
 

São Paulo, 23 de julho de 2018. 

 

OF. DIR – 012/2018 

 

Ao senhor 

Fábio Henrique de Sousa Coelho 

Diretor-superintendente 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)  

 

Assunto: Esclarecimentos acerca da Resolução CMN 4.661, de 25 de maio de 2018, que dispõe 

sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas 

entidades fechadas de previdência complementar  

 

Prezado senhor, 

Inicialmente, agradecemos à Previc a oportunidade de manter diálogo periódico com a 

Associação para busca de consolidação dos entendimentos a respeito das regras e diretrizes de 

aplicação das EFPCs (Entidades de Previdência Complementar Fechada). 

A ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) 

apresenta dúvidas recebidas dos agentes de mercado, que prestam serviços terceirizados de 

gestão, administração e custódia às EFPCs, para fins de esclarecimentos acerca das novas regras 

de investimento dispostas na Resolução CMN 4.661 (Resolução).  

O documento reflete as considerações realizadas, por meio do Subcomitê de Produtos 

Previdenciários da ANBIMA, e foi dividido em duas seções: (i) dúvidas e considerações sobre os 

temas; e (ii) alteração normativa sobre item específico do capítulo de vedações. 

Solicitamos gentilmente o posicionamento desta Autarquia, no sentido de que as entidades, 

enquanto atuam observando os entendimentos submetidos à consideração desta 

Superintendência, estão em conformidade com a referida norma. Ratificamos, assim, a 

importância da análise e manifestação a respeito das dúvidas listadas a seguir. 

 

 



 

I. DÚVIDAS E CONSIDERAÇÕES   

Controles internos 

1. A guarda dos documentos que deram suporte à tomada de decisão na aplicação dos 

recursos dos planos, disposta no § 2º do art. 7º, aplica-se, exclusivamente, aos 

investimentos nos quais a EFPC figure como gestora dos recursos?  

Considerações ANBIMA: Entendemos que a obrigatoriedade de manter registro dos 

documentos que deram suporte à tomada de decisão destina-se, exclusivamente, às 

aplicações nas quais a EFPC figure como gestora própria dos recursos, independentemente 

do veículo utilizado para fins dos investimentos, excetuando-se, portanto, as carteiras e os 

fundos geridos por gestores de recursos terceirizados. 

Consideramos que os gestores de recursos terceirizados têm processo de investimento 

único que permeia toda a cadeia de fundos de investimento sob sua responsabilidade, sem 

que haja distinção de público-alvo e cotistas, que, ao disponibilizar relatórios que 

comprovem a tomada de decisão de investimento para um grupo específico, gerariam 

assimetria de informações entre os cotistas. Caso a obrigatoriedade seja mantida aos 

gestores terceiros, estes deveriam disponibilizar relatórios sobre as decisões tomadas a 

todos os cotistas de seus fundos. O que caracterizaria atividade de analista de valores 

mobiliários conforme descrição abaixo. Além de afetar diretamente a relação comercial 

entre os administradores de recursos e os analistas de valores mobiliários contratados pelo 

fundo, denominados sell-side. As análises e documentos elaborados pelos analistas sell-side 

são de uso exclusivo dos gestores do fundo para a tomada de decisão de investimento, não 

sendo disponibilizadas a nenhum outro público. Apresentamos abaixo trechos da Instrução 

nº 483, da CVM, que regula a atividade de analista de valores mobiliários. 

Art. 1º Analista de valores mobiliários é a pessoa natural que, em caráter 

profissional, elabora relatórios de análise destinados à publicação, divulgação ou 

distribuição a terceiros, ainda que restrita a clientes. 

§1º Para os fins da presente Instrução, a expressão “relatório de análise” significa 

quaisquer textos, relatórios de acompanhamento, estudos ou análises sobre 

valores mobiliários específicos ou sobre emissores de valores mobiliários 

determinados que possam auxiliar ou influenciar investidores no processo de 

tomada de decisão de investimento. 

§2º Exposições públicas, apresentações, reuniões, conferências telefônicas e 

quaisquer outras manifestações não-escritas, cujo conteúdo seja típico de 

relatório de análise, são equiparadas a relatórios de análise, para os fins do 

disposto nesta Instrução. 



 

Além disso, convém destacar que o arcabouço regulatório definido para a atividade de 

gestão profissional de recursos de terceiros, emanada pela Instrução CVM 558, estabelece 

elevados padrões fiduciários que asseguram transparência, diligência e lealdade no 

exercício da função. As regras de conduta, os procedimentos e os controles internos, 

dispostos nos capítulos V e VI da instrução, garantem as melhores práticas dos gestores de 

recursos nos atributos de sua função bem como na relação com os seus clientes.  

