cópia deste Regulamento e do prospecto do Fundo e que está 

ciente dos dispositivos contidos neste Regulamento, inclusive em relação à política de 

investimento do Fundo, aos riscos a que o Fundo está sujeito, e ao Usufruto constituído sobre as 

Quotas. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS E DO USUFRUTO DAS 

QUOTAS 

 

7.1. Os resultados auferidos pelo Fundo em razão de seus investimentos, tais como dividendos, 

juros sobre o capital próprio e outros rendimentos advindos dos ativos integrantes da carteira do 

Fundo, serão distribuídos em maio e em novembro aos Quotistas do Fundo e ao ReCivitas, em 

conformidade com o item 7.2. e seguintes abaixo. 

 

7.2. É instituído, sobre as Quotas, Usufruto, a título gratuito, em favor do ReCivitas, reservando 

cada Quotista a nua-propriedade das Quotas de sua titularidade. O Usufruto ora instituído 

compreende única e exclusivamente o direito patrimonial representado por [•]% dos dividendos 

inerentes a cada Quota em cada Data de Distribuição, sendo expressamente excluídos do 

Usufruto todos os demais direitos inerentes às referidas Quotas, inclusive os direitos políticos.  

 

7.2.1. Os dividendos distribuídos à ReCivitas em cada Data de Distribuição deverão ser utilizados 

pela ReCivitas unica e exclusivamente nos Projetos Renda Básica. 

 

7.2.2. Os Quotistas, na qualidade de nu-proprietários, desde já reconhecem que não poderão 

dispor, gravar ou realizar qualquer negócio jurídico que envolva os direitos econômicos inerentes 

às Quotas sobre as quais foi constituído o Usufruto. 

 

7.2.3. O ReCivitas não pagará aos Quotistas qualquer quantia em contrapartida ao Usufruto. 

 

7.3. O prazo de duração do Usufruto está vinculado ao prazo de existência das Quotas, de forma 

que o Usufruto existirá e será válido e eficaz durante todo o prazo de existência das Quotas e 

será extinto no momento em que as Quotas forem amortizadas totalmente, conforme deliberação 

da Assembleia Geral, ou resgatadas pelos Quotistas, por decisão única e exclusiva do Quotista 

nesse sentido. 

 

7.3.1. No caso de deliberação, pela Assembleia Geral, de amortização parcial das Quotas, o 

Usufruto será reduzido de forma proporcionalmente à parcela das Quotas amortizadas.  

 

7.3.2. O resgate das Quotas previamente à liquidação do Fundo não ensejará o pagamento de 

qualquer indenização por parte dos Quotistas ao ReCivitas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

8.1. Compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre: 

 

(i) as demonstrações contábeis apresentadas pelo Administrador; 
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(ii) a substituição do Administrador, na qualidade de administrador, gestor e/ou 

custodiante; 

 

(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 investimentos do Fundo;  

 

(vi) a amortização das Quotas; e 

 

(vii) a alteração do Regulamento. 

 

8.2. A convocação da Assembleia Geral deve ser feita por correspondência encaminhada a cada 

Quotista com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência, da data de sua realização. 

 

8.2.1. A correspondência de convocação deve conter obrigatoriamente, dia, hora e local em que 

será realizada a Assembleia Geral bem como o local onde o Quotista pode examinar os 

documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral. A 

convocação também deverá enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a 

serem deliberadas.  

 

80.2.2. A presença da totalidade dos Quotistas supre a falta de convocação e a instalação da 

Assembleia Geral poderá ocorrer com a presença de qualquer número de Quotistas. 

 

8.3. Anualmente, a Assembleia Geral deverá deliberar sobre as demonstrações contábeis do 

Fundo, fazendo-o no prazo de até 120 (cento e vinte) dias corridos após o término do exercício 

social.  

 

8.3.1. A Assembleia Geral a que se refere o item 10.3. acima somente pode ser realizada no 

mínimo 30 (trinta) dias corridos, após as demonstrações contábeis auditadas relativas ao 

exercício encerrado estarem disponíveis aos Quotistas. 

