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JPM MULTISTRATEGY RATES AND FX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CLASSE A  

 
CNPJ/MF Nº 14.326.479/0001-65 

 
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 ÀS NORMAS EMANADAS PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - 
CVM. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU A CONCESSÃO DE REGISTRO PARA A VENDA DAS 
COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM E DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE 
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO OU DO SEU 
PROSPECTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU 
ADMINISTRADOR, GESTORA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS.  
 
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO 
FUNDO DE INVESTIMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUI. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO 
DESTE PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO DO FUNDO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS 
CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO, 
BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE ESTE FUNDO 
DE INVESTIMENTO ESTÁ EXPOSTO.  
 
O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO NÃO CONTA COM GARANTIA DO 
ADMINISTRADOR DO FUNDO, DA GESTORA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO 
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.  
 
O INVESTIMENTO NO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO APRESENTA RISCOS 
PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO 
DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O 
FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR.  
 
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.  
 
ESTE FUNDO APLICA SEUS RECURSOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE UTILIZA ESTRATÉGIAS COM 
DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA 
FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA 
SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A 
CONSEQÜENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O 
PREJUÍZO DO FUNDO.  
 
ESTE FUNDO APLICA SEUS RECURSOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE PODERÁ INVESTIR MAIS DE 
30% (TRINTA POR CENTO) DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM ATIVOS OU MODALIDADES OPERACIONAIS 
DE RESPONSABILIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS E/OU ENTES 
PÚBLICOS QUE NÃO A UNIÃO FEDERAL. 
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ESTE FUNDO APLICA SEUS RECURSOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE ESTÁ AUTORIZADO A 
REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR, CONFORME DEFINIDO EM SUA POLÍTICA 
DE INVESTIMENTO. 
 
PARA FINS DE RESGATE É UTILIZADO O VALOR DA COTA DO 19º DIA CORRIDO APÓS A SOLICITAÇÃO DE 
RESGATE (DATA DA CONVERSÃO). O PAGAMENTO DO RESGATE DE COTAS DO FUNDO SERÁ EFETIVADO 
NO 1º (PRIMEIRO) DIA ÚTIL SEGUINTE À DATA DA CONVERSÃO DE COTAS.  
 
ESTE FUNDO APLICA SEUS RECURSOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE BUSCA MANTER UMA 
CARTEIRA DE ATIVOS COM PRAZO MÉDIO SUPERIOR A 365 DIAS, O QUE PODE LEVAR A UMA MAIOR 
OSCILAÇÃO NO VALOR DA COTA 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 INVESTIMENTOS EM UMA CARTEIRA DE 
ATIVOS COM PRAZO MÉDIO SUPERIOR A 365 DIAS. ALTERAÇÕES NESTAS CARACTERÍSTICAS PODEM 
LEVAR A UM AUMENTO DO IR INCIDENTE SOBRE A RENTABILIDADE AUFERIDA PELO INVESTIDOR.  
 
NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO 
PRAZO.  
 
A GESTORA DO FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLÉIAS DOS 
EMISSORES DOS ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PELO FUNDO, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, 
O PROCESSO DECISÓRIO, A SELEÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 
VOTO E AS EXCEÇÕES AO REFERIDO EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS 
DECISÕES DA GESTORA EM ASSEMBLÉIAS GERAIS DE EMISSORES DOS ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS 
PELO FUNDO QUE CONFIRAM DIREITO DE VOTO.  
 

31/08/2015 
 
1. BASE LEGAL E CLASSIFICAÇÃO ANBIMA  
 
O JPM MULTISTRATEGY RATES AND FX 
MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO (“FUNDO”) é regido pelas 
disposições legais e regulamentares que lhe 
são aplicáveis, em especial a Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 
409/2004, conforme alterada. 
 
Classificação ANBIMA: Multimercado Juros 
e Moedas  
 
2. PRESTADORES DE SERVIÇOS 
 

2.1. Administração 
Banco J.P. Morgan S.A., instituição 
financeira privada com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. 
Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 13º, 14º e 15º 
andares, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 
33.172.537/0001-98 (“ADMINISTRADOR”). 
 
2.2. Gestão 
J.P. Morgan Administradora de Carteiras 
Brasil Ltda., com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 14º andar – 
parte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
13.037.786/0001-63 (“GESTORA”). 
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2.3. Distribuição 
ADMINISTRADOR e outras instituições 
devidamente contratadas na forma da 
regulamentação em vigor. A relação 
completa dos distribuidores das cotas do 
FUNDO ficará disponível aos interessados 
na sede do ADMINISTRADOR.  
 
2.4. Auditor Independente 
PricewaterhouseCoopers Auditores 
Independentes, com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Francisco Matarazzo, n.º 1.400, 9º, 10º e 13º 
a 17º andares, CEP 05001-100, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 61.562.112/0001-20. 
 
2.5. Custódia, Tesouraria, Controle e 
Processamento dos Ativos Financeiros e 
Escrituração da Emissão e Resgate de 
cotas 
Itaú Unibanco S.A., instituição financeira 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de 
Souza Aranha, n.º 100, Torre Itaúsa, inscrita 
no CNPJ/MF sob n.º 60.701.190/0001-04 
(“CUSTODIANTE”). 
 
3. APRESENTAÇÃO DO ADMINISTRADOR E DO 
GESTOR 
 
O ADMINISTRADOR e a GESTORA 
pertencem ao conglomerado J.P. Morgan 
Chase & Co. e possuem os mesmos 
padrões de qualidade e governança das 
instituições do conglomerado. 
 
O ADMINISTRADORA e a GESTORA estão 
devidamente autorizados pela CVM a 
desempenhar a atividade de administração 
de recursos de terceiros conforme Ato 
Declaratório CVM n. 1.820/1991 
e Ato Declaratório CVM n. 11.915/2011, 
respectivamente. 
 
A GESTORA possui departamento técnico 
especializado nos ativos financeiros que 
podem integrar a CARTEIRA, composto por 

gestores e analistas experientes dedicados 
ao mercado brasileiro. Adicionalmente, a 
equipe local de gestão está plenamente 
integrada à plataforma internacional de 
investimentos, o que propicia uma visão 
global e consistente a ser aplicada a gestão 
do FUNDO. 
 
O conglomerado J.P. Morgan Chase & Co. 
está presente no Brasil desde os anos 60. 
Conta com equipe de profissionais 
experientes dedicados ao mercado 
brasileiro, plenamente integrados à 
plataforma global de investimentos.   

