Fundos Estressados
Uma visão macro da SPREV-SRPPS-CGACI

RESOLUÇÃO CMN 3922/2010
 Princípios e Diretrizes
 Política anual de investimentos
 Segmentos de alocação
 Limites do % aplicado em cada tipo de ativo
 Limitações relacionadas ao tipo de ativo e requisitos para o gestor do fundo
 Consolidação das posições pelo ativo final

EVOLUÇÃO DAS REGRAS DE GOVERNANÇA
 Portaria n° 155/2008:
Política Anual de Investimentos.
Certificação do responsável pela gestão
 Portaria n° 519/2011:
Demonstrativo Anual das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR.
Avaliação de desempenho das entidades contratadas.
Relatórios periódicos de avaliação de rentabilidade e risco dos investimentos.
 Portaria n° 170/2012:
Cadastramento prévio das instituições e produtos que receberão aplicações.
Autorização de Aplicação e Resgate - APR.
Obrigatoriedade Comitê de Investimentos.

EVOLUÇÃO DAS REGRAS DE GOVERNANÇA
 Portaria n° 440/2013:
Aperfeiçoamento das regras credenciamento e do Comitê de Investimentos.
Maior publicidade das informações
 Portaria n° 300/2015:
Regras sobre investidor qualificado e investidor profissional.
 Resolução CMN nº 4.604/2017:
 Restrição de ativos na carteira de fundos e exigências mais rígidas para alguns
fundos de investimento
 Resolução CMN nº 4.695/2018:
Regras mais rígidas para seleção dos fundos de investimento

Política Anual de
Investimentos

Informações sobre Investimentos
prestadas à SRPPS a partir de
• ESTRATÉGIA CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO
2017

Credenciamento/
Seleção

• Avaliação Produtos
e Relacionamentos
• Escolha

Alocação/
desinvestimento

• Execução

Avaliação
(Risco x
Performance)

• Acompanhamento

Fundos Estressados
Fiscalização – Atuação da SPREV

SUPERVISÃO DOS INVESTIMENTOS
1. Controle dos próprios segurados
Todas as informações dos RPPS recebidas pela SPREV possuem natureza pública, inclusive as
relativas aos investimentos de recursos.

2. Auditorias de Investimentos

SUPERVISÃO MPS – MODALIDADES DE AUDITORIA

Auditoria
Direta

Auditoria
Indireta

• Realizada por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil
• Análise de registros, documentos
financeiros e contábeis

• Análise da legislação, documentos e
informações enviados periodicamente
pelo ente
• Finalizada com emissão de notificação
eletrônica.

Implicações no CRP e
Representações
Administrativas

Divulgação de listas como auxílio nas decisões
de aplicação de recursos:
 Divulgação no site www.previdencia.gov.br de fundos vedados e
instituições elegíveis a aplicações dos RPPS

10

A Evolução da Resolução CMN 3.922/2010:

2014

2017

2018

Desenquadramento
passivo; Cotas seniores
de FIDC; ETF; LIG;

Requisitos de ativos e
limites... Fundos
estruturados

Governança; seleção dos
administradores e gestores
de fundos; novos ativos;
Pró-Gestão

MARCO NORMATIVO
• Lei 13.846/2019: par. único art. 6º da Lei 9.717: No estabelecimento das
condições para aplicação de recursos dos RPPS, o CMN deverá considerar,
dentre outros aspectos:
 A natureza pública
 Princípios de segurança, proteção e prudência financeira
 Critérios para os gestores e administradores de fundos de
investimento:
 boa qualidade de gestão
 ambiente de controle interno
 histórico e experiência de atuação
 solidez patrimonial
 volume de recursos sob administração
 outros destinados à mitigação de riscos

A Evolução da Supervisão:

SPREV

CVM

TRIBUNAIS
DE
CONTAS

Acordo de Cooperação Técnica com a CVM
• Intercâmbio de informações
• Cooperação e execução de ação coordenada de supervisão das instituições
sob suas alçadas, objetivando maior eficiência e eficácia em suas respectivas
áreas de competência.
• Indicação por parte da SRPPS para a CVM, ou vice-versa, de operações
sobre as quais existam indícios de irregularidades.

• Capacitações e treinamentos para os servidores, com o objetivo de aprimorar
o conhecimento e a integração.