 

8.3.2. A Assembleia Geral a que comparecerem todos os Quotistas poderá dispensar a 

observância do prazo estabelecido no item 8.3.1., desde que o faça por unanimidade. 

 

8.4. O Administrador, Quotista ou grupo de Quotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por 

cento) do total de cotas emitidas, poderão convocar a qualquer tempo Assembleia Geral para 

deliberar sobre ordem do dia de interesse do Fundo ou dos Quotistas. 
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8.4.1. A convocação por inciativa de Quotistas deverá ser 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 deliberar em 

contrário.  

 

8.5. A Assembleia Geral se instalará com a presença de qualquer número de Quotistas.  

 

8.6. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos, cabendo a cada 

Quota 1 (um) voto. 

 

8.7. Somente podem votar na Assembleia Geral os Quotistas inscritos no registro de quotistas na 

data da convocação da referida assembleia, seus representantes legais ou procuradores 

legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. 

 

8.8. Os Quotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, quando 

a referida possibilidade estiver expressamente prevista na convocação da Assembleia Geral, 

devendo a manifestação do voto ser recebida pelo Administrador até o Dia Útil anterior à data da 

Assembleia Geral. 

 

8.9. As alterações do Regulamento serão eficazes na data deliberada pela Assembleia Geral.  

 

8.9.1. Nos casos listados a seguir, as deliberações serão eficazes, no mínimo, a partir de 30 

(trinta) dias corridos após a comunicação aos Quotistas de que trata o item 8.10. abaixo, salvo se 

aprovadas pela unanimidade dos Quotistas: 

 

(i) criação, aumento ou alteração do cálculo das taxas de administração, de performance, 

de ingresso ou de saída; 

 

(ii) alteração da política de investimento; 

 

(iii) mudanças nas condições de resgate; e  

 

(iv) incorporação, cisão ou fusão que acarrete alteração, para os Quotistas, das condições 

elencadas nos incisos (i) a (iii) acima.  

 

8.10. O Administrador deverá encaminhar a cada um dos Quotistas o resumo das decisões da 

Assembleia Geral no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua realização, podendo ser 

utilizado com forma o extrato de conta. 
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8.10.1. Caso a Assembleia Geral seja realizada nos últimos 10 (dez) dias do mês, a comunicação 

de que trata o caput poderá ser efetuada no extrato de conta relativo ao mês seguinte. 

 

8.11. Não podem votar nas Assembleias Gerais: 

 

(i) o Administrador; 

 

(ii) os sócios, diretores e/ou funcionários do Administrador; 

 

(iii) empresas ligadas ao Administrador, seus sócios, diretores e/ou funcionários; e  

 

(iv) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e/ou funcionários.  

 

8.11.1. Não se aplica a vedação prevista no item 8.11. quando (a) as pessoas descritas nos 

incisos (i) a (iv) acima forem os únicos Quotistas do Fundo, ou (b) na hipótese de aquiescência 

expressa da maioria dos demais Quotistas, manifestada na própria Assembleia Geral ou em 

instrumento de procuração que se refira especificamente à Assembleia Geral em que se dará 

permissão de voto. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS FATORES DE RISCO 

 

9.1. Não obstante o emprego pelo Administrador de plena diligência e da boa prática de 

administração do Fundo e gestão da Carteira, da estrita observância da política de investimento 

definida neste Regulamento e das regras legais e regulamentares aplicáveis a sua administração 

e gestão, o Fundo está sujeito aos riscos inerentes às aplicações em fundos de investimento, os 

quais poderão ocasionar flutuações nos preços e na rentabilidade dos ativos que compõem a sua 

carteira, acarretando oscilações no valor das Quotas. 

