Precatório
MBPRK05

Oportunidade
O 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

Os precatórios que compõem o MBPRK05, decorrem de

processos contra o Estado de São Paulo já devidamente
transitados em julgado perante o Tribunal de Justiça. Ao

mobiliários (security assets).

total são 13 (treze) precatórios que foram negociados pelo

A oportunidade consiste na aquisição de unidades

de Propósito Específico), tendo todos passados por

(frações) de precatórios (ativos reais) contra o Governo do

Estado de São Paulo (MBPRK05) de forma democratizada,

com previsão de retorno de até 21,12% ao ano e previsão

MBDA e adquiridos e custodiados por uma SPE (Sociedade

processo de auditoria interna e externa (jurídica, financeira
e técnica), que consistiu em:

de pagamento em dezembro de 2025.

1

2

3

4

Análise jurídica
do processo;

Atualização dos valores
de acordo com os
critérios legais aplicáveis;

Confirmação da
titularidade do precatório
por cedente devidamente
habilitado nos autos;

Estruturação de infraestrutura
tecnológica para criação de
unidades (tokens) seguras,
confiáveis e negociáveis
dentro da plataforma.

O valor total dos 13 (treze) precatórios é de R$4.323.331,81. A composição da oportunidade MBPRK05 foi composta para
que a aquisição em conjunto desses precatórios possa reduzir o risco da operação e aumentar a diversificação entre
os ativos. A oportunidade é composta da seguinte forma:

PRECATÓRIO

TIPO

Natureza

Nº Processo do Precatório

Nº Processo de Origem

Valor de Face
Atualizado
em Maio/2021

Porcentagem
no Portifólio

Data da
Atualização

Indicador
econômico

Vencimento
Estimado

#1

Estado SP

Alimentar

7004370-19.2004.8.26.0500

0414072-70.1997.8.26.0053

R$ 2.883.385,41

66,69%

Junho-2021

IPCA-E

12/2021

#2

Estado SP

Alimentar

7003658-24.2007.8.26.0500

0702254-68.1985.8.26.0053

R$ 152.308,35

3,52%

Junho-2021

IPCA-E

12/2024

#3

Estado SP

Alimentar

7003658-24.2007.8.26.0500

0702254-68.1985.8.26.0053

R$ 102.032,14

2,36%

Junho-2021

IPCA-E

12/2024

#4

Estado SP

Alimentar

7007172-19.2006.8.26.0500

0702747-11.1986.8.26.0053

R$ 115.823,70

2,68%

Junho-2021

IPCA-E

12/2024

#5

Estado SP

Alimentar

7004236-84.2007.8.26.0500

0500245-20.1985.8.26.0053

R$ 72.180,76

1,67%

Junho-2021

IPCA-E

12/2024

#6

Estado SP

Alimentar

7001783-19.2007.8.26.0500

0015310-87.2000.8.26.0053

R$ 78.126,87

1,81%

Junho-2021

IPCA-E

12/2024

#7

Estado SP

Alimentar

7003658-24.2007.8.26.0500

0702254-68.1985.8.26.0053

R$ 94.754,40

2,19%

Junho-2021

IPCA-E

12/2024

#8

Estado SP

Alimentar

7007860-78.2006.8.26.0500

0414004-86.1998.8.26.0053

R$ 61.870,52

1,43%

Junho-2021

IPCA-E

12/2024

#9

Estado SP

Alimentar

7007860-78.2006.8.26.0500

0414004-86.1998.8.26.0053

R$ 61.870,52

1,43%

Junho-2021

IPCA-E

12/2024

#10

Estado SP

Alimentar

7002141-81.2007.8.26.0500

0708430-63.1985.8.26.0053

R$ 82.157,94

1,90%

Junho-2021

IPCA-E

12/2024

#11

Estado SP

Alimentar

7001794-48.2007.8.26.0500

0048360-76.1978.8.26.0053

R$ 479.883,33

11,10%

Junho-2021

IPCA-E

12/2024

#12

Estado SP

Alimentar

7007829-24.2007.8.26.0500

0020707-93.2001.8.26.0053

R$ 72.942,67

1,69%

Junho-2021

IPCA-E

12/2025

#13

Estado SP

Alimentar

7006299-48.2008.8.26.0500

0425333-52.1985.8.26.0053

R$ 65.995,20

1,53%

Junho-2021

IPCA-E

12/2025

TOTAL DOS 13 PRECATÓRIOS (em Maio de 2021)

R$ 4.323.331,81

Ao total foram emitidos 35.496 tokens no valor unitário de R$100. Cada token de MBPRK05 representa 0,0028% do ativo.
Para fins de ilustração, a tabela abaixo, com data-base em julho de 2021, apresenta os retornos esperados em função
da quantidade de meses até a liquidação dos precatórios.

Cenários

Cenários:

1

2

3

Otimista

Base

Pessimista

396,93%

314,70%

27,21%

Rentabilidade (a.a)*
Rentabilidade %CDI*

540,25%

21,12%

17,62%

*Rentabilidade projetada considerando CDI de 4,25% a.a e IPCA-E projetado pelo Banco Central. Consulta feita em 17/06/2021.

No cenário de aquisição do token a R$100, temos
expectativa de retorno de 21,12% ao ano, considerando

*Pagamentos ao longo do tempo

o cenário base em que o precatório #1 seja pago em 6

#1

meses (dezembro/2021) e os precatórios de #2 a #11 sejam

#2 #3 #4
#5 #6 #7
#8 #9 #10

#12
#13

pagos em 43 meses (dezembro/2024) e os precatórios
#12 e #13 em 55 meses (dezembro/2025)*.
Como

cenário

pessimista

e

otimista,

Após 6 meses

projetamos

um possível atraso ou adiantamento de 6 meses
nos recebimentos.

