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Verificação de Lastro de Títulos Públicos 

Instituição Financeira para Custódia Qualificada 
Através do Processo Administrativo nº 01.057.616-17-37, foi firmado contrato com a Caixa 

Econômica Federal para a prestação dos serviços de Custódia Qualificada, processamento e 

marcação a mercado (MTM) dos títulos públicos federais adquiridos pelo Fundo Previdenciário 

BHPREV, um dos fundos que compõem o RPPS-BH. 

São proporcionados relatórios operacionais e gerenciais que permitam a execução da atividade 

diária. Eles apresentam, a rentabilidade por patrimônio, a carteira diária de ativos, a posição por 

gênero de ativos ou isoladamente, posição de tesouraria e fluxo de caixa. 

O Contrato possui o valor de anual estimado de R$ 136.339,71 (cento e trinta e seis mil, 

trezentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos), sendo de 0,025% (vinte e cinco 

milésimos por cento) a taxa de custódia anual. 

Histórico da Instituição Financeira 
A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, foi 

criada em 12 de janeiro de 1861 quando Dom Pedro II assinou o Decreto n° 2.723, que fundou 

a Caixa Econômica da Corte. Diversas mudanças em sua estrutura foram efetuadas, dentre elas 

a unificação das Caixas Econômicas Estaduais. 

A CAIXA encontra-se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, 

conforme Ato Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Essa atividade é exercida 

na CAIXA por meio de sua Vice-Presidência Fundos de Investimento (VIART). 

A atividade de administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros iniciou-se em 1991. 

Desde 1998, a VIART, de acordo com o estatuto da CAIXA, atua de maneira segregada das 

atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, 

independência, exclusividade de atuação e conduta ética na administração e gestão de recursos 

de terceiros. 

Em dezembro de 2020, a VIART figurava como a 4ª maior administradora de fundos do Brasil, 

de acordo com o Ranking de Administração de Fundos de Investimento ANBIMA, com R$ 482,23 

bilhões em patrimônio líquido de fundos sob administração, o que representa 8,0% da indústria 

de fundos. 

Além disso, a VIART possui o rating da agência Fitch ‘Forte’ com perspectiva positiva, que reflete 

a opinião da agência classificadora independente segundo sua metodologia. 

Análise Sistemática da Instituição Financeira 
Na análise aplicada a Instituição Financeira referente a situação patrimonial, fiscal, comercial e 

jurídica, foram identificados: 
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Fonte: <https://www.tesourodireto.com.br/titulos/precos-e-taxas.htm> (31/12/2021) 

Fonte: < https://www.tesourodireto.com.br/titulos/historico-de-precos-e-taxas.htm>(31/12/2021) 
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ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
 

Análise da Situação das Instituições Financeiras 
 

A análise aplicada às Instituições Financeiras referente a situação patrimonial, fiscal, comercial 

e jurídica: 

 

 

 

Não foram identificadas situações atípicas nos prestadores de serviços ou Instituições 

Financeiras que pertencem à carteira de investimentos do SUPREV. 
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BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 19.303.795/0001-

35)  

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída 

ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo possui prazo de carência para resgate de cotas até o dia 15 de agosto de 2024.  

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 

30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração 

de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável 

pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos 

financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-

91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestadora 

de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de 

fevereiro de 2000.  

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais 

registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações 

Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia (SELIC).  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

588.575.447,75.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por Títulos Federais 

(99,87%) e Operação compromissada (0,12%) que representam o montante de 99,99% do 

patrimônio do fundo.   

A administradora deu publicidade ao Fato Relevante, no dia 29 de junho de 2018, informando 

que em virtude de decisões judiciais proferidas pela 18ª Vara Cível de Aracaju-SE (processo 

2018.008.1603.7) e 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Natal-RN (processo 080.3453-

11.2018.8.20.0000), nas quais é determinada a realização de resgate total das cotas de 

titularidade de dois cotistas do fundo, e, para o obrigatório cumprimento das referidas decisões, 

buscando mitigar o risco de possíveis prejuízos aos demais cotistas, realizará em observância às 

disposições da Instrução CVM nº 577/16, capítulo 1, seção 2, subtítulo 2 (Ativos de Renda Fixa), 

item 12, letra b, a partir de 02 de julho de 2018 (inclusive), a reclassificação dos ativos da carteira 

do fundo de “mantidos até o vencimento” para “negociação”.  

Em 19 de junho de 2018, publicou um novo Fato Relevante que informando que, em virtude da 

reclassificação dos ativos da carteira do fundo de “mantidos até o vencimento” para 

“negociação”, ocorrida em 02 de julho de 2018, conforme Fato Relevante divulgado em 29 de 

junho de 2018.  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  
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Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de 

reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 
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BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO 

(CNPJ: 19.515.016/0001-65) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como 

prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 

13 de agosto de 1990.   

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 

00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 

5.821, de 03 de fevereiro de 2000.  

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de 

seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de 

rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA + 6,0% 

a.a., não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte 

da ADMINISTRADORA. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

83.944.354,94.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos federais 

(99,73%) e operação compromissada (0,16%), que representa o montante de 99,89% do 

patrimônio do fundo. 

Em 29 de junho de 2018 foi publicado fato relevante, informando que, em virtude de decisões 

judiciais proferidas pela 18ª Vara Cível de Aracaju-SE (processo 2018.008.1603.7) e 1ª Vara de 

Fazenda Pública da Comarca de Natal-RN (processo 080.3453-11.2018.8.20.0000), nas quais é 

determinada a realização de resgate total das cotas de titularidade de dois cotistas do FUNDO, 

e, para o obrigatório cumprimento das referidas decisões, buscando mitigar o risco de possíveis 

prejuízos aos demais cotistas, realizará em observância às disposições da Instrução CVM nº 

577/16, capítulo 1, seção 2, subtítulo 2 (Ativos de Renda Fixa), item 12, letra b, a partir de 

02/07/2018 (inclusive), a reclassificação dos ativos da carteira do FUNDO de “mantidos até o 

vencimento” para “negociação”.  

Em 29 de junho de 2018 foi publicado fato relevante, informando que, em virtude da 

reclassificação dos ativos da carteira do FUNDO de “mantidos até o vencimento” para 

“negociação”, ocorrida em 02/07/2018, conforme Fato Relevante divulgado em 29/06/2018, 

houve valorização da cota. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 
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apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório.  
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BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 

20.734.931/0001-20) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de 

serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto 

de 1990.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A., devidamente 

credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de 

Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 

2000. 

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de 

seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas 

prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer 

hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

433.971.771,76. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por títulos federais 

(99,86%) e operação compromissada (0,12%), que representam o montante de 99,98% do 

patrimônio do fundo.  

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 
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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CNPJ: 

18.598.088/0001-50) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída 

ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo possui prazo de carência para resgate de cotas que poderão ser solicitadas a partir de 

16 de agosto de 2024. 

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.  

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de 

custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro 

de 2002. 

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da 

aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA + 6,0% a.a., não constituindo em qualquer 

hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

221.577.044,25. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, por títulos públicos federais 

(99,84%) e operações compromissadas em títulos públicos (0,1%), que representam o montante 

de 100% do patrimônio do fundo. 

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 26 de agosto de 2016, informando a adequação do 

Tipo ANBIMA do FUNDO: De: Renda Fixa Indexados,  Para: Renda Fixa Duração Livre 

Soberano. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e 

aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do 

regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, 

com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET. 
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CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 20.139.595/0001-78) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída 

ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo possui prazo de carência para resgate de cotas que poderão ser solicitadas a partir de 

16 de agosto de 2024. 

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.  

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de 

custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro 

de 2002. 

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da 

aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-

fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

1.446.702.120,00. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, por títulos públicos federais 

(99,85%) e operações compromissadas em títulos públicos (0,16%), que representam o 

montante de 100% do patrimônio do fundo. 

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 26 de agosto de 2016, informando a adequação do 

Tipo ANBIMA do FUNDO: De: Renda Fixa Indexados,  Para: Renda Fixa Duração Livre 

Soberano. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e 

aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do 

regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, 

com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET. 
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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CNPJ: 

22.791.074/0001-26) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída 

ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo possui prazo de carência para resgate de cotas que poderão ser solicitadas a partir de 

16 de agosto de 2024. 

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.  

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de 

custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro 

de 2002. 

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da 

aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice 

Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B, não constituindo em qualquer hipótese, garantia 

ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

218.489.919,55. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, por títulos públicos federais 

(99,83%) e operações compromissadas em títulos públicos (0,18%), que representam o 

montante de 100% do patrimônio do fundo. 

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 26 de agosto de 2016, informando a adequação do 

Tipo ANBIMA do FUNDO: De: Renda Fixa Indexados,  Para: Renda Fixa Duração Livre 

Soberano. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e 

aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do 

regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, 

com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET. 
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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CNPJ: 

18.598.042/0001-31) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída 

ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo possui prazo de carência para resgate de cotas que poderão ser solicitadas a partir de 

16 de agosto de 2030. 

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.  

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de 

custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro 

de 2002. 

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da 

aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA + 6,0% a.a., não constituindo em qualquer 

hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

250.850.505,88. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, por títulos públicos federais 

(99,84%) e operações compromissadas em títulos públicos (0,16%), que representam o 

montante de 100% do patrimônio do fundo. 

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 26 de agosto de 2016, informando a adequação do 

Tipo ANBIMA do FUNDO: De: Renda Fixa Indexados,  Para: Renda Fixa Duração Livre 

Soberano. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e 

aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do 

regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, 

com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET. 
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CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 20.139.534/0001-00) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos 

financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da 

aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-

fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

221.307.831,59.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por títulos públicos 

federais (99,79%) e operações compromissadas (0,21%), que representam o montante de 100% 

do patrimônio do fundo. 

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 26 de agosto de 2016, informando a adequação do 

Tipo ANBIMA do FUNDO: De: Renda Fixa Indexados,  Para: Renda Fixa Duração Livre 

Soberano. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Assembleia Geral Extraordinária de Cotista realizada em 23 de fevereiro de 2021, aprovou as 

seguintes alterações: (I) exclusão do prazo de carência para resgate do Fundo, conforme previsto 

na ICVM 555; (II) inclusão da classificação CVM do Fundo; (III) alteração do prazo de conversão 

de cotas do resgate de “D+0” para “D+1” e o prazo de liquidação financeira do resgate de “D+0” 

para “D+2”; (IV) inclusão de redação para esclarecer que as amortizações serão pagas aos 

cotistas proporcionalmente à quantidade de suas cotas, com base no dia útil anterior ao 

recebimento dos cupons e juros semestrais dos títulos que compõem a carteira do Fundo e que 

não integrarão as amortizações as cotas cujos pedidos de resgate tenham sido convertidos e/ou 

liquidados até o dia útil anterior ao recebimento dos cupons de juros semestrais dos títulos que 

compõem a carteira do Fundo. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e 

aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do 

regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, 

com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET. 
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BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 13.077.415/0001-05)  
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de 

serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto 

de 1990.   

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 

00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 

5.821, de 03 de fevereiro de 2000.  

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de 

seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas 

pela Resolução 3922/10 do CMN, doravante denominados FIs.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

3.073.023.342,66.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta 100% de cotas de 

fundo BB TOP RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 

27.146.328/0001-77), que será devidamente apresentado a seguir.  

Em 08 de maio de 2017 foi publicado fato relevante, onde a administradora informa aos clientes 

que nesta data o FUNDO foi adequado à Deliberação nº 77, de 30 de novembro de 2016, da 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, que 

dispõe sobre a possibilidade dos fundos de Renda Fixa receber automaticamente ordens de 

aplicação e resgate dos recursos disponíveis na conta corrente dos cotistas. 

Em 19 de maio de 2021 foi publicado fato relevante, onde a administradora informa aos clientes 

que o horário limite para gravação de movimentação de aplicação e resgate nos fundos abaixo 

relacionados será alterado.  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório.  

● BB TOP RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 

27.146.328/0001-77)  
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Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de 

serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto 

de 1990.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 

00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 

5.821, de 03 de fevereiro de 2000.  

O fundo tem por objetivo proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus 

recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do 

mercado financeiro.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

121.377.938.344,14.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por operações 

compromissadas (77,80%), títulos públicos federais (12,22%) e títulos privados (9,98%), que 

representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.  

Não há Fatos Relevantes publicados.  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Em Assembleia Geral Extraordinária de cotista, realizada em 30 de agosto de 2021, foram 

deliberadas: (i) alteração do nome do fundo para BB Top Renda Fixa Simples Fundo de 

Investimento; (ii) inclusão do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento informando que o 

fundo deverá observar, no que couber, as Resoluções CMN nº 3.922/2010 e 4.661/2018, bem 

como suas alterações posteriores, no que for aplicável ao Fundo; (iii) alteração do caput do 

artigo 11 do Regulamento; (iv) alteração dos parágrafos 1º, 3º, 4º e do Quadro de Composição 

da Carteira e limites por emissor do artigo 11 do Regulamento, (v) alteração do parágrafo 5º do 

artigo 11 do Regulamento, referente à adequação do fundo às Resoluções CMN 3.922/2010 e 

4.661/2018, (vi) alteração do parágrafo 6º do artigo 11 do Regulamento.(vii) Alteração para 

inclusão dos riscos de crédito e de concentração com o reordenamento dos fatores de risco do 

fundo no artigo 14 do Regulamento. (viii) Alteração do parágrafo único do artigo 24 do 

Regulamento. (ix) inclusão dos parágrafos 1º e 2º no artigo 25 do Regulamento. (x) alteração 

dos artigos 29 e 30 do regulamento. Tais deliberações passaram a vigorar a partir de 2 de 

setembro de 2021.  
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BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ: 03.399.411/0001-90) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pelo BANCO BRADESCO S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989. O responsável pelos serviços de registro 

escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da 

carteira do fundo também é o BANCO BRADESCO S.A.  

A gestão da carteira do Fundo é exercida pela BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada 

como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 2013. 

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque acompanhar 

as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários CDI, através 

da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica. 

 Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

3.276.976.164,01. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Operação 

compromissada (43,57%), Títulos Privados (31,23%), Debêntures (11,19%), Títulos Públicos 

(10,49%), cotas de fundo de investimento (3,25 %), 1,06% do FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV (CNPJ: 

43.616.756/0001-72), 0,57% do SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS (CNPJ: 41.196.339/0001-92), 046% do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS CIELO EMISSORES II , 0,46% do CHEMICAL XI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA (CNPJ: 37.768.931/0001-44), 0,38% do 

DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS (CNPJ: 

42.461.361/0001-85), 0,28% do CHEMICAL X - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - INDUSTRIA PETROQUIMICA (CNPJ: 30.365.876/0001-00) e 0,009% do SUMUP I 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (CNPJ: 34.850.088/0001-52), que serão 

devidamente apresentados a seguir, representando o montante de 99,72% do patrimônio do 

fundo. 

Em 18 de novembro de 2020, a administradora deu publicidade a um Fato Relevante informando 

que será alterado no fechamento de 30 de novembro de 2020, o valor da aplicação inicial no 

Fundo de R$ 10.000.000,00 para R$ 100.000,00. 

E no dia 28 de dezembro de 2020, foi publicado um novo Fato Relevante em que a 

administradora informa que, será alterado no fechamento de 30 de dezembro de 2020, o valor 

da aplicação inicial no Fundo de R$ 100.000,00 para R$ 1.000.000,00. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de janeiro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 
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apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV (CNPJ: 43.616.756/0001-72) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de direito creditório, constituído sob 

a forma de condomínio fechado e com prazo de duração o de 20 anos a partir da primeira Data 

de Emissão de Cotas do Fundo. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance 

cobradas pelo fundo. 

O Fundo é administrado pela OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ/ME sob o n° 36.113.876/0001-91), devidamente autorizada pela CVM 

por meio do Ato Declaratório nº 6.696, de 21 de fevereiro de 2002. O responsável pelos serviços 

de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros 

integrantes da carteira do fundo também é a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

Ele é gerido pela OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A (02.150.453/0001-20), devidamente autorizada 

pela CVM a administrar carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 7.446, 

de 13 de outubro de 2003. 

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da 

aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, formalizados pelos 

Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de 

Cessão estabelecidos no Capítulo Cinco deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados 

os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo. 

Não foi possível encontrar a carteira de investimentos para o mês de referência. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

Não foi possível encontrar o parecer do auditor. 

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (CNPJ: 

41.196.339/0001-92) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de direito creditório, constituído sob 

a forma de condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas 

de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O Fundo é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A (CNPJ/ME: 62.232.889/0001-90), 

devidamente autorizada pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 17.552, expedido em 05 de 
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dezembro de 2019. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, 

controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é a 

BANCO DAYCOVAL S.A. 

Ele é gerido pelo ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA. (CNPJ: 11.695.155/0001.06), devidamente 

autorizada pela CVM a administrar carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório 

da CVM nº 11.305, de 27 de setembro de 2010. 

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da 

aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.  

Não foi possível encontrar a carteira de investimentos para o mês de referência. 

Não foi possível encontrar o parecer do auditor. 

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II (CNPJ: 

40.906.116/0001-09)   

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de direito creditório, constituído sob 

a forma de condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas 

de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O Fundo é administrado e gerido pela OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ/ME sob o n° 36.113.876/0001-91), devidamente autorizada pela CVM 

por meio do Ato Declaratório nº 6.696, de 21 de fevereiro de 2002. O responsável pelos serviços 

de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros 

integrantes da carteira do fundo também é a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da 

aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, formalizados pelos 

Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade e Condições de Cessão 

estabelecidos no Capítulo Seis deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os 

índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos neste 

Regulamento. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

5.060.504.687,25. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por direito creditório 

(98,30%), cotas de fundo de investimentos (1,65%) e títulos públicos (0,04%), representando o 

montante de 100% do patrimônio do fundo. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

Não foi possível encontrar o parecer do auditor. 
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Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● CHEMICAL XI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA 

PETROQUÍMICA (CNPJ: 37.768.931/0001-44) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de direito creditório, constituído sob 

a forma de condomínio fechado e com prazo de duração de 5 dias úteis a contar da data de 

resgate das quotas seniores, a qual, por sua vez, ocorrerá em 24 meses após a Data de Emissão 

de Quotas Seniores. Não serão cobradas taxas de performance, de ingresso ou de saída. 

Ele é administrado pela BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ: 

00.066.670/0001-00). O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, 

controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é a 

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Ele é gerido pela BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44), devidamente autorizada pela CVM para o 

exercício profissional de administrador de carteiras de valores mobiliários, na categoria de 

gestor de recursos, por meio do Ato Declaratório CVM n° 2.669, de 6 de dezembro de 1993. 

O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Quotistas, observada a política de investimento, de 

composição e de diversificação da carteira definida nesta Cláusula 6, a valorização de suas 

Quotas por meio da aquisição pelo Fundo (i) de Direitos Creditórios Elegíveis performados, do 

segmento industrial (indústria petroquímica), em caráter definitivo e incondicional, sem direito 

de regresso contra a Cedente ou qualquer coobrigação ou garantia desta, juntamente com todos 

os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais 

Direitos Creditórios, exceto quanto às eventuais garantias outorgadas pelos Clientes à Cedente 

ou quaisquer outras garantias decorrentes da relação comercial entre a Cedente e os Clientes, 

tudo nos termos do Contrato de Cessão; e (ii) de Ativos Financeiros. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

417.295.757,48. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por direito creditório 

(88,84%) e cotas de fundo de investimentos (4,29%), representando o montante de 93,13% do 

patrimônio do fundo. 

Não há Fatos relevantes. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 28 de fevereiro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada de forma não presencial, por intermédio do processo 

de Consulta formal em 23 de novembro de 2021, os cotistas aprovaram por unanimidade a 
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Demonstração Contábil do FIDC CHEMICAL XI, relativamente ao exercício social findo em 28 de 

fevereiro de 2021. 

● DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS (CNPJ: 

42.461.361/0001-85) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de direito creditório, constituído sob 

a forma de condomínio fechado e com prazo de duração de 5 anos contados da Data de Emissão. 

Não serão cobradas taxas de performance, de ingresso ou de saída. 

Ele é administrado pela BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ: 

00.066.670/0001-00). O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, 

controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é a 

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Ele é gerido pela BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44), devidamente autorizada pela CVM para o 

exercício profissional de administrador de carteiras de valores mobiliários, na categoria de 

gestor de recursos, por meio do Ato Declaratório CVM n° 2.669, de 6 de dezembro de 1993. 

O objetivo do Fundo é preponderantemente, a aplicação (i) em Direitos Creditórios Elegíveis, e 

(ii) em Investimentos Permitidos. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R 

$1.136.965.650,43. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por direito creditório 

(88,64%), cotas de fundo de investimentos (10,49%) e derivativos (0,28%), representando o 

montante de 99,41% do patrimônio do fundo. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

Não foi possível encontrar o parecer do auditor. 

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● CHEMICAL X - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - INDUSTRIA 

PETROQUIMICA (CNPJ: 30.365.876/0001-00) 

Ele é administrado pela BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ: 

00.066.670/0001-00) e é gerido pela BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44). 

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO BRADESCO S.A (CNPJ/MF: 

60.746.948/0001-12). 

O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Quotistas, observada a política de investimento, de 

composição e de diversificação da carteira definida nesta Cláusula 6, a valorização de suas 
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Quotas por meio da aquisição pelo Fundo (i) de Direitos Creditórios Elegíveis performados, do 

segmento industrial (indústria petroquímica), em caráter definitivo e incondicional, sem direito 

de regresso contra a Cedente ou qualquer coobrigação ou garantia desta, juntamente com todos 

os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais 

Direitos Creditórios, exceto quanto às eventuais garantias outorgadas pelos Clientes à Cedente 

ou quaisquer outras garantias decorrentes da relação comercial entre a Cedente e os Clientes, 

tudo nos termos do Contrato de Cessão; e (ii) de Ativos Financeiros.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

715.592.767,28. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por direito creditório 

(84,06%) e cotas de fundo de investimentos (7,22%), representando o montante de 91,27% do 

patrimônio do fundo. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 28 de fevereiro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada de forma não presencial, por intermédio do processo 

de Consulta formal em 23 de novembro de 2021, os cotistas aprovaram por unanimidade a 

Demonstração Contábil do FIDC CHEMICAL XI, relativamente ao exercício social findo em 28 de 

fevereiro de 2021. 
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CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA (CNPJ: 14.508.643/0001-55) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), 

devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme 

Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira também será a Caixa Econômica Federal, conforme 

Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002. 