 

9.1.1. O Fundo classifica-se como um fundo de investimento renda fixa e tem como principal 

fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros e de índice de preços domésticos. Antes 

de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os potenciais investidores devem, considerando 

sua própria situação financeira e seus objetivos de investimento, avaliar cuidadosamente todas as 

informações disponíveis neste Regulamento e no prospecto do Fundo, incluindo, mas não se 

imitando aos fatores de risco descritos no item 9.2. abaixo. 

 

9.2. O Fundo e os recursos que constam da Carteira estão sujeitos aos seguintes fatores de 

riscos, de forma não exaustiva: 

 

(i) Risco de mercado: os ativos que venham a compor a carteira do Fundo, incluindo títulos de 

dívida pública, estão sujeitos a oscilações nos seus preços em função da reação dos mercados a 



 

 
 13 

notícias econômicas e políticas, tanto no Brasil como no exterior, podendo ainda responder a 

notícias específicas a respeito de assuntos relevantes relacionados aos ativos que compõem a 

carteira do Fundo e a seus respectivos emissores. Variações de preço dos ativos também podem 

ocorrer como resultado de mudanças no mercado de câmbio, no mercado de taxas de juros, nos 

mercados de commodities, nos mercados de ações e nas expectativas dos participantes do 

mercado, e poderá haver mudanças no padrão de comportamento dos preços dos ativos 

independente de mudanças significativas no contexto econômico e/ou político nacional ou 

internacional. 

 

(ii) Risco de crédito: os títulos de dívida pública ou privada que venham a compor a carteira do 

Fundo estão sujeitos à capacidade de seus emissores de honrar os compromissos de pagamento 

de juros e principal referentes a tais ativos. Alterações nas condições financeiras dos emissores 

dos ativos e/ou na percepção que os investidores têm sobre tais condições, assim como 

alterações nas condições econômicas e políticas que possam comprometer a sua capacidade de 

pagamento, podem trazer impactos significativos nos preços e na liquidez dos ativos de tais 

emissores. Mudanças na percepção da qualidade dos créditos dos emissores, mesmo que 

infundadas, poderão trazer impactos nos preços e também na liquidez de tais ativos. O Fundo 

poderá ainda incorrer em risco de crédito na liquidação das operações realizadas por meio de 

corretoras e distribuidoras de valores mobiliários. Na hipótese de falta de capacidade e/ou falta 

de disposição para pagar por parte de qualquer dos emissores dos ativos ou das contrapartes nas 

operações integrantes da carteira do Fundo, o Fundo poderá sofrer perdas, podendo inclusive 

incorrer em custos para conseguir recuperar seus créditos. 

 

(iii) Risco de liquidez: o Fundo poderá não estar apto a efetuar pagamentos em relação aos 

resgates de Quotas quando solicitados pelos Quotistas dentro do período estabelecido neste 

Regulamento e na legislação em vigor, como resultado de condições atípicas do mercado, um 

grande volume de solicitações de resgate e/ou outros fatores que causem uma diminuição, ou 

inexistência, de liquidez dos ativos que compõem a carteira do Fundo. 

 

(iv) Risco resultante da precificação dos ativos: a precificação dos ativos integrantes da 

carteira do Fundo será realizada de acordo com os critérios e procedimentos para registro e 

avaliação de títulos e valores mobiliários previstos na regulamentação em vigor e nas disposições 

deste Regulamento. Referidos critérios de avaliação de ativos, tais como os de marcação a 

mercado, poderão ocasionar variações nos valores dos ativos financeiros integrantes da Carteira 

do Fundo, resultando em aumento ou redução no valor das Quotas. 

 

(v) Risco monetário: as condições econômicas nacionais e internacionais poderão afetar o 

mercado, resultando em mudanças nos juros e nos preços dos títulos e ativos financeiros. Tais 

mudanças poderão afetar o desempenho do Fundo e, consequentemente, a rentabilidade de suas 

Quotas. 
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(vi) Risco regulatório: mudanças na regulamentação e nas leis aplicáveis aos fundos de 

investimento, inclusive nas leis tributárias, poderão ter efeitos adversos relevantes nos preços 

dos títulos e ativos financeiros e/ou na performance e rentabilidade dos ativos financeiros do 

Fundo. 