 
O processo de investimentos combina ampla 
e aprofundada pesquisa macroeconômica 
com detalhada análise fundamentalista 
microfundamentada de empresas, setores e 
país, que maximiza a relação retorno/risco.  
 
4. PÚBLICO-ALVO  
 
O FUNDO é destinado a investidores em 
geral que busquem o objetivo de 
investimento do FUNDO. 
 
5. OBJETIVO DE INVESTIMENTO  
 
O FUNDO tem como objetivo proporcionar 
aos Cotistas a valorização de suas cotas, 
buscando atingir rentabilidade superior ao 
Certificado de Depósito Interbancário – CDI 
no longo prazo, por meio da aplicação de 
seus recursos de forma preponderante em 
cotas do JPM Multistrategy Rates and FX 
Master Fundo de Investimento Multimercado 
(“Fundo Master”), inscrito no CNPJ sob n.º 
14.326.376/0001-03. 
 
O Fundo Master tem como objetivo buscar 
atingir rentabilidade superior ao Certificado 
de Depósito Interbancário – CDI no longo 
prazo, por meio da aplicação dos seus 
recursos em uma carteira diversificada de 
ativos financeiros e demais modalidades 
operacionais disponíveis no âmbito dos 
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mercados financeiro e de capitais, sem o 
compromisso de concentração, mesmo que 
indiretamente, em nenhum mercado, ativo 
ou fator de risco específico. 
 
Tais objetivos de investimento não 
constituem garantia ou promessa de 
rentabilidade pelo ADMINISTRADOR ou 
pela GESTORA. 
 
6. POLÍTICA DE INVESTIMENTO E 
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO 
 
O FUNDO investirá, no mínimo, 95% 
(noventa e cinco por cento) do seu 
patrimônio líquido em cotas do Fundo 
Master. Os 5% (cinco por cento) restantes 
do patrimônio líquido do FUNDO poderão 
ser mantidos em depósitos à vista ou 
aplicados em (i) títulos públicos federais; 
e/ou (ii) operações compromissadas, de 
acordo com a regulação específica do 
Conselho Monetário Nacional – CMN. 
 
O Fundo Master, por sua vez, poderá aplicar 
seus recursos em ativos financeiros e 
modalidades operacionais indicados nos 
itens abaixo, desde que observadas as 
condições e requisitos estabelecidos na 
regulamentação em vigor, neste Prospecto e 
no Regulamento do Fundo Master.   
 
Sem prejuízo do disposto nos itens abaixo, o 
Fundo Master deverá observar os seguintes 
limites de concentração por modalidades de 
ativos financeiros e limites de concentração 
por emissor: 
 
I – Limites Máximo de Concentração por 
Emissor sobre o PL do Fundo Master: 
 
1.  Instituições Financeiras: 20%. 
2.  Companhias Abertas: 10%. 
3.  Fundos de Investimento: 10%. 
4. Pessoas Jurídicas de Direito Privado, 
exceto companhias abertas ou instituições 
financeiras: 5%. 

5. União Federal: 100%. 
6. ADMINISTRADOR e/ou empresas a ele 
ligadas: 20%. 
 
II - Limites Máximo de Concentração por 
Modalidade de Ativo Financeiro sobre o PL 
do Fundo Master: 
 
1.  Cotas de FI/FIC Instrução CVM 409: 
20%.  
 
2. Desde que observado o limite máximo de 
20% para o conjunto dos seguintes ativos: 
 
(i) Cotas de FIDC / FICFIDC: 20%; 
 
(iii) Debêntures e outros títulos de dívida 
objeto de oferta pública distribuída com 
esforços restritos: 20%; 
 
(iii) Certificados de Recebíveis Imobiliários: 
5%; e 
 
(iv) Outros Ativos Financeiros (exceto os do 
Grupo B), tais como Cédulas de Crédito 
Imobiliário, Cédulas de Crédito Bancário - 
CCBs e Certificados de Cédulas de Crédito 
Bancário - CCCBs classificados como de 
baixo risco de crédito : 10%. 
 
3. Títulos Públicos Federais: 100%. 
 
4. Desde que observado o limite máximo de 
50% para o conjunto dos seguintes ativos: 
 
(i) Títulos/ Contratos/ Modalidades 
Operacionais de emissão ou co-obrigação 
de Instituição Financeira, exceto DPGE: 
40%; e 
 
(ii) DPGE de emissão de Instituição 
Financeira: 40%. 
 
5. Desde que observado o limite máximo de 
50% para o conjunto dos seguintes ativos: 
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(i) Debêntures e Cédulas de Debêntures 
registradas na CVM para distribuição pública 
de acordo com a Instrução CVM 400; e 
 
(ii) Outros Ativos Financeiros (exceto os do 
Grupo A), registrados na CVM para 
distribuição pública de acordo com a 
Instrução CVM 400. 
 
O Fundo Master não poderá investir (i) em 
fundos de investimento imobiliário; (ii) em 
fundos de índice; (iii) em ouro (ativo 
financeiro) e (iv) em ações (sem prejuízo, no 
entanto, do disposto neste Prospecto sobre 
operações de síntese de renda fixa). 
 
O Fundo Master poderá investir até 20% 
(vinte por cento) do seu patrimônio 
líquido em ativos financeiros negociados 
no exterior com a mesma natureza 
econômica dos ativos financeiros 
negociados no mercado local que podem 
ser adquiridos pelo Fundo Master.  
 
O Fundo Master poderá realizar operações 
compromissadas lastreadas em ativos 
financeiros admitidos a compor a carteira de 
investimento do Fundo Master. 
 
O Fundo Master poderá realizar operações 
em mercados derivativos e de liquidação 
futura para proteção da sua carteira de 
investimento (“hedge”), para sintetizar 
operações de renda fixa e para 
alavancagem, sem quaisquer limites de 
exposição.  
 
O Fundo Master não poderá estar exposto 
diretamente em renda variável, tais como 
ações de companhias abertas, sem prejuízo, 
no entanto, da realização de operações nos 
mercados de derivativos para síntese de 
operações de renda fixa, mediante a 
utilização de ativos financeiros de renda 
variável (tais como operações de termo de 
ações). 
 

O Fundo Master poderá realizar operações 
de venda de ativos a descoberto, assim 
consideradas as operações de vendas nas 
quais o Fundo Master ainda não é o titular 
dos ativos alienados quando da contratação 
da operação, sem quaisquer limitações.  
 