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da 

aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem exclusivamente em 

títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

877.330.736,27. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 100% em cotas 

de FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA FIXA CURTO PRAZO (CNPJ: 

04.150.666/0001-87), que será devidamente apresentado a seguir.  

Não há fatos relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia realizada em 10 de setembro de 2020, foram deliberadas as seguintes 

alterações: a) Classificação do Fundo, que passou de “Fundo de Investimento” (FI) para “Fundo 

de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento” (FIC); b) Nomenclatura do Fundo, de 

Fundo de Investimento Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa, para Fundo de Investimento 

em Cotas de Fundo de Investimento Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa; c) Política de 

investimento do Fundo, de modo a permitir a aquisição mínima de 95% do seu patrimônio 

líquido em cotas de fundos; d) Metodologia de cobrança da taxa de administração do Fundo, 

considerando a razão de 1/252 avos; e) Perfil de cota de “Fechamento” para “Abertura”. 

Adicionalmente, a Administradora informou aos cotistas as seguintes alterações, que não 

carecem de deliberação em Assembleia, conforme artigo 47 da Instrução CVM 555/14: i) 

Adequação do regulamento, devido à exclusão do Formulário de Informações Complementares 

(FIC); ii) Maior abrangência dos riscos; iii) Redução da taxa máxima de custódia a ser paga pelo 

Fundo, que passa de 0,005% ao ano para 0,0025% ao ano. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e 

aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA 
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DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do 

regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, 

com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET. 

● FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA FIXA CURTO PRAZO (CNPJ: 

04.150.666/0001-87) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), 

devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme 

Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira também será a Caixa Econômica Federal, conforme 

Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002. 

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da 

aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais com prazo de 

vencimento de até 375 (trezentos e setenta e cinco) dias.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

39.188.719.626,65. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 91,52% em 

operações compromissadas em títulos públicos. 

Não há fatos relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de junho de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de abril de 2021, de acordo com as 

respostas fornecidas por meio das manifestações de votos enviadas pelos cotistas do fundo, 

deliberadas e aprovadas por unanimidade dos votos recebidos. 

Adicionalmente, foi informado, através da convocação, que as demais alterações verificadas na 

minuta do Regulamento do FUNDO, referem-se a adequações relativas a normas legais e/ou 

regulamentares e que, tais adequações são dispensadas de deliberação em Assembleia, 

conforme Artigo 47, da Instrução Normativa CVM nº 555/2014, a saber: Artigo 3º: atualização 

do nome da Vice-Presidência da ADMINISTRADORA; Artigos 5º e 31: adequação, devido a 

exclusão do Formulário de Informações Complementares (FIC), em conformidade com ICVM 

555; Artigo 10: inclusão de parágrafo, de modo a vedar aplicações do FUNDO em ativos 

financeiros de renda variável e/ou a adoção de estratégias que gerem exposição em renda 
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variável, direta ou indiretamente, de acordo a Diretriz ANBIMA de Classificação dos Fundos 555 

Nº 07; Artigo 12: Inclusão do “Risco de Contraparte” e do “Risco Operacional”, em conformidade 

com o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de 

Terceiros e exclusão do “Risco Proveniente do Uso de Derivativos” em decorrência da aprovação 

da matéria descrita no item (a) das deliberações; Artigo 14: Adequação do quadro de 

movimentações do FUNDO, com intuito de ratificar que as movimentações são feitas em “dias 

úteis” e inclusão de parágrafo informando que as solicitações de aplicação e/ou os pedidos de 

resgate deverão ser efetuados pelo Cotista dentro do horário estabelecido pela 

ADMINISTRADORA. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de setembro de 2021, foi deliberado e 

aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do 

regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, 

com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET. 
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ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI (CNPJ: 00.832.435/0001-00)  
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório nº 990 de 06 de junho de 1989.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é a ITAÚ UNIBANCO S.A., 

devidamente registrado para a prestação da atividade de custódia de ativos financeiros por meio 

do Ato declaratório n° 1.524 de 23 de outubro de 1990. 

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar 

a variação do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”) ou da taxa Selic, de forma que, no 

mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira 

estejam atrelados, a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade 

do Fundo será impactada pelos custos e despesas do Fundo, inclusive taxa de administração.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

1.663.005.755,26.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Títulos Públicos 

Federais (40,43%), operações compromissadas em títulos públicos (23,86%), Títulos Privados 

(23,61%), Debêntures (12,13%), que representam o montante de 100% do patrimônio líquido.  

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Em 18 de fevereiro de 2019, em Assembleia Geral Extraordinária adequou no regulamento do 

fundo as Resoluções: 4.661, de 25 de maio de 2018, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação 

dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência 

complementar e 4.604, de 19 de outubro de 2017 que dispõe sobre as aplicações dos recursos 

dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, e a alteração no Regulamento do Fundo nos capítulos relativos às condições gerais 

do Fundo , com efetivação a partir de 17 de maio de 2019.  
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ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ: 32.665.845/0001-92) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente 

registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato 

Declaratório nº 990 de 06 de julho de 1989. O responsável pelos serviços de registro escritural 

de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do 

fundo é a ITAÚ UNIBANCO S.A. 

Ele é gerido pelo ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 

33.311.713/0001-25), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração 

de Carteiras por meio do ato declaratório CVM nº 4754 de 01 de abril de 1998. 

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados 

como “Ações”, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco 

a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a 

rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive 

taxa de administração. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

271.461.635,16. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta 99,82% por cotas 

de fundo de investimentos, 98,77% do ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS 

MULTIGESTOR X - FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 14.096.759/0001-24) e 1,04% do ITAÚ 

CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 07.096.546/0001-37), que serão apresentados 

adequadamente a seguir.  

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de abril de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FUNDO DE 

INVESTIMENTO (CNPJ: 14.096.759/0001-24) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo. 
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O fundo é administrado pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente 

registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato 

Declaratório nº 990 de 06 de julho de 1989. O responsável pelos serviços de registro escritural 

de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do 

fundo é a ITAÚ UNIBANCO S.A. 

Ele é gerido pelo ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 

33.311.713/0001-25), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração 

de Carteiras por meio do ato declaratório CVM nº 4754 de 01 de abril de 1998. 

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal 

fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, 

observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do 

FUNDO, inclusive taxa de administração. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

903.585.638,59. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta 100% por cotas de 

fundo de investimentos, 17,37% do ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 34.258.680/0001-

60), 13,23% do ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (CNPJ: 

24.546.223/0001-17), 10,78% do ASTER INSTITUCIONAL A FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

(CNPJ: 44.346.960/0001-83), 10,57% do DAHLIA AÇÕES A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 

DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 35.955.929/0001-59), 8,80% do ITAÚ AÇÕES 

ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

(CNPJ: 35.495.250/0001-24), RYO SELECTION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 43.985.154/0001-92), 8,40% do ITAÚ 

INSTITUCIONAL AÇÕES MOMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO (CNPJ: 37.514.896/0001-37), 07,12% do TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 

31.533.145/0001-81), 5,58% do BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 11.977.794/0001-64), 5,02% do VINCI MOSAICO 

INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 28.470.587/0001-11), 2,40% do 

ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 

42.336.988/0001-04) e 0,70% do ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 

07.096.546/0001-37).  

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de julho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

A Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11 de dezembro de 2018, deliberou alterações 

no regulamento do Fundo nos capítulos relativos aos investimentos, às aplicações, aos resgates, 

e ao anexo I, com efetivação a partir de 28 de dezembro de 2018. 
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O Instrumento Particular de Alteração, realizado em 27 de maio de 2019, deliberou alteração 

no regulamento do Fundo no capítulo relativo aos resgates, com efetivação a partir de 27 de 

maio de 2019. 

A Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de novembro de 2019, deliberou alterações 

no regulamento nos capítulos relativos à aplicação e resgates, anexo 1, outros aprimoramentos 

e consolidação do texto, com efetivação em 12/12/2019. 

● ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 07.096.546/0001-37)  

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório CVM n.º 990 de 06 de julho de 1989.  

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela Itaú 

Unibanco S.A (CNPJ: 60.701.190/0001-04), ato declaratório CVM para a prestação da atividade 

de custódia de ativos financeiros nº 1.524 de 23 de outubro de 1990.  

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal 

fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

313.718.108,50.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (36,76%), 

cotas de fundos de investimentos (32,09%), do IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE, títulos 

públicos federais (29,20%) e outros (0,05%), que representam o montante de 98,10% do 

patrimônio do fundo.  

Em 12 de janeiro de 2018, foi publicado Fato Relevante onde a administradora informa que 

aderiu a um procedimento arbitral de natureza indenizatória proposto em face da PETROBRAS 

– Petróleo Brasileiro S.A. perante a Câmara de Arbitragem do Mercado da B3. O Fundo informa, 

ainda, que a decisão de aderir ao procedimento arbitral será levada à ratificação de seus cotistas  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de abril de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 
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BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES (CNPJ: 36.178.569/0001-99) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso 

ou saída, cobradas pelo fundo.  

Será devida taxa de performance de 10% (dez por cento), com base no resultado do fundo, sobre 

a rentabilidade que exceder o S&P 500, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, 

inclusive taxa de administração. 

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como 

prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 

13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, 

controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO 

BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, 

de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.  

O fundo tem por objetivo proporcionar retornos compatíveis com o mercado acionário norte 

americano, através de gestão ativa de instrumentos de renda variável negociados na bolsa 

brasileira. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

2.828.008.571,13.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundo 

de investimentos (72,24%), sendo 47,98% do ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 

10.406.511/0001-61), 20,52% do BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 34.606.480/0001-

50) e TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 40.155.573/0001-09), que serão 

apresentados adequadamente a seguir, e títulos públicos federais (0,02%), que representam o 

montante de 94,60% do patrimônio do fundo.  

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 10.406.511/0001-61) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de índice de mercado, constituído sob 

a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas 

de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (CNPJ: 01.522.368/0001-82), 

devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do 
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Ato Declaratório nº 4.448, de 21 de agosto de 1997, e gerido pela BLACKROCK BRASIL GESTORA 

DE INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ: 10.979.208/0001-58), autorizada pela CVM para o exercício 

profissional de administração e gestão de carteiras de valores mobiliários, pelo Ato Declaratório 

CVM nº 10.568, de 4 de setembro de 2009. 

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 

O fundo tem por objetivo de investimento buscar retornos de investimentos que correspondam 

de forma geral à performance, antes de taxas e despesas, do Índice. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

18.126.722.243,24. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (96,69%), 

títulos públicos federais (0,68%), derivativos (0,02%) e debêntures (0,01%), que representam o 

montante de 97,39% do patrimônio do fundo. 

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 27 de agosto de 2021, informando que o 

ADMINISTRADOR decide alterar unilateralmente o Regulamento para reduzir a Taxa de 

Administração cobrada, que passará de 0,30% ao ano para 0,10% ao ano incidente sobre o 

Patrimônio Líquido, referente à remuneração global paga mensalmente pelo Fundo a partir de 

30 de agosto de 2021. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 14 de junho de 2019, foi deliberado sobre a 

aprovação das demonstrações financeiras referente ao exercício social findo em 31 de março de 

2018. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 14 de junho de 2019, foi deliberado sobre: a. 

exclusão do parágrafo 1º do artigo 13 do Regulamento do Fundo para suprimir a possibilidade 

de devolução, por parte do Administrador, de parcela do valor da Taxa de Administração ao 

FUNDO em caso de Receitas de Empréstimo inferiores a 0,1%; b. alteração do artigo 24 do 

Regulamento do Fundo para aumentar os limites para Empréstimo de Ações ao Mercado; c. 

alteração e consolidação do Regulamento do FUNDO considerando as deliberações acima. 

● BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 34.606.480/0001-50) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de Índice de Mercado, constituído sob 

a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas 

de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como 

prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 

13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, 
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controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO 

BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, 

de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.  

O fundo tem por objetivo de refletir as variações e rentabilidade, deduzidas taxas e despesas do 

índice IBOVESPA - ÍNDICE, calculado pela B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

1.104.389.039,20.  

A última carteira de investimentos disponível do fundo, referente ao mês de junho de 2021, é 

composta por ações (97,92%) e outros (0,03%), que representam o montante de 97,95% do 

patrimônio do fundo.  

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 16 de setembro de 2021, informando que a taxa de 

administração do FUNDO será reduzida para 0,02% (dois centésimos por cento) ao ano, a partir 

do dia 17 de setembro de 2021. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Em 30 de junho de 2021 foi realizada Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre as 

demonstrações contábeis do fundo. Em razão da ausência de quórum na Assembleia, 

consideram-se aprovadas as demonstrações contábeis do FUNDO relativas ao exercício social 

findo em 31 de março de 2021, devidamente auditada pela KPMG Auditores Independentes. 

● TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 40.155.573/0001-09) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de índice de mercado, constituído sob 

a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas 

de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (CNPJ: 01.522.368/0001-82), 

devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do 

Ato Declaratório nº 4.448, de 21 de agosto de 1997. 

Ele é gerido pela XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA (CNPJ: 37.918.829/0001-88), 

autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração e gestão de carteiras de 

valores mobiliários, pelo Ato Declaratório CVM nº 18.247, de 24 de novembro de 2020. 

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 

O fundo tem por objetivo o investir no mínimo 95% de seu patrimônio em ações do Índice, em 

qualquer proporção, ou em posições compradas no mercado futuro do Índice, de forma a refletir 

a variação e rentabilidade do Índice. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

367.673.871,35. 
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Não foi possível localizar a carteira de investimentos do fundo para o mês de referência. 

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 26 de julho de 2021, informando que a partir desta 

data haverá a redução da Taxa de Administração do FUNDO de 0,15% ao ano para uma Taxa de 

Administração Máxima de 0,15%, sendo a Taxa de Administração incidente sobre cada faixa de 

Patrimônio Líquido. 

Não foi possível localizar o parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações 

financeiras. 

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 
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BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO (CNPJ: 05.100.191/0001-87) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou saída, cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como 

prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 

13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, 

controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO 

BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, 

de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.  

O fundo tem por objetivo compor uma carteira de ativos financeiros que, através da gestão ativa 

de seus recursos, reflita a rentabilidade média de uma carteira de ações que apresentem 

histórico de pagamento de bons dividendos 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

681.956.137,29.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% das cotas 

de fundo de investimentos, sendo o BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO 

(CNPJ: 05.100.230/0001-46), onde será apresentado adequadamente a seguir.  

Em 10 de setembro de 2020, a administradora deu publicidade ao Fato Relevante informando 

que nesta data foram alterados os valores de movimentação do Fundo. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 05.100.230/0001-46) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou saída, cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como 

prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 

13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, 

controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO 
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BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, 

de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.  

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus participantes rentabilidade e liquidez, mediante 

a aplicação dos recursos em ações de empresas que apresentem histórico de pagamento de 

bons dividendos/juros sobre capital em relação à média do mercado de ações, observadas as 

limitações legais e regulamentares em vigor. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

687.732.733,19.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (88,94%), 

Brazilian Depositary Receipts (3,49%), outros (0,05%), Títulos Públicos Federais (0,06%) e 

derivativos (0,04%), que representam o montante de 96,53% do patrimônio do fundo.  

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 17 de agosto de 2021, informando que, no exercício 

do seu dever de diligência e fidúcia e no intuito de prevenir e resguardar eventuais direitos, o 

FUNDO aderiu ao procedimento arbitral de cunho indenizatório em face de VALE S.A., 

instaurado junto à Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM – B3). 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, realizada em 23 de setembro de 2020, foi 

deliberada: (i) a exclusão do item 6, do quadro da composição da carteira, referente aos ativos 

financeiros de renda fixa, considerados de baixo risco de crédito. Tal deliberação entrou em 

vigor em 30 de setembro de 2020. 

Em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, realizada em 23 de abril de 2021, foram 

deliberadas: (i) Artigo 3º - Inclusão do parágrafo único, informando que o fundo deverá 

observar, no que couber, as Resoluções CMN 3922/10 e 4661/18; (ii) Artigo 12 – Alteração da 

Política de Investimento, conforme abaixo: a) Inclusão do item 6, no quadro da composição da 

carteira, da possibilidade de aplicação em BDR classificados como nível I até o limite de 20%; b) 

Alteração do parágrafo 5º, para atualização das vedações dispostas nas Resoluções 4661/018 e 

3922/10; c) Inclusão do parágrafo 8º, para inclusão da possibilidade de o fundo aplicar até 20% 

do seu Patrimônio Líquido em ativos financeiros no exterior - Alteração e reordenamento dos 

fatores de risco. Tais deliberações entraram em vigor em 29 de abril de 2021. 
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BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES (CNPJ: 14.213.331/0001-14)  
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance, cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de 

serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto 

de 1990.   

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 

00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o 

Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.  

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento (FIs) que 

componham uma carteira de ações emitidas por empresas que apresentem histórico de 

pagamento de bons dividendos/juros sobre capital em relação à média do mercado de ações, 

observadas as limitações legais e regulamentares em vigor.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

351.114.622,38.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta exclusivamente 

pelas cotas do BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 

13.079.650/0001-16), que será apresentado adequadamente a seguir.  

Em 19 de novembro de 2019, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante 

informando a redução, a partir desta data, da taxa de administração do Fundo para 1,00% (um 

por cento) ao ano.  

Em 10 de setembro de 2020, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante 

informando a alteração dos valores de movimentação do fundo.  

E no dia 31 de março de 2021, através de um novo Fato Relevante, a administradora informa 

que em 01 de abril de 2021 será realizada a incorporação do fundo BB AÇÕES DIVIDENDOS 

MIDCAPS PRIVATE FIC FI, CNPJ: 04.312.909/0001-36, pelo fundo BB AÇÕES DIVIDENDOS 

MIDCAPS FIC FI, CNPJ: 14.213.331/0001-14, de acordo com aprovação do processo de consulta 

formal encerrado às 17 horas do dia 10 de fevereiro de 2021.  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório.  
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● BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 

13.079.650/0001-16)  

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou de performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de 

serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto 

de 1990.   

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: º 

00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM pelo Ato Declaratório nº 5.821, de 03 

de fevereiro de 2000.  

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus participantes rentabilidade e liquidez, mediante 

a aplicação dos recursos em ações de empresas que apresentem histórico de pagamento de 

bons dividendos/juros sobre capital em relação à média do mercado de ações, observadas as 

limitações legais e regulamentares em vigor.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

352.170.527,09.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por: ações (93,06%), 

operação compromissada (3,07%) e outros (0,07%), que representam o montante de 96,20% do 

patrimônio do fundo. 

Não há Fatos Relevantes publicados.  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Em Assembleia realizada em 15 de março de 2021, foram deliberadas: a) Inclusão de Parágrafo 

Único no Artigo 3º, que trata do enquadramento de público RPPS e EFPC; b) Inclusão do item 6 

- Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e nível III e do item 7 - Brazilian 

Depositary Receipts classificados como nível I, no Quadro Composição da Carteira do Artigo 12 

do Regulamento; c) Inclusão dos parágrafos 2, 3 e 4 no Artigo 12, que trata das vedações 

impostas ao público RPPS e EFPC; d) Inclusão do parágrafo 7 no Artigo 12, possibilitando a 

aplicação de até 20% do Patrimônio Líquido do FUNDO em ativos financeiros negociados no 

exterior; e) Alteração e reordenamento dos fatores de risco do FUNDO do Artigo 15 do 

regulamento. Tais deliberações entraram em vigor em 15 de março de 2021.   
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BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS (CNPJ: 06.916.384/0001-

73) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado pela BEM – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

(CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de 

Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 3067, de 06 de setembro de 1994. 

A gestão da carteira do fundo é exercida pela BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada 

como gestora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 

pelo Ato Declaratório nº 2.669, de 06 de dezembro de 1993.   

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira será o BANCO BRADESCO S.A (CNPJ: 

60.746.948/0001-12), credenciado como custodiante de valores mobiliários pela Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório CVM nº 1432 de 27 de junho de 1990. 

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque superar a 

variação do IPCA, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa 

de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco 

de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do fundo irá variar conforme o 

comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em 

carteira, sendo também impactada pelos custos e despesas do fundo e pela taxa de 

administração de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

854.111.534,15.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por ações (95,71%), 

operações compromissadas em títulos públicos (3,97%) e cotas de fundo de investimento 

(0,07%), do BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES (CNPJ: 03.394.711/0001-86), representando 

99,76% do patrimônio do fundo. 

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 19 de março de 2018, informando que o Fundo 

aderiu ao procedimento arbitral indenizatório proposto em face da Petróleo Brasileiro S.A – 

Petrobras, instaurado perante a Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM B3. 

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 11 de agosto de 2020, informando que será alterado 

na abertura de 17 de agosto de 2020, o valor: 1) da aplicação inicial no Fundo para R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais).  

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 02 de setembro de 2021, informando que, nos 

termos do artigo 60, da Instrução CVM n° 555/14, observando o dever de diligência e fidúcia, 

aderiu ao procedimento arbitral indenizatório proposto em face da Vale S.A., instaurado perante 

a Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM B3. 
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O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 18 de junho de 2018 deliberou a partir de 8 de 

agosto de 2018, a alteração do regulamento do Fundo, no capítulo “Das Políticas de 

Investimentos e dos Fatores de Risco”. 