Próximos Passos
• Minuta de alteração da Resolução CMN nº 3.922/2010
• Minuta de Portaria de Parâmetros de Gestão de Investimentos dos RPPS

Ambas em consulta pública no link
http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/legislacao-dos-rpps/consultapublica-rpps/

Fundos Estressados
Novas Normativas – Minutas de
Alteração da Portaria e Resolução

Minuta de alteração da Resolução CMN nº
3.922/2010
• Art. 21. Os regimes próprios de previdência social poderão manterem carteira,
por até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, as aplicações que passarem a
ficar desenquadradas em relação a esta Resolução desde que seja
comprovado ser em decorrência de situações involuntárias e que o seu
desinvestimento ocasionaria maiores riscos para o atendimento aos princípios
previstos no art. 1º do que a sua manutenção, conforme regulamentações
estabelecidas pela Secretaria de Previdência na forma do art. 23-A.
• Art. 23-A. A Secretaria de Previdência e a CVM poderão editar
regulamentações procedimentais necessárias ao cumprimento do disposto
nesta Resolução, observadas as respectivas competências legais.

Minuta de Portaria de Parâmetros de Gestão de
Investimentos dos RPPS
• CAPÍTULO VIII - Art. 91. § 1º
I.

entrada em vigor de alterações da Resolução do CMN;

II. resgate de cotas de fundos de investimento por um outro cotista, nos
quais o RPPS não efetue novos aportes;

III. valorização ou desvalorização de ativos financeiros;
IV. reorganização da estrutura do fundo de investimento em decorrência de
incorporação, fusão, cisão e transformação ou de outras deliberações da
assembleia geral de cotistas, após as aplicações realizadas pelo órgão ou
entidade gestora do RPPS;

Minuta de Portaria de Parâmetros de Gestão de
Investimentos dos RPPS
• CAPÍTULO VIII - Art. 91. § 1º
V. alteração dos prestadores de serviço dos fundos investidos;
VI. os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem as carteiras dos
fundos de investimento e os respectivos emissores deixarem de ser
considerados como de baixo risco de crédito, após as aplicações
realizadas pelo órgão ou entidade gestora do RPPS;
VII. de ocorrência de eventos de riscos de que trata o parágrafo único do art.
41 que prejudiquem a formação das reservas e a evolução do patrimônio
do RPPS.

Minuta de Portaria de Parâmetros de Gestão de
Investimentos dos RPPS
• CAPÍTULO VIII - Art. 92.
 No caso de desenquadramento decorrente de ativos de que trata o § 2º do
art. 91,em consequência de aplicações realizadas em desacordo com os
limites, requisitos e vedações previstos em Resolução do CMN vigente na
data em que foram realizadas, em que o órgão ou entidade gestora do
RPPS se vê impossibilitado de promover o desinvestimento em 180 (cento
e oitenta) dias, deverá ser comprovada a adoção de medidas de melhoria
da governança e do controle de riscos na gestão das aplicações do RPPS
e, no mínimo, das seguinte

Minuta de Portaria de Parâmetros de Gestão de
Investimentos dos RPPS
• CAPÍTULO VIII - Art. 92.
I.

definição na legislação do ente federativo da separação de
responsabilidades de todos os agentes que participem do processo de
análise, avaliação, gerenciamento e decisão sobre a aplicação dos
recursos [...]

II. registro contábil das prováveis perdas e demonstração de que as
aplicações desenquadradas à Resolução do CMN ou com potenciais
prejuízos ao RPPS não foram consideradas, nos termos das Normas de
Atuária aplicáveis ao RPPS, como ativos garantidores dos compromissos
do plano de benefícios;

Minuta de Portaria de Parâmetros de Gestão de
Investimentos dos RPPS
• CAPÍTULO VIII - Art. 92.
III. endividamento de todos os esforços como investidor, inclusive em
assembleia geral de cotistas, no sentido da liquidação do fundo ou de
realização de plano de recuperação de ativos ilíquidos e para recebimento
dos valores relativos à parcela da carteira com valor de mercado;
IV. adoção de todos os procedimentos a seu alcance para responsabilização,
administrativa e judicial [...]
a) realização de processo sindicante [...]
b) instauração de processos administrativos disciplinares [...]

Minuta de Portaria de Parâmetros de Gestão de
Investimentos dos RPPS
• CAPÍTULO VIII - Art. 92.
V. atendimento ao previsto no § 3º do art. 91;

VI. encaminhamento à Secretaria de Previdência e aos órgãos de controle
externo e interno de relatório trimestral demonstrando o estágio das
medidas de que tratamos incisos III e IV e de eventual negociação do
ativo.

Obrigado!
José Wilson Silva Neto
Coordenador-Geral de Atuária, Contabilidade e Investimentos
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Fone: (61) 2021-5555