O Fundo Master poderá aplicar mais de 
30% (trinta por cento), até o limite de 50% 
(cinqüenta por cento) de seu patrimônio 
líquido, diretamente e/ou por meio da 
aplicação nos fundos de investimento 
constituídos sob a mesma 
regulamentação aplicável ao Fundo 
Master, incluindo, mas sem se limitar, em 
fundos de investimento e em fundos de 
investimento em cotas de fundos de 
investimento classificados como “Crédito 
Privado”, em ativos ou modalidades 
operacionais de responsabilidade de 
pessoas jurídicas de direito privado ou de 
emissores públicos outros que não a 
União Federal (crédito privado).  
 
O Fundo Master poderá utilizar seus ativos 
financeiros para prestação de garantias de 
operações próprias, bem como emprestar e 
tomar títulos e valores mobiliários em 
empréstimo, desde que tais operações de 
empréstimo sejam cursadas exclusivamente 
através de serviço autorizado pelo Banco 
Central do Brasil ou pela CVM. 
 
O Fundo Master poderá aplicar seu 
patrimônio líquido em quaisquer fundos de 
investimento, observados os limites de 
concentração por modalidade de ativo e por 
emissor. O Fundo Master poderá aplicar até 
40% (quarenta por cento) do seu patrimônio 
líquido em fundos de investimento 
administrados e/ou geridos pelo 
ADMINISTRADOR, pela GESTORA ou por 
empresas a eles ligadas.  
 
No processo de análise e seleção de ativos, 
buscando identificar as melhores 
oportunidades de investimento que atendam 
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o objetivo e a política de investimento do 
Fundo Master, a GESTORA poderá utilizar, 
principalmente, mas não se restringindo 
somente a elas, as seguintes estratégias: (i) 
compra de ativos cujo preço esteja sub-
avaliado no mercado local e/ou 
internacional, segundo critério de análise da 
GESTORA, (ii) análise de possíveis eventos 
corporativos; (iii) análise e posição de valor 
relativo em diversos vértices da curva de 
juros em moeda local; e (iv) análise de 
crédito e posicionamento em instrumentos 
complexos sob aspecto financeiro e jurídico 
no mercado local e/ou internacional. 
Adicionalmente, a GESTORA procura avaliar 
diversos aspectos da instituição gestora e 
administradora dos fundos de investimento 
investidos. Essa avaliação inclui, mas não se 
limita, à análise do processo de tomada de 
decisão de investimento, estratégias de 
investimento, organização da empresa 
gestora e qualidade dos controles 
operacionais relacionados ao processo de 
gestão e sistema de gerenciamento de risco.  
 
Adicionalmente, com relação à política de 
seleção de intermediários financeiros, as 
instituições com as quais o 
ADMINISTRADOR e/ou a GESTORA 
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. 
 
Adicionalmente ao disposto acima, as 
seguintes disposições aplicam-se ao 
FUNDO e ao Fundo Master: 
 
I -  O FUNDO e o Fundo Master, a livre 
e exclusivo critério da GESTORA, poderão 
realizar suas operações por meio de 
instituições autorizadas a operar no mercado 

de títulos e/ou valores mobiliários, ligadas ou 
não ao ADMINISTRADOR, à GESTORA e 
às empresas a ele ligadas, podendo, 
inclusive, direta ou indiretamente, adquirir 
títulos e/ou valores mobiliários que sejam 
objeto de oferta pública ou privada  
coordenada, liderada, ou das qual participem 
as referidas instituições; 
 
II -  O ADMINISTRADOR, a GESTORA e 
qualquer empresa pertencente ao mesmo 
conglomerado financeiro, bem como, 
diretores, gerentes e funcionários dessas 
empresas poderão ter posições em, 
subscrever ou operar com títulos e valores 
mobiliários que integrem ou venham a 
integrar a CARTEIRA do FUNDO e/ou a 
carteira de investimento do Fundo Master; 
 
III - O ADMINISTRADOR, a GESTORA e 
quaisquer empresas a eles ligadas, bem 
como, fundos de investimento, clubes de 
investimento e/ou carteiras administradas ou 
geridas pelo ADMINISTRADOR, pela 
GESTORA ou por pessoas a eles ligadas 
poderão atuar, direta ou indiretamente, como 
contraparte, em operações realizadas pelo 
FUNDO e/ou pelo Fundo Master; e 
 
IV -  Com exceção das cotas de fundos de 
investimento aberto (e ativos negociados no 
exterior, no caso do Fundo Master), somente 
poderão compor a CARTEIRA e a carteira 
de investimento do Fundo Master ativos 
financeiros admitidos a 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.  
 
7. FATORES DE RISCO 
 



 
 

                                             7                                                    

Prospecto 

Não obstante o emprego pelo 
ADMINISTRADOR e pela GESTORA de 
plena diligência e da boa prática de 
administração e gestão do FUNDO e da 
estrita observância da política de 
investimento do FUNDO, das regras legais e 
regulamentares aplicáveis à administração e 
gestão, em razão da política de investimento 
do FUNDO a CARTEIRA está sujeita a 
diversos fatores de riscos, incluindo aqueles 
abaixo descritos, o que pode acarretar perda 
patrimonial ao FUNDO e aos Cotistas, 
incluindo perda total do capital investido ou a 
ocorrência de patrimônio líquido negativo, 
com a conseqüente obrigação de aportes 
adicionais pelos Cotistas. Considerando que 
o FUNDO investe seus recursos de forma 
preponderante no Fundo Master, o FUNDO 
está sujeito aos mesmos riscos aplicáveis ao 
Fundo Master. 
 
7.1. Risco de Mercado 
Os ativos financeiros componentes da 
CARTEIRA e da carteira do Fundo Master, 
inclusive os títulos públicos, estão sujeitos a 
oscilações nos seus preços em função da 
reação dos mercados frente a notícias 
econômicas e políticas, tanto no Brasil como 
no exterior, podendo ainda responder a 
notícias específicas a respeito dos 
emissores dos ativos financeiros do FUNDO 
e do Fundo Master. As variações de preços 
dos ativos poderão ocorrer também em 
função de alterações nas expectativas dos 
participantes do mercado, podendo inclusive 
ocorrer mudanças nos padrões de 
comportamento de preços dos ativos sem 
que haja mudanças significativas no 
contexto econômico e/ou político nacional e 
internacional. 
 
