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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Compreensão 

 

Governança corporativa pode ser descrita como um conjunto de regras e práticas 

que orientam os administradores na gestão, para alcançar o melhor interesse da 

entidade fechada de previdência complementar a longo prazo, particularmente das 

partes do contrato previdenciário: patrocinadora, participantes e assistidos dos 

planos de benefícios por ela administrados. 

 

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em 

padrões de conduta e recomendações objetivas, alinhando interesses com a 

finalidade de preservar e otimizar os objetivos da entidade, contribuindo para a 

qualidade da gestão dela própria e dos planos de benefícios, sua longevidade e o 

bem comum, inclusive pela orientação de investimentos das reservas de forma 

prudente, diligente e qualificada. 

 

Assim, a governança corporativa estabelece padrões mínimos de segurança 

econômico-financeira e atuarial que devem ser observados com fins específicos de 

preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios 

administrados pela FACEPI. 

 

 

Pilares da Governança Corporativa 

 

Os quatro pilares principais da governança corporativa são a transparência, a 

equidade, a prestação de contas e o respeito às leis. Na ordem, o primeiro 

corresponde à qualidade das informações prestadas aos participantes, assistidos, 

patrocinadora e ao público de interesse, que deve ocorrer de forma clara, 

objetiva, tempestiva e precisa; o segundo está associado ao princípio da isonomia, 

que garante às partes envolvidas, tanto no ambiente interno como no externo, um 
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tratamento justo e equânime, respeitando os seus interesses comuns e 

contribuindo para o bom relacionamento entre participantes, assistidos, 

beneficiários, patrocinadores, fornecedores e prestadores de serviços e a FACEPI; 

o terceiro determina que seja prestado contas da atuação dos dirigentes da 

entidade, de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo eles 

integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência 

e responsabilidade no desenvolvimento de suas funções; por fim, de acordo com o 

derradeiro pilar da governança corporativa, os agentes de governança devem 

zelar pela conformidade dos atos da FACEPI com as normas legais e 

regulamentares, com seu estatuto, regimentos internos, manuais, códigos e 

deliberações internas.  

 

1.2 OBJETIVO 

 

Finalidade deste Manual de Governança Corporativa 

 

O objetivo principal da implantação de uma governança corporativa no âmbito da 

FACEPI é o alcance de suas metas estratégicas e a criação de valor para todas as 

partes envolvidas com os planos de benefícios que administra, sendo a qualidade 

desta governança fundamental para a realização permanente dos objetivos de 

longo prazo. 

 

No âmbito das entidades fechadas de previdência complementar, as boas práticas 

de governança corporativa são consideradas não apenas modelos 

comportamentais, mas também regulatórios: a Resolução MPS/CGPC nº 13/2004, 

estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos 

a serem observados e a Resolução CMN nº 3792/2009 leva estes e outros padrões 

especificamente para os investimentos. 

 

O presente Manual de Governança Corporativa define as relações entre órgãos 

estatutários da FACEPI com os participantes, os assistidos, os patrocinadores, os 

fornecedores de produtos e serviços, as autoridades e outras partes interessadas. 
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A adoção das práticas de governança corporativa é justificável à medida em que a 

FACEPI, além de atuar como um pilar do sistema previdenciário, através da 

administração de reservas e concessão de benefícios, desempenha um importante 

papel, também, como investidora do mercado de ações e outros títulos de renda, 

ou ainda, como agente financiadora do desenvolvimento nacional. Assim, a 

FACEPI possui, como atividade de meio, garantir que os recursos dos planos de 

benefícios sejam aplicados de forma sustentável, pois seus investimentos são 

representativos na economia brasileira. Bem por isso, como investidor 

institucional, os administradores da entidade – membros do conselho deliberativo 

e da diretoria executiva – não podem e não devem desprezar o seu dever 

fiduciário. 