 

9.2.1. Exceto em casos de comprovada negligência ou dolo, em hipótese alguma, o 

Administrador será, diretamente ou indiretamente, parcialmente ou totalmente, responsável por 

qualquer depreciação nas Quotas ou por quaisquer perdas que o Fundo e/ou suas Quotas 

possam sofrer. 

 

9.3. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo 

Garantidor de Créditos - FGC. 

 

CLÁUSULA DEZ – DO GERENCIAMENTO DE RISCOS  

 

10.1. A administração do Fundo e gestão da Carteira orienta-se pela transparência, competência 

e cumprimento do Regulamento e da legislação vigente. 

 

10.2. A política de gerenciamento de riscos do Administrador baseia-se, principalmente, nas 

metodologias descritas a seguir:  

 

[•] [Favor informar] 

 

10.3. O investimento no Fundo apresenta riscos para o Quotista. Ainda que o Administrador 

mantenha um sistema de gerenciamento de risco, não há qualquer garantia de completa 

eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o Quotista. 

 

CLÁUSULA ONZE - DA LIQUIDAÇÃO DO FUNDO E DE SEUS INVESTIMENTOS 

 

11.1. Na hipótese de liquidação do fundo por deliberação da Assembleia Geral, o Administrador 

promoverá a divisão de seu patrimônio entre os Quotistas, na proporção de suas cotas, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da realização da referida Assembleia Geral.  

 

11.2. A Assembleia Geral que deliberar a liquidação do Fundo deverá estabelecer a forma de 

pagamento dos valores devidos aos Quotistas.  

 

11.3. O auditor independente deve emitir parecer sobre a demonstração da movimentação do 

Patrimônio Líquido, compreendendo o período entre a data das últimas demonstrações contábeis 
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auditadas e a data da efetiva liquidação do Fundo, manifestando-se sobre as movimentações 

ocorridas no período.  

 

11.4. As demonstrações contábeis do Fundo deverão conter análise sobre a realização dos 

resgates de Quotas em conformidade com a regulamentação aplicável e de forma equitativa 

entre os Quotistas, bem como sobre a existência ou não de débitos, créditos, ativos ou passivos 

não contabilizados. 

 

CLÁUSULA DOZE – DO ADMINISTRADOR E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS AO 

FUNDO 

 

12.1. O Administrador será responsável pela administração do Fundo e gestão de sua Carteira.  

 

12.1.1. O Administrador, observadas as limitações legais e regulamentares, tem poderes para 

praticar todos os atos necessários à administração e operacionalização do Fundo, bem como, 

para realizar todos os atos relacionados à gestão da Carteira, sendo responsável pela prestação 

de informações à CVM, na forma da Instrução CVM 409 e quando solicitada.  

 

12.2. Os serviços de controladoria de ativo (controle e processamento dos valores mobiliários e 

ativos financeiros) e de passivo (escrituração de cotas) do Fundo são prestados pelo próprio 

Administrador. [Favor confirmar] 

 

12.3. Os serviços de distribuição, agenciamento e colocação de Quotas serão prestados pelo 

próprio Administrador e/ou por instituições e/ou agentes devidamente habilitados para tanto, 

sendo que a relação com a qualificação completa destes prestadores de serviços encontra-se 

disponível na sede e/ou dependências do Administrador e no seguinte endereço eletrônico: [•]. 

[Favor confirmar/informar] 

 

12.4. O Fundo, representado pelo Administrador, poderá contratar e substituir outros prestadores 

de serviços de administração, relacionados às atividades do Fundo, em consonância com a 

legislação aplicável. 

 

12.5. Os serviços de custódia são prestados ao Fundo pelo [•], com sede na Cidade de [•], 

Estado de [•], na [•], inscrito no CNPJ/MF sob o n.º [•].  

