
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 Ata da Reunião Conselho Administrativo. 

 

 

Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 08h30min na sala de reuniões nas 

dependências do IPSPMP – PIRAPREV, sito à Avenida Dona Elza Peçanha de Godoy, nº 170, Bairro 

Vista Alegre, nesta Comarca de Piracaia, no Estado de São Paulo, reuniram-se o Senhor 

Superintendente assim como os membros do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV nomeados pelo Decreto nº 4.266, de 05 

de dezembro de 2016 e alterações. Presentes, Sr. Norberto Lapelegrini; Sr. Júlio César Ferreira Gama 

da Rocha, Sr. Luciano Afaz de Oliveira, Sr. Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira, Sr. Wanderley Fialho e 

as Senhoras Maria Aparecida Dutra Campelo de Oliveira e Luzia das Graças Oliveira Nascimento. 

Ausente Sr. Marcelo Tadeu de Oliveira. Presente o Sr. Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP 

Piraprev 

Ordem do Dia: Apreciação dos atos da gestão administrativa e financeira. 

Encaminhamentos: 

Constatada a existência legal de quórum, o senhor Presidente abrindo os trabalhos agradeceu a 

presença de todos, apresentou principais tópicos econômicos, passando a estratificação da carteira de 

investimentos referente à Novembro de 2018: 

No Brasil, os dados de atividade confirmam a recuperação moderada da economia. No 3º trimestre, o 

PIB teve expansão de 0,8% em relação ao 2º trimestre. Resultado ficou em linha com a expectativa do 

mercado (0,8%) e ligeiramente acima da nossa projeção (0,7%). O resultado do 3º trimestre reflete em 

parte a normalização da economia após a greve dos caminhoneiros. Apesar de ter crescido 3,1% em 

termos anualizados, não consideramos que a economia esteja crescendo nesse ritmo, mas sim em uma 

velocidade atual de expansão próxima da média do resultado do 2º e 3º trimestre, que é 0,5% na 

margem e 2,0% em termos anualizados. Considerando dados de emprego de outubro, houve um menor 

ritmo na criação de vagas formais, segundo dados do CAGED. No mês, houve uma abertura líquida de 

57,7 mil vagas, abaixo de nossa expectativa (75 mil) e do mercado (65 mil). Por sua vez, a média 

móvel de três meses com ajuste sazonal subiu de 40,7 mil para 53,2 mil vagas entre setembro e 

outubro. Já a taxa de desemprego recuou 0,2% passagem de setembro e outubro, e atingiu 11,7% no 

mês. Diante desse cenário, os dados de mercado de trabalho e outros indicadores de atividade devem 

continuar apresentando melhora gradual compatível com o cenário de crescimento mais moderado do 

PIB do 4º trimestre. As projeções para crescimento de 2018 é de 1,3%. Para 2019, espera-se uma 

aceleração do crescimento para 2,6%. 

A ata do Copom reforçou o cenário de manutenção da taxa Selic em 6,5% a.a. nos próximos meses. 

Na mesma direção dos seus comunicados mais recentes, a última ata da reunião do Copom, no final de 

outubro, reiterou que a manutenção da taxa de juros é compatível com a convergência da inflação para 

a trajetória das metas. Dados recentes apontam um quadro de inflação benigno, o IPCA de outubro e o 

IPCA-15 de novembro vieram abaixo das expectativas de mercado: altas de 0,45% e 0,19%, ante 

projeções de 0,57% e 0,24%, respectivamente. Em 12 meses, enquanto o IPCA-15 acumula alta de 

4,39%, a média dos núcleos (excluem itens voláteis) se situa em 2,48%. Segundo o Copom, as 

próximas decisões de política monetária estão condicionadas à evolução das projeções e expectativas 

de inflação, balanço de riscos e da atividade econômica. Acredita-se que o Copom mantenha a taxa de 

juros em 6,5% a.a. na última reunião de 2018, e que o IPCA encerre esse ano com variação de 3,7%, 

abaixo do centro da meta do Banco Central (4,5%). Para 2019, projetamos elevação da taxa de juros 

no segundo semestre, atingindo 7,75% a.a. ao final do ano. Avalia-se, também, que o IPCA de 2019 

deverá encerrar o ano em 3,9%, também abaixo do centro da meta do Banco Central para o ano, de 

4,25%. 

