
Precatório MBPRK04 

O MBPRK04 representa contrato de sub-cessão parcial de cinco 
precatórios do Estado do Rio de Janeiro, que podem ser adquiridos 
conjuntamente, diminuindo o risco da operação e aumentando a 
diversificação entre ativos.

O valor total dos cinco precatórios é de aproximadamente R$ 14.037.572. 
Esse valor é dividido da seguinte forma:

Foram gerados 102.086 MBPRK04, sendo que cada unidade de MBPRK04 representa 0.000979% dos precatórios 
estaduais. Dessa forma, cada token apresenta o valor de R$ 137,50, que é o valor atualizado dos precatórios dividido pelo 
número de tokens gerados. Os detentores originais dos tokens concederam desconto para comercializá-los na 
plataforma, definindo o preço inicial de R$100, que pode variar para baixo ou para cima, nas negociações subsequentes, 
à critério dos detentores atuais. Para fins de ilustração, a tabela abaixo, com data-base de 24 de Setembro de 2019, 
apresenta quais os retornos esperados em função da quantidade de meses até a liquidação da dívida. 

Oportunidade

Pagamentos ao longo do tempo*

No cenário de negociação a R$100, portanto, teríamos expectativa de retornos esperados de 16,26% ao ano, considerando o caso 
base de que o precatório #1 será pago em 5 meses e os outros 4 precatórios serão pagos em 39 meses*.

Além disso, será possível negociar o MBPRK04 assim que houver o lançamento da negociação livre (mercado secundário) na 
plataforma, previsto para primeira quinzena de outubro.

MBPRK04 

TIPO NATUREZA
N° PROCESSO 

DO PRECATÓRIO
N° PROCESSO 

DE ORIGEM
VALOR DE FACE

ATUALIZADO
DATA DA

ATUALIZAÇÃO
PAGAMENTO 

ESTIMADO*PRECATÓRIO

COMPOSTO POR CINCO PRECATÓRIOS

PREÇO DE 
COMPRA 

DO TOKEN*

VALOR
INICIAL

Retorno em função do preço 
de compra do token (% a.a.)

150,00
140,00
130,00
120,00
110,00
100,00
90,00

0.54%
3.00%
5.73%
8.80%
12.27%
16.26%
20.92%

0.97%
3.07%
5.39%
7.97%
10.87%
14.18%
17.99%

1.28%
3.11%
5.13%
7.36%
9.85%
12.68%
15.91%

100,00 16.26% 14.18% 12.68%

Cenário de pagamento (meses)

39 meses 45 meses 51 meses

R$ 14.037.572,43

*veja qual o 
retorno esperado 

segundo os 
preços ao lado.

TOTAL DOS CINCO PRECATÓRIOS (em Agosto de 2019)

#1

#2

#3

#4

#5

Estado RJ

Estado RJ

Estado RJ

Estado RJ

Estado RJ

Honorários
Contratados

2016.03307-4 0031122-39.1994.8.19.0001 R$ 2.048.159,85

R$ 3.382.624,44

R$ 3.275.077,45

R$ 1.365.295,45

R$ 3.966.415,24

Agosto-2019 2020

2022

2022

2022

2022

Agosto-2019

Agosto-2019

Agosto-2019

Agosto-2019

0086562-25.1991.8.19.0001

0086562-25.1991.8.19.0001

0086562-25.1991.8.19.0001

0086562-25.1991.8.19.0001

2019.04773-4

2019.04262-7

2019.04736-0

2019.04656-8

Honorários
Contratados

Honorários
Contratados

Honorários
Contratados

Alimentar

Adquiriu o Precatório

Após 5 meses Após 39 meses

Pagamento do
#1 Precatório

Pagamento dos
Precatórios

restantes

#1

#5

#4

#3

#2



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*

*As estimativas de retorno, elaboradas com base nas informações disponíveis ao tempo do lançamento da 
oportunidade e baseadas no valor inicial determinado pelo detentor do ativo e nas regras de correção previstas 
no precatório, são ilustrativas e não constituem garantia por parte do Mercado Bitcoin.

Fluxo da Operação

Assim que qualquer pagamento de precatório for recebido, será divulgada uma ordem de recompra automática da proporção 
do MBPRK04 a ser liquidada, conforme cálculos que serão publicados previamente, em um processo tradicionalmente 
conhecido como ‘queima de tokens’.

Funcionamento do MBPRK04

CESSÃO 
O proprietário define o preço

inicial e do desconto justo 
para negociação.

GERAÇÃO
Criamos o token MBPRK04, 

que representa os contratos 
de sub-cessão dos 

precatórios estaduais.

NEGOCIAÇÃO
Os clientes poderão 

negociar seus tokens no 
mercado secundário.

PAGAMENTO
Após o recebimento da 

quantia devida, os valores 
líquidos em reais serão pagos 

aos titulares de tokens.

VENDA AOS
CLIENTES

Serão disponibilizadas 
unidades do MBPRK04 para 
negociação na plataforma 

do MB.

VALOR INICIAL A SOMA É O
VALOR RECEBIDO

AO FINAL

DESCONTO

JUROS & 
CORREÇÃO

Valor estimado da unidade (MBPRK04): R$ 100

VALOR INICIAL

RETORNO*

PRAZOS

TAXAS

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

PRAZO PARA RECEBIMENTO

TAXAS

Características*

Principais Riscos

O Estado do Rio de Janeiro 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)

Os retornos são uma combinação de um desconto justo na compra do precatório, 
correção monetária e juros definidos por lei e/ou decisão judicial.

TOKENIZAÇÃO

Utilizamos o blockchain do Ethereum para gerar os tokens representativos de 
contrato de sub-cessão parcial de cinco precatórios estaduais. Os tokens e 
Contrato Inteligente podem ser visualizados neste link: 
https://etherscan.io/dapp/0x32027eaefb9516bd2a204eba77c8bc5e5cc251ba

O caso base é de que o precatório #1 será pago em 5 meses e os
outros 4 precatórios serão pagos em 39 meses*. 

TOKENIZAÇÃO