Dezembro
de 2024

Dezembro
de 2025

Início da
oportunidade

Funcionamento do MBPRK05

No momento em que o pagamento do precatório ocorrer na conta do veículo detentor do direito creditório, o
MBDA fará a divulgação da ordem de recompra da proporção do MBPRK05 a ser liquidada, conforme cálculos
que serão publicados previamente e oportunamente, realizando a “queima de tokens”.

Fluxo da operação:

CESSÃO

Negociação com
desconto do valor
do precatório
para cessão.

GERAÇÃO

Criação dos tokens
da MBPRK05, que
representa os contratos
de sub-cessão dos
precatórios estaduais.

NEGOCIAÇÃO

VENDA AOS CLIENTES

Negociação dos seus

unidades do MBPRK05

secundário de forma

Disponibilização das
para negociação na
plataforma do MB.

tokens no mercado
livre pelos clientes
após 30 dias da data
de lançamento.

PAGAMENTO

Liquidação em reais
aos titulares dos
tokens quando do
recebimento da
quantia devida.

Retorno
O retorno da operação é composto pelo desconto que o
proprietário do Precatório define sobre o preço inicial de
negociação e a correção do precatório (IPCA-E e juros
moratórios).

Características:
DATA DE LANÇAMENTO:

{

Correção

Desconto

Valor Inicial

A soma é o valor
recebido ao final.

TAXAS*

12/07/2021

Negociação em mercado secundário:
Executada: 0,30%

VALOR INICIAL

Valor do token (MBPRK05): R$100

Executora: 0,70%
TOKENIZAÇÃO

PRAZOS PARA RECEBIMENTO

Utilizamos o blockchain do Ethereum para gerar os tokens

meses e os precatórios de #2 a #11 sejam pagos em 43

treze precatórios estaduais. Os tokens e o contrato

O caso base é de que o precatório #1 seja pago em 6
meses (dezembro/2024) e os precatórios #12 e #13 em
55 meses (dezembro/2025)*.

representativos de contrato de sub-cessão parcial de
inteligente podem ser visualizados neste link.

Principais riscos:
RISCO

MITIGANTE

Atraso e/ou não pagamento do precatório que pode
resultar na perda do valor de aquisição do token
("principal") ou redução da rentabilidade anunciada.

Ausência de existência de ação contrária e/ou
impugnação dos entes federativos até o momento da
aquisição dos precatórios

Redução do valor em razão de dívida existente em
nome do cedente do precatório

Verificação realizada em órgãos especializados
e certidões negativas de débito no momento da
aquisição dos precatórios

Alteração da forma de cálculo de atualização da dívida

Ausência de entendimento diverso no STJ/STF até
o momento da aquisição dos precatórios

Inexistência/Fraude da cessão do precatório

Confirmação da homologação da cessão no processo

Ação contrária ou impugnação do ente federativo
após a aquisição do ativo que possa atrasar o
pagamento ou reduzir o seu valor

Gestão jurídica ativa do processo para mitigar
e reverter as possíveis discussões no processo

Nossos Diferenciais

Due Diligence por Especialistas
Todos os precatórios são auditados por advogados, consultores e
especialistas antes da compra do ativo com vasta experiência e
expertise nesses ativos.
O processo de cessão e acompanhamento do ativo são geridos pelo
nosso time interno e de advogados especialistas em precatórios.
Os precatórios passam pela análise de um perito externo, para avaliar
com precisão os valores de face atualizados.

Custódia do Ativo
Os precatórios estão custodiados e são devidamente geridos pela SPE.

Segurança na Tecnologia
Os ativos digitais serão lançados com utilização da Blockchain, via
ERC-20, que padroniza funções de smart contracts e podem ser
utilizados para diversas aplicações.

Interesses Alinhados
O Mercado Bitcoin e o MBDA também são detentores de tokens,
garantindo o alinhamento de interesse pela oportunidade.

Quem está por trás

Mercado Bitcoin

MBDA Digital Asset

O Mercado Bitcoin é hoje a empresa de criptoativos mais

O MBDA é uma #fmitech especializada em registros em

quase 3 milhões de clientes e mais de 40 bilhões de reais

projetos para construção de uma infraestrutura para

segura e com maior liquidez da América Latina. Com

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.

blockchain e tokenização de ativos reais, desenvolvendo

investimentos alternativos. Seguiremos fortes em nossa
missão de democratizar o acesso a ativos alternativos,

elaborando não apenas um ativo com relação atrativa

de risco-retorno, como também possibilitando descontos
mais justos para os proprietários de ativos.

*Aviso Legal:
Este documento foi produzido e é de propriedade do MB Digital Assets (MBDA). 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 de
retorno por parte do Mercado Bitcoin, MBDA ou qualquer empresa do Grupo 2TM.

Este documento é de natureza geral e não leva em consideração os objetivos específicos de investimento, situação

financeira, conhecimento, experiência ou necessidades específicas de qualquer pessoa em particular, e não deve em
nenhuma circunstância ser considerado uma recomendação de aquisição e investimento.

Ao decidir adquirir e liquidar os tokens, os adquirentes deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação

da oportunidade, bem como os riscos apresentados, o que inclui o risco de perda do valor de aquisição do token
(“principal”). O cliente deve buscar aconselhamento sobre qualquer impacto que uma aquisição de token possa ter em
sua posição fiscal pessoal, sendo o único responsável pela gestão de seus assuntos fiscais e jurídicos. Não fornecemos
e não forneceremos consultoria jurídica ou tributária.

As informações sobre as taxas de negociação no mercado secundário estão disponíveis aqui.

