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1. FINALIDADE DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

Este documento pretende e objetiva estabelecer o modelo de gerenciamento e aplicação dos ativos 

dos Fundos geridos pela Jus Capital Gestão de Recursos Ltda. (“JUS CAPITAL”). 

A busca desta Política de Gerenciamento de Riscos (“Política”) é a expressão do processo de alocação 

de ativos e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial entre seus ativos e passivos, nos termos de seus 

regulamentos, sempre em busca dos objetivos de investimentos dos clientes. 

A Política proposta deverá ser revista anualmente pelo Diretor de Gestão e responsável pelo 

Compliance. 

A Política foi elaborada para assegurar e garantir a continuidade do gerenciamento prudente e 

eficiente dos ativos dos fundos da JUS CAPITAL, com base nas seguintes diretrizes: 

a) Estabelecer faixas de alocação estratégica entre os diversos segmentos de aplicação; 

b)  Fornecer restrições para a alocação dos Gestores de Recursos; 

c)  Definir critérios para avaliação da gestão e acompanhamento de resultados; e 

d)  Estabelecer uma política para o controle e avaliação de riscos. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DA JUS CAPITAL E DOS FUNDOS GERIDOS 
 

A equipe de Gestão de Investimentos utiliza diversas metodologias para identificar as oportunidades 

de mercado. O processo de análise e seleção de ativos do fundo consistirá na busca das melhores 

oportunidades de investimentos que atendam às políticas dos fundos. 

Atualmente, o foco da Jus Capital consiste na gestão de direitos de crédito que resultem de ações 

judiciais em curso, que constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados 

em garantia, ou ainda em honorários judiciais decorrentes dessas ações judiciais. 

 

3. DOS INVESTIMENTOS 
 

Os recursos dos clientes da JUS CAPITAL podem ser aplicados nos diversos tipos de ativos, através, 

principalmente, de fundos exclusivos, renda fixa e/ou de fundos de investimentos, incluindo Fundos de 
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Direitos Creditório Não Padronizados sempre de acordo com o perfil do cliente traçado pelo departamento 

responsável da JUS CAPITAL. 

 

4. DO DESENHO DO PERFIL DE INVESTIDOR DO CLIENTE 
 

Cada cliente possui, dentre outras características, suas aspirações, necessidades e tolerâncias no 

tocante ao seu patrimônio. Cabe à JUS CAPITAL desenhar um perfil de investidor específico a cada cliente, 

após análise das motivações e realidades que cerceiam suas finanças e definir, junto do mesmo, uma política 

de investimentos.  

No caso de cliente com perfil para possuir um fundo exclusivo, após aprovada a política por ambos, 

cliente e JUS CAPITAL, o processo de definição e gestão de carteira, incluindo as do fundo, se inicia.  

No caso de cliente com perfil para fundos abertos, após aprovação da política por ambos, inicia-se o 

processo de gestão de carteira, incluindo possivelmente fundos geridos pela JUS CAPITAL, de outras 

instituições e outros ativos. 

 

4.1. DO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS CARTEIRAS (TOMADAS DE DECISÃO) E FLUXO OPERACIONAL 
 

O acompanhamento das carteiras de clientes e dos fundos e reuniões sobre o mercado e os produtos 

da JUS CAPITAL ocorrem através de análises pelo Gestor e pelo Comitê de Investimento com base em 

informações públicas vindas de diversas fontes de informação. 

O processo de seleção de ativos líquidos a compor as carteiras de clientes e dos fundos será 

subdividido em algumas fases, abaixo especificadas: 

A) FILTRO DE QUALIDADE 

Utilizaremos índices amplamente divulgados no mercado, tais como: P/BV (preço sobre patrimônio); 

PL (preço sobre lucro); e liquidez e ROCE (retorno sobre capital empregado). 

