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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
DOS INVESTIMENTOS 



RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

Dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos 

pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

o Alocação dos Recursos (art. 2º);

o Política de Investimentos (art. 4º); 

o Segmentos e Limites de Alocação dos Recursos (arts. 6º a 12);

o Limites Gerais (arts. 13 a 20); 

o Modelo de Gestão (arts. 21 e 22); 

o Contratações (arts. 23 e 24);

o Vedações (art. 28). 
CERTIFICA RPPS



POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A Política de Investimentos é o documento que estabelece as diretrizes, fundamenta e norteia o 

processo de tomada de decisão de investimentos dos recursos previdenciários observando os 

princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas 

obrigações e transparência. 

RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021
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Quem for fazer a prova já com a Portaria MTP 1.467/2022 deve ter bastante 

atenção ao tópico de Política de Investimentos que está bem mais detalhado em 

cada um dos 8 tópicos a seguir!

FICA A DICA
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Art. 4º Os responsáveis pela gestão do RPPS, antes do exercício a que se referir, deverão definir 

a política anual de aplicação dos recursos de forma a contemplar, no mínimo:

I - o modelo de gestão a ser adotado;

II - a estratégia de alocação dos recursos entre os diversos segmentos;

III - os parâmetros de rentabilidade perseguidos;

IV - os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão ou

coobrigação de uma mesma pessoa jurídica.

V - a metodologia, os critérios e as fontes de referência ... para precificação dos ativos;

RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021 -
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
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VI - a metodologia e os critérios ... para análise prévia dos riscos dos investimentos, bem 

como as diretrizes para o seu controle e monitoramento;

VII - a metodologia e os critérios ... para avaliação e acompanhamento do retorno esperado 

dos investimentos;

VIII - o plano de contingência ... em caso de descumprimento dos limites e requisitos ... 

previstos nesta Resolução ... de excessiva exposição a riscos ou de potenciais perdas dos 

recursos.

RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021 -
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
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§ 1º Justificadamente, a política anual de investimentos poderá ser revista no curso de sua 

execução, com vistas à adequação ao mercado ou à nova legislação.

Art. 5º A política anual de investimentos dos recursos do regime próprio de previdência social e 

suas revisões deverão ser aprovadas pelo órgão superior competente (Conselho Deliberativo), 

antes de sua implementação.

RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021 -
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
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O Comitê de Investimentos é um órgão participante do processo decisório quanto 

à formulação e execução da política de investimentos, mas cabe ao Conselho 

Deliberativo aprová-la!

FICA A DICA
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Art. 21. A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá 

ser própria, por entidade autorizada e credenciada ou mista. 

o GESTÃO PRÓPRIA, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo RPPS; 

o GESTÃO POR ENTIDADE AUTORIZADA E CREDENCIADA, quando as aplicações são 

realizadas por intermédio de instituição autorizada para o exercício profissional de 

administração de carteiras; e

o GESTÃO MISTA, quando as aplicações são realizadas, parte por gestão própria e parte por 

gestão por entidade autorizada e credenciada.

I - MODELO DE GESTÃO 
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VAMOS PRATICAR!

I. O art. 21 da Resolução CMN 4.963 determina que a gestão poderá ser própria, por entidade autorizada 

e credenciada ou mista. 

II. Denomina-se gestão própria quando as aplicações dos recursos são realizadas diretamente pelo órgão 

ou entidade gestora do RPPS. 

Assinale a alternativa correta:

a) Somente II é correta.

b) I e II são corretas.

c) I e II são incorretas.

d) Somente I é correta.

