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Relatório do auditor independente  
sobre as demonstrações contábeis 
 
 

Aos Cotistas e à Administradora 
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo de Investimento 
(Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. -  
BB Asset Management) 
 
 
 
 

Opinião 
 

Examinamos as demonstrações contábeis do BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo 
de Investimento ("Fundo"), que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da 
carteira em 31 de dezembro de 2022 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas 
contábeis significativas e outras informações elucidativas. 
 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BB Previdenciário Renda Fixa Títulos 
Públicos VII Fundo de Investimento em 31 de dezembro de 2022 e o desempenho de suas operações 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos 
fundos de investimento regidos pela Instrução CVM no 555. 
 

Base para opinião 
 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos 
independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião.   
 
Principais Assuntos de Auditoria 

 
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento  
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do 
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados 
no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações  
contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada  
sobre esses assuntos.   

Assuntos 

Porque  
é um PAA 

Como o  
assunto foi 
conduzido 
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Porque é um PAA 
Como o assunto foi conduzido em nossa 
auditoria  

   
Existência e mensuração dos 
investimentos 

 

 
Conforme apresentado no Demonstrativo da 
Composição e Diversificação da Carteira, as 
aplicações do Fundo são compostas, 
principalmente, por operações compromissadas. 
 
A existência dessas aplicações é assegurada por 
meio de conciliações com as informações do 
órgão custodiante - Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia (SELIC). 
 
A apropriação dos rendimentos das operações 
compromissadas considera a taxa de 
remuneração estabelecida na data da contratação. 
 
Considerando a relevância dessas aplicações em 
relação ao patrimônio líquido do Fundo e à 
consequente apuração do valor da cota, a 
existência e mensuração dessas aplicações foram 
consideradas áreas de foco em nossa auditoria. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nossos principais procedimentos de auditoria 
consideraram, entre outros: 
 
Realizamos o entendimento dos principais 
processos estabelecidos para existência e 
mensuração dos investimentos do Fundo. 
 
Efetuamos, em base de teste, procedimentos 
quanto à existência dessas aplicações por meio do 
confronto das informações constantes na 
composição e diversificação da carteira do Fundo 
com as informações do órgão custodiante. 
 
Realizamos, em base de teste, o recálculo da 
mensuração dessas operações compromissadas, 
com base na taxa de remuneração estabelecida na 
data de contratação. 
 
Nossos procedimentos de auditoria 
proporcionaram evidência apropriada e suficiente 
sobre a existência e mensuração dessas aplicações 
do Fundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DocuSign Envelope ID: 12CCF2DA-36D8-48A2-BFDC-CD889C769FF0



BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo de Investimento 
(Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. -  
BB Asset Management) 
 
 

4 
 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 

 
A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de 
investimento regidos pela Instrução CVM no 555 e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade do Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis. A continuidade das operações de um fundo de investimento é, adicionalmente, dependente 
da prerrogativa dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento do Fundo.  
 
Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo. 

 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
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• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em 
continuidade operacional.  

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 

divulgações, e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e 
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas 
durante nossos trabalhos. 
 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do 
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Descrevemos 
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que 
o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para 
o interesse público. 
 

Rio de Janeiro, 31 de março de 2023 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes Ltda. 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
 
 
Hugo Lisboa Ferreira 
Contador CRC 1RJ116875/O-0 
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DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

Mês/Ano: 31 de dezembro de 2022

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO 

CNPJ: 19.523.305/0001-06

Administradora: BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e

Valores Mobiliários S.A. - BB ASSET MANAGEMENT CNPJ: 30.822.936/0001-69

(Em milhares de reais)

% sobre o

Custo Mercado/ Patrimônio

Aplicações - especificação Tipo Quantidade total Realização Líquido

Disponibilidades:

      Depósitos no Brasil 62 0,09

Operações Compromissadas

   Títulos públicos federais:

      Letras do Tesouro Nacional 75.361 70.511 70.511 99,92

Total do Ativo 70.573 100,01

Valores a pagar:

      Outros 5 0,01

      Taxa de administração 1 -

6 0,01

Total do Passivo: 6 0,01

Patrimônio Líquido: 70.567 100,00

Total do passivo e do patrimônio líquido: 70.573 100,01

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Posição Final
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Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO 

CNPJ: 19.523.305/0001-06

Administradora: BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e

Valores Mobiliários S.A. - BB ASSET MANAGEMENT CNPJ: 30.822.936/0001-69

(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

2022 2021

Patrimônio líquido no início dos exercícios:

         Representado por: 126.551.993,078             cotas a R$ 1,959965 248.038 -

         Representado por: 133.681.114,927             cotas a R$ 1,839180 - 245.864

      Cotas resgatadas nos exercícios:

         Representadas por: 94.962.924,408               cotas (98.794) -

         Representadas por: 7.129.121,849  cotas - (7.418)

Variações nos resgates de cotas (104.050) (5.941)

Patrimônio líquido antes dos resultados 45.194 232.505

Composição dos resultados dos exercícios

     Renda fixa e outros valores mobiliários

      Apropriação de rendimentos 21.919 37.626

      (Desvalorização) a preço de mercado (502) (21.519)

21.417 16.107

     Demais receitas

      Receitas diversas 4.432 31

     Demais despesas

      Remuneração da Administração (136) (172)

      Serviços contratados pelo Fundo (247) (314)

      Auditoria e custódia (56) (79)

      Taxa de fiscalização (30) (36)

      Despesas diversas (7) (4)

(476) (605)

Resultados dos exercícios 25.373 15.533

Patrimônio líquido no final dos exercícios

         Representado por: 31.589.068,671               cotas a R$ 2,233898 70.567 -

         Representado por: 126.551.993,078             cotas a R$ 1,959965 - 248.038

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS EVOLUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO 
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(Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. - BB Asset Management) 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 
 
(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) 
  

 

1 CONTEXTO OPERACIONAL 

 

O Fundo foi constituído em 19 de março de 2014 e iniciou suas operações em 16 de 

março de 2015, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, 

tendo como 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 ou índices de preços, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos pela legislação em vigor e com os limites previstos no regulamento do 

Fundo. A carteira deverá ter como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B - Índice 

de Mercado ANBIMA série B. 

 

O Fundo é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras e EFPC - Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 

 

As aplicações realizadas pelos cotistas no Fundo não contam com a garantia da 

Administradora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos 

- FGC. Não obstante a diligência da Administradora no gerenciamento dos recursos do 

Fundo, o mesmo está sujeito às oscilações de mercado e pode, inclusive, ocorrer perda 

do capital investido. 

 

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento, regulamentados pela Instrução 

nº 555/14 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as normas do Plano Contábil dos 

Fundos de Investimento - COFI e demais orientações emanadas pela CVM. 

 

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 

As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações 

compromissadas e dos títulos e valores mobiliários são as seguintes: 

 

a - Operações compromissadas 

 

São registradas pelo custo de aquisição, ajustado diariamente pelo rendimento 

proporcional auferido com base na taxa de remuneração contratada, reconhecido no 

resultado na rubrica “Receitas diversas”. 
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CNPJ No. 19.523.305/0001-06 
(Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. - BB Asset Management) 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 

(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) 

b - Títulos e valores mobiliários 

De acordo com a Instrução nº 438/06 da CVM e alterações posteriores, os títulos e 

valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação da 

Administradora, em duas categorias específicas, atendendo aos seguintes critérios de 

contabilização:  

(i) Títulos para negociação - incluem aqueles adquiridos com o objetivo de serem

negociados frequentemente e de forma ativa. São contabilizados pelo valor de

mercado, cujos ganhos e perdas realizados e não realizados, derivados desses

títulos, são reconhecidos no resultado do exercício.