B) FILTRO DE VALOR 

Dentre os ativos selecionados acima, identificamos o potencial de valorização dos mesmos, através 

de metodologias simples e rápidas de valuation, que leva em consideração, por exemplo, a geração de caixa 

da empresa sobre vários ângulos, no caso de uma ação. 
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C) FILTRO DE ATRATIVIDADE SETORIAL E DE LIQUIDEZ 

Posteriormente, avaliamos a liquidez dos ativos selecionados e o volume de negociação do mesmo 

nos últimos três meses. 

D) FILTRO DE ANÁLISE FUNDAMENTALISTA 

São avaliados diversos índices com um valuation individual preliminar, bem como a posição 

competitiva no setor das empresas selecionadas. 

E) FILTRO DE MOMENTUM 

Avaliamos a pressão de compra no papel ou o que chamamos de momentum. Ao analisar uma curva 

de volume diário, geração de alpha e desvio padrão, conseguimos medir se o papel está em movimento ou 

não. Buscamos adquirir os ativos no início do seu ciclo de momentum. 

Os limites de exposição a cada tipo de ativo e prazos são respeitados de acordo com os tipos de fundo, 

conforme Classificação ANBIMA de Fundos de Investimento, que pode ser encontrada no sítio: 

http://portal.anbima.com.br/fundos-de-investimento/nova-classificacao-de-fundos/Pages/default.aspx 

Para as carteiras de ativos judiciais, e portanto ilíquidas, o processo de seleção e compra de direitos 

creditórios é extremamente rigoroso, sendo realizado de forma individualizada e pormenorizada, ainda que 

tenham natureza judicial, de forma que vários fatores são analisados antes da compra dos ativos e no período 

de acompanhamento e cobrança, tais como: (i) as chances de êxito do ativo judicial, com análise detalhada 

seus possíveis desdobramentos sobpeadas com os riscos jurídicos encontrados em cada ativo; (ii) a solvência 

do devedor (em especial quando envolve ações judiciais contra entidades privadas), (ii) a repercussão geral 

da tese jurídicas discutida no ativo, (iv) o valor da condenação esperada, (v) o prazo estimado para 

pagamento, etc. . Estas informações, junto com eventuais outras que sejam relevantes para o caso em 

questão, são compiladas em um relatório interno a ser apresentado ao Comitê de Investimentos da Jus 

Capital, que possui o poder de decisão sobre os investimentos. Todas as análise e relatórios internos são 

ratificados por contratações externas, que analisam (i) os riscos jurídicos do ativo judicial, (ii) o valor 

envolvido e seus desdobramentos, (iii) possibilidade financeira do credor ceder sem que incorra em fraude, 

etc. 

 

5. DO CONTROLE DE RISCO 
 

É efetuada uma avaliação dos cenários macroeconômicos, do alinhamento das alocações ao perfil do 

cliente e dos Fundos da JUS CAPITAL pelo Comitê de Investimento, o que possibilita definir uma análise de 

http://portal.anbima.com.br/fundos-de-investimento/nova-classificacao-de-fundos/Pages/default.aspx
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conjuntura dos principais indicadores econômicos a ser efetuado com base em diversas fontes de informação 

de analistas próprios e/ou externos, bem como de consultorias financeiras ou jurídicas contratadas. 

O acompanhamento de riscos deve ser baseado em processos de acompanhamento, mensuração e 

mitigação dos riscos aos quais os fundos e carteiras estão vinculados, principalmente frente aos seguintes 

itens: 

- Segmentos de Aplicação; 

- Ativos específicos; e, 

- À própria mudança de perfil de risco do cliente. 

Os controles de riscos devem possibilitar definir quais são os elementos que compõe os riscos de 

mercado, crédito, de liquidez e operacional. 

 

5.1 RISCOS DE MERCADO 
 

A JUS CAPITAL é responsável pelo controle de risco baseado em metodologias de Volatilidade, Índice 

Sharpe, Alpha, Beta, Value at Risk (“VaR”) e Testes de Stress, conforme o caso. No caso de fundos líquidos, 

estes procedimentos serão aplicados rotineiramente às carteiras e à cada nova operação. 