CERTIFICA RPPS



II – ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

TIPO DE ATIVO LIMITE 4.963

R
E

N
D

A
 F

IX
A

Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, “a”. 100,00%

FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00%

FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - Art. 7º, I, "c" 100,00%

Operações Compromissadas - Art. 7º, II 5,00%

FI Renda Fixa - Art. 7º, III, “a” 60,00%

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, III, “b” 60,00%

Ativos Bancários - Art. 7º, IV 20,00%

FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - Art. 7º, V, "a" 5,00%

FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, V, "b" 5,00%

FI "Debentures"- Art. 7º, V, "c" 5,00%

LIMITE GLOBAL DO SEGMENTO 100%
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TIPO DE ATIVO LIMITE 4.963

R
V FI Ações - Art. 8º, I 30,00%

FI de Índices Ações - Art. 8º, II 30,00%

LIMITE GLOBAL DO SEGMENTO 30%

TIPO DE ATIVO LIMITE 4.963

E
X

T
E

R
IO

R FI Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I 10,00%

FI Investimento no Exterior - Art. 9º, II 10,00%

FI Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III 10,00%

LIMITE GLOBAL DO SEGMENTO 10%

II – ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO
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TIPO DE ATIVO LIMITE 4.963

F
II FI Imobiliário - Art. 11 5,00%

LIMITE GLOBAL DO SEGMENTO 5,00%

TIPO DE ATIVO LIMITE 4.963

E
S

T
R

U
T

U
R

A
D

O
S

FI Multimercado - aberto - Art. 10, I 10,00%

FI em Participações - Art. 10, II 5,00%

FI “Ações - Mercado de Acesso”- Art. 10, III 15,00%

LIMITE GLOBAL DO SEGMENTO 15,00%

II – ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO
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TIPO DE ATIVO
LIMITE
4.963

E
.C

.

Empréstimos Consignados – Art. 12 5,00%

LIMITE GLOBAL DO SEGMENTO 5,00%

II – ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

CERTIFICA RPPS



VAMOS PRATICAR!

O limite máximo que um RPPS pode aplicar em investimentos no exterior é:

a) 20%.

b) Zero.

c) 67%.

d) 10%.

CERTIFICA RPPS



VAMOS PRATICAR!

O gestor do RPPS poderá aplicar até 100% do patrimônio líquido do fundo em: 

I. Títulos de emissão do Tesouro Nacional ou títulos privados de baixo risco de crédito 

II. Cotas de ETF (Exchange Traded Funds) de Renda Fixa, cuja carteira seja composta 100% por 

Títulos Públicos Federais e cotas de fundos de Renda Fixa com carteira composta 100% por 

Títulos Públicos Federais.

a) I e II estão corretas.

b) I e II estão incorretas.

c) I, apenas.

d) Somente II é correto. 

CERTIFICA RPPS



É correto afirmar sobre a política anual de investimentos dos RPPS:

a) Não poderá ser revista no curso da sua execução, em nenhuma hipótese.

b) Justificadamente, poderá ser revista no curso de sua execução, com vistas à adequação ao 

mercado ou à nova legislação.

c) Poderá  ser revista no curso da sua execução, de acordo com o critério do gestor dos 

recursos. 

d) Deverá ser constantemente monitorada, mas não poderá ser revista até o ano seguinte, 

quando serão feitos os ajustes necessários.  

VAMOS PRATICAR!

CERTIFICA RPPS



RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

II – ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO – OUTRAS INFORMAÇÕES

Os Ativos Bancários (7º, IV) só podem ser adquiridos de instituições da “lista exaustiva”;

Art. 14. Renda Variável + Estruturados + FII não podem exceder, somados, 30% dos recursos do 

RPPS;

Art. 18. As aplicações em fundos de investimento não podem exceder a 20% das aplicações do 

RPPS, com exceção dos fundos 7º, I (títulos públicos);

CERTIFICA RPPS



RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

Art. 19. O total das aplicações dos recursos RPPS em um mesmo fundo deverá representar, no 

máximo, 15% do patrimônio líquido do fundo. Este limite será de 5% para: FIDC, Renda Fixa 

Crédito Privado e FI "Debentures“;

Art. 20. O total de recursos de um RPPS deve corresponder no máximo a 5% do total de recursos 

da gestora ou administradora de carteira.

CERTIFICA RPPS



VAMOS PRATICAR!

Os RPPS podem aplicar em fundos de investimento desde que o valor não ultrapasse o limite 

de _____ do patrimônio líquido do fundo: 

a) 15%.

b) 30%.

c) 20%.

d) 67%.