Nos EUA, Fed manteve a taxa de juros em novembro, sinalizando que aperto monetário prosseguirá 

de modo gradual. Em novembro, a autoridade monetária norte-americana manteve os juros no 

intervalo entre 2,0 % a.a e 2,25% a.a, conforme esperado. Além disso, Jerome Powell (presidente do 

Fed) afirmou que as taxas de juros nos Estados Unidos estão perto do nível neutro (sem afetar o 

crescimento). No que concerne os próximos passos da política monetária, o Fed reforçou que o ajuste  

da taxa de juros prosseguirá de modo gradual. Tendo vista o crescimento robusto, taxa de desemprego 

em níveis historicamente baixos, e a expansão fiscal, mantem-se o cenário de mais uma alta de juros 

na reunião de dezembro, levando a taxa de juros para o intervalo entre 2,25% a.a e 2,5% a.a em 

dezembro. Para 2019, a avaliação é de que o Fed implementará quatro altas de juros. 

 



Na Zona do Euro, houve fraco crescimento do PIB no 3º trimestre, e desaceleração da inflação em 

novembro. O PIB do terceiro trimestre teve expansão de 0,2%, abaixo das projeções do mercado e do 

trimestre anterior, ambos em 0,4%. Em termos anuais, o crescimento foi de 1,7%, também abaixo das 

expectativas (1,8%) e do segundo trimestre (2,1%). O índice de preços ao consumidor (CPI), 

apresentou aumento de 2,0% em novembro, contra 2,2% registrado em outubro, em termos anuais. Tal 

avanço permaneceu em valores próximos da meta do Banco Central Europeu (BCE), de 2,0% a.a. 

Diante das surpresas negativas com atividade e inflação acomodada, acreditamos que Draghi deixará o 

comando do BCE em outubro de 2019 sem elevação dos juros. Em termos de atividade, a confiança 

(PMI) cedeu de 53,1 para 52,4 pontos, mas ainda indicando expansão da indústria. Após iniciar o ano 

com expectativa de PIB crescendo acima de 2,5%, a Zona do Euro deverá encerrar 2018 com um 

crescimento abaixo de 2,0%. Na China, os dados de atividade apresentaram um quadro misto em 

outubro. No mês, a produção industrial expandiu 5,9% em termos anuais, acima da expectativa do 

mercado (5,8%). O investimento em ativo fixo (FAI) também surpreendeu positivamente, acelerou 

entre setembro e outubro, saindo de 5,4% para 5,7%, acima da expectativa (5,5%). As vendas no 

varejo, por sua vez, cresceram 8,6% em termos nominais, abaixo da expectativa do mercado e do 

crescimento de setembro (ambas em 9,2%). O desempenho pior das vendas em outubro contou com 

uma nova contração das vendas de automóveis (-6,4%). Os indicadores de confiança (PMI) 

decepcionaram em novembro, não revelando efeito das medidas de estímulo. Entre outubro e 

novembro, o PMI do setor industrial da China recuou de 50,2 para 50,0 pontos.  O PMI de serviços da 

China recuou de 53,9 em outubro para 53,4 pontos em novembro, sugerindo expansão mais fraca do 

segmento. Vale ressaltar que o indicador acima de 50 pontos indica expansão do setor. Assim, após o 

crescimento acumulado de 6,8% em termos anuais no primeiro semestre, esperamos que o PIB 

desacelere para um crescimento de 6,5% ao final desse ano. Para 2019, o PIB chinês deverá 

desacelerar para um patamar mais próximo de 6%. O desafio daqui em diante será lidar com a 

volatilidade costumeira em anos de eleição presidencial, com os indicadores econômicos e preços dos 

ativos no curto prazo oscilando conforme a divulgação de cada nome da equipe do Governo do 

Presidente Eleito Jair Bolsonaro e a força junto ao Congresso a fim de que sejam aprovadas pautas 

essenciais como a reforma da previdência, a reforma tributária e a reforma política.  Trabalhar com 

taxa de juro SELIC baixa também será desafiador; necessário adicionar risco aos investimentos para 

obtenção de melhores retornos.  