 

2. FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 

 

Conceito e Finalidade 

 

A FACEPI é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins 

lucrativos, com autonomia administrativa e financeira e constituída sob a forma de 

fundação. É regida pelo art. 202 da Constituição Federal, regulada pelas Leis 

Complementares nº 108 e 109, ambas de 29 de maio de 2001, e demais 

normativos emanados dos órgãos de regulação e fiscalização da previdência 

complementar fechada. A entidade deve observar, ainda, as disposições previstas 

no seu Estatuto Social, regulamentos dos planos de benefícios e demais 

normativos da Entidade. 

 

Possui a finalidade precípua de administrar planos de benefícios previdenciários de 

carácter complementar e, para alcançar este objetivo, a FACEPI deve buscar, 

permanentemente, atingir os padrões de excelência em suas atividades e 

aperfeiçoar o relacionamento e a comunicação com seus participantes, assistidos e 

patrocinadora, garantindo a transparência e o respeito às normas nos processos e 

procedimentos desenvolvidos e adotados. 
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Dos Colaboradores da FACEPI 

 

Os dirigentes, conselheiros e empregados da FACEPI, bem como seus 

fornecedores, prestadores de serviços e demais pessoas que estabelecerem uma 

relação jurídica com a Entidade devem ter os mesmos compromissos éticos, uma 

vez que a todos deve ser dado conhecer e observar as normas de conduta 

previstas no seu Código de Ética para que os objetivos da Entidade sejam 

atingidos.  

 

Neste sentido, os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como da 

Diretoria Executiva, assumem o compromisso de observar as regras de conduta e 

as práticas de boa governança corporativa para que se cumpra a gestão eficiente 

dos planos de benefícios que administra, possibilitando o efetivo cumprimento das 

obrigações contratadas com participantes e assistidos destes mesmos planos. 

 

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  
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4. DA QUALIFICAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DOS 

DIRIGENTES 

 

 

Os Agentes de Governança da FACEPI 

 

Os órgãos de administração e de fiscalização da FACEPI previstos no seu Estatuto 

Social, de acordo com a legislação vigente, são o Conselho Deliberativo, o 

Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. Além destes, a Entidade conta com 

instâncias de assessoramento: Comitê de Investimentos e Comitê de Conduta e 

Ética.  O objetivo deste arcabouço organizacional é gerir e fiscalizar, com 

eficiência, planos de benefícios previdenciários, bem como avaliar a conduta de 

seus membros e colaboradores. Para tanto, as competências legais e estatutárias 

desses órgãos estão bem delineadas e, ao mesmo tempo, harmoniosas entre si.  

 

Para cumprir seus objetivos e bem cumprir sua atividade meio, a FACEPI 

considera imprescindível a capacitação de todos os envolvidos no processo de 

aplicação dos recursos garantidores dos planos de benefícios, bem como na 

gestão e fiscalização. Para isso, deve proporcionar a eles, de acordo com seu 

orçamento, constante treinamento e aprimoramento de conhecimentos. 
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5. CONSELHO DELIBERATIVO  

 

 

Finalidade 

 

É o órgão de administração não executivo, ao qual compete a deliberação e 

orientação superior da FACEPI, respondendo pela definição das diretrizes gerais 

de administração e pelas políticas a serem observadas pela Entidade em relação 

ao seu direcionamento estratégico. Ele exerce o papel de guardião dos princípios, 

valores, objeto social e do sistema de governança da Entidade. 

 

É composto por 4 (quatro) membros titulares e respectivos suplentes, sendo 02 

(dois) conselheiros indicados pela Patrocinadora e 02 (dois) conselheiros eleitos 

pelos participantes e assistidos. 

 

A indicação do presidente do Conselho compete aos conselheiros nomeados pela 

Patrocinadora. 

 

 

Competências do Conselho Deliberativo 

 

Os membros do Conselho Deliberativo, além da necessária competência técnica e 

gerencial certificadas, devem operar com agilidade e flexibilidade necessárias para 

deliberar sobre os assuntos mais importantes, além de coordenar o trabalho da 

Diretoria Executiva que, por sua vez, deve executar os rumos e políticas ditados 

pelo Colegiado. 

