
Precatório MB
Dívida Pública do Estado de São Paulo

Valor da unidade (MBPRK01):     R$ 100,00

UNIDADES DO PRECATÓRIO

DURAÇÃO

RETORNO (em 2 anos)

PRAZOS

TAXAS

Prazo para recebimento:  Entre 24 e 36 meses (com possibilidade de venda para o Mercado Bitcoin a qualquer momento)

Prazo para recompra:      Imediatamente

Valor da unidade (MBPRK01) ao final do período (cenário conservador) R$ 136

Valor da unidade (MBPRK01) ao final do período (cenário favorável):  R$ 156  

Condições da recompra:      R$ 100,00 por unidade e sem taxas adicionais

A MB Digital Assets (MBDA) é a unidade de negócios do Mercado Bitcoin que desenvolve ativos digitais com lastro em ativos reais 
(non-security assets) ou em valores mobiliários (security assets). Nesta oportunidade, disponibilizamos a possibilidade de adquirir 
unidades (frações) de precatório do Governo do Estado de São Paulo (MBPRK01) de forma democratizada, com retornos acima de 15% 
ao ano e previsão de pagamento até 2021.

Através dos ativos digitais listados pela MB Digital Assets, você pode adquirir uma fração do ativo indicado na venda. Assim, no caso 
deste precatório, cada unidade (MBPRK01) representa 0,0083% do precatório.

Além de seguro e baseado em um ativo real, ele oferece retornos superiores à poupança e ainda existe a possibilidade de vender sua 
posição ao Mercado Bitcoin a qualquer momento.

Fluxo da Operação

Oportunidade

AQUISIÇÃO 
Adquirimos o precatório com 
desconto em relação ao valor 

total de recebimento.

NEGOCIAÇÃO
Possibilidade de vender 

sua parte do precatório a 
qualquer momento.

PAGAMENTO
Após o recebimento da 

quantia devida, os valores em 
reais serão pagos aos 
titulares das unidades.

VENDA AOS
CLIENTES

Oferecemos unidades do 
precatório (MBPRK01) para 

nossos clientes.

Número do Processo: 0407495-81.1994.8.26.0053

Negociação em mercado secundário: Executada: 0,30% Executadora: 0,70% 

Conforme o caso, as demais taxas do Mercado Bitcoin podem ser aplicadas.

  

Características Principais Riscos

Saiba quem está por trás

O Mercado Bitcoin é hoje a empresa de criptoativos mais segura e com maior liquidez da América Latina. Com cerca 
de 1,5 milhão de clientes e mais de 8 bilhões de reais negociados, a empresa está transformando a relação das 
pessoas com o dinheiro e busca elevar a experiência de quem vivencia essa revolução, entregando o melhor serviço 
de negociação de ativos digitais com liberdade e credibilidade.

Dúvidas

Acesse nossa seção de perguntas frequentes para explorar outros aspectos dessa oportunidade ou envie um email para precatorio@mercadobitcoin.com.br

Retorno Cenários de Retorno

Meses

O cenário favorável reflete a possível alteração da regra para atualização do valor de precatório, 
que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Caso a regra seja alterada, o índice 
IPCA-E é aplicado para atualizar o valor do precatório no período que compreende 2009 a 2015, 

aumentando o retorno total da oportunidade.

Início: Julho, 16. 14:00 (Horário Brasília) 

Final: Agosto, 16. 23h59 (Horário Brasília)

O Estado de São Paulo pode atrasar o pagamento e/ou não realizar o pagamento 
do precatório, o que poderá impactar a estrutura de retorno da oportunidade. 
 
O proprietário original do precatório pode ter dívidas em seu nome, o que poderá 
impactar no valor total do precatório disponível para os investidores. Esse risco é 
mitigado através da verificação realizada em órgãos especializados e certidões 
negativas de débitos.

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

Como especialista na originação e manutenção de precatórios, a Hurst Capital 
adota as melhores práticas jurídicas e tecnológicas para mitigar os possíveis 
riscos em torno do precatório. Com seus mais de 45 milhões de precatórios 
adquiridos nos últimos 2 anos e 15 anos em média de experiência entre seus 
sócios, a auditoria legal, técnica e financeira (due diligence) do precatório é 
sempre acompanhada de dupla verificação externa realizada pelos melhores 
escritórios de advocacia e profissionais do setor. Fundada em 2017, a Hurst Capital 
é uma empresa de investimento em ativos reais. Com tecnologia proprietária para 
otimizar, automatizar e realizar a originação e auditoria (due diligence) de ativos 
judiciais, já adquiriu mais de R$ 45 milhões em precatórios e possui mais de 2.500 
clientes satisfeitos no Brasil.