O Conselho Administrativo deverá com a serenidade que lhe é particular analisar os cenários a fim de 

que eventuais desvalorizações momentâneas dos ativos não venham a se transformar em realização de 

posição, configurando assim definitivamente perda para os investimentos, como é sabido por todos.  

Nesse diapasão, apresentou o senhor gestor os resultados da carteira de investimentos do Piraprev 

frente aos cenários vivenciados e , sequencialmente, o Senhor Gestor passou a expor as alterações 

promovidas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010 via a edição da Resolução 

do Conselho Monetário Nacional nº 4.695, de 27 de novembro de 2018 p.p,:  

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Informamos que foi publicada, em 29 de novembro de 2018, a Resolução CMN nº 4.695, de 27 de 

novembro de 2018, que altera a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, que dispõe 

sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS. Faremos uma 

análise técnica sobre as mudanças, possibilitando assim que cada uma tenha sua visão crítica sobre as 

alterações promovidas pela mudança do normativo. Como sempre, vimos até o momento alguns 

comunicados em que se enaltecem as alterações implementadas, que vieram para aperfeiçoar a norma 

até então vigente e adequar a gestão de ativos dos RPPS às melhores práticas de investimentos, com 

incremento à austeridade, transparência e segurança nas aplicações dos recursos. Era evidente que a 

norma vigente necessitava de ajustes, notadamente quando observamos a publicação pela SPREV, de 

uma série de Notas Técnicas (versões 01, 02 e 03) visando esclarecer dúvidas suscitadas após a 

publicação da Resolução CMN nº 4.604/2017. Com as alterações ora promovidas, muitas das questões 

foram tratadas. E muitas novidades foram introduzidas, desde a ampliação das alternativas de 

investimentos, passando pelo “destravamento” de algumas alternativas já existentes, e culminando 

com a excessiva preocupação com a proteção dos recursos contra investimentos presumivelmente não 

adequados ao perfil de risco do público alvo, os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS. 

Repassamos as principais alterações na comparação com a norma até então vigente, dentre as quais 

destacamos: 

PREÂMBULO 

Artigo 1º, Parágrafos 1º e 3º: 

A norma trouxe para o seu texto a obrigatoriedade do prévio credenciamento, acompanhamento e 

avaliação dos administradores e gestores dos fundos de investimentos, o que já era obrigatório no texto 

da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, inclusive os requisitos são semelhantes. As regras de 

credenciamento implementadas e disponibilizadas pelo PIRAPREV atendem integralmente os 

parâmetros exigidos pela norma. 

Artigo 1º, Parágrafo 4º: 

O legislador tratou de definir quem são os responsáveis pela gestão do RPPS. Historicamente, desde a 

edição da Portaria MPS nº 170, de 25 de abril de 2012, com a criação dos Comitês de Investimentos, 

já havia a preocupação em compartilhar as decisões de investimentos na estrutura dos RPPS, 

descentralizando as responsabilidades. Agora, a norma identifica como responsáveis todos os 

envolvidos no processo de investimento, desde a análise e assessoramento, até a decisão propriamente 

dita. Desta forma, incluiu no rol de pessoas responsáveis: 

a) os gestores, dirigentes, membros dos conselhos e comitês dos RPPS; 

b) os consultores e outros profissionais, que participem do processo, sejam pessoas físicas 

ou jurídicas; e 

c) os distribuidores, intermediadores e administradores dos ativos adquiridos. Obviamente, cada qual 

na sua esfera de competência, e para tanto o legislador passa a exigir que o RPPS defina claramente a 

responsabilidade de cada envolvido no processo, que poderá ser feito através de normas internas e 

tornadas transparentes. 