 

O Conselho deve zelar pelos valores, padrões e propósitos da FACEPI, a fim de 

que o interesse comum sempre prevaleça: deve, ainda, prevenir e administrar 

situações de conflitos de interesses, bem como opiniões divergentes. 

 

O Conselho Deliberativo é o elemento chave na estrutura de governança da 

FACEPI encarregado de prevenir conflitos e litígios e, por consequência, da 
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necessária estabilidade institucional, competindo-lhe, dentre outras tarefas 

previstas no estatuto: 

 

1. definir a política geral de administração da Entidade e de seus planos 

de benefícios, observando, sempre, os princípios, regras e práticas de 

governança, gestão e controles internos; 

 

2. deliberar sobre as seguintes matérias, dentre outras previstas no 

Estatuto Social da FACEPI: 

 

2.1.  alteração do Estatuto Social da FACEPI e dos regulamentos 

dos planos de benefícios; 

 

2.2.   implantação e a extinção dos planos de benefícios e a 

retirada de patrocinadora; 

 

2.3. Política de investimentos de recursos de cada plano de 

benefícios administrado pela FACEPI; 

 

2.4.   adoção de manual de governança corporativa, que defina as 

relações da FACEPI com participantes, assistidos, patrocinadora,  

fornecedores de produtos e serviços, autoridades e outras partes 

interessadas; 

 

2.5.   instituição de código de ética e conduta, assegurando sua 

divulgação e seu cumprimento; 

 

2.6.   instituição de regimento interno, que discipline suas reuniões 

ordinárias e extraordinárias, seu sistema de deliberação e de 

documentação, hipóteses e modo de substituição temporária de 

seus membros; 

 

2.7.   relatórios de controles internos emitidos pelo Conselho Fiscal; 
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3. zelar pela adequação e aderência da política de investimento, das 

premissas e das hipóteses atuariais dos planos de benefícios, especialmente 

diante de fatores supervenientes; 

 

4. conceber e implementar políticas e procedimentos apropriados, no 

âmbito de sua competência, nos diversos processos da FACEPI, com vistas 

a estabelecer adequada estrutura de controles e garantir o alcance de seus 

objetivos; 

 

5. avaliar todos os riscos que possam comprometer a realização dos 

objetivos da FACEPI, por tipo de exposição, com conservadorismo e 

prudência, quanto à sua probabilidade de incidência e quanto ao seu 

impacto nos objetivos e metas traçados, propondo controles, 

monitoramento e determinando provisionamento das prováveis perdas, 

antes de efetivamente configuradas; 

 

6. reavaliar e aprimorar, continuamente, os sistemas de controles internos 

da FACEPI, com procedimentos apropriados para os riscos mais relevantes 

identificados nos processos de seus diferentes departamentos e áreas; 

 

7. tratar prontamente e reportar à Diretoria Executiva as deficiências de 

controles internos, sejam elas identificadas pelas próprias áreas, pela 

auditoria interna ou Conselho Fiscal ou por qualquer outra instância de 

controle; 

 

8. contratar auditor independente, com a finalidade de avaliar, de maneira 

independente, os controles internos da FACEPI, desde que a escolha não 

recaia sobre o responsável pela auditoria das demonstrações contábeis; 

 

9. instituir regras e procedimentos que previnam a utilização, intencional ou 

não, da FACEPI para fins ilícitos, por parceiros de negócios, dirigentes, 

empregados e participantes e assistidos; 
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10. assegurar, a seu critério e, inclusive, por meio de contratação de 

seguro, o custeio da defesa de dirigentes, ex-dirigentes, empregados e ex-

empregados da FACEPI, em processos administrativos e judiciais, 

decorrentes de ato regular de gestão, definindo, previamente, o que será 

assim considerado, e fixando condições e limites para o referido custeio;  

 

11. providenciar para que seja informado ao órgão controlador e 

fiscalizador o responsável, entre os membros da Diretoria Executiva, pelas 

aplicações dos recursos da FACEPI; 

 

12. prestar, aos órgãos regulador e fiscalizador, quaisquer informações ou 

esclarecimentos solicitados; 