CERTIFICA RPPS



Um determinado RPPS aplica uma parte do seu patrimônio em cotas de um fundo 

de ações. É correto afirmar que:

a) Apenas investimentos em Renda Fixa são permitidos pela legislação do RPPS. 

b) No máximo, 10% do patrimônio líquido do RPPS pode ser investido em fundos de ações. 

c) Investimentos em um único fundo de ações são permitidos até o limite de 20% do 

patrimônio líquido do RPPS. 

d) Investimento em fundos de ações que sejam referenciados no Ibovespa são permitidos até 

o limite de 15% do patrimônio do RPPS. 

VAMOS PRATICAR!

CERTIFICA RPPS



RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

III – PARÂMETROS DE RENTABILIDADE

Os parâmetros de rentabilidade deverão buscar compatibilidade com o perfil de suas 

obrigações, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio financeiro e 

atuarial e os limites de diversificação e concentração previstos nesta Resolução. Trata-se da 

meta atuarial, que é o retorno mínimo que um investimento de natureza previdenciária 

deve trazer, para atingir o equilíbrio atuarial.

A definição da meta atuarial está prevista no art. 26 da Portaria MF nº 464/2018 

→ Lembrando que esta Portaria foi revogada com a publicação da Portaria 1467.

CERTIFICA RPPS



PORTARIA MPS Nº 519/2011

Dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos 

pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

o Gestão (art. 3º);

o Credenciamento (art. 3º §§ 1º a 3º e art. 6º-E)

o Comitê de Investimentos (art. 3º-A);

o APR (art. 3º-B);

o Certificação (art. 6º);

o Tipos de Investidor (art. 6º-A a 6º-D).

CERTIFICA RPPS

ALERTA:
Quem for fazer a prova 
após as mudanças da 
Portaria MTP 1.467/2022 
deverá desconsiderar esse 
conteúdo.
A Portaria 519 foi revogada!



Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão observar na gestão dos recursos de 

seus RPPS as seguintes obrigações, além daquelas previstas na Resolução do CMN que dispõe sobre a 

aplicação dos recursos dos RPPS: 

I - na gestão por entidade autorizada e credenciada, realizar processo seletivo e submetê-lo à 

instância superior de deliberação (CONSELHO DELIBERATIVO);

V - elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das 

diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à 

política anual de investimentos e suas revisões e submetê-los às instâncias superiores de deliberação e 

controle; 

VI - assegurar-se do desempenho positivo de qualquer entidade que mantiver relação de prestação de 

serviços e ou consultoria nas operações de aplicação dos recursos do RPPS e da regularidade do 

registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

PORTARIA MPS Nº 519/2011 - GESTÃO
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Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão observar na gestão dos recursos de seus RPPS as 

seguintes obrigações, além daquelas previstas na Resolução do CMN que dispõe sobre a aplicação dos recursos dos 

RPPS: 

VII - condicionar, mediante termo específico, o pagamento de taxa de performance, no mínimo, dos seguintes 

critérios: 

a) periodicidade mínima semestral ou que seja feito no resgate da aplicação; 

b) que o resultado da aplicação da carteira ou do fundo de investimento supere a valorização do índice de 

referência; 

c) que a cobrança seja feita somente depois da dedução das despesas decorrentes da aplicação dos recursos, 

inclusive da taxa de administração; e 

d) que o parâmetro de referência seja compatível com a política de investimento do fundo e com os títulos que 

efetivamente o componha. 

PORTARIA MPS Nº 519/2011 - GESTÃO
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Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão observar na gestão dos recursos de seus RPPS as 

seguintes obrigações, além daquelas previstas na Resolução do CMN que dispõe sobre a aplicação dos recursos dos 

RPPS: 

VIII - disponibilizar aos seus segurados e pensionistas: 

a) a política anual de investimentos;

b) os formulários APR - Autorização de Aplicação e Resgate;

c) a composição mensal da carteira de investimentos do RPPS;

d) os procedimentos de seleção das eventuais entidades autorizadas e credenciadas;

e) o processo de credenciamento de instituições;

f) relação das entidades credenciadas e respectiva data de atualização do credenciamento;

g) as datas e locais das reuniões dos órgãos de deliberação colegiada e do Comitê de Investimentos; 

h) os relatórios trimestrais de que trata o inciso V deste artigo. 