Artigo 1º, Parágrafo 7º: 

Ainda no tema “transparência”, foi introduzida a obrigatoriedade de que todos os documentos e  

 

 

 



registros que deram suporte a tomada de decisão de investimento devem ser mantidos guardados e à 

disposição por meio digital.  

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS 

Artigo 2º, Inciso IV: 

Além dos segmentos já existentes, o legislador passa a possibilitar que os RPPS invistam seus recursos 

em uma nova alternativa de investimento, que são os denominados “investimentos no exterior”. Mais à 

frente detalharemos o rol de ativos permitidos. 

Artigo 2º, Parágrafo 1º, Inciso III: 

No segmento de investimentos estruturados, composto pelos fundos classificados como multimercados 

e pelos fundos de investimento em participações (FIP), foi acrescentada a possibilidade de 

investimentos em fundos de investimentos classificados como “Ações – Mercado de Acesso”. Esta 

categoria de fundos, prevista na Instrução CVM nº 555/2014, Artigo 115º, Parágrafos 5º ao 12º, 

determina que a política de investimentos do fundo preveja que a carteira seja constituída, 

majoritariamente, por ações de companhias listadas em segmento de negociação de valores 

mobiliários, podendo ser negociadas no mercado de balcão organizado, e que assegurem práticas 

diferenciadas de governança corporativas. Obrigatoriamente, esses fundos deverão utilizar no nome a 

designação “Ações – Mercado de Acesso”. 

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

Artigo 4º, Incisos VI, VII, e VIII: 

Além dos parâmetros já utilizados, a norma traz a obrigatoriedade de se desenvolver uma metodologia 

e critérios para análise prévia de riscos e avaliação e acompanhamento do retorno esperado dos 

investimentos, além de rotinas de controle e monitoramento dos riscos, inserindo-os na Política Anual 

de Investimentos. Deverá, igualmente, ser contemplado na Política Anual de Investimentos um “plano 

de contingência”, referindo-se a um conjunto de medidas prudenciais que deverão entrar em 

funcionamento no caso de eventual descumprimento dos limites e requisitos desta norma e da própria 

Política Anual de Investimentos, além de excessiva exposição a riscos ou de potenciais perdas de 

recursos. Boa parte desses controles e metodologias já são atualmente contempladas nas 

recomendações de Políticas Anuais de Investimentos elaboradas e distribuídas ao clientes. Entretanto, 

para contemplar a totalidade das exigências será necessário um novo conjunto de ferramentas que 

estão em fase de desenvolvimento interno por parte da empresa de consultoria Crédito e Mercado, em 

sua plataforma online. De todo modo, não vemos necessidade de se alterar com urgência a Política 

Anual de Investimentos válida para o exercício de 2019, pois o próprio texto da norma que trata da 

necessidade de alteração (Artigo 4º, Parágrafo 1º), destaca que a Política Anual de Investimentos 

poderá (facultativo) ser revista no curso de sua execução, nas hipóteses de adequação ao mercado e/ou 

a nova norma, assim como não há prazo estabelecido em Lei para que ocorra. 

CÔMPUTO DOS LIMITES 

Artigo 6º: 

Aqui o legislador aproveitou a redação anterior para modificá-la, e tratar com mais firmeza a questão 

do descasamento entre os fluxos do Ativo e do Passivo do RPPS. No Parágrafo 1º, cuja redação foi 

alterada, a norma exige que os responsáveis pela gestão do RPPS se os recursos investidos possuem 

conformidade com as obrigações atuais e futuras do Regime Próprio, objetivando manter o equilíbrio 

do plano de benefícios. Entretanto, nos inéditos parágrafos seguintes o legislador “apequena” a 

importância da discussão sobre “equilíbrio” do plano de benefícios, ao indicar como solução apenas o 

controle da liquidez dos investimentos, vis-à-vis o fluxo de pagamento do passivo. Nossa opinião, é 

muito mais do que isso. O casamento dos fluxos obviamente é tema a ser enfrentado, sendo 

instrumento importante para elaboração do “atestado de compatibilidade” exigido na Portaria MPS 

519/2011. Entretanto, o RPPS necessita acumular reservas na linha do tempo para que possa assegurar 

a sobrevida do plano de benefícios. Portanto, não basta possuir liquidez para cumprir com as 

obrigações passivas. Essa liquidez deve ser em quantidade suficiente para enfrentar o fluxo, e todo o 

restante dos recursos devem ser otimizados visando o equilíbrio atuarial do plano e sua solvabilidade. 