 

13. nomear e exonerar os membros integrantes da Diretoria Executiva;  

 

14. examinar, em grau de recurso, as decisões da Diretoria Executiva; 

 

15. delegar atribuições, sempre de modo formal e delimitando claramente 

as responsabilidades do delegado, definindo seus poderes, os limites e a 

respectiva alçada, inclusive em relação a serviços de terceiros; 

 

16. autorizar o estabelecimento de relação jurídica contratual com cliente 

identificado como pessoa politicamente exposta ou o prosseguimento de 

relação já existente quando o cliente passe a se enquadrar nessa qualidade 

ou delegar a autorização expressamente a outro órgão de gestão da 

FACEPI. 
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Requisitos para o Conselheiro Deliberativo 

 

Os conselheiros devem reunir habilidades pessoais e técnicas. Como qualidade 

pessoal, o conselheiro deverá ser conciliador, saber ouvir, aceitar opiniões 

divergentes, ter visão estratégica de longo prazo. Ser proativo também é 

qualidade desejável, trabalhando para que o grupo atue como colegiado. E 

proatividade significa dispor de tempo para se dedicar às várias e complexas 

competências legais e estatutárias. 

 

O conselheiro deve usar suas competências profissionais em áreas específicas 

para construir o saber coletivo, fazendo com que o seu conhecimento em 

determinado tema sirva para que os outros conselheiros possam desenvolver suas 

próprias análises é construir a diversidade que proporciona qualidade na tomada 

de decisão do colegiado, além de agregar um grupo de competências pessoais e 

profissionais. 

 

Por fim, cada conselheiro deverá ainda estar preparado e capacitado para 

participar, responsavelmente, das reuniões do Conselho e dos comitês criados, 

executando as tarefas para as quais tenha sido incumbido, debatendo, 

expressando sua opinião e suportando a decisão coletiva como legítima, ainda 

que, em sua opinião, não seja a melhor. Isto porque, frisa-se, o interesse comum 

da Entidade e dos planos por ela administrados deve prevalecer e este interesse 

comum, muitas vezes, significa o interesse da maioria, devendo ser respeitada a 

forma e o quorum de deliberação previstos no Estatuto e no Regimento Interno. 

A qualidade do Conselho determina a qualidade do processo decisório. 
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6. CONSELHO FISCAL 

 

 

Finalidade 

 

O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da FACEPI que deve avaliar, nas 

suas ações de auditoria, o conjunto de interesses das partes do contrato 

previdenciário. Para isso deve, constantemente, focar nos resultados monitorando 

riscos e avaliando a eficácia das medidas exercidas para seu controle.  

 

É composto por 4 (quatro) membros titulares e por seus respectivos suplentes, 

sendo 2 (dois) conselheiros indicados pela Patrocinadora e 2 (dois) conselheiros 

representantes dos participantes e assistidos. Sendo que a escolha do presidente 

do Conselho compete aos participantes e assistidos.  

 

Pode-se afirmar que, no tocante à fiscalização dos atos de gestão, o Conselho 

Fiscal exerce função concorrente com o Conselho Deliberativo. A diferença reside 

em que o Conselho Deliberativo exerce sua função durante a execução das 

políticas por ele determinadas e o Conselho Fiscal atua depois, como revisor, ou 

seja, exerce o controle posteriormente à execução dos atos pela Diretoria 

Executiva, quanto à sua legalidade e regularidade, estando ele, portanto, 

desautorizado de avaliar a conveniência e oportunidades daqueles mesmos atos. 

 

O Conselho Fiscal deve ter presente que sua tarefa de avaliar o conteúdo e a 

forma de gestão da Diretoria Executiva não significa criar conflitos, mas proceder 

de forma profissional, ética e transparente. Além disso, essa avaliação deve se dar 

por parâmetros objetivos, definidos previamente pelo Colegiado como foco da 

atuação. 