Requisito dos ativos 

2. O art. 17 prevê regras para as negociações de ativos de renda fixa, dispondo em seu § 3º 

sobre a obrigatoriedade das EFPCs em manter registro do valor e volume efetivamente 

negociado, bem como sobre as ofertas recebidas e efetuadas, inclusive as recusadas, e 

sobre o valor de mercado ou intervalo referencial de preços dos ativos financeiros 

negociados para essas operações. A referida guarda aplica-se exclusivamente aos 

investimentos realizados diretamente pela EFPC, está correto?  

Considerações ANBIMA: Entendemos que a obrigatoriedade da guarda dos registros das 

negociações de ativos de renda fixa aplica-se exclusivamente aos investimentos realizados 

pela própria EFPC. 

Segmento renda fixa 

3. A exigência de coobrigação de instituição financeira bancária trazida aos ativos de renda 

fixa de sociedades por ações de capital fechado não se aplica às debêntures emitidas por 

sociedade por ações de capital fechado nos termos do art. 2º da Lei 12.431/11 previstas na 

alínea “d”, inciso III, do art. 21. O entendimento está correto? 

Considerações ANBIMA: Entendemos que a exigência de coobrigação não se aplica à 

referida debênture, uma vez que a mesma está disposta de forma taxativa na Resolução. As 

debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado, nos termos do art. 2º da 

Lei 12.431/11, são tratadas de forma diferenciada, inclusive quanto aos limites de 

concentração por emissor dispostos no art. 28. O artigo considera, em sua alínea “b”, inciso 

IV, o limite de até 15%, enquanto os demais emissores, dispostos na alínea “g”, inciso II, 

consideram o limite de 25%. 

4. A aquisição de títulos de emissão de securitizadora registrada como companhia aberta está 

prevista na alínea “b”, inciso II, do art. 21. Já para os ativos emitidos por companhia 

securitizadora fechada, somente estariam permitidos com coobrigação de instituição 

financeira? 



 

Considerações ANBIMA: Entendemos que os ativos emitidos por companhia securitizadora 

de capital fechado somente estariam permitidos pela Resolução se observassem a 

necessidade de coobrigação de instituição financeira. 

5. As NCE (Notas de Crédito à Exportação) e as CCE (Cédulas de Crédito à Exportação), apesar 

de não estarem mais previstas taxativamente na Resolução, continuam sendo permitidas, 

observada a forma de constituição do emissor (se companhia aberta ou fechada)?  

Considerações ANBIMA: Entendemos que sim, desde que observada, para os ativos de 

emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas, a exigência de 

coobrigação de instituição financeira.   

6. De modo geral, os ativos de emissão de sociedades por ações de capital fechado e 

sociedades limitadas estão permitidos pela Resolução, desde que cumpram com o critério 

de coobrigação de instituição financeira disposta no § 3º do art. 21? 

Considerações ANBIMA: Entendemos que os ativos de emissão de sociedades por ações de 

capital fechado e sociedades limitadas estão permitidos desde que possuam coobrigação de 

instituição financeira.   

7. Os ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado e 

sociedades limitadas previstos no § 3º do art. 21 devem respeitar o limite de 80% do inciso 

II do mesmo artigo? 

Considerações ANBIMA: Entendemos que os referidos ativos devem respeitar o limite 

disposto na alínea “a”, do inciso II do art. 21, que trata dos ativos financeiros de renda fixa 

de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas 

a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  

8. O § 3º do art. 21 veda a alocação em ativos de renda fixa de emissão de sociedades por 

ações de capital fechado ou sociedades limitadas com coobrigação de instituição financeira 

não bancária. O entendimento está correto? 

Considerações ANBIMA: Entendemos que sim, que os ativos com coobrigação de 

instituição financeira não bancária estão vedados pela Resolução. 

9. Caso o entendimento da questão anterior seja diferente, seria correto considerar que a 

alocação em ativo de renda fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado ou 

sociedades limitadas com coobrigação de instituição financeira não bancária deveria 

respeitar o limite de 20% do inciso III, alínea “c”, do art. 21?  



 

Considerações ANBIMA: Entendemos que, caso seja possível a alocação em ativo de renda 

fixa de emissão de sociedades por ações de capital fechado ou sociedades limitadas com 

coobrigação de instituições financeiras não bancárias, deveria ser observado o limite 

disposto na alínea “c”, inciso III do art. 21.  

10. Os investimentos em fundos de investimento em direitos creditórios não padronizados 

estão permitidos pela Resolução?  