A consultoria vem, ao longo dos últimos anos, desenvolvendo soluções e alertando seus clientes para 

refletir sobre a importância de se enfrentar a questão da solvência dos planos de benefícios em um 

cenário de taxas de juros incompatível com a meta atuarial dos RPPS. 

SEGMENTO DE RENDA FIXA 

Artigo 7º, Inciso I, Alínea “b”: 

A exclusão da exigência do sufixo “referenciado” no nome do fundo é a novidade do novo texto,  

 

 



porém sem efeitos práticos dado que a SPREV, através da edição de Nota Técnica anteriormente, já 

orientava no sentido de não ser obrigatório o uso do sufixo “referenciado” inserido no nome de fundos 

cuja carteira seja composta exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional registrados no 

SELIC. Assim sendo, o enquadramento dos fundos não se altera. 

Artigo 7º, Parágrafo 10º: 

O texto inserido amplia os limites máximos de investimentos em diversas classes de fundos do 

segmento de renda fixa, condicionando o aumento a comprovação, pelo RPPS, da obtenção do “selo” 

de qualidade do Pró-Gestão. Abaixo estão demonstrados, na forma de tabela, como ficam os novos 

limites:  

 
 

O aumento nos limites máximos, de forma progressiva, aos RPPS que cumprirem com as metas para 

obtenção do certificado do Pró-Gestão está alinhado às melhores práticas de mercado, que busca 

premiar aqueles que superem suas metas individuais, dentro do conceito da “meritocracia”. 

Entretanto, os efeitos práticos imediatos serão quase nulos, na medida em que poucos RPPS 

atualmente reúnem condições para obter a certificação no nível mínimo. Segundo o próprio site do 

Ministério da Fazenda, na página do Pró-Gestão, os dados mostram que atualmente oitenta e cinco 

RPPS aderiram ao Pró-Gestão via Termo de Adesão e que desses, apenas quatro RPPS efetivamente 

conseguiram certificar-se, sendo metade no Nível I e a outra metade no Nível II. Os dois certificados 

Nível II são RPPS Estaduais. Lembramos que ao todo existem aproximadamente 2100 RPPS no 

Brasil. 

SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 

Artigo 8º, Inciso I, Alínea “a”: 

A inclusão da obrigatoriedade dos fundos de investimentos serem classificados como ações é a 

novidade do novo texto e corrige uma deficiência no texto anterior, que permitia o enquadramento de 

algum fundo que não fosse da classe ações, mas que obedecesse aos requisitos da norma em sua 

política de investimentos. 

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea “b”: 

O texto da norma trás, como novidade, a exclusão da obrigatoriedade de que os Fundos de 

Investimentos Imobiliários – FII tenham presença em 60% (sessenta por cento) dos pregões no período 

de 12 (doze) meses anteriores à aplicação. Enquanto vigente, a regra eliminou a possibilidade dos 

RPPS investirem recursos, por exemplo, em fundos imobiliários cuja oferta pública de distribuição da 

primeira emissão de cotas estivesse no seu curso normal, porém como não havia histórico de cotas, o 

RPPS ficava impedido de aportar recursos. O novo texto repete a redação original da Resolução CMN 

nº 3.922/2010, e elimina problemas que alguns RPPS vinham enfrentando junto ao órgão fiscalizador, 

motivado por investimentos feitos na vigência da norma original, e depois de alterada, ensejou em 

desenquadramento passivo. 