O Instrumento Particular de Alteração do Regulamento do Fundo realizado em 20 de maio de 

2019 deliberou, a partir de 27 de maio de 2019, a adaptação do prazo para pagamento de 

resgates aos cotistas do Fundo, o qual será reduzido em 1 dia. 

● BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS (CNPJ: 

03.394.711/0001-86)  

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado 

como custodiante de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato 

Declaratório CVM nº 1085 de 30 de agosto de 1989. 

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada 

como gestora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 

pelo Ato Declaratório nº 2.669, de 06 de dezembro de 1993.   

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o BANCO BRADESCO S.A (CNPJ: 

60.746.948/0001-12), credenciado como custodiante de valores mobiliários pela Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório CVM nº 1432 de 27 de junho de 1990. 

O fundo tem por objetivo obter rentabilidade que busque acompanhar as variações do Índice 

da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), através da atuação do mercado de ações. A 

rentabilidade do Fundo variará conforme o comportamento do Índice da Bolsa de Valores de 

São Paulo (Ibovespa) sendo também impactada pelos custos e despesas do Fundo e pela taxa 

de administração de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

301.298.313,12.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por ações (99,25%), 

operações compromissadas em títulos públicos (0,62%) e outros (0,01%), representando 99,87% 

do patrimônio do fundo. 

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 19 de março de 2018, informando que o Fundo 

aderiu ao procedimento arbitral indenizatório proposto em face da Petróleo Brasileiro S.A – 

Petrobras, instaurado perante a Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM B3. 
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Foi localizado Fato Relevante, publicado em 02 de setembro de 2021, informando que, nos 

termos do artigo 60, da Instrução CVM n° 555/14, observando o dever de diligência e fidúcia, 

aderiu ao procedimento arbitral indenizatório proposto em face da Vale S.A., instaurado perante 

a Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM B3. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 18 de junho de 2018 deliberou, a partir de 9 de 

agosto de 2018, a alteração do regulamento do Fundo, nos capítulos “Das Políticas de 

Investimentos e dos Fatores de Risco”, “Da Administração”, “Da Remuneração dos Serviços de 

Administração e Demais Despesas do Fundo” e “Da Emissão e do Resgate de Cotas”. 

O Instrumento Particular de Alteração do Regulamento do Fundo realizado em 17 de maio de 

2019 deliberou, a partir de 27 de maio de 2019, a adaptação do prazo para pagamento de 

resgates aos cotistas do Fundo, o qual será reduzido em 1 dia. 
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BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA (CNPJ: 

11.232.995/0001-32) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente 

registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato 

Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989.  

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada 

como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 2013, denominada como gestora.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é a BANCO BRADESCO S.A., 

devidamente autorizada a prestar serviços de custódia de valores mobiliários pela Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 1.432, de 27 de junho de 1990. 

O fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas 

de fundos de investimento em ações ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos 

de investimento em ações (“FUNDOS INVESTIDOS”), negociados nos mercados interno, com o 

compromisso de concentração nesta classe específica, para tanto, os “FUNDOS INVESTIDOS” 

deverão alocar o mínimo de 67% (sessenta e sete por cento) de seus investimentos em ativos 

de renda variável e índices de ações sendo a diferença do percentual não alocado autorizado a 

ser investido nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de 

investimento, negociados no mercado interno e /ou externo, com ou sem compromisso de 

concentração em classe específica, desde que respeitadas às regras e os limites impostos pela 

legislação vigente. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

51.825.857,84.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 99,99% por cotas 

de fundo investimento, 16,74% do BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 

DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ESTRATÉGIA RV (CNPJ: 21.347.694/0001-08), 14,67% do TRUXT I 

VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

EM AÇÕES (CNPJ: 26.277.595/0001-10), 14,54% do MOAT CAPITAL STB FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 35.506.020/0001-

13), 10,72% do LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES (CNPJ: 

26.768.800/0001-40), 10,38% do DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 30.858.733/0001-22), 9,73% do BOGARI VALUE 

STB INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES (CNPJ: 41.579.320/0001-25), 9,71% do KIRON 

INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 29.054.793/0001-03), 7,58% do 

BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA GESTÃO (CNPJ: 12.086.151/0001-93), 

5,77% do BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS (CNPJ: 
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06.988.623/0001-09) e 0,03% do BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 

DI FEDERAL II (CNPJ: 10.601.349/0001-32), que serão devidamente apresentados a seguir.  

Não há Fatos Relevantes publicados.  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 07 de dezembro de 2018 deliberou, a partir de 21 

de janeiro de 2019 a reformulação integral do Regulamento do Fundo aos padrões do 

Administrador, alterando inclusive os itens que tratam: a) do público alvo do fundo; b) do 

objetivo do Fundo; c) da Política de Investimento do Fundo; d) dos fatores de risco aos quais o 

Fundo está sujeito; e) exclusão dos capítulos: “Da Política de Exercício de Direito de Voto”, “Do 

Patrimônio Líquido”, “Da Política de Distribuição de Resultados do Fundo”, “Da Política de 

Divulgação das Informações”, e “Da Tributação”; f) alteração das condições de aplicação e 

resgate de cotas em feriados estaduais e municipais na localidade da sede do Administrador; g) 

atualização do endereço do Administrador e da Gestora do Fundo. 

O Instrumento Particular de Alteração realizado em 17 de maio de 2019 alterou a partir de 27 

de maio de 2019 o regulamento do Fundo, para adaptar o prazo para pagamento de resgates ao 

cotistas do Fundo, o qual foi reduzido em 01 (um) dia. 

● BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 

AÇÕES ESTRATÉGIA RV (CNPJ: 21.347.694/0001-08) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente 

registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato 

Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989.  

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada 

como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 2013, denominada como gestora.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é a BANCO BRADESCO S.A., 

devidamente autorizada a prestar serviços de custódia de valores mobiliários pela Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 1.432, de 27 de junho de 1990. 

O fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas 

de fundos de investimento em ações ou cotas de fundos de investimento em cotas proporcionar 

aos seus cotistas rentabilidades através das oportunidades que se caracterizem 

preponderantemente em investimento em ações e outros ativos financeiros de renda variável. 
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A rentabilidade será impactada pela variação dos ativos em carteira, pelos custos e despesas do 

FUNDO, bem como, pela taxa de administração de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por 

cento) ao ano. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

98.023.427,20.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% por cotas 

de fundo investimento, 24,15% do BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA 

GESTÃO (CNPJ: 12.086.151/0001-93), 15,12% do ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 

34.258.680/0001-60), 13,10% do ATLAS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 

DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 13.083.227/0001-90), 12,58% do KIRON INSTITUCIONAL 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 29.054.793/0001-03), 11,29% do INDIE FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 17.335.646/0001-

22), 11,11% do DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 30.858.733/0001-22), 7,77% do NOVUS AÇÕES 

INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 

AÇÕES (CNPJ: 21.312.739/0001-09), 4,81% do VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 

FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 21.329.166/0001-26) e 0,02% do BRAM FUNDO 

DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL II (CNPJ: 10.601.349/0001-32). 

Não há Fatos Relevantes publicados.  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de julho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 20 de março de 2019 deliberou, a partir de 22 de 

março de 2019, a alteração do regulamento do Fundo nos capítulos: “Do Público-alvo” e “Das 

Políticas de Investimento e dos Fatores de Risco”.  

O Instrumento Particular realizado em 17 de maio de 2019 deliberou, a partir de 27 de maio de 

2019, a alteração no Regulamento do Fundo a fim de adaptar o prazo de pagamento de resgates 

aos cotistas, o qual será reduzido em 1 dia. 

● TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 26.277.595/0001-10) 

Trata-se de um fundo de investimento classificado como de ações, constituído como 

condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Não há carência, taxas de ingresso 

ou performance cobradas pelo fundo.  

Mediante solicitação do cotista, a conversão de cotas em recursos poderá ser realizada em D+1 

(útil) e os recursos decorrentes do resgate entregues em D+2 (úteis) da conversão, mediante 

pagamento de taxa de saída equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor resgatado, a ser 

integrado ao patrimônio do FUNDO 
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O Fundo é administrado pela INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

LTDA. (CNPJ: 62.418.140/0001-31,), credenciada como Administradora de Carteira de Valores 

Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 2.528, de 29 

de julho de 1993.  

A gestão da carteira do Fundo é exercida pela TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ: 

23.890.968/0001- 36), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários 

pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 15.433, de 05 de janeiro 

de 2017. 

A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do Fundo é realizada pelo ITAÚ 

UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), credenciado como Custodiante de Valores 

Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 1.524, de 23 

de outubro de 1990. 

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados 

como “Ações”, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco 

a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a 

rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive 

taxa de administração. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

901.219.220,57. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta 100% por cotas de 

fundos de investimento, do TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM AÇÕES (CNPJ: 26.855.139/0001-00) e do ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA 

FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 11.419.792/0001-50). 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de julho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

A Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de julho de 2019, deliberou alterações no 

regulamento do Fundo nos capítulos referentes ao público-alvo, política de investimentos, 

aplicações e resgates em dias sem expediente bancário e o quadro de limites por ativo no anexo 

I, passando a vigorar a partir de 23 de agosto de 2019. 

A Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de fevereiro de 2020, deliberou alterações 

no regulamento do Fundo nos capítulos referentes à política de investimento e aplicações, com 

efetivação em 07 de abril de 2020. 

● MOAT CAPITAL STB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 35.506.020/0001-13) 
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Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído como 

condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Não há carência, taxas de ingresso 

ou saída cobradas pelo fundo.  

A taxa de performance será calculada individualmente sobre cada aplicação realizada pelo 

cotista, provisionada por dia útil como despesa do FUNDO e apropriada no mês subsequente ao 

encerramento dos meses de junho e dezembro de cada ano, desde que o período não seja 

inferior a 6 (seis) meses, ou proporcionalmente, na hipótese de resgate. 

O Fundo é administrado pela INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

LTDA. (CNPJ nº 62.418.140/0001-31), credenciada como Administradora de Carteira de Valores 

Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 2.528, 

de 29 de julho de 1993.  

A gestão da carteira do Fundo é exercida pela MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ 

nº 18.730.786/0001-68), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários 

pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 13.351, de 16 de outubro 

de 2013.  

A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do Fundo é realizada pelo ITAÚ 

UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), credenciado como Custodiante de Valores 

Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 1.524, de 23 

de outubro de 1990. 

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados 

como “Ações”, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco 

a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a 

rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive 

taxa de administração. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

277.038.347,43. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 100% de cotas 

de fundos de investimentos, essas não identificadas ou classificadas como “omitidas”, pois o 

administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014.  

Não há fatos relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 28 de fevereiro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

A Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10 de fevereiro de 2020, deliberou a cisão 

parcial do patrimônio líquido do Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de 

Investimento em Ações com a consequente incorporação da parcela cindida pelo Fundo, com 

efetivação em 20/03/2020, tendo como base a posição de fechamento do dia 19 de março de 

2020. 
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● LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES (CNPJ: 26.768.800/0001-

40) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. 

(CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de 

Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019. 

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira será o Banco Daycoval S.A. 

O fundo tem por objetivo aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio 

líquido em cotas do LEBLON AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no 

CNPJ sob o nº 10.346.018/0001-01 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e 

gerido pela GESTORA, cuja política de investimento do FUNDO consiste em proporcionar ganhos 

de capital através de uma gestão ativa de investimentos, utilizando instrumentos disponíveis 

tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

671.590.560,47. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 99,76% de cotas 

de fundo de investimentos, 99,60% do LEBLON AÇÕES II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE 

AÇÕES (CNPJ: 10.346.018/0001-01), 0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ: 17.898.543/0001-70), 0,01% do BNY 

MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII (CNPJ: 

18.428.603/0001-54), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 

REFERENCIADO DI VI (CNPJ: 18.418.825/0001-96), 0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO 

DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II (CNPJ: 18.416.618/0001-00), 0,01% do BNY 

MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX (CNPJ: 

18.418.915/0001-87), 0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 

FIXA REFERENCIADO DI VIII (CNPJ: 18.418.874/0001-29), 0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ 

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V (CNPJ: 18.418.851/0001-14), 0,01% 

do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV 

(CNPJ: 18.418.812/0001-17), 0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO 

RENDA FIXA REFERENCIADO DI III (CNPJ: 18.416.553/0001-95) e 0,01% do BNY MELLON ARX 

LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X (CNPJ: 18.418.894/0001-

08). 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 
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Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 16 de outubro de 2018 foram deliberadas 

alterações na política de investimento do Fundo. Tais deliberações entraram em vigor em 16 de 

novembro de 2018. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada de forma não presencial em 12 de abril de 2021, O(s) 

cotista(s) reconheceu(ram) ter(em) lido as demonstrações financeiras ora objeto de deliberação, 

tendo as referidas demonstrações financeiras sido aprovadas pelos cotistas participantes. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, de 18 de agosto de 2021, foram deliberadas: (i) a alteração da 

denominação social do Fundo de Leblon Ações II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de 

Investimento de Ações para Leblon Ações II Institucional Fundo de Investimento em Cotas de 

Fundos de Investimento de Ações; (ii) alterações na política de investimento do Fundo; e (iii) a 

alteração na redação da metodologia da taxa de performance do Fundo. Tais deliberações 

entraram em vigor em 28 de setembro de 2021. 

● DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

EM AÇÕES (CNPJ: 30.858.733/0001-22) 

Trata-se de um fundo de investimento, classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Não há carência, taxas de ingresso 

ou saída cobradas pelo fundo. 

A taxa de performance do FUNDO será cobrada com base no resultado de cada aplicação 

efetuada por cada cotista (método do passivo).  

A administração da carteira do Fundo é exercida pelo BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61), 

credenciado como Administrador de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 4.620, de 19 de dezembro de 1997. 

A gestão da carteira do Fundo é exercida pela DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 

(CNPJ: 09.551.766/0001-39), credenciado como Gestora de Carteira de Valores Mobiliários pela 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório n º 10.100, de 13 de novembro 

de 2008.  

A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do Fundo é realizada pelo BNY 

MELLON BANCO S.A. (CNPJ: 42.272.526/0001-70), credenciado como Custodiante de Valores 

Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 12.605, de 26 

de setembro de 2012. 

O fundo tem por objetivo aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA 

AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 

31.635.364/0001-71 (“Fundo Master”) administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela 

GESTORA cuja política de investimento consiste em buscar atingir seu objetivo de retorno 

investindo em ações listadas do Brasil e da América Latina (de países signatários do tratado de 

assunção), com fundamentos sólidos e estruturas de governança robustas. Serão avaliados 

ativos com liquidez relevante para compor a carteira do Fundo Master, que contará com sólida 

estrutura de gerenciamento de risco. O objetivo do Fundo Master é buscar superar o IBrX no 

longo prazo. 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUBSECRETARIA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E SAÚDE DO SEGURADO 

ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS E ESTUDOS ATUARIAIS 

 

 

Subsecretaria de Gestão Previdenciária – Suprev 
Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais - Asies 

Av. Augusto de Lima, nº 30 – 10º Andar, Centro, Belo Horizonte – MG, Cep.: 30.190-001 
Telefone: (31) 3246-0468 – investimento@pbh.gov.br 

Página 50 de 118 
 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

267.598.938,81. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta 100% por cotas de 

fundos de investimento, 98,17% do DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

AÇÕES (CNPJ: 31.635.364/0001-71), 0,20% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II (CNPJ: 18.416.618/0001-00), 0,20% do BNY 

MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII (CNPJ: 

18.428.603/0001-54), 0,20% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 

FIXA REFERENCIADO DI X (CNPJ: 18.418.894/0001-08), 0,20% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ 

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V (CNPJ: 18.418.851/0001-14), 0,19% 

do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV 

(CNPJ: 18.418.812/0001-17), 0,20% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO 

RENDA FIXA REFERENCIADO DI III (CNPJ: 18.416.553/0001-95), 0,20% do BNY MELLON ARX 

LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII (CNPJ: 

18.418.874/0001-29), 0,20% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 

FIXA REFERENCIADO DI IX (CNPJ: 18.418.915/0001-87), 0,20% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ 

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI (CNPJ: 18.418.825/0001-96) e 

0,20% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 

DI (CNPJ: 17.898.543/0001-70). 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, de 3 de fevereiro de 2020, foram deliberadas: (i) Ajuste na 

denominação do Fundo de Dahlia Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de 

Investimento em Ações para Dahlia Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de 

Investimento em Ações; e (ii) as alterações na política de investimento do Fundo. Tais 

deliberações entraram em vigor em 6 de março de 2020. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, de 31 de julho de 2020, foram deliberadas: (i) a alteração da 

denominação social do Fundo de Dahlia Institucional Fundo de Investimento em Cotas de 

Fundos de Investimento em Ações para Dahlia Ações Fundo de Investimento em Cotas de 

Fundos de Investimento em Ações; (ii) a atualização da denominação social do Fundo Master de 

Dahlia Institucional Master Fundo de Investimento em Ações para Dahlia Ações Master Fundo 

de Investimento em Ações; (iii) a atualização da taxa de custódia do Fundo, conforme nota 

explicativa nº 6.c; e (iv) as alterações na política de investimento do Fundo. Tais deliberações 

entraram em vigor em 8 de setembro de 2020. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada de forma não presencial em 31 de julho de 2021, 

O(s) cotista(s) reconheceu(ram) ter(em) lido as demonstrações financeiras ora objeto de 

deliberação, tendo as referidas demonstrações financeiras sido aprovadas pelos cotistas 

participantes. 
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● BOGARI VALUE STB INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES (CNPJ: 

41.579.320/0001-25) 

Trata-se de um fundo de investimento, classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Não há carência, taxas de ingresso 

ou saída cobradas pelo fundo. 

O fundo, com base em seu resultado, remunera a gestora mediante o pagamento do equivalente 

a 20% da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder 100% do Valor 

acumulado IBOVESPA FECHAMENTO (IBOV F) (taxa de performance). 

A administração da carteira do Fundo é exercida pelo BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61), 

credenciado como Administrador de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 4.620, de 19 de dezembro de 1997. 

A gestão da carteira do Fundo é exercida pela BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ: 

08.947.719/0001-46), credenciado como Gestora de Carteira de Valores Mobiliários pela 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório n º 9591, de 23 de novembro de 

2007.  

A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do Fundo é realizada pelo BNY 

MELLON BANCO S.A. (CNPJ: 42.272.526/0001-70), credenciado como Custodiante de Valores 

Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 12.605, de 26 

de setembro de 2012. 

O fundo tem por objetivo aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do 

BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 

15.165.493/0001-97 (“Fundo Master”), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento 

consiste em em adquirir ativos de elevado potencial de valorização baseado na identificação da 

distorção entre seu valor e preço de negociação, com o objetivo de obter retornos elevados de 

forma a superar consistentemente o índice Ibovespa no longo prazo. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

17.014.171,99. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta 100% por cotas de 

fundos de investimento, do BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 

15.165.493/0001-97). 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

Não foi possível localizar informações acerca do parecer do auditor independente acompanhado 

das demonstrações contábeis. 

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 
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● KIRON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 29.054.793/0001-

03) 

Trata-se de um fundo de investimento, classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Não há carência, taxas de ingresso 

ou saída cobradas pelo fundo. 

A taxa de performance do FUNDO será cobrada com base no resultado de cada aplicação 

efetuada por cada cotista (método do passivo).  

A administração da carteira do Fundo é exercida pelo BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61), 

credenciado como Administrador de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 4.620, de 19 de dezembro de 1997. 

A gestão da carteira do Fundo é exercida pela KIRON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 

(CNPJ: 22.688.191/0001-69), credenciado como Gestora de Carteira de Valores Mobiliários pela 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório n º 14520, de 30 de setembro de 

2015.  

A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do Fundo é realizada pelo BNY 

MELLON BANCO S.A. (CNPJ: 42.272.526/0001-70), credenciado como Custodiante de Valores 

Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 12.605, de 26 

de setembro de 2012. 

O fundo tem por objetivo adotar uma estratégia long only, fundamentalista e de longo prazo, 

selecionando ativos em bolsa com potenciais de retornos atrativos, com o objetivo de, no longo 

prazo, capturar resultados substanciais para seus investidores e superiores ao Índice Brasil 100 

(IBRX-100). 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

56.929.289,46. 

  

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral de Cotistas de 15 de junho de 2018, foi deliberada a incorporação integral 

do Kiron GP Fundo de Investimento de Ações no fechamento do dia 9 de julho de 2018. Essa 

incorporação aumentou o patrimônio líquido do Fundo em R$ 13.387, correspondentes à 

emissão de 15.424.406,39 cotas. 

Em Ato da Administradora, de 9 de maio de 2019, foi aprovada a alteração do prazo para 

pagamento de resgate de cotas do Fundo para o segundo dia útil contado da data de conversão 

de cotas para fins de resgate. O novo regulamento entrou em vigor em 27 de maio de 2019. 
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Em Assembleia Geral de Cotistas, de 6 de janeiro de 2020 foram deliberadas: (i) a alteração do 

público alvo do Fundo; (ii) a alteração da política de investimento do Fundo; (iii) ajuste 

redacional da apuração da taxa de performance, para consignar que a taxa é apurada e 

provisionada por dia útil até o último dia dos meses de março e de setembro; e (iv) a alteração 

da data de conversão de cotas para fins de resgate, a qual passará a ser de 30 dias corridos, 

contados da data do pedido de resgate ou o primeiro dia útil subsequente. Tais liberações 

entraram em vigor em 10 de fevereiro de 2020. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, de 15 de maio de 2020, foram deliberadas alterações na 

política de investimento do Fundo. Tais deliberações entraram em vigor em 22 de junho de 2020. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada de forma não presencial em 20 de agosto de 2020, 

O(s) cotista(s) reconheceu(ram) ter(em) lido as demonstrações financeiras ora objeto de 

deliberação, tendo as referidas demonstrações financeiras sido aprovadas pelos cotistas 

participantes. 

● BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA GESTÃO (CNPJ: 

12.086.151/0001-93) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente 

registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato 

Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989.  

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada 

como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 2013, denominada como gestora.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é a BANCO BRADESCO S.A., 

devidamente autorizada a prestar serviços de custódia de valores mobiliários pela Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 1.432, de 27 de junho de 1990. 

O fundo tem por objetivo obter rentabilidade através de investimentos em ativos financeiros e 

modalidades operacionais conforme a regulamentação em vigor, e dentro dos limites 

estabelecidos em sua política de investimento, em busca de acompanhar o Índice da Bolsa de 

Valores de São Paulo (Ibovespa), através da atuação no mercado de ações. A rentabilidade do 

FUNDO variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e 

modalidades operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos e despesas do 

FUNDO. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

200.825.750,63.  



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUBSECRETARIA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E SAÚDE DO SEGURADO 

ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS E ESTUDOS ATUARIAIS 

 

 

Subsecretaria de Gestão Previdenciária – Suprev 
Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais - Asies 

Av. Augusto de Lima, nº 30 – 10º Andar, Centro, Belo Horizonte – MG, Cep.: 30.190-001 
Telefone: (31) 3246-0468 – investimento@pbh.gov.br 

Página 54 de 118 
 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (64,19%), 

operação compromissada (18,81%), títulos federais (5,59%), cotas de fundo de investimento 

(4,92%) e outros (0,18%), que representam o montante de 93,70% do patrimônio do fundo. 

Foi localizado fato relevante, publicado em 09 de março de 2018, informando que o Fundo 

aderiu ao procedimento arbitral indenizatório proposto em face da Petróleo Brasileiro S. A. – 

Petrobras, instaurado perante a Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM B3.  

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 02 de setembro de 2021, informando que, nos 

termos do artigo 60, da Instrução CVM n° 555/14, observando o dever de diligência e fidúcia, 

aderiu ao procedimento arbitral indenizatório proposto em face da Vale S.A., instaurado perante 

a Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM B3. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

O instrumento Particular realizado em 16 de junho de 2021 deliberou a partir de 22 de junho de 

2021 a alteração do Regulamento do Fundo nos capítulos “Do Público Alvo”, “Das Políticas de 

Investimento e de Administração de Risco”, “Da Administração”, “Da Remuneração dos Serviços 

de Administração e Demais Despesas do Fundo”, “Da Emissão e do Resgate de Cotas”, “Da 

Política de Divulgação de Informações e de Resultados”, “Da Assembleia Geral”, e “Das 

Disposições Gerais”. 

● BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS (CNPJ: 

06.988.623/0001-09) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 

00.066.670/0001-00), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 3067, de 06 de setembro de 

1994. 

A gestão da carteira do fundo é exercida pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), devidamente 

credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669, de 06 de dezembro de 1993. 

A custódia dos ativos financeiros do fundo é realizada pelo ADMINISTRADOR, devidamente 

credenciado como custodiante de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, pelo Ato Declaratório CVM nº 1432, de 27 de junho de 1990. 

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS, rentabilidade através de 

investimentos em carteira de ações, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) em ações de 

empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBrX - Índice Brasil, ou 
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seja, ações de empresas com relativamente baixa capitalização de mercado. Adicionalmente, os 

15% remanescentes poderão ser investidos em ações de maior liquidez ou capitalização de 

mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do referido índice. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

1.419.483.989,90. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por ações (93,88%) 

e operações compromissadas em títulos públicos (6,26%), representando 100% do patrimônio 

do fundo. 

Não há fatos relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 03 de dezembro de 2018 deliberou, a partir de 21 

de janeiro de 2019 sobre: I) a alteração do regulamento do Fundo nos capítulos: “Das Políticas 

de Investimento e dos Fatores de Risco”, “Da Administração”, “Da Remuneração dos Serviços 

de Administração e Demais Despesas do Fundo”, “Da Emissão e do Resgate de Cotas” e II) a 

incorporação, por este Fundo (Fundo Incorporador), do Bradesco Fundo de Investimento de 

Ações Infraestrutura (Fundo Incorporado), ambos administrados pela Bem DTVM Ltda.  

O Instrumento Particular de 17 de maio de 2019 deliberou, a partir de 27 de maio de 2019, a 

adaptação do prazo de pagamento de resgates aos cotistas do Fundo, o qual foi reduzido em 

um dia. 

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 11 de setembro de 2019 deliberou, a partir de 21 

de outubro de 2019, alteração da denominação social do Fundo de: Bradesco Fundo de 

Investimento em Ações Small Cap Plus para Bradesco Fundo de Investimento em Ações MID 

Small Caps e alteração nos capítulos “Do Fundo” e “Da Administração”. 
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BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 09.290.813/0001-38)  
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ: 

59.281.253/0001-23), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração 

de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006, e gerido pela BTG 

Pactual Asset Management S.A. DTVM (CNPJ: 29.650.082/0001-00), devidamente credenciada 

pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários como prestadora de serviços de administração de 

carteiras através do Ato Declaratório nº 5968 de em 10 de maio de 2000. 

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco BTG Pactual S.A. (CNPJ: 

30.306.294/0001-45), Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003. 

O fundo tem por objetivo investir, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em quotas do 

BTG Pactual Dividendos Master Fundo de Investimento de Ações. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

87.352.824,95. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundo 

de investimento, sendo 100% no BTG PACTUAL DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE 

INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 18.969.955/0001-17) e operações compromissadas (0,20%), 

representando o montante de 100% do patrimônio do fundo. 

Não há Fatos Relevantes. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● BTG PACTUAL DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 

18.969.955/0001-17)  

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (CNPJ: 

59.281.253/0001-23), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração 

de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006. 
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Ele é gerido pela BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM (CNPJ: 29.650.082/0001-00), 

devidamente credenciada pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários como prestadora de 

serviços de administração de carteiras através do Ato Declaratório nº 5968 de em 10 de maio 

de 2000. 

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO BTG PACTUAL S.A. (CNPJ: 

30.306.294/0001-45), Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003. 

O fundo tem por objetivo investir obter através de uma gestão a melhor seleção de ações que 

tem como meta a excelente distribuição de dividendos. Não há restrição a nenhum setor de 

atividade econômica na seleção de ações. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

87.369.810,45. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (86,67%), 

operações compromissadas (8,63%), debêntures (2,74%) e outros (2,54%), representando o 

montante de 99,57% do patrimônio do fundo. 

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 19 de março de 2018, informando que o Fundo 

aderiu ao procedimento arbitral indenizatório proposto em face da Petróleo Brasileiro S.A – 

Petrobras, instaurado perante a Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM B3. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral de cotistas realizada em 23 de maio de 2019, foi aprovada a seguinte 

deliberação: (i) ajuste da regra de liquidação do pagamento de resgate do Fundo, reduzindo 

em um dia a data de pagamento dele. Tal deliberação passou a ter efeito no fechamento do 

dia 27 de maio de 2019.  
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CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES (CNPJ: 30.068.224/0001-04) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), 

devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme 

Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. O responsável pelos serviços de 

registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros 

integrantes da carteira também será a Caixa Econômica Federal, conforme Ato Declaratório 

CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002. 

O fundo tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos 

em cotas de fundos de investimento, que invistam em ativos financeiros e modalidades 

operacionais conforme a regulamentação em vigor, e dentro dos limites estabelecidos em sua 

política de investimento, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou 

promessa de rentabilidade por parte da Administradora. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

826.907.180,52. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 97,27% de cotas 

de fundo de investimento, sendo 11,12% do NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES (CNPJ: 

34.659.901/0001-01), 9,40% do AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES (CNPJ: 11.403.884/0001-

41), 8,86% do VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES (CNPJ: 28.470.587/0001-11), 8,42% do 

BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES (CNPJ: 14.866.273/0001-28), 7,71% do SHARP EQUITY VALUE 

INSTITUCIONAL FI AÇÕES (CNPJ: 35.848.046/0001-40), 7,36% do do MILES CAIXA VIRTUS FIC 

AÇÕES (CNPJ: 35.828.712/0001-88), 7,33% do OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES (CNPJ: 

17.157.131/0001-80), 7,32% do MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES (CNPJ: 35.505.481/0001-18), 

6,85% do EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES (CNPJ: 15.569.128/0001-48), 6,25% do 

LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES (CNPJ: 26.768.800/0001-40), 5,47% do CONSTÂNCIA FUNDAMENTO 

FI AÇÕES (CNPJ: 11.182.064/0001-77), 5,47% do TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 

(CNPJ: 38.248.976/0001-50), 5,20% do CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES (CNPJ: 

11.357.735/0001-93), 1,74% do CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LP (CNPJ: 05.164.353/0001-40) 

e 1,65% do APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES (CNPJ: 15.862.830/0001-03), onde serão apresentados 

adequadamente a seguir. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

No dia 23 de janeiro de 2020, os cotistas deliberaram a favor das seguintes adequações no 

Regulamento do Fundo: inclusão de artigo, de modo a especificar que, em razão da sua política 

de investimento, o Fundo classifica-se como “Ações”; adequação do objetivo do Fundo, com 
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exclusão do índice Ibovespa (benchmark do Fundo), dado que o Fundo não possui 

obrigatoriamente o compromisso de concentração em estratégia específica; adequação do 

Público Alvo, de modo a esclarecer que o Fundo se destina a receber investimentos de pessoas 

físicas, e pessoas jurídicas privadas residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil; inclusão de 

parágrafo no Art. 14, de modo a alinhar o horário de movimentação do Fundo, pelos Cotistas, 

dentro do horário estabelecido pela Administradora. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e 

aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do 

regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, 

com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET. 

● NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES (CNPJ: 34.659.901/0001-01) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O Fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 

00.066.670/0001-00), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 3.067, de 06 de setembro de 

1994, doravante denominada Administradora. A gestão da carteira do Fundo é exercida pela 

Navi Capital – Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. (CNPJ: 27.133.825/0001-

30), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 15.947, de 23 de outubro de 2017, 

doravante denominada Gestora. A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do 

Fundo é realizada pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado como 

Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato 

Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990, doravante denominado Custodiante. 

O fundo tem por objetivo o buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas 

do NAVI INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ 

32.812.291/0001-09.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

209.890.467,30. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta  por cotas de 

fundos de investimentos, sendo 100% NAVI INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM AÇÕES (CNPJ: 34.659.901/0001-01). 

Foi localizado um Fato Relevante, publicado em 12 de março de 2020, informando que, nos 

termos do Artigo 19 da Instrução CVM no 555, de 17 de dezembro de 2014, que a partir do dia 

23 de março de 2020, inclusive, suspenderá o Fundo para novas aplicações por prazo 

indeterminado. A suspensão aplica-se indistintamente a novos investidores e cotistas atuais. 
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O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de agosto de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES (CNPJ: 11.392.165/0001-72) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. 

(CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de 

Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019. 

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco Daycoval S.A. 

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade por meio das 

oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, 

o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos 

financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de 

investimento, negociados nos mercados interno e externo. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

1.378.837.386,58. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundo 

de investimentos (99,66%), do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES (CNPJ: 

11.403.884/0001-41) e operações compromissadas em títulos públicos (2,43%), que 

representam o montante de 100% do patrimônio do fundo. 

Em 05 de agosto de 2019 foi publicado Fato Relevante, onde a administradora, seguindo 

orientação da gestora da carteira do Fundo, nos termos do Artigo 19 da Instrução CVM nº 555, 

de 17 de dezembro de 2014, informa que, suspenderá novas aplicações no Fundo, por prazo 

indeterminado, no fechamento de 08 de agosto de 2019.  

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 04 de janeiro de 2021, informando que (i) reabrirá 

o Fundo a partir desta data 04 de janeiro de 2021, inclusive para novas aplicações, sendo que a 

reabertura se aplica indistintamente a novos investidores e cotistas atuais; e (ii) que o Fundo 

fechará para novas captações ao final do dia útil subsequente à data em que o seu Patrimônio 

Líquido atingir R$ 1.800.000.000,00. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 
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apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 3 de junho de 2019 deliberou, a partir do 

fechamento de 14 de junho de 2019, a transferência da administração do Fundo, a fim de alterar 

a Administradora do Fundo de BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários S.A. para BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., a 

substituição do atual prestador dos serviços de controladoria, custódia e tesouraria do Fundo 

para o Banco Bradesco S.A. e a partir de 17 de junho de 2019 e a alteração do regulamento do 

Fundo, nos capítulos “Do Público Alvo”, “Do Objetivo e da Política de Investimentos”, “Das Taxas 

e dos Encargos”, a fim de excluir a taxa de custódia do Fundo, “Da Emissão e do Resgate de 

Cotas” e a alteração integral do regulamento do Fundo aos padrões da nova administradora.  

O Instrumento Particular de Alteração realizado em 7 de maio de 2019 deliberou, a partir de 27 

de maio de 2019, a alteração do regulamento do Fundo, no capítulo “Da Emissão e do Resgate 

de Cotas”.  

A Assembleia Geral de Cotista realizada em 3 de setembro de 2018 deliberou, a partir de 10 de 

outubro de 2018, a alteração do regulamento do Fundo, no capítulo “Do Objetivo e da Política 

de Investimento” 

● VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES (CNPJ: 28.470.587/0001-11) 

Trata-se de um fundo constituído como condomínio aberto, com prazo indeterminado de 

duração. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O Fundo é administrado pela Bem - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 

00.066.670/0001-00), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 3.067, de 06 de setembro de 

1994, doravante denominada Administradora. A gestão da carteira do Fundo é exercida pela 

Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. (CNPJ: 10.917.835/0001-64), credenciada como 

Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

pelo Ato Declaratório nº 10.969, de 29 de março de 2010. A custódia, tesouraria e controladoria 

dos ativos financeiros do Fundo é realizada pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-

12), credenciado como Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários 

– CVM pelo Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990. 

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade por meio das 

oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, 

o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos 

financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de Fundos de 

Investimento, negociados nos mercados internos.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

1.094.729.532,50. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por ações (85,07%), 

outros (9,05%), operações compromissadas (6,61%) e cotas de fundo de investimentos (0,68%), 

essas classificadas como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, 
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inciso II da Instrução CVM nº 555/2014, que representam o montante de 98,59% do patrimônio 

do fundo. 

Foram localizados dois fatos relevantes, publicados em 07 de fevereiro de 2020 (informando 

inclusive, ou do fechamento do dia em que o patrimônio líquido do Fundo superar dois bilhões 

de reais, o que ocorrer primeiro, suspenderá novas aplicações no Fundo por prazo 

indeterminado, indistintamente, a novos investidores e Cotistas atuais) e em 23 de fevereiro de 

2021 (informando a reabertura do Fundo para captação a partir de primeiro de março de 2021 

e fechará no dia em que o Fundo superar, em captação, o montante de quinhentos milhões de 

reais ou no dia 30 de dezembro de 2021, o que ocorrer primeiro, inclusive para novas aplicações, 

sendo que a reabertura aplica-se indistintamente a novos investidores e cotistas atuais.). 

Foi localizado Fato Relevante publicado em 29 de dezembro de 2021, informando que a 

Administradora manterá o Fundo aberto para captação a partir de 03.01.2022 e fechará no dia 

em que o Fundo superar, em captação, o montante de R$ 500.000.000,00, sendo que a 

manutenção da captação do Fundo aplica-se indistintamente a novos investidores e cotistas 

atuais. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 12 de agosto de 2019 deliberou, a partir de 25 de 

setembro de 2019, a alteração do Regulamento do Fundo, nos capítulos “Da Política de 

Investimento e Identificação dos Fatores de Risco” e “ Da Emissão e do Resgate de Cotas”. 

O Instrumento Particular de Alteração do regulamento do Fundo realizado em 23 de maio de 

2019 deliberou, a partir de 27 de maio de 2019, a adaptação do prazo para pagamento de 

resgates aos cotistas do Fundo, o qual será reduzido em um dia. 

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 21 de janeiro de 2019 deliberou, a partir do 

fechamento de 28 de fevereiro de 2019, a cisão parcial do patrimônio líquido deste Fundo para 

o Fundo de Investimento em Ações Mistyque, Vinci Gas Fundo de Investimento em Ações - FHS 

e Vinci Gas Fundo de Investimento em Ações (Fundos Cindendos) e, a partir de 06 de março de 

2019, a alteração no Regulamento do Fundo, nos capítulos “Do Público Alvo”, “Da Política de 

Investimento e Identificação dos Fatores de Risco”, “Da  Administração e dos Prestadores de 

Serviços”, “Da Remuneração e Demais Despesas do Fundo”, “ Da Emissão e do Resgate de Cotas” 

e “Da Assembleia Geral de Cotistas”. 

O Instrumento Particular de Rerratificação do Regulamento do Fundo realizado em 25 de 

fevereiro de 2019 deliberou, a partir dessa data, a rerratificação da Assembleia Geral de Cotistas 

realizada em 21 de janeiro de 2019, a fim de retificar o item I das deliberações. 

O Instrumento Particular de Rerratificação do Regulamento do Fundo realizado em 11 de março 

de 2019 deliberou, a partir dessa data, a rerratificação da Assembleia Geral de Cotistas realizada 

em 21 de janeiro de 2019, a fim de alterar o regulamento do Fundo, no capítulo “Da Política de 

Investimento e Identificação dos Fatores de Risco”. 
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● BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES (CNPJ: 14.866.273/0001-28) 

Trata-se de um fundo constituído como condomínio aberto, com prazo indeterminado de 

duração. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O Fundo é administrado pela INTRAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 

nº 62.418.140/0001-31), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários 

pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 2.528, de 29 de julho 

de 1993. A gestão da carteira do Fundo é exercida pela MOAT Capital Gestão de Recursos Ltda. 

(CNPJ nº 18.730.786/0001-68), credenciada como Administradora de Carteira de Valores 

Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 13.351, de 16 

de outubro de 2013. A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do Fundo é 

realizada pelo Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), credenciado como Custodiante 

de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 

1.524, de 23 de outubro de 1990. 

O fundo tem por consiste em aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como 

principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado 

organizado, com o objetivo de gerar retornos reais superiores ao custo de oportunidade dos 

nossos cotistas no médio e longo prazo, investindo em ativos de renda variável no Brasil.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

646.819.804,23. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos 

de investimento, sendo 100% do BRASIL CAPITAL 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

AÇÕES (CNPJ: 14.284.684/0001-05). 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de julho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, de 29 de outubro de 2018, foram deliberadas as alterações na 

política de investimentos do Fundo. Tais deliberações entraram em vigor na abertura do dia 10 

de dezembro de 2018. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, de 1º de julho de 2019, foram deliberadas: I) a alteração na 

taxa máxima de administração do Fundo, de 1,88% ao ano para 1,5% ao ano; e II) alterações na 

política de investimentos do Fundo. Tais deliberações entraram em vigor em 09 de agosto de 

2019. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, de 1º de julho de 2019, foi deliberada a alteração da data de 

pagamento do resgate do Fundo para o segundo dia útil contado da data de conversão de cotas. 

Tal deliberação entrou em vigor na abertura do dia 09 de julho de 2019. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, de 4 de novembro de 2019, foi deliberada a cisão do Fundo 

com posterior incorporação da parcela cindida pelos Fundos Brasil Capital G5 30 Fundo de 
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Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações, Brasil Capital STB Fundo de 

Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações, e Brasil Capital 30 Advisory Fundo 

de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações no fechamento doa dia 11 de 

dezembro de 2019. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, de 06 de março de 2020, foram deliberadas: I): alterações na 

política de investimento do Fundo; II) a alteração na taxa de Custódia do Fundo; III) cisão do 

Fundo com a posterior incorporação da parcela cindida pelo Brasil Capital 30 Institucional Fundo 

de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações. Tais deliberações entraram em 

vigor em 15 de abril de 2020. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, de 3 de novembro de 2020, foi deliberada a cisão do Fundo 

com posterior incorporação da parcela cindida pelo Brasil Capital APR II 90 Fundo de 

Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, no fechamento do dia 9 de 

dezembro de 2020. Essa cisão diminuiu o patrimônio líquido do Fundo em R$32.000, 

correspondentes ao resgate de 9.873.924,14 cotas. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada de forma não presencial em 12 de fevereiro de 2021, 

o(s) cotista(s) reconheceu(ram) ter(em) lido as demonstrações financeiras ora objeto de 

deliberação, tendo as referidas demonstrações financeiras sido aprovadas pelos cotistas 

participantes. 

● SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES (CNPJ: 35.848.046/0001-40) 

Trata-se de um fundo constituído como condomínio aberto, com prazo indeterminado de 

duração. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O Fundo é administrado pela Bem - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 

00.066.670/0001-00), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 3.067, de 06 de setembro de 

1994, doravante denominada Administradora. A gestão da carteira do Fundo é exercida pela 

Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. (CNPJ: 10.917.835/0001-64), credenciada como 

Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

pelo Ato Declaratório nº 10.969, de 29 de março de 2010. A custódia, tesouraria e controladoria 

dos ativos financeiros do Fundo é realizada pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-

12), credenciado como Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários 

– CVM pelo Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990. 

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade por meio das 

oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, 

o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos 

financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de Fundos de 

Investimento, negociados nos mercados internos.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

6.816.849,22. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta 100% por cotas de 

fundos de investimento (0,18%), 99,57% do SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE 
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INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 17.898.650/0001-07) e 0,32% do BRAM FUNDO DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL II (CNPJ: 10.601.349/0001-32). 

Não há fatos relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de janeiro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES (CNPJ: 35.828.712/0001-88) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), 

devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme 

Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. O responsável pelos serviços de 

registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros 

integrantes da carteira também será a Caixa Econômica Federal, conforme Ato Declaratório 

CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002. 