PORTARIA MPS Nº 519/2011 - GESTÃO
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VAMOS PRATICAR!

Ao contratar uma entidade para gerenciar seus recursos, o RPPS deverá tomar os seguintes 

cuidados: 

I. O gestor deverá ser remunerado exclusivamente pela taxa de performance.

II. A contratação deve recair sobre pessoas jurídicas autorizadas pela CVM – Comissão de 

Valores Mobiliários para tal atividade.

a) I e II são incorretas.

b) Somente I é correta. 

c) Somente II é correta.

d) I e II são corretas.    

CERTIFICA RPPS



PORTARIA MPS Nº 
519/2011

GESTÃO

Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão observar na gestão dos 

recursos de seus RPPS as seguintes obrigações, além daquelas previstas na Resolução do CMN 

que dispõe sobre a aplicação dos recursos dos RPPS: 

IX - na gestão própria, antes da realização de qualquer operação, assegurar que as instituições 

escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio credenciamento. 

PORTARIA MPS Nº 519/2011 - GESTÃO
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§ 1º Para o credenciamento deverão ser observados, e formalmente atestados pelo representante legal do 

RPPS, no mínimo: 

a) atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou CVM;

b) observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e 

ausência de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de 

outros órgãos competentes desaconselhem um relacionamento seguro. 

c) regularidade fiscal e previdenciária. 

PORTARIA MPS Nº 519/2011 - GESTÃO
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§ 2º Quando se tratar de fundos de investimento: 

I – O credenciamento recairá sobre o gestor e o administrador do fundo, contemplando, no mínimo: 

a) a análise do histórico e experiência de atuação do gestor e do administrador 

b) a análise quanto ao volume de recursos sob sua gestão e administração, bem como quanto a 

qualificação do corpo técnico e segregação de atividades; 

c) a avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos 

fundos de investimentos sob sua gestão e administração, no período mínimo de dois anos anteriores 

ao credenciamento.

PORTARIA MPS Nº 519/2011 - GESTÃO
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II - Deverá ser realizada a análise e registro do distribuidor, instituição integrante do sistema 

de distribuição ou agente autônomo de investimento, certificando-se sobre o contrato para 

distribuição e mediação do produto ofertado e a regularidade com a Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM. 

§ 3º A análise dos quesitos verificados nos processos de credenciamento deverá ser atualizada 

a cada 12 (doze) meses. → A Portaria 1467 ampliou esse prazo para dois anos!

PORTARIA MPS Nº 519/2011 - GESTÃO
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COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Art. 3º-A A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar à SPPS que seus RPPS mantêm 

Comitê de Investimentos, participante do processo decisório quanto à formulação e execução da política de 

investimentos. 

§ 1º A estrutura, composição e funcionamento do Comitê de Investimentos previsto no caput, será estabelecida em ato 

normativo pelo ente federativo, devendo atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

a) que seus membros sejam servidores ou comissionados;

b) previsão de periodicidade das reuniões;

c) previsão de acessibilidade às informações de investimentos;

d) exigência de as deliberações e decisões serem registradas em atas;

e) previsão de composição e forma de representatividade. 

PORTARIA MPS Nº 519/2011
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
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Art. 3º-A A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar à SPPS que 

seus RPPS mantêm Comitê de Investimentos, participante do processo decisório quanto à 

formulação e execução da política de investimentos. 

§ 2º A implantação do Comitê de Investimentos é facultativa para os RPPS cujos recursos não 

atingirem o limite de R$ 5 milhões.

PORTARIA MPS Nº 519/2011
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CERTIFICA RPPS



VAMOS PRATICAR!