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea “c”: 

Conforme comentado anteriormente, o legislador introduziu uma nova modalidade de investimento na 

 

 

 



norma, classificado como "Ações – Mercado de Acesso”. Com percentual máximo permitido de 5%, 

os investimentos se darão através da aquisição de cotas de fundo de investimentos que acompanham, 

em sua denominação, a designação “Ações – Mercado de Acesso”, nos termos da Instrução CMV nº 

555/2014, Artigo 115º, Parágrafos 5º as 12º. Esta categoria de fundos tem como função principal, 

oferecer aos cotistas a oportunidade de obter retorno mediante a valorização de ações cujos emissores 

sejam empresas fechadas ou abertas que ainda não realizaram oferta pública de ações, mas que 

pretendam ou tenham potencial para fazê-la futuramente. Podem ser constituídos na forma de 

condomínio aberto ou fechado. Àqueles constituídos sob a forma de condomínio fechado guardam 

semelhanças com os Fundos de Investimentos em Participação – FIP, podendo realizar chamadas de 

capital e cobrar taxa de performance sobre retornos absolutos (índice de preços, por exemplo). 

Artigo 8º, Parágrafo 9º e 10º: 

O texto inserido amplia os limites máximos de investimentos em diversas classes de fundos dos 

segmentos de renda variável e de investimentos estruturados, condicionando o aumento à 

comprovação, pelo RPPS, da obtenção do “selo” de qualidade do Pró-Gestão. Abaixo estão 

demonstrados, na forma de tabela, como ficam os novos limites: 

 
O aumento nos limites máximos, de forma progressiva, aos RPPS que cumprirem com as metas para 

obtenção do certificado do Pró-Gestão está alinhado às melhores práticas de mercado, que busca 

premiar aqueles que superem suas metas individuais, dentro do conceito da “meritocracia”. 

Entretanto, os efeitos práticos imediatos serão quase nulos, na medida em que poucos RPPS 

atualmente reúnem condições para obter a certificação no nível mínimo. Segundo o próprio site do 

Ministério da Fazenda, na página do Pró-Gestão, os dados mostram que atualmente oitenta e cinco 

RPPS aderiram ao Pró-Gestão via Termo de Adesão e que desses, apenas quatro RPPS efetivamente 

conseguiram certificar-se, sendo metade no Nível I e a outra metade no Nível II. Os dois certificados 

Nível II são RPPS Estaduais. Lembramos que ao todo existem aproximadamente 2100 RPPS no 

Brasil. 

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

Artigo 9-A: 

Podemos afirmar que esta é a grande novidade introduzida pelo legislador. Na redação anterior, a 

única possibilidade de investimento no exterior permitida era através da aquisição de fundos de ações 

classificados como “BDR Nível 1”, e fundos de ações ou fundos multimercado que previssem, em 

seus regulamentos, a possibilidade de adquirir ativos financeiros no exterior, ainda assim limitados a 

20% do patrimônio do fundo. Na norma atual, foi dedicada uma subseção apenas para normatizar 

esses tipos de investimentos, cujo limite global é de 10% (dez por cento). Os instrumentos permitidos 

são: 

1) Artigo 9-A, Inciso I: Cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento 

em cotas de fundos de investimento classificados como “Renda Fixa - Dívida Externa”; 

Os fundos de investimentos dessa modalidade têm por objetivo o investimento de, no mínimo, 80% de 

seus recursos em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União, negociados 

no mercado internacional, e lá custodiados. 

 

 



Como exemplo de ativos, podemos citar os Global Bonds, emitidos pelo Tesouro e negociados no 

exterior. Há também títulos da dívida externa de empresas privadas. 

2) Artigo 9-A, Inciso 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; Os 

fundos de investimentos dessa modalidade têm por objetivo o investimento de, no mínimo, 67% de 

seus recursos em fundos de investimentos que invistam seus recursos em ativos emitidos por governos 

ou empresas estrangeiras. Podem ser classificados como fundos de renda fixa, multimercado ou ações. 

Adicionalmente, e considerando os riscos próprios de investimentos neste segmento, o legislador 

restringiu o universo de gestores permitidos, admitindo àqueles que se constituídos no exterior, 

estejam em atividade a mais de 5 (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. Além disso os fundos constituídos no exterior, para serem elegíveis, deverão possuir 

histórico de performance superior a 12 (doze) meses. Aqui não se trata de exigir performance anterior 

positiva, mas sim atestar que o fundo possui pelo menos 12 (doze) meses de gestão ativa. 

