
Invista agora1Fale com a Coinext

Aporte mínimo
R$ 10.000,00

Prazo
24 meses

Tipo de risco 
Judicial Público

Tipo 
Ativo Judicial

Local 
São Paulo, Brasil

19,94%  A.A. 

PRECATÓRIOS ESTADUAL
SP #01/2022

A Coinext, em parceria com a Hurst Capital S.A (“Hurst”) e Precatórios do Brasil Ltda. (“Precatórios do Brasil”), empresa de originação 

de precatórios pertencente ao grupo econômico da Hurst Capital, disponibilizará aos investidores oportunidade de investimento em 

precatório estadual alimentar de São Paulo, cuja negociação e aquisição se deu por meio de originadores parcerios da Precatórios do Brasil 

e o direito de venda de tais ativos foi repassado à Coinext.

O objetivo desta operação é antecipar o recebimento do precatório por meio da realização de acordo com o Estado de São Paulo para 

recebimento de 60% do valor total do precatório.

Antes de adquirir os ativos os créditos e os respectivos cedentes foram auditados por meio de uma Due Diligence (auditoria) que envolve:

a) análise jurídica (processual e de mérito); 

b) análise do procedimento para realização de acordos; 

c) atualização dos valores de acordo com os critérios legais aplicáveis; e

d) análise dos cedentes

Sumário de investimento

Por que gostamos dessa oportunidade?

.  Rentabilidade

A operação possui uma taxa interna de retorno esperada de 

188,3% CDI, sendo considerada uma ótima relação de risco/

retorno.

.  Precatórios Fora da EC 113/2021 (antiga PEC 23/2021)

Por ser uma carteira de precatórios pequenos para realização de 

acordo com o Estado de São Paulo, o investimento é estruturado 

e adquirido já contemplando o “pior cenário” da EC (realização de 

acordo).

.  Due Diligence

A aquisição do precatório estadual de São Paulo foi realizada 

pelo time especializado da Precatórios do Brasil.

.  Excelente para Construção de Patrimônio

O precatório é corrigido monetariamente e acrescido de juros 

pela taxa SELIC,   que   no   longo   prazo   tende   compensar   

variações   na   inflação   e remunerar o capital.

https://coinext.com.br/cadastro
https://coinext.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new
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Aporte mínimo
R$ 10.000,00

Prazo
24 meses

Tipo de risco 
Judicial Público

Tipo 
Ativo Judicial

Local 
São Paulo, Brasil

19,94%  A.A. 

PRECATÓRIOS ESTADUAL
SP #01/2022

Retorno da Operação

Fluxo da Operação

É importante avaliar o investimento além da TIR (taxa interna de retorno). Para auxiliar nesta tomada de decisão, elaboramos um gráfico 

que simula o investimento   em   cada   um   dos   cenários   estimados   (Pessimista,   Base   e Otimista).

Nos termos do fluxograma abaixo, a Precatórios do Brasil se habilitará no processo que originou o crédito como cessionária e submeterá 

pedido de acordo para a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, aguardando a finalização   do   acordo   para   recebimento   de   60%   

do   valor   de   face   do precatório atualizado pelo Estado de São Paulo.

Aquisição
Adquirimos o(s) direito(s) com deságio em relação 
ao valor de face. 

Habilitação
Nós habilitamos como cessonária no processo 
judicial do crédito.

Acordo
Submetemos o pedido de acordo perante a 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo ("PGE")

Pagamento
O Estado de São Paulo realiza o pagamento do 
título. 

Distribuição
Os valores recebidos serão distribuidos aos 
investidores.

1

2

2

3

4

R$10.000,00

Pessimista OtimistaBase

R$14.385,71 R$12.135,14R$14.399,92

Cenário Pessimista: Note que, apesar de a TIR cair, o múltiplo sobre o capital é maior.

https://coinext.com.br/cadastro
https://coinext.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new


Invista agora3Fale com a Coinext

Aporte mínimo
R$ 10.000,00

Prazo
24 meses

Tipo de risco 
Judicial Público

Tipo 
Ativo Judicial

Local 
São Paulo, Brasil

19,94%  A.A. 

PRECATÓRIOS ESTADUAL
SP #01/2022

O valor de face do precatório é corrigido pela taxa SELIC, que, somada ao deságio, formam a rentabilidade total da operação.

Interesses alinhados

A taxa de performance da originadora dos ativos, a Precatórios do Brasil, depende   da   entrega   de   uma   rentabilidade   nominal   (TIR)   

ao   investidor superior a 15%a.a. para ser paga.

