
CONSELHO GESTOR DO FUNDO SOBERANO 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

RESOLUÇÃO Nº 05/2022 

Aprova a alteração do Anexo II do 

Decreto nº 4.765-R/2020, que versa 

sobre o percentual máximo de cada classe 

de ativos que o BANESTES poderá manter, 

direta ou indiretamente, na carteira do 

fundo multimercado. 

 

Tendo em vista a competência estabelecida no § 1º, inciso II, art. 14 do Decreto n° 5.217-

R, de 10 de outubro de 2022, e considerando ainda as alterações trazidas pela Resolução 

CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, no que se refere às alterações nas regras de 

aplicação dos recursos do RPPS para a União, Estados e Municípios, o CONSELHO 

GESTOR DO FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em reunião 

extraordinária realizada em 3 de outubro de 2022, RESOLVEU alterar o Anexo II do 

Decreto nº 4.765-R/2020, que trata do percentual máximo de cada classe de ativos que o 

BANESTES poderá manter, direta ou indiretamente, na carteira do fundo multimercado. 

 

Vitória, 20 de outubro de 2022. 

 

 

___________________________________________________ 

Ricardo Claudino Pessanha 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - SECTIDES 
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ANEXO II 

a que se refere os arts. 14, V, e 15 do Decreto nº 4.765-R/2020 

Percentual máximo de cada classe de ativos que o BANESTES poderá manter, 

direta ou indiretamente, na carteira do fundo multimercado 

 

Art. 1º No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos do fundo multimercado 

subordinam-se aos seguintes limites:  

I - até 100% (cem por cento) em:  

a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia (SELIC);  

b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação 

estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), constituídos sob a forma de 

condomínio aberto, cujos regulamentos determinem que seus recursos sejam aplicados 

exclusivamente em títulos definidos na alínea "a", ou compromissadas lastreadas nesses títulos;  

c) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa 

de valores, conforme regulamentação estabelecida pela CVM, cujos regulamentos determinem 

que suas carteiras sejam compostas exclusivamente em títulos definidos na alínea "a", ou 

compromissadas lastreadas nesses títulos;  

II - até 5% (cinco por cento) diretamente em operações compromissadas, lastreadas 

exclusivamente pelos títulos definidos na alínea “a” do inciso I; 

III - até 60% (sessenta por cento) no somatório dos seguintes ativos:  

a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação 

estabelecida pela CVM, constituídos sob a forma de condomínio aberto;  

b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa 

de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade 

de índice de renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM; 

IV - até 20% (vinte por cento) diretamente em ativos financeiros de renda fixa de emissão com 

obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil;  

a) as aplicações dos recursos de que trata este inciso ficam condicionadas à que a instituição 

financeira não tenha o respectivo controle societário detido, direta ou indiretamente, por Estado 

ou pelo Distrito Federal. 

V - até 5% (cinco por cento) em: 

a) cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC);  

b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo “crédito privado” 

constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela 

CVM; 

c) cotas de fundo de investimento de que trata art. 3º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, 

que disponha em seu regulamento que 85% (oitenta e cinco por cento) do patrimônio líquido 

do fundo seja aplicado em debêntures de que trata o art. 2º da Lei nº 12.431, de 2011, 

observadas as normas da CVM.  

§ 1º As aplicações previstas no inciso III do caput subordinam-se a que o fundo de investimento 

não contenha o sufixo "crédito privado".  



§ 2º As aplicações previstas no inciso III e na alínea “b” do inciso V do caput subordinam-se a 

que o regulamento do fundo determine:  

I - que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os respectivos 

emissores sejam considerados de baixo risco de crédito, com base, entre outros critérios, em 

classificação efetuada por agência classificadora de risco registrada na CVM ou reconhecida por 

essa autarquia;  

II - que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, 

de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras 

sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento).  

§ 3º As aplicações previstas na alínea “a” do inciso V do caput subordinam-se a: 

I - que a série ou classe de cotas do fundo de investimento seja considerada de baixo risco de 

crédito, com base, entre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de 

risco registrada na CVM ou reconhecida por essa autarquia;  

II - que o regulamento do fundo determine que o limite máximo de concentração em uma 

mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente 

controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte 

por cento); 

III - que seja comprovado que o gestor do fundo de investimento já realizou, pelo menos, dez 

ofertas públicas de cotas seniores de fundo de investimento em direitos creditórios encerradas 

e integralmente liquidadas;  

IV - que o total das aplicações do fundo represente, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do 

total de cotas seniores de um mesmo fundo de investimento em direitos creditórios. 