3) Artigo 9-a, Inciso III: cotas dos fundos da classe “Ações – BDR Nível I”, nos termos da 

regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários. Esta modalidade de investimento 

já era permitida na norma até então vigente, porém os fundos que possuem a nomenclatura “Ações – 

BDR Nível I” eram enquadrados nos Artigos 8º, Incisos I ou II, dependendo da política de 

investimento do fundo. Agora, todos os fundos dessa classe serão alocados neste artigo.  

LIMITES GERAIS 

Artigo 12º, “a”: 

A norma trouxe para o seu texto uma série de condições para que um fundo de investimento, ou 

carteira administrada, possa cobrar taxa de performance. Tais condições já eram obrigatórias no texto 

da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, cuja previsibilidade está contida no Artigo 3º, Inciso 

IV e Artigo 4º, portanto não há novidade aqui. 

Artigo 13º: 

O novo texto traz uma modificação importante. Se antes a norma exigia, para algumas classes de 

fundos, que o limite máximo de investimentos em um mesmo fundo não pudesse exceder a 20% (vinte 

por cento) das aplicações dos recursos do RPPS, hoje a norma estendeu a limitação a qualquer fundo 

de investimento, direta ou indiretamente. Exemplo: digamos que um RPPS invista 100% do 

patrimônio distribuído igualmente em 2 (dois) fundos de investimentos enquadrados no Artigo 7º, 

Inciso I, Alínea “b” (fundos 100% títulos públicos), até então permitido. Com o novo texto, o RPPS 

deverá redistribuir os recursos em no mínimo 5 (cinco) fundos de investimentos, de modo que nenhum 

possua mais de 20% (vinte por cento) dos recursos do RPPS. 

GESTÃO 

Artigo 15º: 

O texto da norma trás duas novas exigências, cujo cumprimento deverá ser comprovado pelos 

administradores e gestores de fundos de investimentos e carteiras administradas, anteriormente a 

aplicação dos recursos do RPPS, quais sejam: 

1) Que o administrador ou o gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN 

obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos; 

2) Que o administrador do fundo detenha, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua 

administração, oriundos de RPPS; 

Nossa equipe estuda a possibilidade de disponibilizar, na “Plataforma SIRU”, no ambiente de 

“credenciamento”, as informações ora exigidas, desde que seja possível obtê-las através de fonte 

pública e confiável. Novamente vê-se a preocupação do legislador com as questões relacionadas a 

“riscos”, ao nos depararmos com o texto do Parágrafo 5º que exige da entidade autorizada e 

credenciada, na hipótese de gestão terceirizada: a) adoção de política de gerenciamento de riscos 

consistente a auditável, compatível com a política de investimentos do RPPS, e que observe princípios 

sócio ambientais e relacionados à sustentabilidade; b) que observe o cumprimento das normas legais 

relacionadas aos RPPS, especialmente a Política Anual de Investimentos; c) que possui recursos e 

estruturas aptas a atender o escopo dos serviços contratados. 

CUSTODIANTE 

Artigo 17º, Parágrafo Único: 

O legislador passa a exigir que os prestadores de serviços de custódia dos títulos públicos que  

integram as carteiras dos RPPS, sejam também objeto do prévio credenciamento, tal quais os  

 



administradores e gestores de fundos. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Adicionalmente as alterações tipificadas neste comunicado, o legislador promoveu a revogação de 

alguns itens da Resolução CMN nº 3.922/2010, dentre os quais destacamos: 

1) Nos FIDC’s, eliminou a exigência de auditoria anual nas demonstrações financeiras dos devedores 

ou coobrigados dos direitos creditórios, cuja redação inviabilizava a distribuição 

desses fundos aos RPPS (Artigo 7º, Parágrafo 4º, Inciso V); 