(ii) Títulos mantidos até o vencimento - incluem os títulos e valores mobiliários, exceto

ações não resgatáveis, para os quais haja a intenção e a capacidade financeira de

mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido

dos rendimentos intrínsecos, desde que observadas as seguintes condições:

• Que o Fundo seja destinado exclusivamente a um único investidor, a

investidores pertencentes ao mesmo conglomerado ou grupo econômico-

financeiro ou a investidores qualificados, estes últimos definidos como tais pela

regulamentação editada pela CVM relativa aos fundos de investimento; e

• Que os cotistas declarem formalmente, por meio de um termo de adesão ao

Regulamento do Fundo, a sua capacidade financeira e anuência à classificação

de títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo como mantidos

até o vencimento.

b.1 - Títulos de renda fixa

Títulos públicos federais 

Os títulos públicos federais que compõem a carteira do Fundo são registrados pelo custo 

de aquisição, ajustado diariamente ao valor de mercado com base nas cotações 

divulgadas pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 

e de Capitais. 

Os ganhos e/ou as perdas são reconhecidos no resultado nas rubricas de “Apropriação 

de rendimentos” e “(Desvalorização) a preço de mercado”. Os lucros e/ou prejuízos 

apurados nas negociações são registrados pela diferença entre o valor de venda e o 

valor de mercado do título no dia anterior e reconhecidos em “Resultado nas 

negociações”, quando aplicável. 

O valor de custo dos títulos de renda fixa integrantes da carteira do Fundo, apresentado 

no Demonstrativo da Composição e Diversificação da Carteira, representa o valor de 

aquisição, acrescido dos rendimentos apropriados com base na taxa de remuneração 

apurada na data de aquisição, deduzido das amortizações e/ou dos juros recebidos, 

quando aplicável. 

DocuSign Envelope ID: 12CCF2DA-36D8-48A2-BFDC-CD889C769FF0



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 

(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) 

4 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 

O Fundo pode, estrategicamente, efetuar operações com derivativos com o objetivo 

exclusivo de proteger sua carteira, desde que não gerem exposição, a esses mercados, 

superior ao patrimônio líquido do Fundo. Tais operações, apesar do objetivo com que 

são realizadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas 

O Fundo não realizou operações no mercado de instrumentos financeiros derivativos, 

durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021. 

5 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Os ativos que compõem a carteira do Fundo estão, por sua própria natureza, sujeitos a 

flutuações de preços/cotações do mercado e aos riscos de crédito e liquidez, o que pode 

acarretar perda patrimonial ao Fundo. 

Para gerenciar os riscos de mercado e liquidez inerentes a cada fundo, a Administradora 

possui em sua estrutura uma Gerência Executiva responsável por estes riscos. Adotando 

a política de segregação entre a gestão dos portfólios e a gestão de risco, esta Gerência 

Executiva responde diretamente ao Diretor Presidente da Administradora. De forma 

resumida, as responsabilidades desta Gerência, em relação aos riscos de mercado e 

liquidez, consistem em: 

• Propor políticas e estratégias para o gerenciamento dos riscos de mercado e de

liquidez;

• Propor desenvolver modelos, processos e instrumentos para identificar, avaliar,

monitorar e controlar os riscos de mercado e de liquidez;

• Assessorar na gestão dos riscos de mercado e liquidez dos Fundos de Investimento;

• Avaliar a aderência dos modelos de riscos de mercado;

• Promover o alinhamento da empresa à regulamentação e autorregulação referente

à gestão dos riscos de mercado e liquidez de fundos de investimento.

Como principais métricas de risco de mercado, utiliza-se o Valor em Risco - Value at Risk 

(VaR) - calculado por meio da metodologia de simulação histórica, com a finalidade de 

estimar a perda potencial máxima dentro de dado horizonte temporal e determinado 

intervalo de confiança. Complementarmente, são elaborados cenários de estresse, 

objetivando avaliar a carteira sob condições extremas de mercado, tais como crises e 

choques econômicos. Não obstante o cálculo destas métricas para todos os fundos, em 

casos particulares são utilizadas também outras métricas visando um melhor 

monitoramento deste risco. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 
 
(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) 
  

 

A Gestão do Risco de Liquidez visa à manutenção de instrumentos líquidos suficientes 

para as necessidades do Fundo. Com essa finalidade, adota rígidos procedimentos de 

acompanhamento e utiliza métricas proprietárias para aferir a liquidez dos ativos do 

Fundo, do potencial de necessidade de liquidez e da concentração do Fundo, inclusive 

em relação a situações de estresse. 
 