7.2. Risco de Crédito  
Os ativos financeiros que compõem a 
CARTEIRA e a carteira do Fundo Master 
estão sujeitos à capacidade dos seus 
emissores e/ou contrapartes em honrar os 
compromissos de pagamento de juros e 

principal de suas obrigações. Alterações nas 
condições financeiras dos emissores dos 
ativos financeiros e/ou contrapartes e/ou na 
percepção que os investidores têm sobre 
tais condições, bem como alterações nas 
condições econômicas e políticas que 
possam comprometer a sua capacidade de 
pagamento, podem trazer impactos 
significativos em termos de preços e liquidez 
dos ativos desses emissores. Mudanças na 
percepção da qualidade dos créditos dos 
emissores, mesmo que não fundamentadas, 
poderão trazer impactos nos preços dos 
ativos financeiros, comprometendo também 
sua liquidez. O Fundo Master e, 
consequentemente, o FUNDO poderão 
ainda incorrer em risco de crédito na 
liquidação das operações realizadas por 
meio de corretoras, distribuidoras de valores 
mobiliários e/ou agentes de liquidação. Na 
hipótese de um problema de falta de 
capacidade e/ou disposição de pagamento 
de qualquer dos emissores de ativos 
financeiros ou das contrapartes nas 
operações integrantes da carteira de 
investimento do Fundo Master, esta poderá 
sofrer perdas, podendo inclusive incorrer em 
custos para conseguir recuperar os seus 
créditos, o que afetará o FUNDO. 
 
7.3. Risco de Liquidez 
O FUNDO e o Fundo Master podem não 
estar aptos a efetuar, dentro do prazo 
estabelecido em seus regulamentos e na 
regulamentação em vigor, pagamentos 
relativos a resgates de cotas do FUNDO e 
do Fundo Master quando solicitados pelos 
respectivos cotistas, em decorrência de 
condições atípicas de mercado, grande 
volume de solicitações de resgate e/ou 
outros fatores que acarretem na diminuição 
ou na inexistência de demanda pelos ativos 
financeiros integrantes da carteira do Fundo 
Master nos mercados nos quais são 
negociados. 
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7.4. Risco Decorrente do Uso de 
Derivativos  
A realização de operações no mercado de 
derivativos pelo Fundo Master poderá 
acarretar variações no valor de seu 
patrimônio líquido superiores àquelas que 
ocorreriam se tais estratégias não fossem 
utilizadas. Tal situação poderá, ainda, 
resultar em perdas patrimoniais ao Fundo 
Master, e consequentemente ao FUNDO e 
aos Cotistas, inclusive perda total do capital 
investido pelos Cotistas ou a ocorrência de 
patrimônio líquido negativo, com a 
consequente obrigação de aportes 
adicionais pelos Cotistas. 
 
7.5. Risco Decorrente de Certas 
Estratégias de Investimento 
A adoção de certas estratégias de 
investimento pelo Fundo Master, tais como 
venda de ativos a descoberto, poderá 
acarretar variações no valor de seu 
patrimônio líquido superiores àquelas que 
ocorreriam se tais estratégias não fossem 
utilizadas. Tal situação poderá, ainda, 
resultar em perdas patrimoniais ao Fundo 
Master, e consequentemente ao FUNDO e 
aos Cotistas, inclusive perda total do capital 
investido pelos Cotistas ou a ocorrência de 
patrimônio líquido negativo, com a 
conseqüente obrigação de aportes 
adicionais pelos Cotistas. 
 
7.6. Risco Decorrente da Oscilação de 
Mercados Futuros 
Alguns dos ativos financeiros componentes 
da CARTEIRA e da carteira do Fundo 
Master, inclusive títulos públicos, podem 
estar sujeitos a restrições de negociação por 
parte das bolsas de valores e mercadorias e 
futuros ou de órgãos reguladores. Essas 
restrições podem ser relativas ao volume 
das operações, à participação no volume de 
negócios e às oscilações máximas de 
preços, entre outras. Em situações em que 
tais restrições estiverem sendo praticadas, 
as condições de movimentação dos ativos 

financeiros da CARTEIRA e da carteira de 
investimento do Fundo Master e precificação 
dos ativos poderão ser prejudicadas. 
 
7.7. Risco Decorrente da Precificação de 
Ativos Financeiros 
A precificação dos ativos integrantes da 
CARTEIRA e da carteira do Fundo Master 
deverá ser realizada de acordo com os 
critérios e procedimentos para registro e 
avaliação de títulos e valores mobiliários e 
demais operações, estabelecidos na 
regulamentação em vigor. Referidos critérios 
de avaliação de ativos, tais como os de 
marcação a mercado (“mark-to-market”) 
poderão ocasionar variações nos valores 
dos ativos financeiros integrantes da 
CARTEIRA e da carteira do Fundo Master, 
resultando em aumento ou redução no valor 
das cotas do FUNDO. 
 
7.8. Risco de Concentração 
A concentração dos investimentos do Fundo 
Master em determinado(s) emissor(es), 
incluindo a União Federal, pode aumentar a 
exposição da sua carteira aos riscos 
mencionados acima, ocasionando 
volatilidade no valor de suas cotas. 
Considerando que o FUNDO investe seus 
recursos de forma preponderante no Fundo 
Master, o FUNDO estará sujeito a todos os 
riscos do Fundo Master. 
 
7.9. Risco Cambial 
As condições econômicas nacionais e 
internacionais podem afetar o mercado 
resultando em alterações nas taxas de juros 
e câmbio, nos preços dos papéis e nos 
ativos em geral. Tais variações podem afetar 
o desempenho do FUNDO e do Fundo 
Master. Motivos alheios ou exógenos, tais 
como moratória, fechamento parcial ou total 
dos mercados de câmbio, seja decorrente de 
eventos programados tais como feriados ou 
de fatores extraordinários, poderão impactar 
de forma adversa o resgate dos 
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investimentos pelos Cotistas nos termos do 
Regulamento do FUNDO. 
 
7.10. Risco Decorrente do Investimento 
no Mercado Externo 
O Fundo Master poderá manter em sua 
carteira de investimento ativos financeiros 
negociados no exterior ou adquirir cotas de 
fundos que invistam no exterior. Desta 
forma, adicionalmente aos riscos acima 
descritos, os quais podem ser aplicáveis aos 
ativos no exterior, conseqüentemente o 
desempenho do Fundo Master e, 
consequentemente do FUNDO, pode ser 
afetado por requisitos legais ou regulatórios, 
por exigências tributárias relativas a todos os 
países nos quais ele invista ou, ainda, pela 
variação do Real em relação a outras 
moedas. Os investimentos do Fundo Master 
estarão expostos a alterações política, 
econômica, ou social nos países onde 
investe, as quais podem afetar 
negativamente o valor de seus ativos 
financeiros. Podem ocorrer atrasos na 
transferência de juros, dividendos, ganhos 
de capital ou principal, entre países onde o 
Fundo Master invista e o Brasil, o que pode 
interferir na liquidez e no desempenho do 
Fundo Master e, consequentemente, do 
FUNDO. Os países nos quais o Fundo 
Master venha a negociar ativos financeiros 
podem estar sujeitos a distintos níveis de 
regulamentação e supervisão, não existindo 
garantias acerca da integridade das 
transações e tampouco sobre a igualdade de 
condições de excesso aos mercados locais. 
 
