
Dúvidas CMDR – REAG 
 
 
1. O advogado do credor pode preencher a assinar os documentos por ele 
com procuração? Caso positivo existe alguma procuração específica? Caso 
positivo, é possível disponibilizar no site ou para a CMDR? 
 
R: Sim. A procuração pode ser simples (particular e com reconhecimento de 
firma). Caso os dados para contato a serem inseridos na Ficha Cadastral sejam 
dos advogados, referidos dados precisam constar na procuração para que a 
REAG aceite.  
 
2. A abertura de conta tem custo? Além disso, tem custo para manter a 
conta? 
 
R: Os credores que receberem as cotas do Fundo de Investimento Imobiliário 
(“FII”) não precisam abrir uma nova conta para receber suas cotas, devem 
apenas efetuar seu cadastro completo junto à REAG acessando o 
https://reagdtvm.com.br/credores-cmdr/,  Contudo, ressalte-se que a 
manutenção do FII tem custos que deverão ser rateados entre os cotistas, 
conforme consta no Capítulo XI do Regulamento do FII. 
 
3. Sobre as “Informações Bancárias”: existe espaço para preenchimento de 
duas contas. E se o investidor tiver mais de duas contas (considerando que só 
existe espaço para duas contas na Ficha Cadastral)? 
 
R: O investidor pode escolher as duas contas que mais usa ou inserir apenas a 
principal.  
 
4. Sobre a “Situação Financeira e Patrimonial”: precisa estar de acordo com 
o Imposto de Renda Pessoa Física (“IRPF”)? E se o investidor for isento de 
declarar? 
 
R: Precisa estar de acordo com IRPF. Caso o investidor seja isento de declarar 
IRPF, não tendo imóveis ou outros bens, basta marcar um X no campo de 
isenção de IR 
 
5. Sobre as “Outras Informações”, item 1: função pública relevante seria 
qualquer função pública? 
 
R: Com base Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.978 de 23 de janeiro de 
2020. Função Pública Relevante trata-se da função exercida pelas Pessoas 
Politicamente Expostas, a saber: 
 



“Art. 27. As instituições mencionadas no art. 1º devem implementar 
procedimentos que permitam qualificar seus clientes como pessoa 
exposta politicamente. 
 
§ 1º Consideram-se pessoas expostas politicamente: 
I - os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e 
Legislativo da União; 
 
II - os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União, de: 
 
a) Ministro de Estado ou equiparado; 
b) Natureza Especial ou equivalente; 
c) presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da 
administração pública indireta; e 
d) Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS), nível 6, ou 
equivalente; 
 
III - os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal 
Federal, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais Federais, dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, dos Tribunais Regionais Eleitorais, do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da 
Justiça Federal; 
 
IV - os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o 
Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, 
o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, 
os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores Gerais de 
Justiça dos Estados e do Distrito Federal; 
 
V - os membros do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral e 
os Subprocuradores-Gerais do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas da União; 
 
VI - os presidentes e os tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de 
partidos políticos; 
 
VII - os Governadores e os Secretários de Estado e do Distrito Federal, 
os Deputados Estaduais e Distritais, os presidentes, ou equivalentes, de 
entidades da administração pública indireta estadual e distrital e os 
presidentes de Tribunais de Justiça, Tribunais Militares, Tribunais de 
Contas ou equivalentes dos Estados e do Distrito Federal; e 
 
VIII - os Prefeitos, os Vereadores, os Secretários Municipais, os 
presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública 
indireta municipal e os Presidentes de Tribunais de Contas ou 
equivalentes dos Municípios. 



 
§ 2º São também consideradas expostas politicamente as pessoas que, no 
exterior, sejam: 
 
I - chefes de estado ou de governo; 
 
II - políticos de escalões superiores; 
 
III - ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores; 
 
IV - oficiais-generais e membros de escalões superiores do Poder 
Judiciário; 
 
V - executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou 
 
VI - dirigentes de partidos políticos. 
 
§ 3º São também consideradas pessoas expostas politicamente os 
dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional 
público ou privado. 
 
§ 4º No caso de clientes residentes no exterior, para fins do disposto no 
caput, as instituições mencionadas no art. 1º devem adotar pelo menos 
duas das seguintes providências: 
 
I - solicitar declaração expressa do cliente a respeito da sua qualificação; 
 
II - recorrer a informações públicas disponíveis; e 
 
III - consultar bases de dados públicas ou privadas sobre pessoas 
expostas politicamente. 
 
§ 5º A condição de pessoa exposta politicamente deve ser aplicada pelos 
cinco anos seguintes à data em que a pessoa deixou de se enquadrar nas 
categorias previstas nos §§ 1º, 2º, e 3º. 
 
§ 6º No caso de relação de negócio com cliente residente no exterior que 
também seja cliente de instituição do mesmo grupo no exterior, 
fiscalizada por autoridade supervisora com a qual o Banco Central do 
Brasil mantenha convênio para troca de informações, admite-se que as 
informações de qualificação de pessoa exposta politicamente sejam 
obtidas da instituição no exterior, desde que assegurado ao Banco Central 
do Brasil o acesso aos respectivos dados e procedimentos adotados.” 