Os métodos utilizados para gerenciar os riscos aos quais o Fundo se encontra sujeito 

não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas 

pelo Fundo. 

 

6 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 
 

Data de Referência 31/12/2022 

Patrimônio Líquido 70.567 

VaR (0,0002) % 

 

Metodologia: 
 

O VaR (Value at Risk (VaR) por Simulação Histórica assume a hipótese de que o 

comportamento retrospectivo dos retornos observados (históricos) dos fatores de risco 

constitui-se em informação relevante para a mensuração dos riscos de mercado. Logo, 

este método utiliza os eventos registrados na série histórica, os quais são denominados 

cenários retrospectivos, com a finalidade de estimar a perda potencial máxima dentro de 

dado horizonte temporal e determinado intervalo de confiança. 
 

a) Horizonte Temporal: 1 dia útil; 

b) Intervalo de Confiança: 95,00%; 

c) Série Histórica: 150 observações 
 

A metodologia de VaR por Simulação Histórica é bastante utilizada pelos agentes 

financeiros na apuração do risco de mercado de suas operações, fato motivado, entre 

outros aspectos, por se constituir em técnica bastante intuitiva e simples, amplamente 

citada na literatura de Finanças e de Gestão de Riscos e que utiliza dados históricos 

disponíveis ao público em geral. 

 

Adiciona-se que o VaR por Simulação Histórica proporciona condições para mitigação 

do risco de modelagem, haja vista que a utilização da distribuição empírica de retornos 

dispensa a assunção da hipótese de normalidade para a série temporal de retornos, 

comumente assumida por outros métodos tais como o VaR Delta-Normal, também 

conhecido por VaR Paramétrico. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 
 
(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) 
  

 

7 REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA 

 

A taxa de administração é calculada e apropriada sobre o patrimônio líquido diário à 

razão de 0,20% ao ano e paga diariamente. O percentual anteriormente citado inclui o 

serviço de administração e a remuneração pela prestação dos serviços contratados pelo 

Fundo relacionado em Nota Explicativa nº 9, itens I a III. 

 

Para atendimento às normas previstas no COFI, a taxa de administração cobrada ao 

Fundo durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R$ 383 

(2021: R$ 486), está registrada nas rubricas “Remuneração da Administração”: R$ 136 

(2021: R$ 172) e “Serviços contratados pelo Fundo”: R$ 247 (2021: R$ 314). 

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a taxa de administração cobrada ao 

Fundo representava 0,20% (2021: 0,20%) do patrimônio líquido médio do exercício. 

 

8 RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

I. Gestão: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

S.A. (BB Asset Management)  

 

II. Controle e processamento de ativos financeiros: Banco do Brasil S.A.  

 

III. Distribuição/registro escritural das cotas/tesouraria: Banco do Brasil S.A.  

 

IV. Custódia de títulos e valores mobiliários e demais ativos financeiros: Banco do Brasil 

S.A.  
 

9 EMISSÕES E RESGATES DE COTAS 
 

A - EMISSÕES 

 

São efetuadas pelo valor da cota apurado no fechamento do dia da efetiva 

disponibilidade dos recursos. 