 

12.6. Os serviços de auditoria serão prestados ao Fundo pelo [•], com sede na Cidade de [•], 

Estado de [•], na [•], inscrito no CNPJ/MF sob o n.º [•]. 

 

CLÁUSULA TREZE – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DO FUNDO 
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13.1. O Fundo é isento de pagamento de qualquer valor ao Administrador a título de Taxa de 

Administração, sendo devido ao Administrador somente o reembolso das despesas incorridas com 

a prestação de seus serviços ao Fundo, desde que devidamente comprovadas. 

 

13.2. O Fundo não cobrará taxa de performance, taxa de ingresso quando da subscrição e 

integralização de Quotas, tampouco taxa de saída, quando do pagamento de amortização ou 

resgate de Quotas. 

 

13.3. 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 e informações periódicas previstas neste Regulamento e 

na Instrução CVM 409, incluindo, mas não se limitando ao extrato mensal; 

 

(iii) despesas com correspondência de interesse do Fundo, inclusive comunicações aos 

Quotistas; 

 

(iv) honorários e despesas do auditor independente; 

 

(v) emolumentos e comissões pagas por operações do Fundo; 

 

(vi) honorários de advogados, 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 de 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 

assembleias gerais das companhias nas quais o Fundo detenha participação; 

 

(ix) despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários, 

ativos financeiros e modalidades operacionais;  
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(x) despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com 

certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários; e 

 

(xi) Taxa de Administração, caso venha a ser majorada por decisão da Assembleia 

Geral.  

 

13.4. As despesas não previstas como encargos do Fundo correrão por conta do Administrador. 

 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS OBRIGAÇÕES DO ADMINISTRADOR 

 

14.1. Incluem-se entre as obrigações do Administrador, além das demais previstas na 

regulamentação aplicável: 

 

(i) diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas, atualizados e em perfeita 

ordem: 

 

a) o registro de Quotistas; 

 

b) o livro de atas das Assembleias Gerais; 

 

c) o livro ou lista de presença de Quotistas; 

 

d) os pareceres do auditor independente; 

 

e) os registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do Fundo; e 

 

f) a documentação relativa às operações do Fundo, pelo prazo de cinco anos.  

 

(ii) no caso de instauração de procedimento administrativo pela CVM, manter a 

documentação referida no inciso anterior até o término do mesmo; 

 

(iii) pagar a multa cominatória, nos termos da legislação vigente, por cada dia de 

atraso no cumprimento dos prazos previstos na Instrução CVM 409; 

 

(iv) elaborar e divulgar as informações previstas na Instrução CVM 409; 

 

(v) manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo 

Fundo, bem como as demais informações cadastrais; 

 

(vi) custear as despesas com propaganda do Fundo, inclusive com a elaboração do 

prospecto; 
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(vii) manter serviço de atendimento ao Quotista, responsável pelo esclarecimento de 

dúvidas e pelo recebimento de reclamações, conforme definido no regulamento ou 

prospecto do Fundo; 

 

(viii) observar as disposições constantes deste Regulamento e do prospecto do Fundo; 

 

(ix) cumprir as deliberações da Assembleia Geral; e 

 

(x) fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo Fundo. 

 

[14.2. O Administrador será ainda responsável, na qualidade de Custodiante, pelos serviços de 

tesouraria e controladoria do Fundo, bem como de custódia qualificada dos ativos integrantes da 

Carteira, e escrituração das Quotas, incluindo: 

 

(i) a abertura e movimentação de contas bancárias em nome do Fundo; 

 

(ii) o recebimento de recursos a título de integralização de Quotas e o pagamento de 

valores aos Quotistas a título de amortização ou resgate das Quotas, nas hipóteses 

previstas neste Regulamento; 

 

(iii) o recebimento de dividendos e quaisquer outros rendimentos oriundos dos ativos 

integrantes da Carteira e demais aplicações do Fundo; e  

 

(iv) a liquidação financeira de todas as operações do Fundo.] 