 

De outro lado, o Conselho Fiscal não pode se limitar a tarefas de revisão, mas 

deve avaliar, controlar e monitorar, de forma adequada, os riscos a que se 

expõem a Entidade e os planos de benefícios. 
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Competências do Conselho Fiscal 

 

Dentre as principais funções do Conselho Fiscal, além das previstas na legislação, 

se destacam: 

 

1. conceber e implementar políticas e procedimentos apropriados, no 

âmbito de sua competência, nos diversos processos da FACEPI, com vistas 

a estabelecer adequada estrutura de controles e garantir o alcance de seus 

objetivos; 

 

2. tratar prontamente e reportar ao Conselho Deliberativo e à Diretoria 

Executiva as deficiências de controles internos, sejam elas identificadas 

pelas próprias áreas, pela auditoria interna ou por qualquer outra instância 

de controle; 

 

3. emitir relatórios de controles internos, pelo menos semestralmente, que 

contemplem, no mínimo: 

 

3.1.  as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a 

aderência da gestão dos recursos garantidores dos planos de 

benefícios às normas em vigor e à política de investimentos, a 

aderência das premissas e hipóteses atuariais e a execução 

orçamentária; 

 

3.2. as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o 

estabelecimento de cronograma de saneamento das mesmas, 

quando for o caso; 

 

3.3.  a análise da manifestação dos responsáveis pelas 

correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em 

verificações anteriores, bem como a análise das medidas 

efetivamente adotadas para saná-las; 

 



15 
 

FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 
RUA SANTA LUZIA, Nº 910 CENTRO TERESINA-PI 64.001-400 (86) 3215-3500 

3.4.  levar as conclusões, recomendações, análises e manifestação 

mencionadas no item anterior ao conhecimento do Conselho 

Deliberativo, em tempo hábil, para a competente deliberação; 

 

4. avaliar a aderência da gestão de recursos pela Diretoria Executiva à 

regulamentação em vigor, à política de investimentos, de acordo com 

critérios estabelecidos na legislação 

 

5. prestar, aos órgãos regulador e fiscalizador, quaisquer informações ou 

esclarecimentos solicitados.  

 

7. instituir regimento interno que discipline suas reuniões ordinárias e 

extraordinárias, seu sistema de deliberação e de documentação, hipóteses 

e modo de substituição temporária de seus membros. 

 

 

Relevância do Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal no âmbito da FACEPI é importante na medida em que a 

Entidade atua como investidor institucional, captando recursos privados e 

aplicando-os no interesse de uma coletividade. 

 

Dadas as suas atribuições, o Conselho Fiscal deve ser composto por pessoas que 

tenham familiaridade com a análise de demonstrações financeiras e relatórios 

contábeis, sendo recomendável que seja composto por pessoas com formação em 

direito, contábeis ou finanças ou, ainda, com atuação profissional na área de 

auditoria.  

 

O Conselho Fiscal, após o advento da Resolução MPS/CGPC nº 13/20041, além do 

seu mandato fiscalizador, passou a ser o principal agente de “compliance” da 

entidades fechadas de previdência complementar, ou seja, passou a ser o 

                                                        
1 Estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos a serem observados 
pelas entidades fechadas de previdência complementar - EFPC. 
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principal verificador da conformidade das EFPC com as normas legais e 

regulamentares aplicáveis à Previdência Complementar.  

 

Compete ao Conselho Fiscal assegurar também o cumprimento das imposições 

dos órgãos de regulamentação, controles internos e externos e demais políticas e 

diretrizes estabelecidas para a FACEPI, avaliando os riscos das operações 

executadas; fiscalizando os atos e da Diretoria Executiva; opinando sobre os 

relatórios e demais documentos emitidos pela FACEPI; e denunciando sempre que 

identificada a ocorrência de fraudes, erros ou crimes no âmbito da Entidade. 

 

Deste modo, o Conselho Fiscal será capaz de agregar valor à gestão da FACEPI, 

agindo como órgão de controle independente e contribuindo para o alinhamento 

da Entidade com as normas e regras aplicáveis à sua atividade. 