 

B - RESGATES 
 

Serão efetuados pelo valor da cota apurada no fechamento do dia do recebimento do 

pedido dos investidores, considerando o prazo de carência (até 15/08/2022). O crédito 

do resgate será efetuado no mesmo dia da conversão das cotas. É vedada a cessão ou 

transferência de cotas, exceto por decisão judicial ou arbitral, operações de sessão de 

garantia, execução de garantia, sucessão universal, dissolução de sociedade conjugal 

ou união estável por via judicial ou escritura pública que disponha sobre a partilha de 

bens e transferência de administração ou portabilidade de planos de previdência. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
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(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) 

Ao longo do período de carência serão resgatadas cotas, automática e 

proporcionalmente à participação de cada cotista no patrimônio líquido do Fundo, em 

valores referentes ao pagamento de principal e cupons dos ativos financeiros que 

compõem a carteira do Fundo, quando de seus respectivos vencimentos. O valor do 

referido resgate será creditado até cinco dias úteis após o recebimento do principal e 

respectivos cupons dos ativos que compõem a carteira do Fundo. 

Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira do Fundo, 

inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, 

ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do Fundo ou do conjunto dos 

cotistas, em prejuízo destes últimos, a Administradora poderá declarar o fechamento do 

Fundo para realização de resgates, devendo comunicar à CVM, e caso o Fundo 

permaneça fechado por período superior a 5 (cinco) dias consecutivos, é obrigatória a 

convocação de Assembleia Geral, no prazo máximo de um dia útil, para deliberar, no 

prazo de 15 dias corridos a contar da data do fechamento para resgate, sobre as 

seguintes possibilidades: (i) substituição da Administradora, da Gestora ou de ambas; 

(ii) reabertura ou manutenção do fechamento do Fundo para resgates; (iii) possibilidade

do pagamento de resgate em títulos e valores mobiliários; (iv) cisão do Fundo; e (v)

liquidação do Fundo.

10 DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO  

Os ganhos e as perdas são incorporados à posição dos cotistas diariamente. 

11 TRIBUTAÇÃO 

a - Imposto de renda 

O cotista do Fundo é uma entidade de previdência complementar dispensada da 

retenção na fonte e do pagamento separado do imposto sobre os rendimentos e ganhos 

auferidos a partir de 1º de janeiro de 2005, conforme previsto no artigo 5º da Lei nº 

11.053/04. 

b - Imposto sobre Operações Financeiras - IOF 

O Fundo possui liquidez diária, e o rendimento das cotas resgatadas em período inferior 

a 30 dias sofre incidência de IOF. De acordo com o artigo 32, § 1 do Decreto Federal nº 

6.306/07 e alterações posteriores, o IOF será cobrado à alíquota de 1% ao dia sobre o 

valor do resgate, limitado ao rendimento da operação, de acordo com uma tabela 

regressiva (96% a 3%), até o 29º dia de aplicação. 
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(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) 

12 POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

A Administradora disponibiliza os documentos e as informações do Fundo aos cotistas, 

preferencialmente por meio eletrônico, de acordo com a Instrução nº 555/14 e alterações 

posteriores. 

O extrato, disponibilizado mensalmente aos cotistas, estará disponível nos canais de 

autoatendimento BB na Internet (www.bb.com.br). Os cotistas também poderão solicitar 

esse documento em sua agência de relacionamento. 

13 RENTABILIDADE DO FUNDO 

O patrimônio líquido médio, o valor da cota e a rentabilidade proporcionada pelo Fundo, 

no encerramento dos últimos dois exercícios, comparada com a variação do IMA-B, são 

demonstrados como se segue: 

Exercícios findos em 

Patrimônio 

líquido médio 

Valor  

da cota  

Rentabilidade 

(%) 

Variação do 

IMA-B (%) 

31/12/2022 191.587  2,233898 13,98 6,37 

31/12/2021 243.848  1,959965 6,57 (1,26) 

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 

14 CUSTÓDIA DOS TÍTULOS EM CARTEIRA 

Os títulos públicos federais representativos das operações compromissadas e os 

disponíveis são custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 

15 POLÍTICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO 

O Fundo não adota política de direito de voto pela Administradora em assembleias gerais 

de companhias tendo em vista a natureza dos seus investimentos. 