O fundo tem por objetivo investir no mínimo 95% de seus recursos no MILES VIRTUS MASTER 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ 28.069.983/0001-31, gerido pela MILES CAPITAL 

LTDA, CNPJ 23.303.230/0001-25. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

60.868.389,87. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por cotas de fundos 

de investimento, sendo 100% do MILES VIRTUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. 

Não há fatos relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de julho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES (CNPJ: 17.157.131/0001-80) 
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Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído como 

condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo.  

A administração da carteira do Fundo é exercida pelo BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61), 

credenciado como Administrador de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 4.620, de 19 de dezembro de 1997. A gestão da 

carteira do Fundo é exercida pela OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS 

DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ: 09.326.542/0001-23), credenciado como Gestora de 

Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato 

Declaratório nº 9.987, de 23 de junho de 2008. A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos 

financeiros do Fundo é realizada pelo BNY MELLON BANCO S.A. (CNPJ: 42.272.526/0001-70), 

credenciado como Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM pelo Ato Declaratório nº 12.605, de 26 de setembro de 2012. 

O fundo tem por objetivo aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do fundo 

OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 

27.227.810/0001-31 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela 

GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar, majoritariamente, no investimento 

em ações, buscando retornos reais elevados, no longo prazo. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

252.954.007,59. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por cotas de fundos 

de investimento, sendo 100% do OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE 

AÇÕES. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de junho de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, de 26 de novembro de 2018, foram deliberadas: I) a alteração 

na política de investimento; e II) a cisão do Fundo, com a posterior incorporação da parcela 

cindida pelos Fundos Oceana Selection 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de 

Investimento de Ações e Oceana Selection V Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de 

Investimento de Ações. Tais deliberações entraram em vigor em 28 de dezembro de 2018. 

Em Ato da Administradora, de 09 de maio de 2019, foi deliberado a alteração da regra de 

pagamento de resgate de cotas do Fundo. O novo regulamento entrou em vigor em 27 de maio 

de 2019. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, de 02 de outubro de 2019, foram deliberadas: I) a alteração 

na política de investimento; e II) a cisão do Fundo, com a posterior incorporação da parcela 
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cindida pelo Oceana Selection B15 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento 

de Ações. Tais deliberações entraram em vigor em 10 de outubro de 2019. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, de 31 de outubro de 2019, foi deliberado: Aprovação das 

Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 

2019 e parecer dos auditores independentes. 

● MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES (CNPJ: 35.502.481/0001-18) 

Trata-se de um fundo constituído como condomínio aberto, com prazo indeterminado de 

duração. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O Fundo é administrado pela INTRAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 

nº 62.418.140/0001-31), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários 

pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 2.528, de 29 de julho 

de 1993. A gestão da carteira do Fundo é exercida pela MOAT Capital Gestão de Recursos Ltda. 

(CNPJ nº 18.730.786/0001-68), credenciada como Administradora de Carteira de Valores 

Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 13.351, de 16 

de outubro de 2013. A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do Fundo é 

realizada pelo Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), credenciado como Custodiante 

de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 

1.524, de 23 de outubro de 1990. 

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados 

como “Ações”, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco 

a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a 

rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive 

taxa de administração.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

60.526.698,34. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 100% de cotas 

de fundos. As cotas estão classificadas como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 

56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014. 

Não há fatos relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 28 de fevereiro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES (CNPJ: 15.569.128/0001-48) 
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Trata-se de um fundo constituído como condomínio aberto, com prazo indeterminado de 

duração. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O Fundo é administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 

62.418.140/0001-31,), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários 

pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 2.528, de 29 de julho de 

1993. A gestão da carteira do Fundo é exercida pela Equitas Administração de Fundos de 

Investimentos Ltda. (CNPJ: 08.204.817/0001-93,), credenciada como Administradora de Carteira 

de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 

8.985, de 06 de outubro de 2006. A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros 

do Fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), credenciado como 

Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato 

Declaratório nº 1.524, de 23 de outubro de 1990. 

O Fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados 

como “Ações”, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco 

a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a 

rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive 

taxa de administração. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

328.904.567,72. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta exclusivamente por: 

cotas de fundos de investimento (99%%). As cotas estão classificadas como “omitidas”, pois o 

administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014. 

Não há fatos relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de julho de 2020, foi deliberado a 

transferência de administração do Fundo para Intrag Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários Ltda. 

● LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES (CNPJ: 26.768.800/0001-40) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. 

(CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de 

Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019. 

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco Daycoval S.A. 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUBSECRETARIA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E SAÚDE DO SEGURADO 

ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS E ESTUDOS ATUARIAIS 

 

 

Subsecretaria de Gestão Previdenciária – Suprev 
Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais - Asies 

Av. Augusto de Lima, nº 30 – 10º Andar, Centro, Belo Horizonte – MG, Cep.: 30.190-001 
Telefone: (31) 3246-0468 – investimento@pbh.gov.br 

Página 69 de 118 
 

O fundo tem por objetivo aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio 

líquido em cotas do LEBLON AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no 

CNPJ sob o nº 10.346.018/0001-01 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e 

gerido pela GESTORA, cuja política de investimento do FUNDO consiste em proporcionar ganhos 

de capital através de uma gestão ativa de investimentos, utilizando instrumentos disponíveis 

tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

671.590.560,47. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta 99,76% por cotas de 

fundos de investimentos, 99,60% do LEBLON AÇÕES II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE 

AÇÕES (CNPJ: 10.346.018/0001-01), 0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II (CNPJ: 18.416.618/0001-00), 0,01% do BNY 

MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII (CNPJ: 

18.428.603/0001-54), 0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 

FIXA REFERENCIADO DI X (CNPJ: 18.418.894/0001-08), 0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ 

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V (CNPJ: 18.418.851/0001-14), 0,01% 

do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV 

(CNPJ: 18.418.812/0001-17), 0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO 

RENDA FIXA REFERENCIADO DI III (CNPJ: 18.416.553/0001-95), 0,01% do BNY MELLON ARX 

LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII (CNPJ: 

18.418.874/0001-29), 0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 

FIXA REFERENCIADO DI IX (CNPJ: 18.418.915/0001-87), 0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ 

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI (CNPJ: 18.418.825/0001-96) e 

0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 

DI (CNPJ: 17.898.543/0001-70). 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 16 de outubro de 2018 foram deliberadas 

alterações na política de investimento do Fundo. Tais deliberações entraram em vigor em 16 de 

novembro de 2018. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada de forma não presencial em 12 de abril de 2021, o(s) 

cotista(s) reconheceu(ram) ter(em) lido as demonstrações financeiras ora objeto de deliberação, 

tendo as referidas demonstrações financeiras sido aprovadas pelos cotistas participantes. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, de 18 de agosto de 2021, foram deliberadas: (i) a alteração da 

denominação social do Fundo de Leblon Ações II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de 

Investimento de Ações para Leblon Ações II Institucional Fundo de Investimento em Cotas de 

Fundos de Investimento de Ações; (ii) alterações na política de investimento do Fundo; e (iii) a 
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alteração na redação da metodologia da taxa de performance do Fundo. Tais deliberações 

entraram em vigor em 28 de setembro de 2021. 

● CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (CNPJ: 11.182.064/0001-77)  

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso 

ou saída.  

O fundo possui taxa de performance, que corresponde a 20% (vinte por cento) da valorização 

das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do Ibovespa. Será provisionada 

diariamente, por dia útil, apurada semestralmente por períodos vencidos e calculada 

individualmente em relação a cada cotista.  

Não há cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo na data base 

respectiva for inferior ao valor da cota do fundo por ocasião da última cobrança da taxa de 

performance efetuada no fundo ou da aplicação do investidor no fundo se ocorrido após a data 

base de apuração.  

O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (CNPJ: 

00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração 

de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 3067, de 06 de setembro de 1994, e gerido pela 

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ/MF: 10.626.543/0001-72), credenciada na CVM para 

a administração de carteiras conforme Ato Declaratório CVM nº 10.564, de 28 de agosto de 

2009. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e 

custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco Bradesco S.A. 

(CNPJ/MF: 60.746.948/0001-12), e credenciado na CVM para exercer a custódia de valores 

mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 12.676, de 1.432, de 27 de junho de 1990.  

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidades por meio das 

oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, 

o fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos 

financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de 

investimento, negociados nos mercados interno e externo.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

1.096.685.842,80. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (93,96%), 

operações compromissadas em títulos públicos (5,52%), derivativos (0,31%) e títulos públicos 

federais (0,10%), que representam o montante de 99,89% do patrimônio do fundo.  

Não há Fatos Relevantes publicados.  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  
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Em Assembleia Geral de Cotistas de 07 de outubro de 2019, foram deliberados: (I) a substituição 

do antigo administrador do fundo do BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários S.A para a BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (II) a 

substituição do antigo prestador de serviços de controladoria, custódia e tesouraria do Fundo, 

para o Banco Bradesco S.A.; (III) a alteração da redação do público alvo do Fundo; (IV) alterações 

na política de investimento e nos limites de composição da carteira do Fundo; (V) a alteração da 

40 taxa máxima cobrada pelos serviços de custódia do Fundo passou de 0,036% (trinta e seis 

milésimos por cento ao ano) para 0,075% (setenta e cinco milésimos por cento ao ano); e (VI) 

alterações na redação do Regulamento do Fundo para adequá-los aos padrões do novo 

administrador. Tais deliberações entraram em vigor na abertura do dia 12 de novembro de 2019. 

O Instrumentos Particular da Conclusão da Consulta Formal realizado em 21 de junho de 2021, 

deliberou a partir de 22 de julho de 2021, a alteração do Regulamento do Fundo nos capítulos: 

“Do Público Alvo”, “Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco”, “Da 

Administração e Dos Prestadores de Serviços”, “Da Emissão e do Resgate de Cotas”, “Da 

Assembleia Geral de Cotistas”, “Das Disposições Gerais”, “Da Política de Divulgação de 

Informações e de Resultados” e “Da Tributação Aplicável”. 

● TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES (CNPJ: 38.248.976/0001-50) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído como 

condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O Fundo é administrado pela INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

LTDA. (CNPJ: 62.418.140/0001-31,), credenciada como Administradora de Carteira de Valores 

Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 2.528, de 29 

de julho de 1993.  

A gestão da carteira do Fundo é exercida pela TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ: 

23.890.968/0001- 36), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários 

pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 15.433, de 05 de janeiro 

de 2017. A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do Fundo é realizada pelo 

ITAÚ UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), credenciado como Custodiante de Valores 

Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 1.524, de 23 

de outubro de 1990. 

O fundo tem por objetivo aplicar, é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento 

classificados como “Ações”, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal 

fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, 

observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do 

FUNDO, inclusive taxa de administração. O FUNDO direciona, no mínimo, 95% (noventa e cinco 

por cento) de seu patrimônio em cotas do fundo TRUXT VALOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 26.855.139/0001- 00). 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

45.259.013,38. 
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A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por cotas de fundos 

de investimento, sendo 100% do TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 29 de outubro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES (CNPJ: 11.357.735/0001-93) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído como 

condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo.  

A administração da carteira do Fundo é exercida pelo BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61), 

credenciado como Administrador de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 4.620, de 19 de dezembro de 1997. A gestão da 

carteira do Fundo é exercida pela CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ: 

03.987.891/0001-00), credenciado como Gestora de Carteira de Valores Mobiliários pela 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 9.408, de 05 de julho de 2007. 

A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do Fundo é realizada pelo BNY 

MELLON BANCO S.A. (CNPJ: 42.272.526/0001-70), credenciado como Custodiante de Valores 

Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 12.605, de 26 

de setembro de 2012. 

O fundo tem por objetivo atuar com foco na performance operacional das empresas e nas 

perspectivas de geração de riqueza para o acionista. Por isso, apresentará reduzida preocupação 

com a volatilidade diária dos mercados e a liquidez de suas ações. O FUNDO terá baixa 

diversificação, concentrando sua carteira tipicamente em 5 a 15 empresas, visando, com isso, 

alcançar retornos consistentes e acima do mercado, com o objetivo de proporcionar ganhos de 

capital, através de investimentos em empresas do mercado acionário brasileiro. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

372.907.075,89. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por ações (95,63%) 

e cotas de fundo de investimento (4,48%), do SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ: 10.565.506/0001-00), que representam o 

montante de 100% do patrimônio do fundo. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 
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O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Em Ato da Administradora, de 07 de maio de 2019, foi aprovada a alteração do prazo para 

pagamento de resgate de cotas do Fundo para o segundo dia útil contado da data de conversão 

de cotas para fins de resgate. O novo regulamento do Fundo entrou em vigor em 27 de maio de 

2019. 

Em Ato da Administradora, de 13 de fevereiro de 2019, foram aprovadas alterações na política 

de investimento do Fundo. O novo regulamento do Fundo entrou em vigor em 20 de fevereiro 

de 2019. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada de forma não presencial em 12 de abril de 2021, o(s) 

cotista(s) reconheceu(ram) ter(em) lido as demonstrações financeiras ora objeto de deliberação, 

tendo as referidas demonstrações financeiras sido aprovadas pelos cotistas participantes. 

Em Assembleia Geral de Cotistas de 16 de julho de 2021, foram deliberadas: (i) a substituição do 

administrador do Fundo do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. para Santander Caceis 

Brasil DTVM S.A. (ii) substituição do prestador dos serviços de controladoria, custódia e 

tesouraria do Fundo para Santander Caceis Brasil DTVM S.A.; (iii) alteração do auditor do Fundo; 

(iv) a alteração do público alvo; (v) alterações nas políticas de investimentos; (vi) a alteração da 

taxa máxima de custódia cobrada pelo Fundo; (vii) alterações na redação do regulamento do 

Fundo para adequá-lo aos padrões da nova Administradora. Tais deliberações entraram em 

vigor na abertura do dia 30 de julho de 2021. 

De acordo com o Ato Único da Administradora assinado em 3 de agosto de 2021, foi retificado 

o item 7.2 do Regulamento, que se refere a cotização do Fundo, para que seja considerada a 

conversão em dias corridos. 

● CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LP (CNPJ: 05.164.353/0001-40) 

Trata-se de um fundo constituído como condomínio aberto, com prazo indeterminado de 

duração. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.  

A administração e Gestão da carteira do Fundo é exercida pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 

00.360.305/0001-04), credenciada como Administradora e Gestora de Carteira de Valores 

Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 3.241, de 04 

de janeiro de 1995. A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do Fundo 

também é realizada pela Caixa Econômica Federal, credenciada como Custodiante de Valores 

Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 6.661, de 10 

de janeiro de 2002. 

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da 

aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, não constituindo, em 

qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da Administradora. 
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Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

2.231.328.576,72. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por títulos federais 

(90,94%) e operações compromissadas em títulos públicos (8,61%), totalizando 99,55% do 

patrimônio líquido do fundo. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Conforme Assembleia Geral de Cotista realizada em 16 de novembro de 2020 foram deliberadas 

as seguintes alterações: I. Inclusão da classificação do Fundo, de acordo com o padrão utilizado 

pela Administradora. II. Alteração da política de investimento do Fundo, de forma a limitar a 

exposição da carteira do Fundo apenas ao risco de taxa de juros pós-fixadas. III. Artigo 6º: 

adequação no objetivo do fundo, com a exclusão da obrigatoriedade dos títulos públicos 

federais que compõem a carteira do Fundo sejam indexados a taxas de juros prefixadas, pós-

fixadas (SELIC/CDI); IV. Inclusão da previsão de que as deliberações da assembleia geral podem 

ser adotadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião de cotista, 

conforme artigo 71 da ICVM 555. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e 

aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do 

regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, 

com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET. 

● APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES (CNPJ: 15.862.830/0001-03) 

Trata-se de um fundo constituído como condomínio aberto, com prazo indeterminado de 

duração. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.  

A administração da carteira do Fundo é exercida pelo BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61), 

credenciado como Administrador de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 4.620, de 19 de dezembro de 1997. A gestão da 

carteira do Fundo é exercida pela APEX CAPITAL LTDA. (CNPJ: 13.518.918/0001-79), credenciado 

como Gestora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

pelo Ato Declaratório nº 11.944, de 21 de setembro de 2011. A custódia, tesouraria e 

controladoria dos ativos financeiros do Fundo é realizada pelo BNY MELLON BANCO S.A. (CNPJ: 

42.272.526/0001-70), credenciado como Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 12.605, de 26 de setembro de 2012. 

O fundo tem por objetivo aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio 

líquido em cotas do APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 
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13.950.080/0001-98 - “Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela 

GESTORA, cuja política de investimento consiste em alocar seus recursos em ações admitidas à 

negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão 

organizado, títulos públicos e operações no mercado de derivativos, com o objetivo de investir 

no mercado de valores mobiliários buscando proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a 

longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

148.272.799,72. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 100% por cotas 

de fundos de investimento, sendo 100% do APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES; 

0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 

DI; 0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 

REFERENCIADO DI IX; 0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 

FIXA REFERENCIADO DI III; 0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO 

RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII; e 0,01% do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, de 16 de abril de 2018, foram deliberadas alterações na 

política de investimento do Fundo. Tal deliberação entrou em vigor em 21 de maio de 2018. 

Em Ato da Administradora, de 4 de junho de 2018, foi deliberada a redução da taxa de saída do 

Fundo de 25% para 10%. O novo regulamento entrou em vigor em 6 de junho de 2018.  

Em Ato da Administradora, de 20 de maio de 2019, foi deliberada a alteração do prazo para 

pagamento de resgate de cotas do Fundo para o 2º dia útil contado da data de conversão de 

cotas para fins de resgate. O novo regulamento entrou em vigor em 27 de maio de 2019.  

Em Assembleia Geral de Cotistas, de 29 de maio de 2019, foram deliberadas alterações na 

política de investimento do Fundo. Tais deliberações entraram em vigor em 1º de julho de 2019.  

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada de forma não presencial em 18 de novembro de 

2020, o(s) cotista(s) reconheceu(ram) ter(em) lido as demonstrações financeiras ora objeto de 

deliberação, tendo as referidas demonstrações financeiras sido aprovadas pelos cotistas 

participantes. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada de forma não presencial em 16 de agosto de 2021, 

o(s) cotista(s) reconheceu(ram) ter(em) lido as demonstrações financeiras ora objeto de 

deliberação, tendo as referidas demonstrações financeiras sido aprovadas pelos cotistas 

participantes. 
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CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES (CNPJ: 05.900.798/0001-41) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos 

financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

O fundo tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos 

em carteira de ativos financeiros, somente de companhias com histórico e/ou potencial de 

distribuição de resultados por meio do pagamento de dividendos, juros sobre o capital e outros 

direitos que serão incorporados ao respectivo patrimônio do fundo. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

268.685.769,68 . 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (98,33%) 

e cotas de fundo de investimentos (1,13%), do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER 

CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (CNPJ: 05.164.375/0001-00), 

onde será apresentado adequadamente a seguir. 

Em 12 de janeiro de 2018, a administradora deu publicidade ao Fato Relevante, informando que, 

no exercício de suas atividades e no intuito de defender eventuais direitos dos cotistas, o fundo 

aderiu ao procedimento arbitral, de cunho indenizatório, em face de Petróleo Brasileiro S.A – 

PETROBRAS, instaurado perante a Câmara de Arbitragem do Mercado - CAM B3. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

A Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01 de julho de 2021, deliberou sobre a seguinte 

matéria: (i) Adequação da política de investimento do FUNDO, de formar a permitir que o 

FUNDO adquira até 20% (vinte por cento) dos ativos financeiros emitidos pela 

ADMINISTRADORA, gestora ou empresas a elas ligadas, sendo vedada a aquisição de ações de 

emissão da ADMINISTRADORA. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e 

aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do 

regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, 

com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET. 

● FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO 

DI LONGO PRAZO (CNPJ: 05.164.375/0001-00) 
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Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), 

devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do 

Ato Declaratório nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. O responsável pelos serviços de registro 

escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da 

carteira também será a Caixa Econômica Federal. 

O fundo tem por objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no 

longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de 

companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros 

e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de 

capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à 

negociação no mercado organizado, buscando acompanhar a rentabilidade do índice de 

Mercado ANBIMA (IMA-B 5), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais – ANBIMA. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

13.694.392.169,03. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por títulos públicos 

(73,82%) e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos (26,10%), representando 

o montante de 99,92% do patrimônio do fundo. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de setembro de 2021, foi deliberado e 

aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do 

regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, 

com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET. 
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ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 02.887.290/0001-62) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance, cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório nº 990 de 06 de julho de 1989.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é o ITAÚ UNIBANCO S.A. (CNPJ: 

60.701.190/0001-04), devidamente credenciado na CVM pelo Ato Declaratório nº º 1.524 de 23 

de outubro de 1990.  

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos, preponderantemente, na aquisição de ações de 

empresas com as seguintes características: I - reconhecida qualidade na administração de seus 

negócios, líderes em seu setor de atuação, que apresentem solidez econômica, capacidade de 

sustentação de seu posicionamento dentro dos segmentos econômicos onde operam, e que 

aliem a esses fatores uma consistente política de distribuição de dividendos; II - que se 

enquadrem nos parâmetros de avaliação descritos no item I, que estejam ou venham a estar em 

processo de recompra de ações de sua própria emissão, desde que observados os 

procedimentos da legislação vigente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada 

em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

315.430.875,36. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por ações (91,02%), 

outros (6,76%) e títulos federais (1,77%), que representam o montante de 99,55% do patrimônio 

do fundo.  

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de julho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

A Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22 de fevereiro de 2021, deliberou a adequação 

das Resoluções 4.661, de 25 de maio de 2018, e 4.604, de 19 de outubro de 2017, e a alteração 

no Regulamento do Fundo no capítulo relativo a aplicações e resgates, com efetivação a partir 

de 23 de abril de 2021. 
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ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES (CNPJ: 24.571.992/0001-75)  
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso 

ou saída, cobradas pelo fundo.  