 

 

 

7. DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Finalidade 

 

A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela gestão executiva da FACEPI, cujo 

principal objetivo é fazer com que a Entidade cumpra seu objeto e sua função 

social. Ela executa a estratégia e as diretrizes gerais aprovadas pelo Conselho 

Deliberativo, administra os ativos da organização e conduz seus negócios. Por 

meio de processos e políticas formalizados, a Diretoria Executiva deve viabilizar e 

disseminar os propósitos, princípios e valores da Entidade. E para cumprir este 

papel, a Diretoria tem poderes de administração e gestão dos interesses da 

Entidade. 

 

A Diretoria Executiva é composta por 1 (um) Presidente e 2 (dois) Diretores, 

nomeados pelo Conselho Deliberativo da FACEPI.  
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Competências da Diretoria Executiva 

 

Este órgão é responsável pela elaboração e implementação de todos os processos 

operacionais e financeiros, inclusive os relacionados à gestão de riscos e de 

comunicação com o mercado e demais partes interessadas. 

 

Cabe à Diretoria assegurar que a FACEPI esteja em total conformidade com os 

dispositivos legais e demais políticas internas a que está submetida.  

 

Além da competência técnica e gerencial, os membros da Diretoria Executiva 

devem estar permanentemente atentos aos riscos, questionando diligentemente, 

ou seja, mantendo-se bem informado em todas as áreas de atuação da FACEPI, a 

fim de poder decidir adequadamente nas matérias submetidas ao Colegiado ou a 

cada área do órgão.  

 

Para tanto, seus membros devem agir, sempre, de acordo com os ditames da 

ética e da boa-fé, além de empregar os melhores esforços, contribuindo para a 

credibilidade da gestão, preservando a imagem da Entidade.  

 

A Diretoria Executiva é competente também para: 

 

1. determinar a aplicação dos recursos dos planos de benefícios da FACEPI, 

de acordo com a política aprovada pelo Conselho Deliberativo, observando 

as modalidades dos planos e as características de suas obrigações, com 

vistas à manutenção do necessário equilíbrio econômico-financeiro entre 

seus ativos e o respectivo passivo atuarial e as demais obrigações, 

observadas, ainda, as diretrizes estabelecidas pelos órgãos regulador e 

fiscalizador do sistema; 

 

2. indicar aos órgãos regulador e fiscalizador o responsável pelas aplicações 

dos recursos da FACEPI (AETQ), escolhido entre seus membros; 
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3. indicar aos órgãos regulador e de fiscalização do sistema a pessoa 

responsável pela comunicação das operações de que trata a legislação 

sobre lavagem de dinheiro; 

 

4. definir e elaborar, anualmente e antes do início do exercício a que se 

referir, a política de investimento dos recursos dos planos de benefícios, 

que poderá ser diferenciada para as diversas modalidades de plano de 

benefícios mantidas, submetendo-a à aprovação do Conselho Deliberativo; 

 

5. encaminhar ao órgão regulador e de fiscalização do sistema, conforme o 

modelo por ele estabelecido, a política de investimentos a que se refere o 

item anterior, após aprovada pelo Conselho Deliberativo; 

 

6. zelar pela promoção de elevados padrões éticos na condução das 

operações relativas às aplicações dos recursos dos planos de benefícios da 

FACEPI; 

 

7. no âmbito de cada plano de benefícios, manter sistema de controle da 

divergência não planejada entre o valor de uma carteira e o valor projetado 

para essa mesma carteira, no qual deverá ser considerada a taxa mínima 

atuarial; 

 

8. analisar o risco sistêmico, de crédito e de mercado, e agregação de 

funções do gestor e do agente custodiante, bem como observar o potencial 

conflito de interesses e a concentração operacional, com vistas a manter 

equilibrados os aspectos prudenciais e a gestão de custos; 

 

9. instituir, a seu critério, regimento interno que discipline suas reuniões 

ordinárias e extraordinárias, seu sistema de deliberação e de 

documentação, hipóteses e modo de substituição temporária de seus 

membros; 
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10. tratar prontamente e reportar ao Conselho Deliberativo e ao Conselho 