7.11. Risco Regulatório 
As eventuais alterações nas normas ou leis 
aplicáveis ao FUNDO e ao Fundo Master, 
incluindo, mas não se limitando àquelas 
referentes a tributos, podem causar um 
efeito adverso relevante no preço dos ativos 
e/ou na performance dos ativos financeiros 
adquiridos pelo FUNDO e/ou pelo Fundo 
Master. 
 

7.12. Riscos Gerais 
A CARTEIRA está sujeita a eventos diversos 
no cenário político, econômico e social, tais 
como eventual interferência de órgãos 
reguladores no mercado, mudanças na 
legislação e regulamentação aplicáveis ao 
FUNDO, decretação de moratória, 
fechamento parcial ou total dos mercados, 
alteração nas políticas monetárias e 
cambiais, dentre outros eventos, os quais 
podem impactar as condições de 
funcionamento do FUNDO, bem como seu 
respectivo desempenho. 
 
7.13. Outros Riscos  
Os fundos de investimento nos quais o 
Fundo Master poderá aplicar seus recursos 
poderão estar sujeitos aos riscos ora 
descritos, entre outros especificamente a 
eles aplicáveis. 
 
8. GERENCIAMENTO DE RISCO 
 
Os riscos aos quais o FUNDO está sujeito 
são gerenciados por áreas independentes à 
gestão de recursos através da utilização de 
sistemas de risco especializados e/ou 
controles desenvolvidos internamente. O 
gerenciamento de risco do FUNDO é feito 
através do uso de Value-at-Risk, com 
metodologia e parâmetros definidos por área 
independente à gestão. Outras medidas de 
risco, além do uso de Value-at-Risk, são 
utilizadas internamente para auxiliar o 
adequado monitoramento dos riscos do 
FUNDO. Ações corretivas serão 
prontamente tomadas buscando a 
eliminação de distorções.  
 
Com relação ao gerenciamento de risco de 
liquidez do FUNDO, utiliza-se como base a 
análise da liquidez dos diferentes ativos 
investidos com o objetivo de cumprir as 
obrigações do Fundo Master, incluindo 
depósitos de margem esperados e outras 
garantias, valores de resgate esperados em 
condições ordinárias, considerando o grau 
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de dispersão da propriedade das cotas. O 
grau de liquidez será gerenciado de forma a 
ser compatível com os prazos previstos no 
seu regulamento para pagamento dos 
pedidos de resgate. Caso o Fundo Master 
invista em cotas de outros fundos de 
investimento, serão considerados para a 
análise da liquidez: o volume investido, as 
regras de pagamento de resgate do fundo 
investido e o processo de gestão de liquidez 
do gestor do fundo em questão. Outras 
medidas podem ser utilizadas internamente 
para monitorar o grau de liquidez dos ativos 
do FUNDO. Ações corretivas serão 
prontamente tomadas buscando a 
eliminação de distorções. 
 
Os sistemas de gerenciamento de risco 
acima descritos estão baseados em modelos 
estatísticos e em simulações. Tais modelos 
baseiam-se em comportamentos históricos 
e/ou projetados dos mercados e trazem em 
seus cálculos premissas sobre a perspectiva 
de retorno e a oscilação esperada para os 
ativos, que podem não se concretizar em 
determinados períodos. Dessa forma, os 
resultados obtidos pelos modelos acima 
descritos devem ser considerados apenas 
como parâmetros de probabilidade de perda 
e de risco da CARTEIRA, não devendo de 
forma alguma serem assumidos como 
indicativos de limite de perda ou como 
garantias de eliminação parcial ou total dos 
riscos aos quais os ativos da CARTIRA e, 
consequentemente, os investimentos no 
mesmo estão sujeitos. 
 
Em situações de mercado muito adversas, a 
eficiência dos sistemas de gerenciamento de 
risco acima descritos poderá ser reduzida. 
 
O ADMINISTRADOR e a GESTORA não 
poderão, em hipótese alguma, ser 
responsabilizados por qualquer resultado 
negativo na rentabilidade do FUNDO, 
depreciação dos ativos da CARTEIRA ou 
por eventuais prejuízos em caso de 

liquidação do FUNDO ou resgate de cotas 
com valor reduzido, sendo o 
ADMINISTRADOR e a GESTORA 
responsáveis tão somente por prejuízos 
decorrentes de atos e omissões próprios a 
que derem causa, sempre que agirem de 
forma contrária à lei, ao Regulamento do 
FUNDO e aos atos normativos expedidos 
pela CVM. 
 
9. REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 
 
9.1. Formas de Aplicação e Resgate 
A aplicação e o resgate das cotas do 
FUNDO serão realizados em moeda 
corrente nacional, por meio de transferência 
de recursos nas modalidades Documento de 
Ordem de Crédito – DOC, Transferência 
Eletrônica de Recursos – TED ou outra 
forma que venha a ser aceita pelo 
ADMINISTRADOR. 
 
9.2. Solicitação de Aplicações e 
Resgates e Horário de Movimentação 
Para a transmissão de solicitações de 
aplicação de recursos no FUNDO e resgate 
de suas cotas, os Cotistas utilizarão o 
telefone, correio eletrônico (e-mail) e fac-
símile do Serviço de Atendimento ao Cotista 
e os demais meios de comunicação que 
venham a ser disponibilizados pelo 
ADMINISTRADOR para tal finalidade.  
 
O ADMINISTRADOR somente receberá 
solicitações de aplicação em dias úteis, até 
às 15h30min de cada Dia Útil.  
 
Para fins deste Prospecto, considera-se dia 
útil (“Dia Útil”) qualquer dia que não seja 
sábado, domingo, feriado nacional, feriado 
de âmbito estadual/municipal na sede do 
ADMINISTRADOR, dia em que não haja 
expediente bancário ou dia em que não haja 
pregão na BM&F Bovespa S.A – Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros.  
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9.3. Valor da Cota 
O valor da cota do FUNDO será 
determinado a cada Dia Útil, com base em 
avaliação patrimonial feita de acordo com os 
critérios estabelecidos na regulamentação 
em vigor. Entende-se como valor da cota do 
FUNDO aquele resultante da divisão do 
patrimônio líquido do FUNDO pelo número 
de cotas do FUNDO, apurados, ambos, no 
encerramento do dia dos mercados em que 
o FUNDO opera (cota de fechamento).  
 