 

14.3. É vedado ao Administrador a prática dos seguintes atos em nome do Fundo:  

 

(i) receber depósito em conta corrente;  

 

(ii) contrair ou efetuar empréstimos, salvo em modalidade autorizada pela CVM;  

 

(iii) prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma;  

 

(iv) vender Quotas à prestação, sem prejuízo da integralização a prazo de cotas 

subscritas; 

 

(v) prometer rendimento predeterminado aos Quotistas; 
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(vi) realizar operações com ações fora de bolsa de valores ou de mercado de balcão 

organizado por entidade autorizada pela CVM, ressalvadas as hipóteses de 

distribuições públicas, de exercício de direito de preferência e de conversão de 

debêntures em ações, exercício de bônus de subscrição e nos casos em que a CVM 

tenha concedido prévia e expressa autorização; 

 

(vii) utilizar recursos do Fundo para pagamento de seguro contra perdas financeiras de 

Quotistas; e 

 

(viii) praticar qualquer ato de liberalidade. 

 

CLÁUSULA QUINZE – DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

15.1.  O Administrador está obrigado a: 

 

(i) divulgar, diariamente, o valor da Quota e do patrimônio líquido do Fundo; 

 

(ii) remeter mensalmente aos Quotistas extrato de conta contendo: 

 

a) nome do Fundo e o número de seu registro no CNPJ; 

b) nome, endereço e número de registro do Administrador no CNPJ; 

c) nome do Quotista; 

d) saldo e valor das Quotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida 

ao longo do mesmo; 

e) rentabilidade do Fundo auferida entre o último dia útil do mês anterior e o última 

dia útil do mês de referência do extrato; 

 

f) data de emissão do extrato da conta; e 

g) o telefone, o correio eletrônico e o endereço para correspondência do serviço de 

atendimento ao Quotista.  

 

15.2. O Administrador deverá disponibilizar as seguintes informações do Fundo, de forma 

equânime entre todos os Quotistas, bem como remeter à CVM por meio de sua página na rede 

mundial de computadores: 

 

(i) informe diário, no prazo de 2 (dois) dias úteis;  

 

(ii) mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referirem:  

 

a) balancete;  
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b) demonstrativo da composição e diversificação de carteira; e 

c) perfil mensal; 

 

(iii) anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do encerramento do 

exercício a que se referirem, as demonstrações contábeis acompanhadas do 

parecer do auditor independente.  

 

(iv) extrato de informações sobre o Fundo, sempre que houver alteração do 

regulamento, na data do início da vigência das alterações deliberadas em 

Assembleia Geral. 

 

15.3. Caso o Fundo possua posições ou operações em curso que possam vir a ser prejudicadas 

pela sua divulgação, o demonstrativo da composição da Carteira poderá omitir a identificação e 

quantidade das mesmas, registrando somente o valor e sua percentagem sobre o total da 

Carteira. 

 

15.3.1. As operações omitidas com base no item 15.3. acima deverão ser divulgadas no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias após o encerramento do mês, podendo esse prazo ser prorrogado 

uma única vez, em caráter excepcional, e com base em solicitação fundamentada submetida à 

aprovação da CVM, até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias). 

 

15.4. As demonstrações contábeis serão colocadas à disposição, pelo Administrador, de qualquer 

interessado que as solicitar no prazo de 90 (noventa) dias corridos após o encerramento do 

período. 

 

15.5. Quaisquer dados relativos a resultados do Fundo em exercícios anteriores, e de outras 

informações referentes a exercícios anteriores, tais como demonstrações contábeis, relatórios do 

Administrador e demais documentos pertinentes que tenham sido divulgados ou elaborados por 

força de disposições regulamentares aplicáveis, poderão ser obtidas junto ao Administrador, em 

sua sede, filiais e outras dependências, mediante solicitação do interessado. 

 

15.6. O Administrador é obrigado a divulgar imediatamente, através de correspondência a todos 

os Quotistas e de comunicado através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página 

da CVM, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do Fundo ou 

aos ativos integrantes de sua Carteira. 