Sobre o Comitê de investimentos assinale a alternativa correta: 

I. Os entes federativos deverão comprovar que seus RPPS mantêm Comitê de Investimentos, 

participante do processo decisório quanto à formulação e execução da política de 

investimentos. 

II. O Comitê deve estabelecer a previsão de periodicidade das reuniões ordinárias e forma de 

convocação de extraordinárias.  

a) I e II são corretas.

b) I e II são incorretas. 

c) Somente II é correta.

d) Somente I é correta.    

CERTIFICA RPPS



FORMULÁRIOS APR

Art. 3º-B As aplicações ou resgates dos recursos dos RPPS deverão ser acompanhadas do formulário 

APR - Autorização de Aplicação e Resgate, conforme modelo e instruções de preenchimento 

disponibilizados no site da SPREV. 

PORTARIA MPS Nº 519/201- FORMULÁRIO APR

CERTIFICA RPPS



VAMOS PRATICAR!

Conforme determinado pela Portaria MPS Nº 519, o responsável pela gestão dos recursos do 

RPPS deverá:

a) Ter experiência de, no mínimo, 15 anos como gestor de fundos autorizados pela Comissão 

de Valores Mobiliários.

b) Alterar, de forma unilateral, a politica de investimentos do RPPS quando julgar necessário. 

c) Garantir a rentabilidade prevista no Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN para 

aquele exercício. 

d) Ter sido aprovado em exame de certificação específico. 

CERTIFICA RPPS



VAMOS PRATICAR!

Sobre a gestão dos recursos do RPPS feita por entidade autorizada e credenciada, é 

INCORRETO afirmar sobre o processo de seleção desta entidade:

a) O primeiro e principal critério a ser avaliado será o percentual de taxa de performance que a 

entidade cobrará do RPPS.

b) Deverá ser realizado processo seletivo e submetê-lo à instância superior de deliberação. 

c) A performance positiva na gestão é também um critério para analise da entidade. 

d) No processo seletivo serão analisados, no mínimo, a solidez patrimonial da entidade e o 

volume de recursos sob gestão.

CERTIFICA RPPS
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FUNDOS DE 
INVESTIMENTOS

Um fundo de investimento é um condomínio que reúne recursos de um conjunto de 

investidores com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aquisição de uma carteira 

de títulos ou valores mobiliários.

Compra
TÍTULOS PÚBLICOS

TÍTULOS PRIVADOS

AÇÕES

FUNDOS DE

INVESTIMENTOS

R$ Cotas R$ Cotas

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CERTIFICA RPPS



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM COTAS (FIC)

Os Fundos de Investimento (Fis) investem diretamente em ativos como, por exemplo, CDBs, Títulos 

Públicos, Ações e etc.

Os Fundos de Investimento em Cotas (FICs) têm obrigação de investir pelo menos 95% do seu 

patrimônio em cotas de outros fundos, ou seja, são fundos que investem em outros fundos.

TÍTULOS 

PÚBLICOS

TÍTULOS 

PRIVADOS

AÇÕES

FUNDOS DE

INVESTIMENTOS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

EM COTAS

R$ Cotas

Compra

Cotas

R$

CERTIFICA RPPS



O QUE SERIA ESSA COTA?

Corresponde a menor fração do patrimônio líquido do fundo. O valor da cota é igual ao patrimônio 

líquido do fundo, dividido pelo número de cotas existentes.

+ - =
VALOR DOS

INVESTIMENTOS

VALORES A

RECEBER

VALORES A

PAGAR

PATRIMÔNIO

LÍQUIDO

=
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NÚMERO DE COTAS

VALOR DA COTA

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - COTAS
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Quando o investidor aplica seu dinheiro em um fundo, ele está adquirindo uma determinada quantidade 

de cotas, cujo valor é diariamente apurado. 

As instituições informam o valor das cotas dos fundos todos os dias.

Para calcular o quanto você obteve de rendimento, basta dividir o valor atual da cota pelo valor da cota do 

dia da aplicação.

MAS, QUAL A FUNÇÃO 
DA COTA?

?
!
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VAMOS PRATICAR!