9.4.  Aplicações e Resgates 
 
Evento Conversão 

da Cota 
Emissão/ 

Pagamento 
do Resgate 

Aplicação D+0 (Dia 
Útil) 

D+0 (Dia Útil) 

Resgate D+19 (Dias 
Corridos) 

D+1 (Dia Útil) 
da conversão 
da cota 

 
Quando a data de conversão de cotas para 
fins de emissão e/ou de resgate ou a data de 
pagamento do resgate de cotas não for Dia 
Útil, o procedimento em questão será 
efetuado no dia útil imediatamente posterior. 
 
O ADMINISTRADOR pode suspender, a 
qualquer momento e a seu exclusivo critério, 
novas aplicações no FUNDO, desde que tal 
suspensão se aplique para todos os novos 
investidores e Cotistas do FUNDO. A 
faculdade de que trata esse item não impede 
a reabertura posterior do FUNDO, a critério 
do ADMINISTRADOR, a qualquer tempo. 
 
Em casos excepcionais de iliqüidez dos 
ativos e valores mobiliários integrantes da 
CARTEIRA, inclusive em decorrência de 
pedidos de resgates incompatíveis com a 
liquidez de mercados em que o FUNDO atua 
ou que possam alterar o tratamento tributário 
do FUNDO ou do conjunto de seus Cotistas, 
em prejuízo desses últimos, o 
ADMINISTRADOR poderá declarar o 

fechamento do FUNDO para resgates, 
devendo, nestes casos, tomar as 
providências exigidas na regulamentação. 
 
Na hipótese de solicitação de resgate da 
totalidade das cotas do FUNDO, a cota 
utilizada para cálculo do valor devido ao 
Cotista será a última cota calculada do 
FUNDO. Em tais casos, a cotização ocorrerá 
na mesma data do pagamento do resgate. 
 
9.5. Valores Mínimo e Máximo de 
Aplicação, Movimentação e Permanência 
O FUNDO adota as seguintes regras 
relacionadas a valores para investimentos, 
movimentações de recursos e permanência: 
 
I -  valor mínimo de investimento inicial: 
R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
II -  valor máximo de investimento: N/A; 
III - valor mínimo para movimentações 
(novas aplicações de recursos e resgates): 
R$ 1.000,00 (hum mil reais);  
IV -  valor mínimo investido para 
permanência no FUNDO: R$ 10.000,00 (dez 
mil reais); e 
V - percentual máximo de cotas que 
pode ser detido por um único Cotista: 100% 
 
10.  TAXAS E ENCARGOS DO FUNDO 
 
10.1. Taxa de Administração  
Pelos serviços de administração, gestão, 
distribuição, escrituração da emissão e 
resgate de cotas, tesouraria, controle e 
processamento de ativos, valores mobiliários 
e modalidades operacionais integrantes da 
CARTEIRA é devida pelo FUNDO uma taxa 
de administração correspondente a 1% (um 
por cento) ao ano sobre o valor do 
patrimônio líquido do FUNDO (“Taxa de 
Administração Mínima”). 
O percentual referido no acima é calculado 
sobre o valor diário do patrimônio líquido do 
FUNDO, na base “1/252” (um sobre 
duzentos e cinqüenta e dois avos) daquela 
percentagem.  
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A Taxa de Administração Mínima é 
provisionada diariamente e paga pelo 
FUNDO, diretamente, ao ADMINISTRADOR, 
à GESTORA e aos outros prestadores de 
serviços do FUNDO responsáveis pelas 
atividades indicadas neste item 10.1, 
mensalmente, por período vencido, até o 5º 
(quinto) dia útil do mês subseqüente ao dos 
serviços prestados. 

 
Fica esclarecido que o Fundo Master não 
possui taxa de administração e que o Fundo 
Master somente aplica seus recursos em 
cotas de fundos de investimento e/ou cotas 
de fundos de investimento em cotas de 
fundos de investimento constituídos nos 
termos da Instrução CVM nº 409 que não 
cobrem taxa de administração. No entanto, o 
Fundo Master pode estar sujeito ao 
pagamento das taxas de administração de 
outros fundos de investimento investidos que 
não aqueles constituídos nos termos da 
Instrução CVM nº 409. Desta forma, o Fundo 
Master está sujeito a uma taxa de 
administração máxima de até 0,40% 
(quarenta centésimos por cento) ao ano 
sobre o seu patrimônio líquido. 
 
Em razão do disposto no parágrafo acima, 
fica instituída a taxa de administração 
máxima do FUNDO correspondente a até 
1,40% (hum inteiro e quarenta centésimos 
por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido 
do FUNDO (“Taxa de Administração 
Máxima” e, juntamente com a Taxa de 
Administração Mínima, a “Taxa de 
Administração”), a qual compreende a Taxa 
de Administração Mínima e a taxa de 
administração máxima a qual o Fundo 
Master está sujeito.  
 
A Taxa de Administração pode ser reduzida 
unilateralmente pelo ADMINISTRADOR, nos 
termos da regulamentação em vigor. 
 

10.2. Taxa de Performance 
Além da Taxa de Administração, o FUNDO 
pagará taxa de performance no valor 
equivalente a 20% (vinte por cento) aplicável 
sobre a valorização diária da cota do 
FUNDO que exceder a 100% (cem por 
cento) da variação diária do Certificado de 
Depósito Interbancário, divulgado pela  
CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e 
Derivativos (“Taxa de Performance”). 
 
A Taxa de Performance será provisionada 
diariamente, com base nos dias úteis do 
ano, após a dedução de todas as despesas, 
inclusive da Taxa de Administração, para 
que seus efeitos reflitam no valor da 
apuração diária da cota do FUNDO e, 
consequentemente, nos resgates realizados 
ao longo dos períodos de apuração. 
 
A Taxa de Performance será calculada e 
paga pelo FUNDO observados os seguintes 
procedimentos: 
 
(i) o período de apuração da Taxa de 
Performance será semestral, nos períodos 
de 01 de julho a 31 de dezembro e de 01 de 
janeiro a 30 de junho de cada ano; e 
 
(ii) o pagamento da Taxa de Performance 
será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do 
mês subsequente ao período de apuração 
respectivo ou na data de resgate, dos dois 
eventos, qual ocorrer primeiro, sendo que 
neste último caso, a Taxa de Performance 
será  calculada pro rata temporis. 
 