 

15.6.1.  Considera-se relevante qualquer ato ou fato que possa influir de modo ponderável no 

valor das Quotas ou na decisão dos investidores de adquirir, alienar ou manter tais Quotas. 

 



 

 
 21 

15.7. As dúvidas relativas à administração do Fundo e gestão da Carteira poderão ser 

esclarecidas diretamente com o departamento de atendimento ao Quotista do Administrador, que 

pode ser acessado por meio do telefone (11) [•]. [Favor informar] 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS – POLÍTICA DE VOTO 

 

16.1. O Administrador adota política de exercício de direito de voto nas assembleia gerais de 

detentores de títulos e valores mobiliários que confiram a seus titulares o direito de voto. A 

política de voto do Administrador está devidamente arquivada na ANBIMA e estabelece os 

princípios gerais, o processo de tomada de decisões, e os assuntos materiais em relação aos 

quais o exercício do direito de voto é compulsório.  

 

16.2. O conteúdo integral da política de voto do Administrador também está disponível no 

seguinte endereço eletrônico [●] e na sede do Administrador. [Favor informar] 

 

16.3. O Administrador deverá exercer o seu direito de voto sempre de acordo com os melhores 

interesses do Fundo, buscando valorizar os ativos financeiros da Carteira e com o cuidado e a 

diligência necessários nessas circunstâncias e inerentes ao seu cargo.   
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA TRIBUTAÇÃO 

 

 

17.1. O disposto neste Capítulo foi elaborado com base na legislação brasileira em vigor na data 

de aprovação deste Regulamento, e tem por objetivo descrever genericamente o tratamento 

tributário aplicável aos Quotistas e ao Fundo. Existem exceções e tributos adicionais que podem 

ser aplicados, motivo pelo qual os Quotistas devem consultar seus assessores jurídicos com 

relação à tributação aplicável nos investimentos realizados no Fundo. 

 

17.2. A constituição do Usufruto, a título gratuito, em favor do ReCivitas, está sujeita a tributação 

pelo ITCMD. Não obstante, o Estado de São Paulo concede isenção de ITCMD para as entidades 

reconhecidas como promotora de direitos humanos, culturais ou ambientais, pelas respectivas 

secretarias de Estado, nos termos expressamente disposto no artigo 6º, parágrafo 2º, da Lei nº. 

10.705, de 28 de dezembro de 2000. 

 

17.3. A tributação aplicável aos Quotistas, como regra geral, é a seguinte: 

 

I. IOF/Títulos: O IOF/Títulos é cobrado sobre as operações de aquisição, cessão, resgate de 

aplicações financeiras, sendo a alíquota atual de 0% para a maior parte das operações. No caso 

de resgate, o IOF/Títulos é cobrado à alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do 

resgate ou de liquidação das Quotas, limitado a um percentual do rendimento da operação, em 

http://www.bnymellon.com.br/sf
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função do prazo, conforme a tabela regressiva anexa ao Decreto n.º 6.306, de 14 de dezembro 

de 2007, sendo este limite igual a 0% (zero por cento) do rendimento para as operações com 

prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias. Contudo, em qualquer caso, 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, relativamente a transações ocorridas após este 

eventual aumento.  

 

II. IR: Os rendimentos e ganhos relacionados aos investimentos no Fundo estão sujeitos ao 

IR: (i) em maio e em novembro (come-cotas semestral) e (ii) em qualquer momento em que 

houver resgate, sobre a diferença positiva entre o valor resgatado e o custo de aquisição das 

Quotas, de forma complementar. As alíquotas aplicáveis dependem do prazo médio dos ativos 

que compõem a Carteira, caracterizado como de curto ou de longo prazo (respectivamente, se o 

referido prazo médio for igual ou inferior a 365 dias ou superior a 365 dias, conforme definição 

da legislação tributária). Assim, (i) no fundo de curto prazo a alíquota do come-cotas é de 20% 

(vinte por cento) e do resgate de 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) (aplicações com 

prazo de até 180 dias) ou 20% (vinte por cento) (aplicações com prazo acima de 180 dias); e (ii) 

no fundo de longo prazo a alíquota do come-cotas é de 15% (quinze por cento) e do resgate de 

22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) (aplicações com prazo de até 180 dias), 20% (vinte 

por cento) (aplicações com prazo de 181 até 360 dias), 17,5% (dezessete vírgula cinco por 

cento) (aplicações com prazo de 361 até 720 dias), e 15% (quinze por cento) (aplicações com 

prazo acima de 720 dias). 