O fundo possui taxa de performance, a 20% (vinte por cento) da rentabilidade do FUNDO que 

exceder a 100% (cem por cento) da variação do Ibovespa, apurado pela BM&FBovespa. A taxa 

de performance será calculada a partir da valorização dos ativos do FUNDO, provisionada por 

dia útil como despesa do fundo e apropriada no mês subsequente ao encerramento dos meses 

de junho e dezembro de cada ano, desde que o período não seja inferior a 6 (seis) meses, ou 

proporcionalmente, na hipótese de resgate.  

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório nº 990 de 06 de julho de 1989. O responsável pelos serviços de registro 

escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da 

carteira do fundo é o Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente credenciado 

na CVM pelo Ato Declaratório nº º 1.524 de 23 de outubro de 1990.  

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados 

como ações, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco 

a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a 

rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive 

taxa de administração  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

2.631.453.374,95. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta exclusivamente por 

cotas de fundo de investimentos, sendo 99,83% do ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 18.138.837/0001-67) e 0,24% do ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO 

DE INVESTIMENTO (CNPJ: 17.192.451/0001-70), onde serão apresentados adequadamente a 

seguir.  

Em 04 de outubro de 2019, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante 

informando que fechará o Fundo para novas aplicações a partir do dia 07 de outubro de 2019.  

No dia 29 de novembro de 2019, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante 

informando que abrirá o Fundo para novas aplicações a partir do dia 02 de dezembro de 2019.  

Em 06 de dezembro de 2019, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante 

informando que fechará o Fundo para novas aplicações a partir do dia 09 de dezembro de 2019. 

No dia 21 de janeiro de 2021, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante 

informando abrirá o Fundo para novas aplicações a partir do dia 21 de janeiro de 2021.  

No dia 11 de agosto de 2021, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante 

informando abrirá o Fundo para novas aplicações a partir do dia 12 de agosto de 2021.  
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O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

A Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 18 de junho de 2018, deliberou que a partir do dia 

17 de setembro de 2018, a alteração do regulamento do fundo nos capítulos “Das políticas de 

Investimentos e Fatores de Risco”, “Da Administração”, “Da Remuneração dos Serviços de 

Administração e Demais Despesas do Fundo” e “Da Emissão e do Resgate de Cotas”.  

A Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22 de fevereiro de 2021, deliberou a alteração 

no Regulamento do Fundo no capítulo relativo a aplicações e resgates, com efetivação a partir 

de 23 de abril de 2021. 

● ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 18.138.837/0001-

67)  

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório nº 990 de 06 de julho de 1989. O responsável pelos serviços de registro 

escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da 

carteira do fundo é o Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente credenciado 

na CVM pelo Ato Declaratório nº º 1.524 de 23 de outubro de 1990.  

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos preponderantemente em ativos financeiros que 

tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no 

mercado organizado, observado que a rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos 

custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

3.306.700.129,00.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (85,99%), 

Outros (06,69%), Investimentos no Exterior (6,34%), Títulos públicos federais (0,87%) e 

derivativos (0,29%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo. 

Não há Fatos Relevantes.   

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de outubro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 16 de abril de 2020, foi deliberado a alteração 

no Regulamento do Fundo nos capítulos relativos à aplicação, resgates, política de distribuição 

de resultados e quadro Limites por Ativo, com efetivação a partir de 17 de abril de 2020. 
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● ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 07.096.546/0001-37)  

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório nº 990 de 06 de julho de 1989. O responsável pelos serviços de registro 

escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da 

carteira do fundo é o Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente credenciado 

na CVM pelo Ato Declaratório nº º 1.524 de 23 de outubro de 1990.  

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos preponderantemente em ativos financeiros que 

tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no 

mercado organizado, observado que a rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos 

custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

266.387.245,21.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos 

(32,09%) do IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 21.407.758/0001-19). Quanto aos 

demais ativos, estão distribuídos em ações (36,76%); títulos públicos federais (29,20%) e outros 

(0,05%), que representam o montante de 98,10% do patrimônio do fundo  

Em 12 de janeiro de 2018, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante 

informando aderiu a um procedimento arbitral de natureza indenizatória proposto em face da 

PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A. perante a Câmara de Arbitragem do Mercado da B3. O 

Fundo informa, ainda, que a decisão de aderir ao procedimento arbitral será levada à ratificação 

de seus cotistas  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de abril de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de agosto de 2019,  foi deliberado a 

adequação às resoluções nº 4.661, de 25 de maio de 2018, que dispõe sobre as diretrizes de 

aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de 

previdência complementar e nº 4.604, de 19 de outubro de 2017 que dispões sobre as 

aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, 

Estado, Distrito Federal e Municípios, e a alteração no Regulamento do Fundo nos capítulos 

relativos às aplicações e resgate em dias sem expediente bancário e outros aprimoramentos 

redacionais do Regulamento do Fundo, em conformidade com a Instrução CVM 555/14, sem a 

alteração das demais características, com efetivação a partir de 30 de outubro de 2019. 
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ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 

DE INVESTIMENTO (CNPJ: 23.731.629/0001-07)  
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso 

ou saída cobradas pelo fundo.  

Será cobrada taxa de performance equivalente a 20% (vinte por cento) da rentabilidade do 

FUNDO que exceder a 100% (cem por cento) da variação do Ibovespa, apurado pela 

BM&FBovespa. 

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório CVM n.º 990 de 06 de julho de 1989.  

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela Itaú 

Unibanco S.A (CNPJ: 60.701.190/0001-04), ato declaratório CVM para a prestação da atividade 

de custódia de ativos financeiros nº 1.524 de 23 de outubro de 1990.  

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados 

como “Ações”, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco 

a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

617.111.122,63.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos 

de investimento, sendo 99,98% do ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 

09.094.073/0001-64) e 0,20% do ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 

07.096.546/0001-37), que serão devidamente apresentados a seguir.  

Em 08 de agosto de 2019, a administradora deu publicidade ao Fato Relevante, informando que 

abrirá o Fundo para novas aplicações a partir do dia 09 de agosto de 2019. Informa ainda que, o 

Fundo será fechado para novas aplicações a partir do dia 10 de agosto de 2019.  

Em 29 de agosto de 2019, foi publicado novo Fato Relevante onde é comunicado a abertura do 

Fundo para novas aplicações exclusivamente no dia 30 de agosto de 2019. Desta forma, o Fundo 

estará fechado para novas aplicações a partir do dia 02 de setembro de 2019.  

Em 18 de setembro de 2019, foi divulgado Fato Relevante que informa a reabertura do Fundo 

para novas aplicações a partir do dia 19 de setembro de 2019. Informa ainda que, o Fundo será 

fechado para novas aplicações a partir do dia 24 de setembro de 2019.  

Em 24 de setembro de 2019, foi publicado Fato Relevante em que a administradora retifica a 

informação do fechamento para captação publicado no Fato Relevante de 18 de setembro de 

2019, conforme a seguir. Informa e esclarece que o FUNDO permanece aberto para captação e 

que esta decisão visa preservar a estratégia do FUNDO.  

Em 26 de novembro de 2019, foi publicado Fato Relevante onde a administradora informa que 

fechará o FUNDO para novas aplicações a partir do dia 26 de novembro de 2019.  
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Em 28 de novembro de 2019, foi divulgado Fato Relevante informando que abrirá o Fundo para 

novas aplicações exclusivamente no dia 29 de novembro de 2019. Desta forma, o Fundo estará 

fechado para novas aplicações no dia 02 de dezembro de 2019.  

Em 09 de janeiro de 2020, foi publicado Fato Relevante onde a administradora informa que 

abrirá o Fundo para novas aplicações exclusivamente no dia 09 de janeiro de 2020. Desta forma, 

o Fundo estará fechado para novas aplicações no dia 14 de janeiro de 2020.  

Em 03 de março de 2020, foi divulgado Fato Relevante onde a administradora informa que abrirá 

o FUNDO para novas aplicações a partir do dia 04 de março de 2020.  

Em 05 de março de 2020, foi publicado Fato Relevante em que a administradora informa que 

fechará o FUNDO para novas aplicações a partir do dia 05 de março de 2020.  

Em 16 de junho de 2020, foi publicado Fato Relevante informando que o fundo será aberto para 

novas aplicações a partir do dia 17 de junho de 2020. Informamos ainda que, o Fundo será 

fechado para novas aplicações a partir do dia 18 de junho de 2020.  

Em 18 de junho de 2020, foi publicado Fato Relevante a administradora retifica o fechamento 

para captação informado no Fato Relevante publicado em 16 de junho de 2020. Desta forma, 

informa e esclarece que o FUNDO permanece aberto para captação.  

Em 19 de junho de 2020, foi divulgado Fato Relevante informando que fechará o FUNDO para 

novas aplicações a partir do dia 22 de junho de 2020.  

Em 23 de junho de 2020, a administradora publicou Fato Relevante onde informa que abrirá o 

Fundo para novas aplicações a partir do dia 24 de junho de 2020. Informamos ainda que, o Fundo 

será fechado para novas aplicações a partir do dia 29 de junho de 2020.  

Em 29 de julho de 2020, a administradora do fundo publicou Fato Relevante informando que 

abrirá o FUNDO para novas aplicações a partir do dia 30 de julho de 2020.  

Em 31 de julho de 2020, a administradora divulgou Fato Relevante informando que fechará o 

FUNDO para novas aplicações a partir do dia 03 de agosto de 2020.  

Em 26 de agosto de 2020, foi publicado Fato Relevante onde a administradora informa que 

abrirá o Fundo para novas aplicações a partir do dia 26 de agosto de 2020.  

Em 23 de março de 2021, a administradora do fundo divulgou Fato Relevante onde informa que 

abrirá o FUNDO para novas aplicações a partir do dia 24 de março de 2021.  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de outubro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de 

reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório.  

● ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 09.094.073/0001-64)  
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Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório CVM n.º 990 de 06 de julho de 1989.  

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela Itaú 

Unibanco S.A (CNPJ: 60.701.190/0001-04), ato declaratório CVM para a prestação da atividade 

de custódia de ativos financeiros nº 1.524 de 23 de outubro de 1990.  

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal 

fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

785.013.336,46.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (68,29%), 

operações compromissadas (20,54%), outros (9,28%), cotas de fundo de investimento (0,51%), 

IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 (CNPJ: 21.407.758/0001-19), títulos públicos 

federais (0,39%) e derivativos (0,16%), que representam o montante de 99,68% do patrimônio 

do fundo.  

Não foram localizadas informações de Fatos Relevantes.  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de agosto de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01 de abril de 2021, deliberou sobre a cisão 

parcial deste Fundo, com escolha de ativos e versão de parcela patrimonial cindida para o Itaú 

Phoenix 2 Fundo de Investimento, inscrito no CNPJ sob o nº 40.209.265/0001-19, tendo como 

base a posição de fechamento do dia 16 de abril de 2021. 

● ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 07.096.546/0001-37)  

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório CVM n.º 990 de 06 de julho de 1989.  

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela Itaú 

Unibanco S.A (CNPJ: 60.701.190/0001-04), ato declaratório CVM para a prestação da atividade 

de custódia de ativos financeiros nº 1.524 de 23 de outubro de 1990.  
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O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal 

fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

266.387.245,21.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos 

(32,09%) do IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 21.407.758/0001-19). Quanto aos 

demais ativos, estão distribuídos em ações (36,76%); títulos públicos federais (29,20%) e outros 

(0,05%), que representam o montante de 98,10% do patrimônio do fundo  

Em 12 de janeiro de 2018, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante 

informando aderiu a um procedimento arbitral de natureza indenizatória proposto em face da 

PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A. perante a Câmara de Arbitragem do Mercado da B3. O 

Fundo informa, ainda, que a decisão de aderir ao procedimento arbitral será levada à ratificação 

de seus cotistas  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de abril de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de agosto de 2019,  foi deliberado a 

adequação às resoluções nº 4.661, de 25 de maio de 2018, que dispõe sobre as diretrizes de 

aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de 

previdência complementar e nº 4.604, de 19 de outubro de 2017 que dispões sobre as 

aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, 

Estado, Distrito Federal e Municípios, e a alteração no Regulamento do Fundo nos capítulos 

relativos às aplicações e resgate em dias sem expediente bancário e outros aprimoramentos 

redacionais do Regulamento do Fundo, em conformidade com a Instrução CVM 555/14, sem a 

alteração das demais características, com efetivação a partir de 30 de outubro de 2019. 
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SAFRA SELECTION FIC AÇÕES (CNPJ: 06.234.360/0001-34) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado pela SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA (CNPJ: 

06.947.853/0001-11), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores 

Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 14.105, de 23 de fevereiro de 2015. 

Ele é gerido pelo BANCO J. SAFRA S/A (CNPJ: 03.017.677/0001-20), devidamente qualificado, 

autorizado e registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de 

Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM 

n.º 11.124, de 24 de junho de 2010.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira é o BANCO SAFRA S/A (CNPJ: 58.160.789/0001-

28), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Custódia de Carteira de Valores Mobiliários, 

conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.390, de 13 de junho de 2001. 

O fundo tem por objetivo atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas valorização de suas 

cotas mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de 

fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que apliquem, 

preponderantemente, em ações de empresas com histórico de dividend yield (renda gerada por 

dividendos) consistente ou que, na visão do gestor, apresentem essas perspectivas. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

193.638.424,91. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por cotas de fundo 

de investimento (99,87%), do SAFRA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 

16.617.511/0001-97) e operação compromissada (0,02%), representando o montante de 

99,89% do patrimônio do fundo. 

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 02 de agosto de 2010, informando aos cotistas dos 

fundos por ela administrados que o BANCO SAFRA BSI S/A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

07.002.898/0001-86, gestor de 214 de tais fundos, foi incorporado pelo BANCO J. SAFRA S/A, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.017.677/0001-20, instituição financeira integrante do Grupo 

Safra, devidamente habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a prestar os 

serviços de gestão de carteira de títulos e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 

11.124, expedido em 24 de junho de 2010. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 
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Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 16 de maio de 2018 foram aprovadas: (i) proposta 

de mudança da política de investimentos do Fundo a fim de adequá-lo aos limites e vedações 

da CMN 3.922/10; e, (ii) inclusão da possibilidade do Fundo investir em ativos negociados no 

exterior. As alterações entraram em vigor a partir de 21 de junho de 2018. 

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 11 de fevereiro de 2019, foram aprovadas: (i) 

transferência da gestão do Fundo de Safra Asset Management Ltda., inscrita no CNPJ: 

62.180.047/0001-31 para o Banco J. Safra S.A., inscrito no CNPJ: 03.017.677/0001-20; (ii) 

alteração no Regulamento adequando os Limites por Modalidade de Ativo Financeiro, os Limites 

por Emissor e as Vedações aplicáveis à carteira do Fundo, de forma a cumprir o disposto da 

Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 4.661/18, que promoveu a revogação 

da Resolução do CMN nº 3.792/09 e o disposto da Resolução do CMN nº 4.604/17, que 

promoveu as alterações da Resolução do CMN nº 3.922/10, que dispõe sobre as aplicações dos 

recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios; e (iii) consolidação do texto do Regulamento para refletir as alterações 

deliberadas na Assembleia, o qual passará a vigorar a partir da data da transferência. As 

alterações entraram em vigor a partir de 15 de janeiro de 2019. 

Em Instrumento Particular de Alteração de Fundo de Investimento realizado em 17 de maio de 

2019, foi aprovado a alteração no regulamento do prazo de liquidação e pagamento de resgates, 

os quais serão antecipados em um dia, mantendo-se inalteradas as demais condições. A 

alteração entrou em vigor a partir de 27 de maio de 2019. 

● SAFRA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 16.617.511/0001-97) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado pela SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA (CNPJ: 

06.947.853/0001-11), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores 

Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 14.105, de 23 de fevereiro de 2015. 

Ele é gerido pela SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA (CNPJ: 62.180.047/0001-31), devidamente 

qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para 

prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato 

Declaratório CVM n.º 11.062, de 21 de maio de 2010.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira é o BANCO SAFRA S/A (CNPJ: 58.160.789/0001-

28), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Custódia de Carteira de Valores Mobiliários, 

conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.390, de 13 de junho de 2001. 

O fundo tem por objetivo atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas valorização de suas 

cotas mediante aplicação de seus recursos, preponderantemente, em ações de empresas com 
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histórico de dividend yield (renda gerada por dividendos) consistente ou que, na visão do gestor, 

apresentem essas perspectivas. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

241.708.145,27. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por ações (93,16%), 

operação compromissada (2,66%) e debêntures (1,38%), representando o montante de 97,21% 

do patrimônio do fundo. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 16 de maio de 2018 foram aprovadas: (i) proposta 

de mudança da política de investimentos do Fundo a fim de adequá-lo aos limites e vedações 

da CMN 3.922/10; e, (ii) inclusão da possibilidade do Fundo investir em ativos negociados no 

exterior. As alterações entraram em vigor a partir de 21 de junho de 2018. 
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BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO (CNPJ: 18.959.094/0001-96) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pelo BANCO BRADESCO S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989. O responsável pelos serviços de registro 

escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da 

carteira do fundo também é o BANCO BRADESCO S.A.  

A gestão da carteira do Fundo é exercida pela BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada 

como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 2013. 

Para alcançar o objetivo, o GESTOR observará as melhores perspectivas de retorno para os 

cotistas, os limites de diversificação que sejam ou venham a ser impostos pela legislação 

aplicável e, em especial, os limites de concentração por emissor e modalidade de ativos descritos 

no presente Capítulo, sendo que buscará selecionar os seguintes ativos financeiros para compor 

a carteira do FUNDO, bem como em sua concentração: (i) no mercado de renda fixa em títulos 

públicos federais, operações compromissadas; e (ii) no mercado de renda variável, em ações, 

cotas de fundos e em operações com derivativos vinculadas a índices de ações, utilizando 

especialmente, mas não limitadamente, como parâmetro o S&P 500 – Standard & Poor’s 500 

como referência. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o comportamento da variação 

dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo também 

impactada pelos custos, pelas despesas e pela taxa de administração de 1,20% (um inteiro e 

vinte centésimos por cento) ao ano.   

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

1.934.263.023,30. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por Títulos Públicos 

(90,65%) e Operação compromissada (9,69%), representando o montante de 100% do 

patrimônio do fundo. 

Em 29 de setembro de 2020, a administradora deu publicidade a um Fato Relevante informando 

que será alterado no fechamento de 30.09.2020: 1) o valor da aplicação inicial no Fundo de R$ 

1.000,00 para R$ 1,00. 2) os valores de movimentação de R$ 500,00 para R$ 1,00. 3) o valor 

mínimo para permanência de R$ 500,00 para R$ 1,00. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

E no dia 12 de fevereiro de 2016, foi publicado um novo Fato Relevante em que a administradora 

informa que, a alteração unilateral do Regulamento do Fundo para adequá-lo à Instrução CVM 
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nº 555, de 17/12/2014, conforme alterada, a qual regula a constituição, administração, 

funcionamento e divulgação de informações dos fundos de investimento, substituindo a 

Instrução CVM n° 409, de 18/08/2004, conforme alterada, conforme segue: (a) incluir a 

informação sobre o registro perante a CVM do Administrador do Fundo; (b) alterar o Capítulo 

referente à Política de Investimento do Fundo para incluir (i) que nas operações sem garantia 

de liquidação por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação 

autorizados a funcionar pelo Bacen ou pela CVM, as posições detidas pelo Fundo em operações 

com uma mesma contraparte serão consolidadas; (ii) que o Fundo não será obrigado a 

consolidar as aplicações em cotas de fundos investidos cujas carteiras sejam geridas por 

terceiros e quando os fundos investidos forem fundos de índices negociados em mercados 

organizados; (iii) a vedação do investimento do Fundo em cotas de fundos de investimento e 

cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, destinados 

exclusivamente a investidores qualificados e destinados exclusivamente a investidores 

profissionais, regulados pela Instrução CVM 555; (c) incluir o Risco de Não Obtenção do 

Tratamento Tributário Perseguido referente à possibilidade e consequências de o Fundo não 

conseguir manter o tratamento fiscal para fundos de investimento de longo prazo; (d) incluir no 

Capítulo referente à Taxa de Administração (i) que em relação à aplicação, pelo Fundo, em cotas 

de fundos de investimento e/ou cotas fundos de investimento em cotas de fundos de 

investimento, os mesmos poderão cobrar, além da taxa de administração, taxa de performance, 

ingresso e/ou saída; (ii) a taxa máxima de custódia a ser cobrada pelo Administrador, na 

condição de custodiante do Fundo; (e) alterar o Artigo 25, referente à Emissão, Colocação e do 

Resgate das Cotas, para esclarecer que os valores mínimos e máximos de investimento, caso 

existentes, se encontram indicados no Formulário de Informações Complementares do Fundo; 

(f) ajustar os Capítulos referentes a Emissão, Colocação e do Resgate das Cotas, da Assembleia 

Geral, do Exercício Social e das Demonstrações Contábeis e dos Encargos do Fundo, de acordo 

com o novo padrão redacional adotado pela ICVM 555; (g) incluir no Capítulo referente à Política 

de Divulgação de Informações a forma de comunicação utilizada pelo Administrador com os 

Cotistas para a divulgação das informações definidas na regulamentação; (h) alterar e consolidar 

o Regulamento do Fundo de acordo com as disposições acima, a ser implementado em até 30 

dias da presente data, nos termos do instrumento anexo a presente.  

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 2 de agosto de 2016 deliberou, a partir desta data, 

a alteração do Administrador do Fundo, do HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo para o Banco 

Bradesco S.A., a alteração do Gestor do Fundo, do HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo para 

a BRAM – Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, a 

alteração do prestador dos serviços de custódia, escrituração, controladoria e tesouraria dos 

ativos financeiros para o Banco Bradesco S.A., a alteração da denominação social do Fundo, de 

HSBC Fundo de Investimento Multimercado Bolsa Americana para Bradesco H Fundo de 

Investimento Multimercado Bolsa Americana e a alteração nos capítulos da emissão das cotas, 

da política de exercício de direito de voto e da política de divulgação de informações. 