O Stress Testing é baseado na perda máxima aceitável para o Fundo, de modo a evitar que o mesmo 

incorra em risco excessivo. Entende-se por risco excessivo a manutenção de posições em Carteira que gerem 

perdas em cenários extremos superiores aos limites preestabelecidos pela JUS CAPITAL para fundos líquidos. 

Os limites são estabelecidos como percentual do Patrimônio Líquido, bem como sobre os diferentes fatores 

de risco. 

O monitoramento do VaR fornece uma medida da pior perda esperada em ativo ou Carteira para um 

determinado período de tempo e um intervalo de confiança previamente especificado. Baseia-se no modelo 

paramétrico, com 97,5% de confiança e horizonte de 1 dia.  

Para os Fundos de Ações o limite de stress é estabelecido como percentual do patrimônio líquido, 

sendo equivalente a 150% do valor de Stress divulgado rotineiramente pela Administradora para o 

benchmark. O Value at Risk é calculado em relação ao benchmark e o limite é equivalente a 100% do VaR do 

benchmark calculado de forma absoluta. Na ausência de benchmark explícito em regulamento, o cálculo será 

feito com base no Ibovespa, no caso de renda variável, e CDI, no caso de renda fixa.  

Esses parâmetros podem ser alterados de acordo com mudanças estruturais no mercado, ou a 
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qualquer momento a critério do gestor. 

Nos casos de posições que ultrapassem seus limites, a responsabilidade deste controle e tomada de 

decisão para o reenquadramento é do responsável pelo cumprimento dos procedimentos e controles 

internos da JUS CAPITAL, que determina ao responsável pela gestão de recursos a compra ou venda de 

determinada quantidade de determinado ativo até o reenquadramento da carteira, conforme política de 

investimentos para cada cliente. 

Com a gestão de fundos de investimento, pretende-se que os administradores realizem controles 

adicionais de risco de crédito, de preço, de contraparte e de liquidez conforme Políticas de Suitability por 

cliente, orientações e parâmetros que podem ser fornecidos pela JUS CAPITAL, conforme citados acima. 

Para fundos de longo prazo com ativos ilíquidos, como “fundos de direitos creditórios de longo 

prazo“, os critérios de concentração e diversificação, serão estabelecidos individualmente. 

 

5.2 RISCOS DE CRÉDITOS 
 

É o risco decorrente da possibilidade de não pagamento, dos juros e/ou do principal pelos emissores 

ou contrapartes dos ativos e/ou operações que compõem as carteiras, que podem ocasionar, conforme o 

caso, a redução de ganhos ou até mesmo perdas patrimoniais para os envolvidos nos fundos, até o limite das 

operações contratadas. Em tese, o risco de crédito dos títulos públicos federais é menos que dos demais 

ativos financeiros.  

As carteiras sob administração da JUS CAPITAL utilizam pouco, ou nada, de derivativos como ativos. 

Os outros ativos diversificam-se entre: 

a. letras e certificados emitidos por bancos com rating, no mínimo, BB+/B; 

b. bonds e debêntures de empresas com, no mínimo, BBB-; e 

c. títulos de dívida soberana Brasileira,  

d. Direitos de crédito que resultem de ações judiciais em curso, que constituam seu objeto de litígio 

ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia, ou ainda em honorários judiciais 

decorrentes dessas ações judiciais 
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5.3 RISCO OPERACIONAL 
 

Os fundos estão sujeitos, ainda, a outros riscos que podem afetar adversamente o seu patrimônio, 

incluído, mas não limitado, ao risco legal de aplicação de leis ou regulamentação pouco claras, ao risco 

sistêmico que provem de ocorrências econômicas que podem afetar a estabilidade dos mercados financeiros, 

à eventual concentração de investimentos em determinado (s) emissor (es) e/ou setor (es), eventual 

divergência entre a avaliação estimada a teórica do preço dos ativos dos fundos e carteiras e os preços de 

mercado dos ativos quando de sua efetiva negociação. 