Diligência jurídica 

O processo de Due Diligence foi conduzido pelo time de especialistas da Precatórios do Brasil  antes da compra do ativo. 

Precatórios do Brasil como depositária dos direitos creditórios.

 

A   Precatórios   do   Brasil   prestará   o   serviço   de   depósito   dos   direitos creditórios, incluindo o requerimento de levantamento do 

depósito quando do   pagamento   dos   precatórios   perante   o   Poder   Judiciário   ou   qualquer entidade devedora.

Precatório em seu nome 

Caso ocorra qualquer evento que prejudique a nossa relação de confiança, o investidor   poderá   receber   a   fração   ideal   do   precatório   

em   seu   nome, habilitando-se diretamente no processo. Existem custos de cartório e de advogados para a realização da substituição do 

credor.

Forma de pagamento 

A realização da cessão do precatório pode ocorrer de forma parcelada e eventualmente após a finalização da captação pela plataforma.

Como Funciona o Retorno da Operação?

Detalhes da Operação

0027088-83.2002.8.26.0053 

Nº do Processo

Ativos da Operação

Valor de Face Líquido

R$ 400.000,00

https://coinext.com.br/cadastro
https://coinext.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new
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Aporte mínimo
R$ 10.000,00

Prazo
24 meses

Tipo de risco 
Judicial Público

Tipo 
Ativo Judicial
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São Paulo, Brasil

19,94%  A.A. 

PRECATÓRIOS ESTADUAL
SP #01/2022

Riscos - O que você deve considerar?

• Demora 

Embora o Estado de São Paulo não consiga deixar de pagar a dívida, ela pode   ser   protelada   e   pode   haver   demora   na   realização   dos   
acordos, pagamentos ou nos repasses pelos tribunais de justiça.

Mitigante: Historicamente o Estado de São Paulo paga os acordos realizados em dia.

• Alteração de Cálculo 

A forma de cálculo de atualização do valor do precatório pode ser alterada pelos tribunais superiores (STJ e STF) ou alterações legislativas.

Mitigante: A última alteração legislativa é recente (EC 113/2021), de modo que as chances de novas alteração são remotas. Alterações 
na legislação são   de   difícil   aprovação   pois   exigem   emendas   à   constituição   e   estão sujeitas ao controle de constitucionalidade.

• Fraude e Dívida dos Cedentes 

Como se trata de ativo sem custódia, há o risco de o cedente negociar o ativo em fraude com terceiros.

Mitigante: Due Diligence interna, registro do contrato de cessão em cartório para   garantir   validade   contra   terceiros   e   habilitação   de   

advogados   no processo.

Modelos financeiros

TRI

Múltiplo

% CDI

PERÍODO ESPERADO

RECEBIMENTO MENSAIS

LONGO MENSAIS

16,91%

1,44

150,8%

28

28

19,94%

1,44

188,3%

24

24

22,80%

1,21

215,3%

15

15

MODELOS VAREJO

PESSIMISTA BASE OTIMISTA

https://coinext.com.br/cadastro
https://coinext.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new
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Aporte mínimo
R$ 10.000,00

Prazo
24 meses

Tipo de risco 
Judicial Público

Tipo 
Ativo Judicial
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São Paulo, Brasil

19,94%  A.A. 

PRECATÓRIOS ESTADUAL
SP #01/2022

A  apresentação   foi   preparada  pela  Precatórios  do  Brasil   e  pela  Coinext apenas   com   o   propósito   informativo,   não   sendo   de   
forma   alguma   uma oferta vinculante. Todas as condições e termos da Operação são definidos no Instrumento Particular de Aquisição de 
Direito Creditório a ser assinado entre o investidor e a Coinext, por sua conta e ordem, considerando que a Coinext recebeu os direitos de 
venda dos direitos creditórios da Precatórios do Brasil. A Operação descrita nesta página é de aquisição direta de direitos creditórios, de 
modo que esses direitos podem ser posteriormente cedidos de forma fracionada.  

Esta página não constitui oferta pública de valor mobiliário, sendo que não é necessário   nenhum   registro   da   operação   na   CVM,   
uma   vez   que   direito creditório judicial não consta no rol taxativo de valor mobiliário nos termos da Lei nº 6.385/76. A rentabilidade 
esperada advém única e exclusivamente do reajuste definido em lei (SELIC) aplicado sobre o valor de compra com deságio,   portanto,   não   
há:   (i)   qualquer   esforço   de   captação   para empreendimento   comum;   nem   (i)   rendimento   que   advém   de   qualquer esforço de 
empreendedor e/ou de terceiros. A Precatórios do Brasil e a Coinext não se comprometem com a exatidão das informações e previsões
fornecidas aqui, nem tampouco a atualizar a apresentação, podendo alterar seu conteúdo sem aviso prévio.  