As cotas de um fundo de investimentos variam diariamente. Essa variação decorre de:

I. Os títulos e valores mobiliários que compõem a carteira e consequentemente oscilação de 

preços destes ativos.

II. Valor da Taxa de Administração e outras despesas autorizadas.

a) I e II são corretas.

b) I e II são incorretas 

c) Somente II é correta. 

d) Somente I é correta.

CERTIFICA RPPS



Os ETFs (Exchange Traded Fund, em inglês) são fundos de investimentos negociados em bolsa que 

replicam o desempenho de um índice de referência, como Ibovespa, S&P500 ou IMA-B, por exemplo.

É uma alternativa simples e acessível para facilitar o acesso de qualquer investidor no mercado de Ações, 

Renda Fixa, Ouro (e outros metais) e criptomoedas.

O QUE SÃO ETFS?

?
!
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VANTAGENS DOS ETFS

o DIVERSIFICAÇÃO: Ao investir em um ETF, você compra ações de várias empresas.

o GESTÃO PASSIVA: Ele replica um indicador e atinge na grande maioria das vezes resultados iguais ou 

superiores ao dele.

o FACILIDADE/PRATICIDADE: São negociados em bolsa, o que permite você pode comprar ou vender 

de maneira rápida.

o VALOR ACESSÍVEL: É possível investir em ETFs com menos de R$100,00.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ETF
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VAMOS PRATICAR!

Um fundo de investimento é:

a) Um condomínio composto por um número fixo de investidores para obter ganhos 

financeiros a partir da aquisição de ações de companhias abertas.

b) Um condomínio que reúne recursos de um conjunto de investidores com o objetivo de obter 

ganhos financeiros a partir da aquisição de uma carteira de títulos ou valores mobiliários. 

c) Um condomínio criado por instituição financeira, que poderá ter remuneração prefixada ou 

pós-fixada, e que constitui um passivo dessa instituição financeira. 

d) Um condomínio que reúne grupos de investidores e de tomadores de recursos com o 

objetivo de conceder e tomar empréstimos entre si.
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VAMOS PRATICAR!

Os ETFs – Exchange Traded Funds:

a) São fundos espelhados em índices de ações e de renda fixa e suas cotas são 

negociadas na B3.

b) São fundos espelhados em índices de ações estrangeiras negociadas na B3. 

c) São benchmarks dos índices Anbima, utilizados como parâmetro para os fundos 

de renda fixa.  

d) São benchmarks dos índices de Bolsa de New York, utilizados como parâmetro 

para os fundos cambiais e de investimentos no exterior.  

CERTIFICA RPPS



PROPRIEDADE DOS ATIVOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Os fundos de investimento são instituições independentes do administrador, possuem CNPJ 

e são de propriedade dos seus cotistas.

PRINCIPAIS VANTAGENS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS:

1. Gestão profissional.

2. Fácil acompanhamento.

3. Diversificação da carteira de investimentos.

4. Possibilidade de aplicar com poucos recursos.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
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o REGULAMENTO

Documento que estabelece as regras de funcionamento e operacionalização de um fundo de investimento, segundo 

legislação vigente.

o PROPECTO

Documento que contém as informações relevantes para o investidor relativas à política de investimento do fundo e os 

riscos envolvidos.

o LÂMINA

A lâmina do fundo reúne, de maneira concisa, em uma única página, as principais características operacionais da 

aplicação, além dos principais indicadores de desempenho da carteira. No documento, você encontra o resumo dos 

objetivos e da política de investimento, os horários de aplicação e resgate, os valores de mínimos de movimentação e 

as taxas de administração e performance.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS – DOCUMENTOS DO 
FUNDO
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TERMO DE ADESÃO

Antes de investir todo cotista assina um termo confirmando que:

o Recebeu o regulamento e o prospecto do fundo.

o Tomou ciência dos riscos envolvidos e da política de investimento.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS – DOCUMENTOS DO 
FUNDO
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ADMINISTRAÇÃO