 

5.4 RISCO DE LIQUIDEZ 
 

O risco de liquidez consiste na possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos 

títulos integrantes da carteira dos Fundos, ou seja, na impossibilidade de negociação dos ativos pelo preço e 

no tempo desejados, resultando na dificuldade de cumprimento das obrigações correntes e/ou futuras do 

Fundo, dentro do prazo estabelecido no Regulamento e na regulamentação em vigor, sem afetar suas 

operações diárias ou incorrer em perdas significativas. Em tais situações, a gestora poderá se ver obrigada a 

aceitar descontos nos preços para negociar os ativos. As alterações das condições de liquidez podem, 

eventualmente, afetar o valor dos ativos, independentemente de serem alienados ou não. 

a)  CRITÉRIOS PARA O GERENCIAMENTO DO RISCO DE LIQUIDEZ  

A gestão de liquidez da JUS CAPITAL, de forma global, consiste em garantir que as fontes de recurso 

dos fundos de investimento por ela geridos são suficientes para fazer frente a suas respectivas despesas.  

A JUS CAPITAL tem como foco o investimento em ativos ilíquidos por natureza (causas judiciais) e, 

portanto, tem como estratégia de gerenciamento de liquidez (i) a segregação destes ativos em fundos 

fechados, onde os cotistas só podem resgatar suas cotas quando da liquidação do fundo e (ii) a manutenção 

de posições em ativos líquidos que sejam suficientes para fazer frente às despesas rotineiras do fundo.  

De acordo com previsão nos Regulamentos, nos fundos de investimento destinados à aquisição de 

direitos creditórios, havendo necessidade de liquidez, a JUS CAPITAL poderá alienar parte ou a totalidade dos 

ativos ilíquidos investidos pelo Fundo, observado que, nessas hipóteses, os recursos provenientes da 

alienação deverão ser destinados ao pagamento de encargos do fundo. 
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Adicionalmente, caso após o vencimento os fundos ainda detenham ativos ilíquidos na carteira, há a 

possibilidade de entrega dos ativos diretamente aos cotistas. Nos demais fundos de investimento (em geral, 

fundos de investimento multimercado), a política geral é manter aplicações nos seguintes ativos:  

• Títulos públicos federais;  

• Fundos referenciados no depósito interbancário – DI; e 

• Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos. 

Finalmente, os recursos eventualmente existentes em caixa destinam-se ao pagamento de despesas 

ordinárias e serão mantidos apenas em moeda corrente, poupança ou fundos de investimento referenciados 

DI, geridos por outras instituições que não a própria JUS CAPITAL. 

 

6. ABRANGÊNCIA 

 Os fundos geridos pela JUS CAPITAL são, em sua totalidade, fundos fechados, podendo ser 

exclusivos ou não. De toda forma, mesmo nos fundos não exclusivos, não há grande dispersão de cotistas. 

Os fundos de investimento multimercado da Jus Capital têm, via de regra, (i) um número de cotistas inferior 

a 20 ou (ii) são exclusivos.  

 Caso a JUS CAPITAL venha a gerir fundos de investimento abertos, os procedimentos serão 

descritos abaixo:  

- Cotização dos Fundos de Investimento ou Fundos de Investimento em Cotas;  

- Cotização dos Fundos de Investimento Investidos;  

- Histórico de um ano dos valores de aplicação e de resgate;  

- Tipificação dos ativos financeiros (títulos públicos, ações, CDBs, Debêntures, Futuros, Opções, etc.);  

- Histórico de variação do Patrimônio Líquido;  

- Posição de ativos em garantia; e 

- Composição do passivo – concentração e dispersão dos cotistas. 
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  7. CRITÉRIOS PARA O CONTROLE DE LIQUIDEZ DE CARTEIRAS 
  

 O controle e monitoramento da análise e liquidez dos ativos dos Fundos de Investimentos 

geridos pela JUS CAPITAL, são efetuados individualmente por ativo, com periodicidade mínima trimestral, de 

acordo com as definições estipuladas neste Manual.   