16 RECEITAS DIVERSAS 

Os montantes registrados na rubrica “Receitas diversas”, nas Demonstrações das 

Evoluções do Patrimônio Líquido, são compostos por: 

Descrição 2022 2021 

Rendas com operações compromissadas 4.432 31 

17 DEMANDAS JUDICIAIS 

Não houve, contra ou a favor do Fundo, litígios, ações trabalhistas e quaisquer outros 

processos, bem como qualquer outro fato que possa ser considerado como contingência 

nas esferas judicial e/ou administrativa. 
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18 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

Em 31 de dezembro de 2022, os montantes de disponibilidades e valor a pagar de taxa 

de administração, registrados no Demonstrativo da Composição e Diversificação da 

Carteira, totalizam R$ 62 e R$ 1, respectivamente.  

No exercício, além da taxa de administração divulgada na Nota Explicativa nº 8, foram 

efetuadas a cobrança da taxa de custódia com o Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 
19, e as seguintes transações com a instituição Administradora, Gestora ou parte a elas 

relacionada: 

Parte relacionada: Banco do Brasil S.A. 

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS DOADAS 

Mês/Ano 

Operações compromissadas 

realizadas com partes 

relacionadas/ total de 

operações compromissadas 

Volume médio diário/ 

Patrimônio médio 

diário do fundo 

Taxa Média 

contratada/ Taxa 

SELIC 

01/2022 1,000000 0,001846 0,999464 

02/2022 1,000000 0,001949 0,999447 

03/2022 1,000000 0,001883 0,999388 

04/2022 1,000000 0,001676 0,999466 

05/2022 1,000000 0,001419 0,999497 

06/2022 1,000000 0,001153 0,999505 

07/2022 1,000000 0,000956 0,999502 

08/2022 1,000000 0,399508 0,999507 

09/2022 1,000000 0,999754 0,999497 

10/2022 1,000000 0,999778 0,999468 

11/2022 1,000000 0,999719 0,999507 

12/2022 1,000000 0,999607 0,999498 

Em 31 de dezembro de 2022, o Fundo possuía um saldo de operações compromissadas 

doadas com o Banco do Brasil S.A., no montante de R$ 70.511. No exercício, foram 

efetuadas aplicações no montante total de R$ 8.809.973, que geraram um ganho de R$ 

4.432. 

As transações com a instituição Administradora, Gestora ou parte a elas relacionada 

foram realizadas de acordo com as condições e termos acima resumidos. 

19 OUTRAS INFORMAÇÕES 

A Administradora, no exercício, não contratou serviços da PricewaterhouseCoopers 

Auditores Independentes Ltda., relacionados ao Fundo, além dos serviços de auditoria 

externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do 

auditor, de acordo com as normas vigentes, que determinam, principalmente, que o 

auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu 

cliente ou promover os seus interesses.  
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20 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Em 23 de dezembro de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), publicou a 

Resolução CVM nº 175, que dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a divulgação 

de informações dos fundos de investimento, bem como sobre a prestação de serviços 

para os fundos. A referida Resolução entrará em vigor em 3 de abril de 2023 e revoga, 

dentre outras normas que especifica, a Instrução CVM nº 555/14.  

A BB ASSET MANAGEMENT, na qualidade de Administradora de Fundos de 

Investimento, está avaliando as adequações regulatórias e adotando as medidas 

necessárias ao cumprimento da nova Resolução. Os fundos que estejam em 

funcionamento na data de início de vigência da Resolução deverão efetuar as devidas 

adaptações até 31 de dezembro de 2024. Na data de publicação destas demonstrações 

contábeis, não há impactos decorrentes da nova Resolução. 

* * *

Giselle Cilaine Ilchechen Coelho 

Diretora Executiva 

Carlos Alberto Frias 

Contador 

CRC RJ - 115.220/O-5 
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ANEXO

Data: 31 de dezembro de 2022

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO 

CNPJ: 19.523.305/0001-06

Administradora: BB Gestão de Recursos-Distribuidora de Títulos e

Valores Mobiliários S.A. - BB ASSET MANAGEMENT CNPJ: 30.822.936/0001-69

Informações Complementares (em R$ mil) (Não auditado):

- Data de início do funcionamento do Fundo: 16 de março de 2015

- Taxa de administração paga pelo Fundo durante o exercício: R$ 383

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

O Fundo é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal

ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras

e EFPC - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, investidores qualificados conforme definido pela Comissão de Valores Mobiliários -

CVM.