Considerações ANBIMA: Na visão do mercado, os ativos estão permitidos pela Resolução e 

devem ser enquadrados de acordo com a alínea “e”, inciso III, do art. 21, que trata das cotas 

de classe de fundos de investimento em direitos creditórios e cotas de fundos de 

investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios. 

Segmento estruturado 

11. Como poderão ser enquadrados os investimentos realizados por meio de fundos 

classificados como multimercado?  

Considerações ANBIMA: As aplicações em fundos multimercado podem ser consideradas 

pela EFPC como: (i) investimentos classificados no segmento estruturado, que consideram o 

fundo de investimento como cota final para consolidação com as posições dos ativos das 

carteiras próprias e administradas para fins de verificação dos limites desta Resolução, 

podendo, portanto, deter em sua carteira ativos que as EFPCs não poderiam alocar 

diretamente; (ii) investimentos classificados no segmento exterior, neste caso, aqueles 

fundos multimercado com sufixo “investimento no exterior” no nome, não sendo 

necessária a consolidação das posições da carteira do fundo; e (iii) investimentos não 

classificados como ativos do segmento estruturado ou exterior, sendo necessária a abertura 

da carteira do fundo de investimento para fins de consolidação e verificação dos limites da 

Resolução.  

12. Os fundos multimercado podem, então, não ser classificados no segmento estruturado? 

Considerações ANBIMA: Entendemos que sim, observando que tal possibilidade está 

prevista no § 4º do art. 23. Os investimentos realizados por meio de FIM e FICFIM não 

classificados no segmento estruturado ou, ainda, que não sejam classificados no segmento 

exterior serão consolidados com as posições dos ativos das carteiras próprias e carteiras 

administradas para fins de verificação dos limites estabelecidos nesta Resolução.  

13. Os fundos multimercado, e os demais fundos de investimento considerados como cota final 

pela Resolução, somados às exceções para as vedações previstas nos parágrafos do art. 36, 



 

permitiriam que esses fundos realizassem investimentos de acordo com regulamentação 

específica do produto estabelecida pela CVM?  

Considerações ANBIMA: Entendemos que sim, os referidos fundos devem cumprir com a 

regulamentação específica do produto, emanada pela CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários), e observar exclusivamente os requisitos, previstos no capítulo III, desta 

Resolução.  

14. Considerando que a norma foi silente em relação ao público-alvo dos fundos multimercado 

do segmento estruturado, é possível à EFPC investir em fundos do referido segmento 

destinados a todo o tipo de público-alvo, inclusive a investidores qualificados e 

profissionais?  

Considerações ANBIMA: Entendemos que a redação da Resolução não prevê distinção para 

o público-alvo dos fundos multimercado, sendo possível a alocação em fundos destinados a 

investidores qualificados e profissionais, desde que observem as regras previstas no art. 34 

quando se tratar de fundos de investimento com taxa de performance.  

15. Como pode ser observado o limite de 3% de participação do gestor no capital subscrito do 

FIP previsto no § 2º do art. 23? 

Considerações ANBIMA: Entendemos que a observância do referido limite dá-se de 

diversas formas. Além da participação do gestor ou de gestoras ligadas ao seu grupo 

econômico na condição de cotista direto do FIP, podem ser observadas as participações (i) 

como cotista do FIP de outra empresa integrante do grupo econômico do gestor que não 

seja credenciada como gestor; (ii) dos sócios ou executivos por meio da pessoa física 

diretamente no FIP; ou (iii) de qualquer uma das pessoas mencionadas anteriormente por 

meio de fundo de investimento ou outro veículo de investimento. 

Segmento exterior 

16. Os fundos constituídos no Brasil, que detenham no nome o sufixo “Investimento no 

Exterior”, também seguem o mesmo racional dos fundos considerados como cota final, 

devendo observar, além das regras específicas da CVM para o produto, os requisitos do 

capítulo III, bem como as vedações cabíveis do capítulo XI da Resolução. O entendimento 

está correto? 

Considerações ANBIMA: Entendemos que os fundos com sufixo “Investimento no Exterior” 

também são considerados como cota final conforme o parágrafo único do art. 32, podendo, 

assim, realizar seus investimentos de acordo com a regulamentação específica do produto 

estabelecida pela CVM, devendo apenas cumprir com os critérios dispostos no § 1º do art. 



 

26, além de observar os requisitos do capítulo III e as vedações previstas no capítulo XI da 

Resolução. Cabe esclarecer que o referido capítulo III não se aplica aos ativos financeiros 

emitidos no exterior, incluídos os fundos de investimentos constituídos no exterior, 

pertencentes às carteiras dos fundos constituídos no Brasil, conforme disposto no art. 40 da 

Resolução.  