 No caso de ativos judiciais, o advogado responsável por cada ativo judicial fará relatórios 

periódicos para informar a atualização processual, bem como apurar os riscos de liquidez dos Fundos de 

Investimento.   

 Os demais ativos (recursos disponíveis) serão investidos nas modalidades especificadas no item 

2 acima, com liquidez condizente com a previsão de gastos correntes dos fundos. 

  Caso a JUS CAPITAL venha a gerir fundos abertos, observará os seguintes parâmetros de 

controle de liquidez, com base no volume médio negociado dos ativos e a quantidade de dias necessários 

para liquidar cada posição: 

• Ativos ilíquidos: são aqueles cuja zeragem da posição leva mais de 5 (cinco) dias úteis, 

considerando 30% (trinta por cento) do volume médio negociado;   

• Ativos Super Líquidos: são aqueles cuja zeragem da posição leva apenas 1 (um) dia útil, 

considerando 30% (trinta por cento) do volume médio negociado; 

• Volume Médio Negociado: para definição do volume médio negociado, usamos o menor valor 

entre o volume médio negociado no período de 10 (dez) e 30 (trinta) dias; 

• Volume máximo Diário: Para os negócios em qualquer ativo, o volume máximo negociado diário, 

permitido pela política interna de liquidez é de 30%(trinta por cento) do Volume médio negociado; e 

• Para os ativos utilizados como margem, ajustes e garantia Os ativos depositados como garantia 

ou margem terão seu prazo de venda a contar da data de liquidação das demais posições do Fundo, quando 

esses deverão ser liberados.  

  

8. GERENCIAMENTO DA LIQUIDEZ DA CARTEIRA 

  A JUS CAPITAL procederá continuamente ao gerenciamento de Liquidez das carteiras dos Fundos 

de Investimento, mitigando a possibilidade de ocorrência de dificuldades de honrar compromissos e/ou de 

desenquadramento de liquidez do Fundo. 

 A avaliação da liquidez dos ativos judiciais (ilíquidos) basear-se-á na avaliação de riscos e chances 

de êxito feita pelo advogado que conduz o caso.  

 A liquidez dos demais ativos será avaliada individualmente por grupo de ativo, com 

periodicidade mínima semanal, conforme o número de dias necessários para liquidar dada posição. De modo 
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geral, serão feitas aplicações em ativos que possuam alta liquidez. 

 Entretanto, em condições de estres, a JUS CAPITAL poderão se ver obrigada a aceitar descontos 

nos preços para negociar os ativos. As alterações das condições de liquidez podem, eventualmente, afetar o 

valor dos ativos, independentemente de serem alienados ou não. 

Os investimentos da carteira do fundo podem resultar em perdas, incluindo a perda total do capital 

investido. Neste caso, os cotistas poderão ser solicitados a aportar recursos adicionais no Fundo, para fazer 

frente às despesas e encargos.  

A JUS CAPITAL Informará imediatamente ao administrador casos excepcionais de iliquidez dos ativos 

financeiros componentes da carteira de eventuais fundos abertos que porventura venham a ser geridos pela 

JUS CAPITAL, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez então existente, 

ou que possam implicar em alteração do tratamento tributário do fundo ou do conjunto dos cotistas, em 

prejuízo destes últimos.  

 

9. RISCO DE LIQUIDEZ ESTRESSADO 
 

A existência de uma condição de estresse é determinada levando-se em consideração o maior valor 

resgatado nos últimos 12 meses, o patrimônio médio dos últimos 12 meses e uma variação na cota com dois 

desvios-padrão.  