A Taxa de Performance relativa a cada 
período de apuração será calculada tendo 
como base (i) a data de aquisição de cotas, 
para o primeiro período de cobrança da 
Taxa de Performance ou (ii) o valor da cota 
do FUNDO na data de encerramento do 
último período de apuração em que tenha 
ocorrido a cobrança da Taxa de 
Performance, para os demais períodos. 
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É vedada a cobrança de Taxa de 
Performance quando o valor da cota do 
Fundo for inferior ao seu valor (i) por ocasião 
da última cobrança efetuada ou (ii) por 
ocasião da aquisição de cotas, conforme o 
caso.   
 
O primeiro período de apuração da Taxa de 
Performance será superior a seis meses e 
terá início na data em que o FUNDO iniciar 
suas atividades e término em 30 de junho do 
ano subsequente.  
 
A Taxa de Performance pode ser reduzida 
unilateralmente pelo ADMINISTRADOR, nos 
termos da regulamentação em vigor. 
 
10.3. Taxas de Ingresso e de Saída 
O FUNDO e o Fundo Master não cobram 
taxas de ingresso e saída. No entanto, os 
fundos de investimento nos quais o Fundo 
Master pode investir seus recursos podem 
estar sujeitos ao pagamento das referidas 
taxas. A Taxa de Administração Máxima não 
compreende as referidas taxas.  

 
10.4. Encargos do Fundo 
Constituem encargos do FUNDO, além da 
remuneração ao ADMINISTRADOR 
mencionada acima, as seguintes despesas 
que lhe serão debitadas pelo 
ADMINISTRADOR:  
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 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 pela GESTORA 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; X - despesas com fechamento 
de câmbio, vinculadas às suas operações ou 
com certificados ou recibos de depósito de 
valores mobiliários; XI - a remuneração de 
agência classificadora de risco contratada 
pelo FUNDO, se for o caso; e XII - a taxa de 
administração e taxa de performance do 
FUNDO. 
 
11. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS 

RESULTADOS 
 
Os rendimentos auferidos pelo FUNDO 
advindos de ativos financeiros integrantes da 
CARTEIRA, incluindo lucros obtidos com 
negociações dos referidos ativos financeiros, 
dividendos e juros sobre capital próprio, 
serão incorporados ao patrimônio líquido do 
FUNDO. 

 
12. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO FUNDO 
 
O ADMINISTRADOR é obrigado a divulgar 
imediatamente, através de correspondência 
a todos os Cotistas 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 
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integrantes da CARTEIRA que possa influir 
de modo ponderável no valor das cotas ou 
na decisão dos investidores de adquirir, 
alienar ou manter tais cotas.  
 
O FUNDO adota a seguinte política de 
divulgação de informações, as quais serão 
divulgadas aos interessados na sede do 
ADMINISTRADOR ou disponibilizadas por 
correio eletrônico, mediante solicitação via 
Serviço de Atendimento ao Cotista, 
ressalvadas as hipóteses de divulgação de 
informações pelo ADMINISTRADOR aos 
prestadores de serviços do FUNDO e aos 
órgãos reguladores e autorreguladores, nos 
termos da regulamentação em vigor:  
 
I –  diariamente, serão disponibilizadas 
as informações sobre o valor da cota e o 
valor do patrimônio líquido do FUNDO e do 
Fundo Master;  
 
II –  mensalmente, até 10 (dez) dias após 
o encerramento do mês a que se referirem, 
será disponibilizado o demonstrativo da 
composição e diversificação da CARTEIRA 
e o demonstrativo da composição e 
diversificação do Fundo Master; 
 
III –  anualmente, no prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir do 
encerramento do exercício a que se 
referirem, serão disponibilizadas as 
demonstrações financeiras do FUNDO e do 
Fundo Master acompanhadas do parecer do 
auditor independente; e 
 
IV –  formulário padronizado com as 
informações básicas do FUNDO e do Fundo 
Master, denominado “Extrato de 
Informações sobre o Fundo”, sempre que 
houver alteração no Regulamento do 
FUNDO, na data de início de vigência das 
alterações conforme previsto na 
regulamentação em vigor. 
 

Como regra geral, a divulgação da 
CARTEIRA e da carteira de investimento do 
Fundo Master compreenderá, entre outras 
informações, os seus ativos financeiros, 
seus respectivos valores e percentuais em 
relação ao valor total da CARTEIRA e da 
carteira de investimento do Fundo Master. 
No entanto, caso o FUNDO/Fundo Master 
possua posições ou operações em curso 
que possam vir a ser prejudicadas pela sua 
divulgação, o demonstrativo da composição 
da CARTEIRA/carteira de investimento do 
Fundo Master, a pedido da GESTORA, 
poderá omitir a identificação e quantidade 
das mesmas, registrando somente o valor e 
sua percentagem sobre o total da 
CARTEIRA/carteira de investimento do 
Fundo Master. Ocorrendo tal situação, as 
operações omitidas serão disponibilizadas 
no prazo máximo previsto na 
regulamentação aplicável. 
 
Será sempre conferido tratamento idêntico 
ao conjunto dos Cotistas quanto à 
divulgação de informações, observadas as 
disposições da regulamentação em vigor e 
no Regulamento do FUNDO. Desta forma, 
não obstante o disposto no inciso II deste 
item 12, o ADMINISTRADOR poderá  
divulgar informações referentes à 
composição da CARTEIRA e da carteira de 
investimento do Fundo Master em 
periodicidade inferior aquela acima indicada, 
caso em que a mesma informação será 
colocada à disposição dos Cotistas na sede 
do ADMINISTRADOR e/ou por correio 
eletrônico - neste último caso, mediante 
solicitação expressa via Serviço de 
Atendimento ao Cotista. 
 
Os interessados poderão obter informações 
adicionais sobre o FUNDO, inclusive 
resultados do FUNDO em exercícios 
anteriores, informações referentes a 
exercícios anteriores, tais como 
demonstrações contábeis, relatórios do 
ADMINISTRADOR e demais documentos 
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obrigatórios que tenham sido divulgados ou 
elaborados no passado por força de 
disposições regulamentares, por meio do 
Serviço de Atendimento ao Cotista do 
FUNDO. 
 
13. POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE 

VOTO 
 

A GESTORA adota política de exercício de 
direito de voto em assembléias gerais, que 
disciplina os princípios gerais, o processo 
decisório, a seleção de matérias relevantes 
obrigatórias para o exercício de direito de 
voto e as exceções ao referido exercício do 
direito de voto. Tal política, disponível na 
sede do ADMINISTRADOR e da GESTORA 
e no website 
www.jpmorganassetmanagement.com.br, 
orienta as decisões da GESTORA em 
assembléias dos emissores dos ativos 
financeiros detidos pelo FUNDO, no intuito 
de defender os interesses do FUNDO e de 
seus Cotistas. 

 
14. REGRAS DE TRIBUTAÇÃO  
 
As informações deste Capítulo baseiam-se 
na legislação brasileira em vigor na data da 
última alteração deste Prospecto e têm por 
objetivo descrever genericamente o 
tratamento tributário aplicável aos Cotistas e 
ao FUNDO. Pode haver tratamento tributário 
diferente do exposto neste Capítulo de 
acordo com a natureza jurídica do Cotista, 
bem como novas obrigações podem ser 
impostas a qualquer momento sobre os 
Cotistas e/ou sobre o FUNDO pelas 
autoridades fiscais no futuro, razões pelas 
quais os Cotistas do FUNDO devem sempre 
consultar seus assessores jurídicos com 
relação à tributação aplicável nos 
investimentos realizados no FUNDO. 
 
14.1. Tributação Aplicável aos Cotistas 
Imposto de Renda (IR): No FUNDO, a 
GESTORA buscará manter, no mínimo, o 

percentual médio de 90% (noventa por 
cento) do seu patrimônio investido em cotas 
de Fundos de Investimento de Longo Prazo, 
assim definidos nos termos da legislação 
fiscal em vigor. Nesse caso, o Imposto de 
Renda na Fonte incidirá semestralmente 
("come-cotas semestral"), no último dia útil 
de maio e novembro de cada ano, à alíquota 
de 15% (quinze por cento) sobre os 
rendimentos produzidos no período. No 
resgate, todo o rendimento produzido até 
este momento sofrerá a incidência do IRF, 
em função do prazo do investimento, às 
alíquotas de: (i) 22,5% (vinte dois e meio por 
cento), nos resgates efetuados até 180 
(cento e oitenta) dias da data da aplicação; 
(ii) 20% (vinte por cento), nos resgates 
efetuados após 180 (cento e oitenta) dias e 
até 360 (trezentos e sessenta) dias da data 
da aplicação; (iii) 17,5% (dezessete e meio 
por cento), nos resgates efetuados após 360 
(trezentos e sessenta) dias e até 720 
(setecentos e vinte) dias da data da 
aplicação; e (iv) 15% (quinze por cento), nos 
resgates efetuados após 720 (setecentos e 
vinte) dias da data da aplicação. Na ocasião 
do resgate, os valores adiantados quando da 
ocorrência dos come-cotas semestrais serão 
descontados para fins de determinação do 
montante a ser efetivamente recolhido aos 
cofres públicos; e 
II -     IOF/Títulos: Os resgates ocorridos em 
um prazo inferior a 30 dias da data de 
aplicação no FUNDO sofrerão incidência do 
IOF/Títulos à alíquota de 1% ao dia sobre o 
valor do resgate, limitado a um percentual do 
rendimento da operação conforme tabela 
decrescente em função do prazo prevista na 
regulamentação em vigor. A partir do 30º 
(trigésimo) dia de aplicação, referido limite 
passa a ser zero. Não obstante isso, tais 
alíquotas do IOF/Títulos podem ser 
majoradas a qualquer tempo, por ato do 
Poder Executivo, até o percentual de 1,5% 
(um e meio por cento) sobre o valor da 
transação, relativamente a transações 
ocorridas após este eventual aumento. 
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Não há garantia de que este FUNDO terá o 
tratamento tributário aplicável para fundos 
de longo prazo, o que poderá sujeitar seus 
Cotistas à tributação diversa conforme 
legislação em vigor. 

 
Este FUNDO busca manter, no mínimo, o 
percentual médio de 90% (noventa por 
cento) do seu patrimônio investido em cotas 
de Fundos de Investimento de Longo Prazo, 
assim definidos nos termos da legislação 
fiscal em vigor, o que pode levar a uma 
maior oscilação no valor da cota se 
comparada à de fundos similares com 
percentual inferior. 
 
O tratamento tributário aplicável ao 
investidor deste FUNDO depende do 
período de aplicação do investidor, bem 
como, da manutenção de uma CARTEIRA 
que tenha no mínimo, o percentual acima 
referido. 
 
14.2. Tributação Aplicável ao FUNDO 
I. Imposto de Renda (IR): A atual legislação 
fiscal estabelece que a CARTEIRA do 
FUNDO está isenta da incidência de imposto 
de renda; e 
 
II. IOF/Títulos: A atual legislação fiscal 
estabelece que, em geral, os recursos do 
FUNDO estão sujeitos à incidência do 
IOF/Títulos à alíquota de 0%. No entanto, O 
FUNDO pode vir realizar transações 
específicas que estão sujeitas ao 
IOF/Títulos. Nestes casos a CARTEIRA do 
FUNDO estará sujeita à incidência do 
IOF/Títulos nos termos da legislação 
aplicável. Não obstante isso, tais alíquotas 
podem ser majoradas a qualquer tempo, por 
ato do Poder Executivo, até o percentual de 
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da 
transação, relativamente a transações 
ocorridas após este eventual aumento.  
 

15. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AOS COTISTAS 
E OUVIDORIA  

 
O ADMINISTRADOR disponibiliza aos 
investidores o Serviço de Atendimento ao 
Cotista, que pode ser acessado por meio de 
correspondência enviada para o 
ADMINISTRADOR, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, n.º 3.729, 12º andar, CEP 
04538-905, por meio de telefone n.º (011) 
4950-3308, por meio do fac-símile (011) 
4950-3446 ou por meio de endereço 
eletrônico: client.service.im@jpmorgan.com. 
 
O ADMINISTRADOR disponibiliza aos 
Cotistas o serviço de Ouvidoria, por meio do 
telefone: 0800-7700847 e do E-mail:  
ouvidoria.jp.morgan@jpmorgan.com Este 
serviço é oferecido aos clientes que já 
recorreram aos canais ordinários de 
comunicação com o ADMINISTRADOR, tais 
como o Serviço de Atendimento ao Cotista, 
e não se sentiram satifsfeitos com a solução 
ou esclarecimentos prestados.  

mailto:ouvidoria.jp.morgan@jpmorgan.com
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