 

17.4. Uma vez que o Fundo não tem personalidade jurídica, a legislação tributária geralmente 

isenta de tributação ou sujeita à alíquota zero as operações de sua Carteira. Assim, ao contrário 

das pessoas jurídicas, o Fundo não está, em regra, sujeito ao pagamento de tributos. 

 

17.4.1. A tributação aplicável à Carteira, como regra geral, é a seguinte: 

 

I. IR: Os rendimentos e ganhos apurados nas operações da Carteira são isentos do IR.  

 

II. IOF/Títulos: As aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas atualmente à incidência do 

IOF/Títulos à alíquota zero, sendo possível sua majoração a qualquer tempo, mediante ato do 

Poder Executivo, até o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos) ao dia, 

relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento.  

 

17.5. Em decorrência das alterações constantes às quais a legislação fiscal brasileira está sujeita, 

novas obrigações podem ser impostas sobre os Quotistas e/ou sobre o Fundo pelas autoridades 

fiscais no futuro. 

 

CLÁUSULA DEZOITO – DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
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18.1. O Fundo terá escrituração contábil própria, devendo as aplicações, as contas e as 

demonstrações contábeis do Fundo ser segregadas daquelas do Administrador. 

 

18.2. O Fundo está sujeito às normas de escrituração, elaboração, remessa e publicidade de 

demonstrações contábeis determinadas pela CVM. 

 

18.3. O exercício social do Fundo será do ano civil, com encerramento em 31 de dezembro de 

cada ano. 

 

18.4. As demonstrações contábeis do Fundo, elaboradas ao final de cada exercício social, deverão 

ser auditadas por auditor independente registrado na CVM. 

 

CLÁUSULA DEZENOVE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1. Para fins do disposto neste Regulamento, considera-se o correio eletrônico como uma 

forma de correspondência válida nas comunicações entre o Administrador e os Quotistas. 

 

19.2. Os Quotistas deverão manter sob absoluto sigilo e confidencialidade (a) as informações 

constantes de estudos e análises de investimentos, que fundamentem as decisões de 

investimento do Fundo, incluindo os registros apropriados com as justificativas das 

recomendações e respectivas decisões, (b) as suas atualizações periódicas, que venham a ser a 

eles disponibilizadas e (c) os documentos relativos às operações do Fundo, não podendo revelar, 

utilizar ou divulgar, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, isolada ou conjuntamente com 

terceiros, qualquer destas informações, salvo (i) com o consentimento prévio e por escrito do 

Administrador ou (ii) se obrigado por ordem expressa de autoridades legais, sendo que, nesta 

última hipótese, o Administrador deverá ser informado, por escrito, de tal ordem, previamente ao 

fornecimento de qualquer informação.  

 

19.3. O Fundo não possui quaisquer comitês ou conselhos de qualquer natureza. 

 

19.4. O Administrador mantém Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), responsável pelo 

esclarecimento de dúvidas e pelo recebimento de reclamações, por meio do endereço eletrônico 

[•] ou no telefone (11) [•]. A Ouvidoria do Administrador poderá ser contatada pelo telefone [•] 

ou por meio do eletrônico [•], sempre que as respostas às solicitações do Quotista ao Serviço de 

Atendimento a Clientes (SAC) não atenderem às expectativas. [Favor informar] 

 

19.5. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer 

dúvidas ou controvérsias relativas ao Fundo, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado 

que seja. 
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