A métrica será somar o quociente do maior valor resgatado (12 meses) sobre o patrimônio líquido 

médio (12 meses) com o módulo da variação da cota do fundo com dois desvios-padrão. O resultado será 

aplicado em duas condições:  

1. Para fundos de investimentos classificados como multimercado, dívida externa, renda fixa, 

referenciado e curto prazo: caso o resultado fique acima de 5% do patrimônio líquido atual (na data de 

avaliação), o fundo será levado para avaliação do Diretor de Risco.  

2. Para Fundos de Ações: caso o resultado fique acima de 10% do patrimônio líquido atual (na data 

de avaliação), o fundo será levado para avaliação do Diretor de Risco.  

 

10. COTIZAÇÃO DO FUNDO 

 Os Fundos têm sua cotização de acordo com o que consta no seu Regulamento. Caso fique 

desenquadrado, o Gestor tomará as medidas necessária para adequar a liquidez da carteira.   
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11.PERFIL DO PASSIVO DOS FUNDOS 

 O passivo dos fundos é composto por encargos como despesas de custódia, auditoria, taxa de 

administração, entre outros, além de pagamento de resgates e compras de ativos.  

 

12. DOS PROCESSOS DE SELEÇÃO DE SERVIÇOS 
 

A JUS CAPITAL tem como regras internas para seleção de prestadores de serviços as seguintes: 

a) Toda contratação de serviços de terceiros deve ser formalizada pela assinatura de proposta 

de prestação de serviços ou de um contrato assinado por pelo menos um diretor da JUS CAPITAL autorizado; 

b) As empresas prestadoras de serviços deverão ser legalmente constituídas e ter comprovada 

idoneidade e capacidade técnico-econômica e administrativo-trabalhista para assunção das 

responsabilidades contratuais; 

c) Todo contratado de prestação de serviços eventual ou permanente, deverá conter a 

assinatura do responsável pelo prestador de serviços; 

d) O início das atividades das prestadoras de serviços, devem estar vinculadas a formalização 

da contratação dos serviços; e 

e) As empresas prestadoras de serviços não poderão em nenhuma hipótese, subcontratar a 

totalidade dos serviços. 

 

12.1. DA ESCOLHA DE SOCIEDADE CORRETORA E DISTRIBUIDORA DA DTVM 
 

Na escolha de corretoras e distribuidoras, o objetivo é conseguir o melhor serviço aliado à solidez e 

expertise da corretora. 

Os Gestores deverão analisar os seguintes critérios de avaliação: 

a) Solidez financeira, tradição e o código de ética da instituição; 

b) Qualidade na execução das ordens (rapidez na confirmação e baixo nível de erros); 

c) Participação da corretora no ranking da BOVESPA e BM&F, entre outros; e 
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d) Menores spreads. 

 

12.2. DA AVALIAÇÃO DO AGENTE CUSTODIANTE 
 

Para a contratação e manutenção do agente custodiante responsável pelos fluxos de pagamentos e 

recebimentos relativos às operações realizadas no âmbito dos segmentos de renda fixa e variável, se 

observará: 

a) Transparência das informações prestadas; 

b) Fornecimento de relatórios; 

c) Qualidade da equipe técnica; 

d) Gerenciamento de risco; e 

e) Cumprimento da Política de Investimentos; 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Os gestores responsáveis pelos fundos e carteiras, em conjunto com o Comitê Estratégico, deverão 

observar a legislação vigente e as diretrizes emanadas nesta Política de Decisão de Investimentos, zelando 

pela promoção de elevados padrões éticos nas operações e controle de recursos dos fundos e carteiras, 

cabendo também ao Responsável pelo Compliance acompanhar a aderência da gestão de recursos à 

regulamentação em vigor e a presente Política de Investimentos. 

A vigência da presente Política será até 30 de junho de 2017, devendo ser revista e revisada 

anualmente pelos gestores dos recursos dos fundos e carteiras e cumprida a legislação pertinente a matéria. 

 

____________________________________________ 

JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 
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