 
6. Sobre as “Outras Informações”, item 2: seria relacionamento com 
qualquer agente público? 



 
R: Apenas o relacionamento com Pessoas Politicamente Expostas, nos termos 
do item anterior. 
 
7. O que é NIF? 
 
R: Trata-se do Número de Identificação Fiscal. Aplicável apenas para 
investidores com domicílio em outros países (“INR”). 
 
8. Sobre a “Identificação do Perfil do Investidor”, item 3: quando questiona 
sobre o patrimônio utilizado para investimentos. Para quem nunca investiu, 
mesmo o valor a receber em cotas seja baixo, seria R$ 1 milhão (mínimo)? 
 

R: Não, o fundo é destinado aos Investidores em geral. 

 

9. Sobre a “Identificação do Perfil do Investidor”, item 2: quando questiona 
sobre o nível de conhecimento das aplicações. A opção 1 é equivalente a não 
ter conhecimento/conhecimento mínimo? 
 

R: Sim. 

 

10. Sobre a “Identificação do Perfil do Investidor”, item 3: quando questiona 
sobre o patrimônio utilizado para investimento, seria o valor de cotas que irá 
receber como dação em pagamento? 
 

R: Sim. 

 

11. Sobre a “Identificação do Perfil do Investidor”, item 4: quando questiona 
“qual parcela do total de investimentos que pretende destinar à REAG”. 
Considerando que o investidor esteja se cadastrando apenas para receber o 
equivalente às cotas que tem direito a receber, como o investidor deve 
responder? “Mais de 50%”? Tendo o investidor outros investimentos ele deve 
verificar o percentual que receberá como dação em comparação ao montante 
total já investido? 
 

R: Trata-se do percentual investido em comparação com o patrimônio total que 
o credor detém. 



Exemplo: O credor tem R$ 10.000,00 (dez mil reais) em seu patrimônio e irá 
receber o equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) em cotas. Logo, o patrimônio 
total do investidor passará a ser de R$ 11.000,00 (onze mil reais).  

Considerando que o único investimento do credor sejam as cotas recebidas a 
título de dação em pagamento (R$ 1.000,00), a parcela do total de investimentos 
que pretende destinar à REAG será inferior a 50% (em comparação ao 
patrimônio total).  

 

12. Sobre a “Identificação do Perfil do Investidor”, item 6: ao questionar 
quando o investidor pretende resgatar a totalidade dos recursos aplicados. 
Considerando o investidor que pretende apenas receber a dação em pagamento 
e vender, ele deve responder “em menos de 6 meses”? 
 

R: O credor pode responder como não aplicável.Considerando que o fundo é 
fechado, não haverá resgate antes da liquidação do fundo, contudo os cotistas 
poderão negociar suas cotas com outros interessados, que após o devido 
cadastro e aprovação de compliance, poderão passar a ser os titulares das cotas.  

 

13. Sobre a “Identificação do Perfil do Investidor”, item 7: quando questiona 
sobre o principal objetivo do investimento. Considerando o investidor que está 
se cadastrando apenas para receber a dação em pagamento em cotas a que tem 
direito, como ele deve responder? 
 

R: Nesse caso, a opção mais adequada seria não aplicável. 

 

14. Como o credor saberá que recebeu as suas cotas? 
 

R: Após o Administrador do Fundo receber a Ficha Cadastral preenchida e 
todos os documentos pertinentes, o mesmo fará o cadastro dos dados no 
sistema e enviará um e-mail de confirmação para o credor e posteriormente 
assinar o termo de adesão e o termo de dação em pagamento. Mensalmente o 
Administrador enviará ao investidor a sua posição no FII. Nada impede que o 
investidor solicite também um envio prévio do extrato ao Administrador do 
Fundo (antes de completar um mês). 

 



15. Pode imprimir e preencher a Ficha Cadastral ou preencher e imprimir 
apenas para assinar? 
 

R: Ambos as possibilidades são permitidas. Contudo, todas as assinaturas 
devem ter firma reconhecida. 

 

16. Mesmo que o investidor não tenha assinatura digital, ele pode reconhecer 
a firma do documento e enviar por e-mail ou o envio por e-mail é possível 
apenas para os casos de assinatura digital? 
 

R: Em caso de assinaturas com reconhecimento de firma, o cotista pode 
encaminhar a documentação digitalizada para que o Administrador do Fundo 
possa adiantar o processo, mas para a conclusão desses casos será necessário 
receber as vias físicas com firma reconhecida. 

 

17. Depois do envio da documentação, em quanto tempo a REAG 
retornará? 
 
R: Tendo o investidor encaminhado a documentação digitalizada (com 
assinatura digital), a confirmação de cadastro sairá em cerca de 72h. Esse prazo, 
no entanto, poderá sofrer alterações caso a demanda se torne muito elevada.  
Contudo, ressaltamos mais uma vez, o processo de cadastro somente se dará 
por finalizado quando a REAG receber a via física de todos os documentos 
necessários. E o credor irá receber as cotas do FII somente após a finalização 
do cadastro. 
 
Para os casos de assinatura eletrônica, somente serão aceitas assinaturas com 
certificação ICP. As fichas assinadas eletronicamente podem ser encaminhadas 
por e-mail juntamente com a imagem em PDF ou GIF dos demais documentos. 