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 16 de janeiro de 2017 deliberou, a partir de 13 de 

março de 2017, a reformulação integral do regulamento do Fundo. 
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BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 

36.499.594/0001-74) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída 

ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (CNPJ: 

59.281.253/0001‐23), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de 

acordo com o Ato Declaratório CVM número 8.695, de 20 de março de 2006, e gerido pela BTG 

PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM (CNPJ: 29.650.082/0001‐00), devidamente 

autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários 

por meio do Ato Declaratório número 5.968, expedido em 10 de maio de 2000. 

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo são realizados pelo BANCO BTG PACTUAL 

S.A (CNPJ: 30.306.294/0001‐45) devidamente credenciado na CVM como custodiante, de 

acordo com o Ato Declaratório número 7.204, de 25 de abril de 2003. 

O fundo tem por objetivo buscar replicar a variação em reais do Índice S&P 500, utilizando-se 

dos instrumentos disponíveis nos mercados de derivativos A exposição do FUNDO dependerá, 

entre outros fatores, da liquidez e volatilidade do mercado de Índice S&P 500.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

385.338.764,40.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, por títulos públicos (87,72%), 

operações compromissadas em título públicos (12,21%) e cotas de fundo de investimento 

(1,13%), do BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 

REFERENCIADO DI (CNPJ: 09.215.250/0001-13), e derivativos (0,12%), que representam o 

montante de 100% do patrimônio do fundo.  

Não há Fatos Relevantes publicados.  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 7 de agosto de 2020 foi aprovada a alteração da 

regra de resgate do Fundo. Tal alteração foi aprovada no fechamento do dia 8 de setembro de 

2020. 

● BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 

DI (CNPJ: 09.215.250/0001-13) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance, cobradas pelo fundo. 
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O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (CNPJ: 

59.281.253/0001-23), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de 

acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 8695, de 20 de março de 2006. 

Ele é gerido pelo BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM (CNPJ: 29.650.082/0001-00), 

devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato 

Declaratório CVM n.º 5968, de 10 de maio de 2000. 

A prestação de serviço de custódia de valores mobiliários e tesouraria será feita pelo BANCO 

BTG PACTUAL S.A (CNPJ: 30.306.294/0001-45), devidamente credenciado junto à CVM, de 

acordo com o Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003. 

O fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas uma rentabilidade que acompanhe a 

variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito 

Interbancário) com alto grau de correlação; utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no 

mercado à vista quanto no mercado de derivativos, de acordo com as restrições previstas na 

legislação vigente. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

8.096.272.288,22. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por operações 

compromissadas (58,42%) e títulos federais (41,60%), representando o montante de 100% do 

patrimônio do fundo. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 11 de junho de 2018, foram aprovadas as 

seguintes deliberações: (i) a alteração da denominação do Fundo para BTG Pactual Tesouro Selic 

Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI; (ii) a alteração da classificação do Fundo 

para Renda Fixa Diferenciado. Tais alterações passaram a fazer efeito no fechamento do dia 11 

de julho de 2018. 
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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO 

PRAZO (CNPJ:  30.036.235/0001-02)  
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), 

devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do 

Ato Declaratório nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. O responsável pelos serviços de registro 

escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da 

carteira também será a Caixa Econômica Federal.  

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da 

aplicação dos recursos nos mercados de renda fixa e, renda variável, sem o compromisso de 

concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, não constituindo, em qualquer 

hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da Administradora.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

3.768.911.648,33.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por operações 

compromissadas lastreadas em títulos públicos (51,93%) e títulos públicos (48,39%), 

representando 100% do patrimônio do fundo.  

Não há Fatos Relevantes publicados.  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

De acordo com a Assembleia Geral de Cotistas realizada em 11 de dezembro de 2020, foram 

deliberadas as seguintes alterações: i. Alteração da razão social do Fundo de “Fundo de 

Investimento Caixa Bolsa Americana Multimercado Longo Prazo” para “Fundo de Investimento 

Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado Longo Prazo”; ii. Adequação do público alvo, de 

acordo com o padrão redacional utilizado pela Administradora e redução da taxa de 

administração que passa de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) para 0,80% (oitenta 

centésimos por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e 

aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do 

regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, 

com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET. 
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ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO (CNPJ: 26.269.692/0001-61) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como multimercado, constituído sob a 

forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A (CNPJ: 60.701.190/0001-04), 

devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme 

Ato Declaratório CVM n.º 990, de 06 de julho de 1989.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira também é o Itaú Unibanco S.A, conforme Ato 

Declaratório CVM n.º 1524, de 23 de outubro de 1990. 

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas 

classes, os quais investem, preponderantemente, em ativos que tenham como principal fator 

de risco a variação do preço do índice S&P500®, observado que a rentabilidade do FUNDO será 

impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. O 

FUNDO poderá ter exposição cambial residual, em razão dos ajustes diários nos contratos de 

derivativos. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

2.374.573.482,34. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por exclusivamente 

por cotas de fundos de investimentos, sendo 99,57% ITAÚ INDEX S&P500® FI MULTIMERCADO 

(CNPJ: 26.269.698/0001-39) e 0,49% do ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO 

DE INVESTIMENTO (CNPJ: 11.419.818/0001-60), que serão apresentados adequadamente a 

seguir. 

Não há fatos relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de outubro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada no dia 17 de julho de 2020, deliberou alteração no 

regulamento estabelece que as operações e investimentos do Fundo observarão, no que couber, 

os requisitos, condições, modalidades permitidas e vedações estabelecidos pelas disposições 

legais, transcritas no regulamento, relativas aos investimentos de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, e por consequência alterar os capítulos relativos ao público alvo, 

política de investimento do Fundo, e os limites previstos no Anexo I do Regulamento, altera 

também os seguintes capítulos, aplicações, resgates e aplicações e resgates em dias sem 

expediente bancário, com efetivação a partir de 03/09/2020. 

● ITAÚ INDEX S&P500® FI MULTIMERCADO (CNPJ: 26.269.698/0001-39) 
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Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A (CNPJ: 60.701.190/0001-04), 

devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme 

Ato Declaratório CVM n.º 990, de 06 de julho de 1989.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira também é o Itaú Unibanco S.A, conforme Ato 

Declaratório CVM nº 1.524 de 23 de outubro de 1990. 

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos, preponderantemente, em ativos que tenham 

como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P500®, observado que a 

rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive 

taxa de administração. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

2.990.622.232,07. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 99,76% de títulos 

públicos federais. 

Não há fatos relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de outubro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 19 de junho de 2020, deliberou alteração 

no regulamento do fundo nos capítulos relativos ao público-alvo, à política de investimento, aos 

valores mínimos de movimentação e permanência de aplicações e de resgate, às aplicações e 

aos resgates em dias sem expediente bancário, e outros aprimoramentos redacionais, com 

efetivação a partir de 22 de junho de 2020. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 19 de junho de 2020, deliberou alteração 

no regulamento do fundo nos capítulos relativos à política de investimentos, ao risco de 

mercado, e outros aprimoramentos redacionais, com efetivação a partir de 19 de novembro de 

2020. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17 de novembro de 2020, deliberou 

alterações no regulamento do Fundo nos capítulos relativos à política de investimento, ao risco 

de mercado, e outros aprimoramentos redacionais, com efetivação a partir de 19 de novembro 

de 2020. 

● ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 

11.419.818/0001-60) 
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Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A (CNPJ: 60.701.190/0001-04), 

devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme 

Ato Declaratório CVM n.º 990, de 06 de julho de 1989.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Itaú Unibanco S.A, conforme Ato 

Declaratório CVM nº 1.524 de 23 de outubro de 1990. 

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar 

a variação do Certificado de Depósito Bancário (“CDI”) ou da taxa Selic, de forma que, no 

mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira 

estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

29.967.079.957,53. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por operações 

compromissadas em títulos públicos (73,87%) e títulos públicos federais (26,13%), 

representando 100% do patrimônio do fundo. 

Não há fatos relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de maio de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada no dia 02 de setembro de 2019, deliberou alteração 

no regulamento nos capítulos relativos à adequação das resoluções 4.661 e 4.604, aplicação e 

resgates, outros aprimoramentos e consolidação do texto, com efetivação em 01 de novembro 

de 2019. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12 de março de 2021, foi deliberado e 

aprovado a alteração de Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo de Investimento 

para Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento, e a alteração no 

regulamento do Fundo. 
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SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO (CNPJ: 21.595.829/0001-54) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado pela SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA (CNPJ: 

06.947.853/0001-11), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores 

Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 14.105, de 23 de fevereiro de 2015. 

Ele é gerido pelo BANCO J. SAFRA S/A (CNPJ: 03.017.677/0001-20), devidamente qualificado, 

autorizado e registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de 

Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM 

n.º 11.124, de 24 de junho de 2010.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira é o BANCO SAFRA S/A (CNPJ: 58.160.789/0001-

28), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Custódia de Carteira de Valores Mobiliários, 

conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.390, de 13 de junho de 2001. 

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em instrumentos representativos do Índice S&P 

500 e em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do 

mercado financeiro e de capitais. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

2.394.295.587,10. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 100% de Títulos 

Federais. 

Não foi localizado Fato Relevante. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 11 de fevereiro de 2019, foram aprovadas: (i) 

transferência da gestão do Fundo de Safra Asset Management Ltda., inscrita no CNPJ: 

62.180.047/0001-31 para o Banco J. Safra S.A., inscrito no CNPJ: 03.017.677/0001-20; e (ii) 

consolidação do texto do Regulamento para refletir as alterações deliberadas na Assembleia, o 

qual passará a vigorar a partir da data da transferência. As alterações entraram em vigor a partir 

de 15 de janeiro de 2019. 
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BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (CNPJ: 

20.716.161/0001-93) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como Fundo de investimento, constituído 

sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração de 10 (dez) anos, contados a partir 

da data da primeira integralização de cotas do Fundo. Não há carência, taxas de ingresso, saída 

ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado pelo BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de 

serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto 

de 1990.  

Ele é gerido pela RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ: 03.864.607/0001-08), devidamente 

registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato 

Declaratório nº 6.051, de 27 de julho de 2000.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 

00.000.000/0001-91), Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000. 

O fundo tem por objetivo aplicar os seus recursos em CRI, sob a responsabilidade do GESTOR, 

conforme legislação e regulamentação aplicáveis observadas no Regulamento. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

49.542.596,08. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de setembro de 2021, é composta por títulos 

privados (89,42%) e cotas de fundo de investimento (9,05%), do FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO MILLENIUM - FII (CNPJ: 27.602.955/0001-75), que representam o montante de 

98,47% do patrimônio do fundo. 

Foi localizado fato relevante, publicado em 06 de janeiro de 2020, informando que o Fundo está 

desenquadrado desde 31.07.2019. De acordo com informações da Rio Bravo Investimentos 

Ltda., gestora do Fundo, o desenquadramento atual ocorreu de forma passiva e deveu-se, 

principalmente, à terceira amortização programada, prevista em seu regulamento, ocorrida em 

setembro de 2019. O Administrador informa ainda que o Gestor já foi comunicado e está 

desenvolvendo um plano de ação para reenquadrar o Fundo sem trazer impactos aos cotistas. 

Foi localizado fato relevante, publicado em 15 de maio de 2020, informando que, diante do 

cenário de pandemia do Coronavírus (COVID-19), e dada a absoluta excepcionalidade do 

momento, foi aprovada, em assembleia, os Certificados Recebíveis Imobiliários. 

Foi localizado fato relevante, publicado em 04 de fevereiro de 2021, informando que as quotas 

do Fundo foram reprocessadas na data-base de 15 de janeiro de 2021. O reprocessamento de 

cotas se fez necessário para que um dos ativos tivesse o valor justo sensibilizado no Fundo. O 

reprocessamento gerou um impacto negativo de R$ 134.374,51, equivalente a uma variação na 

cota de 0,22%. 
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O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 16 de julho de 2020, foi aprovada as 

Demonstrações Financeiras do Fundo, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 

2019.  

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2021, foi aprovada as 

Demonstrações Financeiras do Fundo, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 

2020.  

● FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MILLENIUM - FII (CNPJ: 27.602.955/0001-75) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como Fundo de investimento imobiliário, 

constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração de 10 (dez) anos, 

contados a partir da data da primeira integralização de cotas do Fundo. Não há carência, taxas 

de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado e gerido pela RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ: 

03.864.607/0001-08), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração 

de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 6.051, de 27 de julho de 2000.  O responsável pelos 

serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos 

financeiros integrantes da carteira do fundo também é a RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA. 

O fundo tem por objetivo investir preponderantemente, direta ou indiretamente, em 

empreendimento(s) imobiliário(s) de natureza comercial, incluindo, mas não se limitando, 

shopping center, podendo, para tanto, participar da implantação e do desenvolvimento de 

empreendimentos, adquirir áreas brutas locáveis já construídas, em fase da construção ou a 

construir, investir na ampliação ou expansão de empreendimentos, incluindo, sem limitação, 

por meio da aquisição de terrenos, unidades imobiliárias e direitos imobiliárias e direitos 

vinculados a esses bens, bem como vender, prometer vender, incorporar e arrendar os referidos 

bens. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

11.539.987,06. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de setembro de 2021, é composta por títulos 

públicos (51,54%). 

Foi localizado fato relevante, publicado em 23 de novembro de 2020, informando que Aprovou 

na presente data, com fundamento nos artigos 4.8 e seguintes do regulamento vigente do 

Fundo, a 4ª emissão de cotas do Fundo, a ser realizada no Brasil, sendo que as Novas Cotas 

deverão ser distribuídas por meio de oferta pública com esforços restritos de colocação, a ser 

conduzida nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro 

de 2009, conforme alterada e da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme 

alterada, sob coordenação e distribuição da Instituição Administradora, na qualidade de 

instituição intermediária líder da Oferta e no valor de até R$ 499.992,46 na data de emissão das 
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Novas Cotas, correspondentes à 17.215 Novas Cotas. O Montante da Oferta poderá ser 

acrescido em até 20%, conforme decisão exclusiva da Instituição Administradora. 

Foi localizado fato relevante, publicado em 03 de agosto de 2021, informando que comunicou a 

4ª emissão de cotas do Fundo, com fundamento nos artigos 4.8. e seguintes do regulamento 

vigente, distribuídas por meio de oferta pública com esforços restritos de colocação, a ser 

conduzida nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro 

de 2009, conforme alterada e da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme 

alterada, sob coordenação e distribuição da Instituição Administradora, na qualidade de 

instituição intermediária líder da Oferta e no valor de até R$ 499.992,46 na data de emissão das 

Novas Cotas, correspondentes à 17.215 Novas Cotas, no valor de R$ 29,044 cada, realizada no 

Brasil, e distribuídas por meio de oferta pública com esforços restritos de colocação conforme 

Ato do Administrador realizado na mesma data. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, realizada em 18 de maio de 2020, foi deliberada e 

aprovada acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de 

dezembro de 2019. 

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 28 de abril de 2021, foram aprovadas as 

demonstrações financeiras do Fundo relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, realizada em 24 de setembro de 2021, foi deliberado 

sobre a venda da fração ideal detida pelo Fundo, equivalente a 4,67% (quatro por cento e 

sessenta e sete centésimos por cento) dos imóveis de matrículas n.º 74.045, 74.046, 74.047, 

74.048 e 74.049 do Registro de Imóveis de Lajeado – RS que compõem o Shopping Lajeado, no 

valor de R$ 1.097.450,00 relativos às Frações Imóveis Shopping Lajeado, sendo pagos 10% na 

ocasião da assinatura do instrumento particular de venda e compra e o saldo remanescente 

mediante a lavratura da escritura pública definitiva de venda e compra. 
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BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 38.236.242/0001-51) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance, cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como 

prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 

13 de agosto de 1990.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 

00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o 

Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.  

O fundo tem por objetivo investir em fundos que possuam uma carteira de ativos financeiros 

direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados ao continente europeu. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

219.903.954,45. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% de cotas 

de fundos de investimento, do BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I (CNPJ: 38.236.215/0001-89), que será apresentado 

adequadamente a seguir. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF 

NÍVEL I (CNPJ: 38.236.215/0001-89) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance, cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como 

prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 

13 de agosto de 1990.  
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O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 

00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o 

Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.  

O fundo tem por objetivo compor uma carteira de ativos financeiros direcionada, 

preferencialmente, por ativos relacionados ao continente europeu. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

263.593.430,82. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Brazilian 

Depositary Receipts (92,47%), Operação compromissada (1,93%), cotas de fundos de 

investimento (1,88%), TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE 

INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 38.595.988/0001-51), Derivativos (1,62%), Títulos Federais 

(0,21%) e outros (0,19%), que representam o montante de 98,29% do patrimônio do fundo. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 
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BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 39.255.695/0001-

98) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance, cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como 

prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 

13 de agosto de 1990.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 

00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o 

Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.  

O fundo tem por objetivo investir em fundos que possuam uma carteira de ativos financeiros 

direcionada, preferencialmente, por ativos de renda variável de âmbito global.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

821.176.545,31. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% de cotas 

de fundos de investimento, 99,37% do BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I (CNPJ: 39.272.928/0001-60) e 0,79% do BB TOP DI 

RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 00.852.311/0001-89) que 

serão apresentados adequadamente a seguir. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF 

NÍVEL I (CNPJ: 39.272.928/0001-60)  

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance, cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como 

prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 

13 de agosto de 1990.  
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O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 

00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o 

Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.  

O fundo tem por objetivo compor uma carteira de ativos financeiros direcionada, 

preferencialmente, por ativos de renda variável de âmbito global. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

975.462.018,95. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Brazilian 

Depositary Receipts (64,16%), cotas de fundos de investimento (24,73%), 21,73% do ISHARES 

S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO 

EXTERIOR (CNPJ: 19.909.560/0001-91), 1,42% do TREND ETF MSCI ACWI FUNDO DE 

INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 38.595.988/0001-51), TREND 

ETF MSCI EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 

38.595.988/0001-51), TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE 

INVESTIMENTO NO EXTERIOR (38.542.870/0001-65) e INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF 

FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 42.280.262/0001-

05), operação compromissada (5,42%), derivativos (1,75%) e outros (1,11%), que representam 

o montante de 97,17% do patrimônio do fundo. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 

00.852.311/0001-89) 

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance, cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como 

prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 

13 de agosto de 1990.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 
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00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o 

Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.  

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação 

dos ativos que compõem sua carteira, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa do 

Certificado de Depósito Interfinanceiro - "CDI" ou da taxa SELIC. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

23.961.891.387,62. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Títulos Federais 

(57,51%), Títulos Privados (19,06%), operação compromissada (14,49%), debêntures (8,52%) e 

outros (0,22%), que representam o montante de 99,80% do patrimônio do fundo. 

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 06 de julho de 2016, informando impacto no valor 

da cota do fundo em 21/06/2016. Conforme disposto no Artigo 60, da Instrução CVM nº 555/14, 

a divulgação deste Fato Relevante se dá em razão da realização de provisão para créditos de 

liquidação duvidosa provenientes das Séries Únicas da 8ª e 10ª Emissão de Debêntures Não 

Conversíveis (BRTO18 vencimento em 28/12/2018 e BRTO10 vencimento em 28/03/2019, 

respectivamente), ambos valores mobiliários de emissão da OI S/A, que integram a carteira de 

ativos do FUNDO. A referida provisão deve-se ao pedido de Recuperação Judicial ajuizado no 

Tribunal de Justiça da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, pela empresa emissora 

acima citada, que poderá ser revertida, integral ou parcialmente em favor do FUNDO, a 

depender dos desdobramentos do referido processo. Em função desta ocorrência, o valor da 

cota do FUNDO calculada em 21/06/2016 teve impacto nesta data, refletindo na rentabilidade 

do referido FUNDO. Desta forma, os cotistas que solicitarem resgate do FUNDO com liquidação 

financeira paga enquanto perdurar a provisão acima descrita, não farão jus à possibilidade de 

recuperar a perda, no caso de sua eventual reversão. 

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 21 de junho de 2016, informando: a) o valor 

provisionado foi de R$ 34.384.497,56, representando a totalidade dos ativos da OI S.A. detidos 

direto e indiretamente pelo FUNDO em 20/06/2016; e b) em virtude da ocorrência, a 

rentabilidade do FUNDO, no dia 21/06/2016, foi de -0,0308%, passando o valor da cota de R$ 

14,8194, em 20/06/2016 para R$ 14,8148 

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 28 de setembro de 2018, informando a reversão 

parcial de 40,66% da provisão para créditos de liquidação duvidosa provenientes da atual Série 

Única da 12ª Emissão de Debêntures Não Conversíveis (OIBRA2 com vencimento em 

25/02/2035), oriundas do Plano de Recuperação Judicial da OI S.A., que integram direta ou 

indiretamente a carteira de ativos do FUNDO. Em função desta reversão parcial, o valor da cota 

do FUNDO calculada em 27/09/2018 foi impactado com reflexos na rentabilidade do referido 

FUNDO. O valor revertido para o FUNDO foi de R$ 14.828.046,17. Em virtude da ocorrência, e 

em conjunto com os demais ativos do FUNDO, a rentabilidade no dia 27/09/2018, foi de 

+0,0516%, passando o valor da cota de R$ 18,3944 em 26/09/2018 para R$ 18,4039 em 

27/09/2018. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 
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apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 9 de julho de 2018, foram deliberadas as 

seguintes alterações na política de investimento do Fundo, em seu artigo 11, conforme a seguir: 

(i) inclusão de texto no Caput do artigo sobre vedação a estratégias que impliquem em exposição 

em moeda estrangeira ou em renda variável; (ii) parágrafo 1° - exclusão de FIDC e FIC FIDC, no 

item 4, do quadro da Composição da Carteira, exclusão de FIDC e FIC FIDC no item 3 do quadro 

de Outros Limites, exclusão do total de ativos financeiros e modalidades operacionais de 

emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado, no 

item 4, do quadro de Outros Limites, com renumeração dos demais itens; (iii) parágrafo 3° - 

inclusão do novo parágrafo que versa sobre a duração média ponderada da carteira, com 

renumeração dos parágrafos subsequentes; (iv) parágrafo 6° - Inclusão de novo parágrafo, 

referente às vedações ao Fundo e aos fundos investidos. Tais deliberações entraram em vigor 

em 13 de julho de 2018. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 9 de julho de 2019, foram deliberadas as 

seguintes alterações na política de investimento do Fundo, em seu artigo 11, conforme a seguir: 

(i) inclusão de texto no Caput do artigo sobre vedação a estratégias que impliquem em exposição 

em moeda estrangeira ou em renda variável; (ii) parágrafo 1° - exclusão de FIDC e FIC FIDC, no 

item 4, do quadro da Composição da Carteira, exclusão de FIDC e FIC FIDC no item 3 do quadro 

de Outros Limites, exclusão do total de ativos financeiros e modalidades operacionais de 

emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado, no 

item 4, do quadro de Outros Limites, com renumeração dos demais itens; (iii) parágrafo 3° - 

inclusão do novo parágrafo que versa sobre a duração média ponderada da carteira, com 

renumeração dos parágrafos subsequentes; (iv) parágrafo 6° - Inclusão de novo parágrafo, 

referente às vedações ao Fundo e aos fundos investidos. Tais deliberações entraram em vigor 

em 13 de julho de 2019. 
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BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 21.470.644/0001-13) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou saída, cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de 

serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto 

de 1990.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 

00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o 

Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.  