A administração do fundo compreende o conjunto de serviços relacionados direta ou 

indiretamente ao funcionamento e à manutenção do fundo, que podem ser  prestados pelo 

próprio administrador ou por terceiros por ele contratados, por escrito, em nome do fundo.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS – DOCUMENTOS DO 
FUNDO
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SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES

o GESTOR

Responsável pela compra e venda dos ativos do fundo, segundo a política de investimento estabelecida 

em regulamento.

o ADMINISTRADOR

Responsável legal pelo funcionamento do fundo. Controla todos os prestadores de serviço e defende os 

interesses do cotista. É o responsável pela comunicação com o cotista. Executa a marcação a mercado.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
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o CUSTODIANTE

Responsável pela guarda dos ativos do fundo. Responde pelos dados e envio de informações do fundo aos 

gestores e administradores. 

o DISTRIBUIDOR

Responsável pela venda das cotas do fundo. Pode ser o próprio administrador ou terceiros contratados 

por ele.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
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o AUDITOR INDEPEDENTE

Audita as contas dos fundos uma vez por ano, pelo menos.

o AGÊNCIA DE RATING

Verifica e classifica o risco das aplicações do fundo de acordo com a classe de ativos e com o exposto no 

regulamento do mesmo.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
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FUNDO

ADMINISTRADOR

AUDITOR

DISTRIBUIDOR

GESTOR

CUSTODIANTE

AGÊNCIA DE RATING

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
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TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Percentual pago pelos cotistas de um fundo para remunerar todos os prestadores de serviço. É uma taxa 

expressa ao ano calculada e deduzida diariamente. 

A cobrança de taxa de administração afeta o valor da cota. A rentabilidade divulgada pelos fundos de 

investimento é sempre liquida de taxa de administração. 

Resolução CMN nº 4.963/2021:
Art. 2º § 3º Os regimes próprios de previdência social devem avaliar os custos decorrentes das 
aplicações, inclusive daquelas efetuadas por meio de fundos de investimento, e divulgar as despesas 
com as aplicações e com a contratação de prestadores de serviços.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - TAXAS
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TAXA DE PERFOMANCE

Percentual cobrado do cotista quando a rentabilidade do fundo supera a de um indicador de 

referência. Nem todos os fundos cobram taxa de performance. 

Cobrada após a dedução de todas as despesas, inclusive da taxa de administração. 

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - TAXAS
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VAMOS PRATICAR!

A taxa de performance incidente sobre os RPPS está sujeita às seguintes regras:

a) Cobrança será feita somente depois da dedução de todas as despesas do fundo, inclusive 

da taxa de administração.

b) O parâmetro de referência deve ser compatível com a política de investimentos do fundo e 

dos ativos que compõem a carteira. 

c) Pagamento com periodicidade mínima semestral, desde que a valorização da carteira ou do 

fundo supere o índice de referência, ou no resgate da aplicação. 

d) Todas as alternativas são corretas. 
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o ALAVANCAGEM

A alavancagem é a utilização de determinados recursos para aproveitar oportunidades de 

multiplicar seus resultados. Ela funciona como um limite de crédito, possibilitando que você 

invista um valor maior do que tem em conta.

É vedado aos RPPS alocar recursos em fundos que utilizem alavancagem.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - TAXAS
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Resolução CMN nº 4.963/2021:
Art. Art. 28. É vedado aos regimes próprios de previdência social:
I - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cuja atuação em mercados de 
derivativos gere exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido;



CLASSIFICAÇÃO DOS 

FUNDOS – CVM

FUNDO DE RENDA FIXA:

Deve ter como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica (Selic) ou de 

índice de preços (IPCA), ou ambos. No mínimo, 80% do seu patrimônio líquido em Renda Fixa.

Resolução CMN nº 4.963/2021:
Art. 7º - Segmento de renda fixa.

Até 100%.
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Resolução CMN nº 4.963/2021:
Art. 7º - Segmento de renda fixa.

Até 100%.