§ 4º Os ativos financeiros de emissores privados que integrem as carteiras dos fundos de 

investimento de que tratam a alínea "a" do inciso III e as alíneas "b" e "c" do inciso V do caput, 

não classificados, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, como ativos 

financeiros no exterior, devem: I - ser emitidos por instituição financeira bancária autorizada a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil; 

II - ser emitidos por companhias abertas, exceto securitizadoras, desde que operacionais e 

registradas na CVM;  

III - ser cotas de classe sênior de fundo de investimento em direitos creditórios classificado 

como de baixo risco de crédito por agência classificadora de risco registrada na CVM ou 

reconhecida por essa autarquia; ou  

IV - ser cotas de fundos de investimento cujos ativos investidos observem as condições do inciso 

I ou do inciso II deste parágrafo. 

Art. 2º No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos do fundo multimercado 

subordinam-se ao limite de 30% (trinta por cento) em:  

I - cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de 

condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM;  

II - cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda variável, negociáveis em 

bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as 

variações e rentabilidade de índices de renda variável, divulgados ou negociados por bolsa de 

valores no Brasil, conforme regulamentação estabelecida pela CVM; 

§ 1º Aos ativos financeiros de emissores privados que integrem as carteiras dos fundos de 

investimento de que trata o inciso I do caput aplica-se o previsto no parágrafo 4º do artigo 1º. 



§ 2º Para fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, não são considerados ativos financeiros 

as ações, os bônus ou recibos de subscrição, os certificados de depósito de ações, as cotas de 

fundos de ações e as cotas dos fundos de índice de ações negociados nos pregões de bolsa de 

valores. 

Art. 3º No segmento de investimentos no exterior, as aplicações dos recursos do fundo 

multimercado subordinam-se ao limite de 10% (dez por cento) no conjunto de:  

I - cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de 

investimento classificados como “Renda Fixa - Dívida Externa”;  

II - cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto 

com o sufixo “Investimento no Exterior”, nos termos da regulamentação estabelecida pela 

Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do 

seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior; 

III - cotas dos fundos da classe “Ações - BDR Nível I”, nos termos da regulamentação 

estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários. 

§ 1º O BANESTES deve assegurar que:  

I - os gestores dos fundos de investimentos constituídos no exterior estejam em atividade há 

mais de cinco anos e administrem montante de recursos de terceiros superior a US$ 

5.000.000.000,00 (cinco bilhões de dólares dos Estados Unidos da América) na data do 

investimento;  

II - os fundos de investimento constituídos no exterior possuam histórico de performance 

superior a doze meses. 

§ 2º Os limites citados neste Anexo deverão ser cumpridos diariamente, com base no patrimônio 

líquido do fundo multimercado do dia útil imediatamente anterior. 

§ 3º Os fundos de investimento constituídos no Brasil de que trata o inciso II do caput somente 

poderão adquirir ativos financeiros emitidos no exterior mediante a aquisição de cotas de 

fundos de investimento constituídos no exterior, incluídas as cotas de fundos de índices. 

Art. 4º No segmento de investimentos estruturados, as aplicações do fundo multimercado 

subordinam-se ao limite global de até 15% (quinze por cento), e adicionalmente aos seguintes:  

I - até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como 

multimercado (FIM) e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento 

classificados como multimercado (FICFIM);  

II - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como “Ações - 

Mercado de Acesso”, conforme regulamentação estabelecida pela CVM. 

Art. 5º No segmento de fundos imobiliários, as aplicações do fundo multimercado sujeitam-se 

ao limite de até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliários (FII) 

negociadas nos pregões de bolsa de valores. 

§ 1º Aos ativos financeiros de emissores privados que integrem as carteiras dos fundos de 

investimento de que trata o caput aplica-se o previsto no parágrafo 4º do artigo 1º. 

§ 2º Para fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, não são considerados ativos financeiros 

as ações, os bônus ou recibos de subscrição, os certificados de depósito de ações, as cotas de 

fundos de ações e as cotas dos fundos de índice de ações negociados nos pregões de bolsa de 

valores. 



Art. 6º Nos segmentos de renda variável, investimentos estruturados e fundos imobiliários, fica 

o fundo multimercado sujeito a um limite global de 30% (trinta por cento) da totalidade de suas 

aplicações. 

 

Art. 7º As aplicações do FUNDO em fundos de investimento em cotas de fundos de 

investimento serão admitidas desde que seja possível identificar e demonstrar que os 

respectivos fundos mantenham as composições, os limites e as garantias exigidas para os fundos 

de investimento de que trata este Anexo. 

 

 