17. Os fundos da classe “Ações – BDR Nível I”, dispostos no inciso V do segmento exterior, 

podem ser considerados como cota final? 

Considerações ANBIMA: Nosso entendimento é que não. Os referidos fundos não são 

tratados como cota final, devendo seus investimentos serem consolidados com as posições 

dos ativos das carteiras próprias e carteiras administradas da EFPC. Apenas a parcela 

alocada em BDR Nível I seria enquadrada no segmento exterior para o cômputo do limite 

estabelecido pela Resolução.  

18. Para o cumprimento do previsto no inciso II, § 1º, do art. 26, o gestor local deverá 

comprovar que a gestora do fundo gerido no exterior, ou grupo econômico, possui ativos 

sob gestão em montante superior a US$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de dólares dos 

Estados Unidos da América). Está correto? 

Considerações ANBIMA: Entendemos que sim, existem gestores no exterior com estruturas 

de negócio distintas em relação às estruturas de investimento no Brasil, podendo ser 

considerado o volume de recursos geridos pela gestora ou por seu grupo econômico, desde 

que seja superior a US$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de dólares dos Estados Unidos da 

América). Ao assegurar que a EFPC aplique seus recursos em gestores de atestada 

qualidade (em atividade há mais de cinco anos e com recursos de terceiros superior a 5 

bilhões de dólares dos Estados Unidos da América), preservada a discricionariedade da 

gestão, promove-se uma diversificação segura dos níveis de ativos e segmentos dos 

recursos aplicados pelos fundos de pensão.  

19. Ainda em relação ao § 1º do art. 26, um dos requisitos necessários para permitir o 

investimento no exterior é que o gestor deve avaliar se o fundo apresenta histórico de 

estratégia/performance de, no mínimo, 12 meses, conforme previsto no inciso III. Visto que, 

no exterior, um mesmo fundo pode possuir uma estrutura de classes de cotas com 

características distintas, podemos ter uma situação em que o fundo no exterior possa ter 

diversas classes de cotas com prazos diferentes, porém possuindo a mesma carteira. 

Gostaríamos de confirmar que o histórico de rentabilidade a ser comprovado poderá ser 

correspondente ao veículo de investimento investido?   



 

Considerações ANBIMA: Entendemos que nesta situação é permitido aos gestores 

considerar o histórico de rentabilidade do veículo de investimento investido e não 

necessariamente da classe investida.  

Limite de concentração por emissor 

20. Considerando o ajuste redacional trazido ao § 1º do art. 28, que dispõe sobre o limite de 

concentração por emissor de uma mesma classe ou série de cotas de fundos de 

investimentos e demais ativos de renda fixa, é correto afirmar que está mantida a 

observância do limite para as séries de cotas de fundos de investimento em direitos 

creditórios? 

 Considerações ANBIMA: Entendemos que o limite do § 1º do art. 28 continua mantido 

para as séries dos FIDCs. 

 

II. AJUSTES PONTUAIS NA RESOLUÇÃO  

1. Embora a Resolução tenha dispensado os FIPs de diversos dispositivos do capítulo de 

vedações, manteve vedação expressa sobre a prestação de fiança, aval, aceite ou 

coobrigação de qualquer forma. A ICVM 578, que dispõe sobre o produto, traz em seu art. 

9º, inciso XXV, tal possibilidade. Adicionalmente, destacamos que a Resolução 3.792 

também trazia tal exceção aos FIPs em seu § 1º, do art. 53 (das vedações).  

Considerando o exposto, solicitamos ajuste de referência ao § 2º, art. 36, da Resolução, de 

modo a considerar a exceção do inciso X às dispensas dadas aos FIPs. 

CAPÍTULO XI  

DAS VEDAÇÕES  

Art. 36.  Por meio de carteira própria, carteira administrada e fundos de investimento e fundos 

de investimento em cotas de fundo de investimento, é vedado à EFPC: 

(...) 

§ 2º As vedações estabelecidas nos incisos IV, V, VI, VII, IX, X, XI e XIII do caput não se aplicam 

aos FIP, observada regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. 

 

 



 

Desde já, agradecemos a apreciação de nossas sugestões e colocamo-nos à disposição para 

esclarecimentos que se façam necessários.  

Sendo o que nos cumpre para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar 

nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

                                Luiz Sorge                                      Luiz Dabul 

                           Vice-Presidente                          Presidente do Subcomitê de  

                                                                                           Produtos Previdenciários 

 