SUBCLASSIFICAÇÕES:

o Curto prazo: prazo médio ponderado dos ativos de carteira é inferior a 60 dias;

o Referenciado: investe no mínimo 95% do pl em ativos que façam referência ao benchmark do fundo;

o Dívida externa: investe no mínimo 80% do seu pl em ativos de renda fixa emitidos fora do pais;

o Simples: investe no mínimo 95% do seu pl em títulos públicos federais; e

o Crédito privado: investe no mínimo 50% do seu patrimônio em crédito privado e deve conter a 

expressão crédito privado em seu nome (art. 7º, v, até 5% dos recursos do rpps).

CLASSIFICAÇÃO DOS FUNDOS – CVM
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VAMOS PRATICAR!

Um RPPS pode alocar até_____ dos seus recursos no somatório de cotas de fundos Renda 

Fixa que aloquem seus recursos exclusivamente em títulos do Tesouro Nacional:

a) 60%.

b) 100%.

c) 80%. 

d) 95%.
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FUNDOS DE AÇÕES:

o Aplica, no mínimo, 67% do Patrimônio Líquido em ações.

o Podem cobrar taxa de performance.

Resolução CMN nº 4.963/2021:

Art. 8º Segmento de renda variável.

Até 30%.

CLASSIFICAÇÃO DOS FUNDOS – CVM
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FUNDO CAMBIAL:

o Deve ter como principal fator de risco de sua carteira a variação de preços de moeda estrangeira, ou a 

variação do cupom cambial.

o No mínimo, 80% da carteira deverá ser composta por ativos relacionados diretamente, ou sintetizados 

via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.

CLASSIFICAÇÃO DOS FUNDOS – CVM
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Além dos fundos cambiais (art. 9º, I da 4.963), os RPPS podem também aplicar no exterior através de:

o FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR (ART. 9º, II): possuem mais de 40% da carteira alocada em 

ativos internacionais. Embora sejam negociados no mercado local, são compostos por ações, títulos e 

demais ativos de mercados estrangeiros.

o FI AÇÕES - BDR NÍVEL I (ART. 9º, III): alocação de recursos em recibos de ações de empresas com sede 

no exterior, negociados no Brasil, conhecidos como Brazilian Depositary Receipts (BDR).

Resolução CMN nº 4.963/2021:
Art. 9º - Segmento de investimento 
no exterior.

Até 10%.
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VAMOS PRATICAR!

Nos fundos de ações, qual é o percentual mínimo da carteira que deve estar investido em 

ações, cotas de fundos de ações, BDR, bônus de subscrição ou cotas de fundos de índice de 

ações? 

a) 80%.

b) 33%.

c) 95%.

d) 67%.
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FUNDO MULTIMERCADO:

o Possui política de investimento mais livre que envolve vários fatores de risco, sem o 

compromisso de concentração em nenhum fator em especial.

o Quem define as regras e limites de aplicação é o regulamento do fundo.

o Também podem cobrar taxa de performance.

Resolução CMN nº 4.963/2021:
Art. 10, I - Segmento de investimentos estruturados.

Até 10%.

CLASSIFICAÇÃO DOS FUNDOS – CVM
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VAMOS PRATICAR!

Para efeitos de alocação de recursos de um RPPS, um fundo Multimercado é considerado: 

a) Renda Variável. 

b) Investimento no Exterior. 

c) Investimento Estruturado. 

d) Renda Fixa.
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Marcação a mercado é a atualização diária do preço de um ativo de renda fixa ou da cota de 

um fundo de investimento. Esta atualização busca definir a que preço o administrador dos 

recursos venderia cada ativo a cada momento (mesmo que ele o mantenha na carteira).

O objetivo de marcar a mercado é evitar transferência de riqueza entre cotistas.

MARCAÇÃO A MERCADO
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Levando em consideração que no vencimento do papel o preço da curva e a mercado são iguais, 

conseguimos refletir durante toda a vigência do fundo a taxa contratada na aquisição descontados os 

custos do fundo.

Isso é extremamente interessante para os investidores de longo prazo, como é o caso dos RPPS, mas que 

precisam demonstrar mensalmente/anualmente a evolução das suas aplicações.

MARCAÇÃO NA CURVA
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