O fundo tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos 

em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais 

disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, que busquem retorno superior à 

variação do CDI, através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros, inclusive 

renda variável. 

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

2.396.743.051,17. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por BDRs (96,87%), 

operação compromissada (1,85%) e cotas de fundos de investimento (0,96%), do ISHARES S&P 

500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 

(CNPJ: 19.909.560/0001-91), que será apresentado adequadamente a seguir, representando o 

montante de 99,68% do patrimônio do fundo 

Foi localizado um fato relevante, publicado em 06 de novembro de 2020 (informando que o 

percentual da taxa de administração do FUNDO será reduzido, de 1,00% (um inteiro por cento) 

ao ano, para 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, a partir do dia 06 de novembro de 

2020, inclusive). 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência 

de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no 

respectivo relatório. 

● ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - 

INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 19.909.560/0001-91) 
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Trata-se de um fundo de investimento em cotas de fundo de índice, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance, cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado pela BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório nº 4.448, de 21 de agosto de 1997, e gerido pela BlackRock Brasil Gestora 

de Investimentos Ltda. (CNPJ: 10.979.208/0001-58), devidamente registrada para o exercício 

profissional de administração e gestão de carteiras de valores mobiliários, pelo Ato Declaratório 

CVM nº 10.568, de 4 de setembro de 2009.  

O fundo tem por objetivo buscar retornos de investimentos que correspondam de forma geral 

à performance, antes de taxas e despesas, do Índice.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

5.120.150.011,34.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de fevereiro de 2021, é composta por 99,85% 

dos investimentos no exterior.  

Foi localizado fato relevante, publicado em 05 de julho de 2018, informando que de acordo com 

o disposto no Artigo 3º, Parágrafo Terceiro da Instrução CVM nº 359, de 22 de janeiro de 2002, 

conforme alterada, (i) em razão do envio de 3 convocações para realização de Assembleia Geral 

de Cotistas do Fundo para deliberar sobre as aprovações das demonstrações financeiras 

referente ao exercício social encerrado em 31 de março de 2018, devidamente auditadas nos 

termos da legislação em vigor; e (ii) em razão da ausência de quórum suficiente em todas as 

Assembleias de Aprovação de Contas agendadas para 28 de Junho, 03 e 05 de Julho de 2018, 

consideram-se aprovadas as demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social 

encerrado em 31 de março de 2018.  

Foi localizado fato relevante, publicado em 31 de agosto de 2018, convocando os cotistas para 

participar da Assembleia Geral de cotistas do FUNDO, que será realizada no dia 11 de setembro 

de 2018 na oportunidade serão discutidas e votadas a alteração do valor do Lote Mínimo de 

Cotas e a consolidação do regulamento do FUNDO. 

Foi localizado fato relevante, publicado em 08 de julho de 2019, informando que a Assembleia 

Geral de Cotistas do Fundo, agendada para 28 de junho de 2019, não se realizou em razão do 

não comparecimento de quaisquer Cotistas. Nos termos do Artigo 30, Parágrafo 3º, da ICVM 

359, tendo em vista que as demonstrações contábeis do Fundo cujo relatório de auditoria não 

conteve ressalvas e que após a primeira convocação de assembleia geral não houve quórum 

para deliberação relativa à matéria constante da Ordem do Dia, a referida matéria será 

considerada aprovada. 

Foi localizado fato relevante, publicado em 30 de junho de 2020, informando que a partir de 01 

de julho de 2020 a Taxa de Administração do FUNDO será reduzida, passando de 0,24% ao ano, 

para 0,23% ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido, referente à remuneração global paga 

mensalmente pelo Fundo, compreendendo também a taxa de administração paga ao Fundo de 
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Índice Alvo, que será reduzida do equivalente a 0,04% ao ano para 0,03%, incidente sobre o 

patrimônio líquido do Fundo de Índice Alvo. 

Foi localizado fato relevante, publicado em 11 de agosto de 2021, informando que a Assembleia 

Geral de Cotistas, que seria realizada excepcionalmente por meio eletrônico em 09 de agosto 

de 2021, a fim de deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do 

Fundo referentes ao exercício social encerrado em de 31 de março de 2021, não se realizou em 

razão do não comparecimento de Cotistas na conferência telefônica e do não recebimento de 

orientação de voto digitalizada por correio eletrônico. Assim, conforme faculta a legislação como 

as demonstrações financeiras acima mencionadas não contêm ressalvas e a assembleia não foi 

instalada, as supracitadas demonstrações foram consideradas automaticamente aprovadas. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

No dia 11 de Setembro de 2018, foi realizada a Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, sendo 

que na oportunidade foram aprovadas sem ressalvas as seguintes matérias: (i) a alteração do 

valor do Lote Mínimo de Cotas de 100.000 para 50.000 cotas nas “Definições”; e (ii) a 

consolidação do regulamento do Fundo, contemplando as alterações acima requeridas, a partir 

de 22 de Outubro de 2018. 
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BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 21.321.454/0001-34) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado pela BANCO BRADESCO S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente 

registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato 

Declaratório nº 1.085 de 30 de agosto de 1989. O responsável pelos serviços de registro 

escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da 

carteira também será o BANCO BRADESCO S.A. 

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada 

como gestora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 

pelo Ato Declaratório nº 2.669, de 06 de dezembro de 1993.   

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através de investimentos 

do seu Patrimônio Líquido, em certificados de ações BDRs nível 1 de empresas norte-americanas 

e/ou listadas nas bolsas norte-americanas de diversos setores econômicos, cuja negociação seja 

admitida no mercado local, visando oferecer aos cotistas, no médio e longo prazo, performance 

consistente e competitiva em relação ao mercado acionário norte americano, dentro das 

oscilações e riscos inerentes a este mercado. Para tanto, a gestora do FUNDO fará uso das mais 

modernas técnicas de avaliação e seleção de empresas, selecionando preferencialmente 

aquelas com maior liquidez seja no mercado local ou no internacional. A estratégia a ser adotada 

pelo FUNDO será caracterizada pela gestão ativa de seu portfólio. O FUNDO possui como 

principal fator de risco para sua carteira a variação de preços de ações norte americanas e/ou 

listadas nas bolsas norte-americanas admitidas à negociação local no mercado à vista de bolsa 

de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, através de certificado de ações 

(BDRs). Adicionalmente o FUNDO estará exposto a oscilações oriundas de variação cambial, 

tendo em vista que grande parte dos ativos que integrarão sua carteira têm como referência a 

moeda norte americana (dólar). A rentabilidade do FUNDO variará conforme o comportamento 

da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo 

também impactada pelos custos, despesas e pela taxa de administração de 0,80% (oitenta 

centésimos por cento) ao ano, sobre o valor de seu Patrimônio Líquido.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

150.390.996,52.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por Brazilian 

Depositary Receipts (84,11%), investimentos no exterior (9,64%), cotas de fundo de 

investimento (5,44%), do ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE 

ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 19.909.560/0001-91), operações compromissadas 

em títulos públicos (2,25%), representando 100% do patrimônio do fundo. 

Não há Fatos Relevantes publicados. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 
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apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 3 de agosto de 2018 deliberou, a partir de 29 de 

agosto de 2018, a alteração do regulamento do Fundo nos capítulos “Do Público Alvo”, “Das 

Políticas de Investimento e dos Fatores de Risco”, “Da Administração”, “Da Emissão e do Resgate 

de Cotas”. 

O Instrumento Particular de Alteração do regulamento do Fundo realizado em 17 de maio de 

2019 deliberou, a partir de 27 de maio de 2019, a adaptação do prazo para pagamento de 

resgates aos cotistas do Fundo, o qual será reduzido em 1 (um) dia. 

A Assembleia Geral de Cotistas realizadas em -06 de abril de 2021 deliberou a partir de 10 de 

maio de 2021 a alteração do regulamento do Fundo no capítulo “Da Administração, “Parágrafo 

Primeiro”, “Da emissão e do Resgate de Cotas” “Da Assembleia Geral” e “Das Disposições Gerais. 

● ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - 

INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 19.909.560/0001-91) 

Trata-se de um fundo de investimento em cotas de fundo de índice, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance, cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado pela BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82), 

devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio 

do Ato Declaratório nº 4.448, de 21 de agosto de 1997, e gerido pela BlackRock Brasil Gestora 

de Investimentos Ltda. (CNPJ: 10.979.208/0001-58), devidamente registrada para o exercício 

profissional de administração e gestão de carteiras de valores mobiliários, pelo Ato Declaratório 

CVM nº 10.568, de 4 de setembro de 2009.  

O fundo tem por objetivo buscar retornos de investimentos que correspondam de forma geral 

à performance, antes de taxas e despesas, do Índice.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

5.120.150.011,34.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de fevereiro de 2021, é composta por 99,85% 

dos investimentos no exterior.  

Foi localizado fato relevante, publicado em 05 de julho de 2018, informando que de acordo com 

o disposto no Artigo 3º, Parágrafo Terceiro da Instrução CVM nº 359, de 22 de janeiro de 2002, 

conforme alterada, (i) em razão do envio de 3 convocações para realização de Assembleia Geral 

de Cotistas do Fundo para deliberar sobre as aprovações das demonstrações financeiras 

referente ao exercício social encerrado em 31 de março de 2018, devidamente auditadas nos 

termos da legislação em vigor; e (ii) em razão da ausência de quórum suficiente em todas as 

Assembleias de Aprovação de Contas agendadas para 28 de Junho, 03 e 05 de Julho de 2018, 

consideram-se aprovadas as demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social 

encerrado em 31 de março de 2018.  



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUBSECRETARIA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E SAÚDE DO SEGURADO 

ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS E ESTUDOS ATUARIAIS 

 

 

Subsecretaria de Gestão Previdenciária – Suprev 
Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais - Asies 

Av. Augusto de Lima, nº 30 – 10º Andar, Centro, Belo Horizonte – MG, Cep.: 30.190-001 
Telefone: (31) 3246-0468 – investimento@pbh.gov.br 

Página 113 de 118 
 

Foi localizado fato relevante, publicado em 31 de agosto de 2018, convocando os cotistas para 

participar da Assembleia Geral de cotistas do FUNDO, que será realizada no dia 11 de setembro 

de 2018 na oportunidade serão discutidas e votadas a alteração do valor do Lote Mínimo de 

Cotas e a consolidação do regulamento do FUNDO. 

Foi localizado fato relevante, publicado em 08 de julho de 2019, informando que a Assembleia 

Geral de Cotistas do Fundo, agendada para 28 de junho de 2019, não se realizou em razão do 

não comparecimento de quaisquer Cotistas. Nos termos do Artigo 30, Parágrafo 3º, da ICVM 

359, tendo em vista que as demonstrações contábeis do Fundo cujo relatório de auditoria não 

conteve ressalvas e que após a primeira convocação de assembleia geral não houve quórum 

para deliberação relativa à matéria constante da Ordem do Dia, a referida matéria será 

considerada aprovada. 

Foi localizado fato relevante, publicado em 30 de junho de 2020, informando que a partir de 01 

de julho de 2020 a Taxa de Administração do FUNDO será reduzida, passando de 0,24% ao ano, 

para 0,23% ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido, referente à remuneração global paga 

mensalmente pelo Fundo, compreendendo também a taxa de administração paga ao Fundo de 

Índice Alvo, que será reduzida do equivalente a 0,04% ao ano para 0,03%, incidente sobre o 

patrimônio líquido do Fundo de Índice Alvo. 

Foi localizado fato relevante, publicado em 11 de agosto de 2021, informando que a Assembleia 

Geral de Cotistas, que seria realizada excepcionalmente por meio eletrônico em 09 de agosto 

de 2021, a fim de deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do 

Fundo referentes ao exercício social encerrado em de 31 de março de 2021, não se realizou em 

razão do não comparecimento de Cotistas na conferência telefônica e do não recebimento de 

orientação de voto digitalizada por correio eletrônico. Assim, conforme faculta a legislação como 

as demonstrações financeiras acima mencionadas não contêm ressalvas e a assembleia não foi 

instalada, as supracitadas demonstrações foram consideradas automaticamente aprovadas. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

No dia 11 de Setembro de 2018, foi realizada a Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, sendo 

que na oportunidade foram aprovadas sem ressalvas as seguintes matérias: (i) a alteração do 

valor do Lote Mínimo de Cotas de 100.000 para 50.000 cotas nas “Definições”; e (ii) a 

consolidação do regulamento do Fundo, contemplando as alterações acima requeridas, a partir 

de 22 de Outubro de 2018. 
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CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES (CNPJ: 17.502.937/0001-68) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.  

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), 

devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do 

Ato Declaratório nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. O responsável pelos serviços de registro 

escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da 

carteira também será a Caixa Econômica Federal.  

O fundo tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos 

em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, buscando uma 

rentabilidade diferenciada mediante alocação nesses ativos.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

3.890.658.229,39.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Brazilian 

Depositary Receipts (98,63%) e cotas do fundo de investimento (1,97%), do CAIXA MASTER 

CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (CNPJ: 05.164.375/0001-00), que 

será apresentado adequadamente a seguir. Quantos aos demais ativos, estão distribuídos em 

BDRs (98,93%), Investimentos no Exterior (0,16%) e Ações (0,05%), representando 99,99% do 

patrimônio do fundo.  

Não há Fatos Relevantes publicados.  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

Conforme Assembleia Geral de Cotista realizada em 26 de outubro de 2020, foi deliberado pela 

aprovação da alteração do público-alvo do Fundo, com a exclusão de “pessoas físicas”, de modo 

a adequar o segmento prioritário estipulado, para participação no Fundo. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e 

aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do 

regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, 

com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET. 

● FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO 

DI LONGO PRAZO (CNPJ: 05.164.375/0001-00)  

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma 

de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de 

ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.  
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O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), 

devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do 

Ato Declaratório nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. O responsável pelos serviços de registro 

escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da 

carteira também será a Caixa Econômica Federal.  

O fundo tem por objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no 

longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de 

companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros 

e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de 

capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à 

negociação no mercado organizado, buscando acompanhar a rentabilidade do índice de 

Mercado ANBIMA (IMA-B 5), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais – ANBIMA.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

13.694.392.169,03.  

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por títulos públicos 

(73,82%) e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos (26,10%), representando 

99,92% do patrimônio do fundo.  

Não há Fatos Relevantes publicados.  

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 30 de junho de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.  

A Administradora deliberou pela alteração do regulamento do Fundo em 28 de julho de 2020, 

passando a não cobrar a Taxa de Administração do Fundo. A alteração foi realizada com base no 

art. 47, inciso III da I CVM nº 555/2014 sem a necessidade de realização da Assembleia. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de setembro de 2021, foi deliberado e 

aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do 

regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, 

com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET. 
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SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 19.436.818/0001-80) 
Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de 

condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, 

saída ou performance cobradas pelo fundo. 

O fundo é administrado pela SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA (CNPJ: 

06.947.853/0001-11), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores 

Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 14.105, de 23 de fevereiro de 2015. 

Ele é gerido pelo BANCO J. SAFRA S/A (CNPJ: 03.017.677/0001-20), devidamente qualificado, 

autorizado e registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de 

Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM 

n.º 11.124, de 24 de junho de 2010.  

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia 

dos ativos financeiros integrantes da carteira é o BANCO SAFRA S/A (CNPJ: 58.160.789/0001-

28), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Custódia de Carteira de Valores Mobiliários, 

conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.390, de 13 de junho de 2001. 

O fundo tem por objetivo é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de 

suas cotas mediante a aplicação de seus recursos, preponderantemente, em ativos de renda 

variável, notadamente em certificados de depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1, do setor 

de consumo.  

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 

3.983.843.860,12. 

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por Brazilian 

Depositary Receipts (70,16%), Títulos Federais (23,39%), operação compromissada (7,41%), 

representando o montante de 100% do patrimônio do fundo. 

Não foi localizado Fato Relevante. 

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é 

datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas. 

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 06 de setembro de 2018, foi aprovada a mudança 

da política de investimentos do Fundo a fim de adequá-los aos limites e vedações da Resolução 

do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/10 que dispõe sobre os investimentos de recursos 

administrados por Regimes Próprios de Previdência. A alteração entrou em vigor a partir de 01 

de novembro de 2018. 

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 11 de fevereiro de 2019, foram aprovadas: (i) a 

transferência da gestão do Fundo da Safra Asset Management Ltda., inscrita no CNPJ: 

62.180.047/0001-31 para o Banco J. Safra S.A., inscrito no CNPJ: 03.017.677/0001-20; e (ii) a 
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consolidação do texto do Regulamento para refletir as alterações deliberadas na Assembleia, o 

qual passará a vigorar a partir da data da transferência. As alterações entraram em vigor a partir 

de 15 de fevereiro de 2019. 

Em Instrumento Particular de Alteração de Fundo de Investimento datado em 17 de maio de 

2019 foi aprovado a alteração no regulamento do prazo de liquidação e pagamento de resgates, 

os quais serão antecipados em um dia, mantendo-se inalteradas as demais condições. A 

alteração entrou em vigor a partir de 27 de maio de 2019. 

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 09 de setembro de 2019, foram aprovadas: (i) a 

mudança da política de investimento a fim de adequá-lo aos limites e vedações da Resolução do 

Conselho Monetário Nacional nº 4.661/18, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos 

recursos garantidores dos planos administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar; (ii) a alteração da composição carteira do Fundo, para adequação à nova 

política; e (iii) as demais alterações deliberadas na Assembleia. As alterações entraram em vigor 

a partir de 14 de outubro de 2019. 

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 29 de junho de 2020, foram aprovadas: (i) a 

mudança da política de investimento a fim de adequá-lo aos limites e vedações da Resolução do 

Conselho Monetário Nacional nº 4.444/15, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos 

recursos garantidores dos planos administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar; (ii) a alteração da composição da carteira do Fundo, para adequação à nova 

política; e (iii) as demais alterações deliberadas na Assembleia. As alterações entraram em vigor 

a partir de 13 de agosto de 2020. 

 

CONCLUSÃO 
A carteira de investimentos do RPPS-BH possui uma concentração em ativos de menor risco, os 

títulos públicos (NTN-B). Esses papéis possuem rentabilidade atrelada ao índice de inflação 

(IPCA) mais uma taxa pré-fixada que somados irão remunerar os títulos até o vencimento. Esta 

estratégia é aderente à realidade dos fundos de previdência, que possuem uma visão de longo 

prazo e meta de rentabilidade da carteira atrelada ao IPCA. Assim, para uma gestão eficiente da 

carteira, a Suprev utiliza como premissa básica o estudo de ALM - Asset Liability Management 

na tomada de decisão dos investimentos como forma de alinhar os compromissos atuariais 

(pagamentos de benefícios) ao fluxo de recurso disponível dos investimentos.   

Por outro lado, quando da não aplicação em títulos públicos, a gestão dos investimentos 

considera a aplicação dos recursos em outras estratégias, os fundos de investimentos. Deste 

modo, a diversificação dos ativos que compõem a carteira de investimentos é de suma 

importância, juntamente com a compreensão da necessidade da diversificação dos prestadores 

de serviços ligados aos fundos de investimentos, as instituições financeiras (as que exercem a 

função de administração, gestão e custódia). Este tipo de diversificação minimiza os riscos dos 

ativos quanto a possíveis imprudências de gestão e/ou administração. 

Dessa forma, a carteira do RPPS-BH possui maior parte dos seus recursos atrelado aos Títulos 

do Governo Federal que são os ativos de menor risco do mercado, ao considerarmos que todos 

estão marcados a vencimento. Estes títulos são custodiados pela Caixa Econômica Federal, que 
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é uma instituição credenciada pelo RPPS-BH e autorizada pelos órgãos competentes a realizar o 

serviço de custódia. A outra parte dos recursos está alocada em diferentes fundos de 

investimentos que são geridos e administrados por instituições credenciadas junto ao RPPS-BH 

e autorizadas pelos órgãos competentes a oferecer produtos aos RPPS. Além disso, todos os 

fundos de investimentos seguem as melhores práticas do mercado e estão alinhados com as 

normas previdenciárias, conforme definido na legislação. 

 

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Rodrigo André de Almeida 

Assessor de Investimentos e Estudos Atuariais 
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