As aplicações realizadas pelo cotista no Fundo não contam com a garantia da Administradora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo
Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência da Administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, o mesmo está sujeito às
oscilações de mercado e pode, inclusive, ocorrer perda do capital investido.

70.197258.860 189.098 100.423 95.849 72.377

257.642

07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022

249.028 247.297 248.560 253.506 257.349

01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022

- Patrimônio líquido médio mensal dos últimos 12 (doze) meses ou desde a sua constituição, se mais recente:

6,58

30/12/2022 2,233898 1,11 13,98 (0,19) 6,37

30/11/2022 2,209280 1,00 12,72 (0,79)

6,12

31/10/2022 2,187358 1,00 11,60 1,23 7,43

30/09/2022 2,165629 1,05 10,49 1,48

3,43

31/08/2022 2,143156 1,19 9,35 1,10 4,57

29/07/2022 2,117924 0,82 8,06 (0,88)

4,73

30/06/2022 2,100621 0,31 7,18 (0,36) 4,35

31/05/2022 2,094103 0,65 6,84 0,96

2,87

29/04/2022 2,080621 2,05 6,16 0,83 3,73

31/03/2022 2,038907 2,29 4,03 3,07

(0,73)

25/02/2022 1,993212 1,13 1,70 0,54 (0,19)

31/01/2022 1,971026 0,56 0,56 (0,73)

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO VALOR DA COTA E DA RENTABILIDADE (NÃO AUDITADO)

DATA VALOR DA COTA

RENTABILIDADE EM %

FUNDO IMA-B

MENSAL ACUMULADA MENSAL ACUMULADA
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CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS 

ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA 

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura  

Periodicamente, a PwC poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos 

ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais 

avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, 

Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você 

puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes 

termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na 

parte inferior deste documento.  

Obtenção de cópias impressas  

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro 

fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os 

documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a 

sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá 

acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio 

a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses 

documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R$ 0.00 por página. 

Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito 

abaixo.  

Revogação de seu consentimento  

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer 

momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e 

divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua 

decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu 

consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.  

Consequências da revogação de consentimento  

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto 

retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te 
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você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do 

formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope 

DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber 

avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para 

receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar 

eletronicamente documentos enviados por nós.  
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Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente  

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, 

forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os 

avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser 

fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento Para mitigar o risco de 

você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer 

todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos 

forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em 

formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos 

conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que 

descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações 

eletronicamente.  

Como contatar a PwC:  

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo 

eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu 

consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:  

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para:  

Para informar seu novo endereço de e-mail a PwC:  

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos 

enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail 

para o endereço e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo 

endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço 

de e-mail.  

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo 

endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de 

e-mail no sistema DocuSign.  

Para solicitar cópias impressas a PwC:  

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por 

nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da 

mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de 

telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.  

Para revogar o seu consentimento perante a PwC:  

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato 

eletrônico, você poderá:  



(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o 

item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou  

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-

mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de 

quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da 

revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior 

para serem processadas.  

Hardware e software necessários**:  

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®  

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); 

Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)  

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir 

arquivos em PDF.  

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600  

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão  

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que 

você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas 

operacionais e navegadores não são suportadas.  

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais 

eletronicamente:  

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a 

outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique 

se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar 

eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente 

divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você 

o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos 

e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por 

favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.  

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:  

(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA 

RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE 

ASSINATURA; e  



(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la 

para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a PwC conforme descrito 

acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, 

divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou 

disponibilizados para mim por PwC durante o curso do meu relacionamento com você.  
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