A Precatórios do Brasil e a Coinext não dão declarações ou garantias de que as   informações   contidas   nesta   apresentação   ou   a   própria   
apresentação estão   completas   ou   precisas,   nem   por   nenhuma   omissão   nesta apresentação ou em qualquer comunicação oral 
transmitida ao receptor ao longo   de   sua   análise.   Esta   apresentação   inclui   algumas   declarações, estimativas e projeções. Estas 
declarações, estimativas e projeções refletem premissas   da   Precatórios   do   Brasil,   da   Coinext   e   de   terceiros,   e   estão sujeitas a 
incertezas e contingências econômicas, mercadológicas e dos direitos creditórios, cedente e entidade devedora, a maioria das quais está
fora do controle da Precatórios do Brasil. As previsões e o resultados podem divergir do previsto e estas divergências podem ser 
significativas. 

Disclaimer

Até 15% a.a. Até R$35 mil

15% a 25% a.a. + de R$35 mil

25% a 30% a.a.

+30% a.a.

0% 0%

20% 20%

35%

45%

RENTABILIDADE VALORTAXA ALIQUOTE

Custos e Fees

*As rentabilidade aplicadas são liquídas de todas as taxas da Hurst, mas não são líquidas do IR.

https://coinext.com.br/cadastro
https://coinext.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new
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R$ 10.000,00

Prazo
24 meses

Tipo de risco 
Judicial Público

Tipo 
Ativo Judicial

Local 
São Paulo, Brasil

19,94%  A.A. 
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O conteúdo ainda não é, nem contém qualquer recomendação, indicação e/ou   aconselhamento   de   investimento,   sendo   de   única   e   
exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. A Precatórios do Brasil e a Coinext não garantem o pagamento por parte 
do devedor e eximem-se de   qualquer responsabilidade, direta   ou  indireta,  por  todos  e  quaisquer prejuízos decorrentes de operações 
realizadas com base nas informações aqui  previstas,  notadamente  relacionadas  à  decisão  de  investimento do cliente.   Caso   algum   
investidor   decida   investir   em   direitos   creditórios judiciais, como todo e qualquer investimento, o investimento em direitos creditórios   
apresenta   riscos   e   possibilidade   de   perdas   patrimoniais   que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de
investimento. Portanto, uma decisão de investimento em direitos creditórios judiciais requer experiência e conhecimentos específicos que 
permitam ao investidor   uma   análise   detalhada   da   saúde   financeira   do   devedor,   do mercado de direitos creditórios judiciais e os 
riscos inerentes aos direitos creditórios   disponibilizados,   já   que   podem,   inclusive,   ocasionar   a   perda integral do valor investido.  
Recomenda-se   que   os   interessados   em   investir   em   direitos   creditórios judiciais consultem seus advogados, contadores, consultores 
financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação ao perfil de investimento, dos 
riscos inerentes ao negócio com direitos creditórios.

O conteúdo ainda não é, nem contém qualquer recomendação, indicação e/ou   aconselhamento   de   investimento,   sendo   de   única   
e   exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. A PBR não garante o pagamento por parte do devedor e exime-se de 
qualquer responsabilidade, direta ou indireta, por todos e quaisquer prejuízos decorrentes de operações realizadas   com   base   nas   
informações   aqui   previstas,   notadamente relacionadas à decisão de investimento do cliente. Caso algum investidor decida   investir   em   
direitos   creditórios   judiciais,   como   todo   e   qualquer investimento,   o   investimento   em   direitos   creditórios   apresenta   riscos   e
possibilidade   de   perdas   patrimoniais   que   devem   ser   cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. 
Portanto, uma decisão de investimento em direitos creditórios judiciais requer experiência e   conhecimentos   específicos   que   permitam   
ao   investidor   uma   análise detalhada   da   saúde   financeira   do   devedor,   do   mercado   de   direitos creditórios   judiciais   e   os   riscos   
inerentes   aos   direitos   creditórios disponibilizados,  já que podem, inclusive, ocasionar  a perda integral do valor investido. 

Recomenda-se   que   os   interessados   em   investir   em   direitos   creditórios judiciais consultem seus advogados, contadores, consultores 
financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação ao perfil de investimento, dos 
riscos inerentes ao negócio com direitos creditórios.

https://coinext.com.br/cadastro
https://coinext.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new