2) Na renda fixa, eliminou a vedação de aplicação, pelos FI’s, em ativos financeiros no exterior, o que 

representa inferir que passou a permitir que os fundos de renda fixa, cujos regulamentos assim 

prevejam, apliquem parte dos recursos em investimentos no exterior (Artigo 7º, Parágrafo 7º); 

3) Na renda variável, eliminou a permissão de aplicação, pelos FI ações e multimercados, em ativos 

financeiros no exterior, desde que destinados ao público em geral. Ao eliminar a permissão restritiva, 

entendemos que passou a permitir na forma mais ampla (Artigo 8º, Parágrafo 2º); 

4) Nos FIP’s, eliminou a exigência de que o valor justo dos ativos seja de no máximo 25% (vinte e 

cinco por cento) por cada companhia investida, o que representa inferir que não há mais a 

obrigatoriedade de um FIP ter que investir em, no mínimo, 4 (quatro) projetos (Artigo 8º, Parágrafo 5º, 

Inciso II, Alínea “b”). 

Em nossa avaliação, destaque positivo para as permissões de novos investimentos nos mercados de 

ações do mercado de acesso e investimentos no exterior, que trazem um novo tipo de risco para as 

carteiras dos RPPS permitindo uma maior diversificação nos investimentos, e consequentemente uma 

dispersão maior no risco global das carteiras. Por outro lado, algumas exigências tendem a reduzir 

ainda mais as possibilidades de investimentos, na medida em que alijam do mercado vários 

prestadores de serviços de administração e gestão de carteiras de investimentos. A consultoria orienta 

seus clientes no sentido de não tomar nenhuma atitude precipitada em decorrência das alterações da 

norma. Lembramos que os casos de desenquadramento por mudança na legislação são considerados 

desenquadramentos passivos, cuja solução encontra respaldo no Artigo 21º da Resolução CMN nº 

3.922, podendo mantê-las em carteira por até 180 dias. Por fim, reforçamos nosso compromisso com a 

satisfação de nossos clientes e lembramos que nossos consultores e corpo técnico estão à disposição 

para quaisquer esclarecimentos que julgar necessário. 

O desafio daqui em diante será lidar com a volatilidade costumeira em anos de eleição presidencial, 

com os indicadores econômicos e preços dos ativos no curto prazo oscilando conforme a divulgação 

de cada nome da equipe do Governo do Presidente Eleito Jair Bolsonaro a força junto ao Congresso a 

fim de que sejam aprovadas pautas essenciais como a reforma da previdência, a reforma tributária e a 

reforma política. Trabalhar com taxa de juro SELIC baixa também será desafiador; necessário 

adicionar risco aos investimentos para obtenção de melhores retornos.  O Conselho Administrativo 

deverá com a serenidade que lhe é particular analisar os cenários a fim de que eventuais 

desvalorizações momentâneas dos ativos não venham a se transformar em realização de posição, 

configurando assim definitivamente perda para os investimentos, como é sabido por todos.  

Passou o Senhor gestor a apresentar os processos  de licitação no período os quais, analisados 

individualmente, foram tidos como conforme e aprovados.  

Passou o Senhor gestor a apresentar os processos de concessão de benefícios no período                                                                                                                             

os quais, analisados individualmente, foram tidos como conforme e aprovados. 

Nada mais e, tendo sido considerados suficientes os subsídios trazidos pelo Senhor Gestor para 

deliberação dos pares, os Membros do Conselho Administrativo, no uso de suas atribuições legais que 

lhe são conferidas e, depois de avaliados os atos financeiros praticados relativos bem como cenários 

econômicos e os relatórios de índices e mapas de controle dos investimentos e avaliado o desempenho 

obtido pelas aplicações nos segmentos de Renda Fixa e Variável por unanimidade referendaram os 

atos praticados e os investimentos nos produtos eleitos, as diretrizes para os investimentos bem como 

as rentabilidades aferidas no mês de Novembro de 2018. Nada mais havendo a tratar por hora, lavrou-

se a presente ata que segue, após lida e achada conforme, pelos presentes assinada.  
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