Fiscal, conforme o caso, as deficiências de controles internos, sejam elas 

identificadas pelas próprias áreas, pela auditoria interna ou por qualquer 

outra instância de controle; 

 

11. prestar, ao órgão regulador e fiscalizador, quaisquer informações ou 

esclarecimentos solicitados; 

 

12. observado o disposto em normas específicas, divulgar ao patrocinador e 

empregados da FACEPI, bem como aos participantes e assistidos pelos 

planos de benefícios, o relatório anual de informações, as demonstrações 

contábeis, as políticas de investimento, as premissas e hipóteses atuariais 

estabelecidas para períodos de tempo determinados; 

 

13. divulgar aos participantes e assistidos e patrocinador as alterações do 

Estatuto ou dos regulamentos de planos de benefícios, nos prazos e 

condições legais; 

 

14. disponibilizar aos participantes e assistidos relatório discriminando as 

assembleias gerais, realizadas no decorrer do exercício, das companhias 

nas quais a FACEPI detenha participação relevante no capital social e 

naquelas que representam parcela significativa na composição total dos 

recursos dos planos, a critério do Conselho Deliberativo, em especial 

quanto às deliberações que envolvam operações com partes relacionadas 

ou que possam beneficiar, de modo particular, algum acionista da 

companhia, direta ou indiretamente, explicitando o nome do representante 

da FACEPI e o teor do voto proferido, ou as razões de abstenção ou 

ausência;  

 

15. disponibilizar aos participantes e assistidos, bem como ao patrocinador 

quaisquer informações de seu interesse; e 
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16. Dispensar atenção especial aos investimentos das reservas dos planos 

de benefícios, cuja política deve ser orientada pelo passivo atuarial de cada 

um deles. Por isso mesmo, o AETQ - Administrador Estatutário 

Tecnicamente Qualificado deve ser um dos membros da Diretoria Executiva 

e deve ser certificado por entidade de reconhecido mérito pelo mercado 

financeiro nacional.2 

 

A Diretoria Executiva é responsável ainda pelo gerenciamento da FACEPI e atua 

como elo entre a equipe técnica e o Conselho Deliberativo. Deve prestar contas ao 

Conselho e é o responsável pela execução das diretrizes que ele fixar. Entretanto, 

ainda que tenha a obrigação de se reportar ao Conselho Deliberativo, seu dever 

de lealdade é com a Entidade, o que significa que deve atuar com independência. 

 

 

Requisitos para os Diretores 

 

Para o desempenho destas e outras competências legais e estatutárias, os 

membros da Diretoria devem buscar: 

 

 Permanente atualização técnica, capacitando-se para a análise e para o 

entendimento de relatórios contábeis, financeiros, atuariais e outros 

necessários ao bom desempenho profissional; 

 

 Disponibilidade de tempo suficiente para atender às demandas da Entidade; 

 
 O bom desempenho da Diretoria Executiva, participando de suas reuniões 

de forma ativa e buscando as informações relevantes às decisões de 

interesse da Entidade;  

 
 O bom relacionamento entre os órgãos estatutários, contribuindo, de forma 

equânime e transparente, para o desempenho eficiente de suas funções; e 

 

                                                        
2 Art. 8º da Resolução CMN nº 3.792/2009 com a redação da Resolução CMN nº 4.275/2013. 
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 Guardar sigilo e preservação de informações privilegiadas, assim 

consideradas no âmbito da Entidade. 

 

Enfim, a Diretoria Executiva, juntamente com as áreas a ela subordinadas, é 

responsável pela elaboração e implantação de todos os processos operacionais e 

financeiros da Entidade. Para maior eficiência dos trabalhos executados, a 

segregação de funções deve permear todos os processos, de modo que cada 

pessoa possa se responsabilizar por determinada tarefa ou função.   

 

 

7.1 PRESIDENTE DA FACEPI 

 

Finalidade 

 

O presidente da FACEPI é responsável pela direção e coordenação dos trabalhos 

da Diretoria Executiva e, por isso, pode participar das reuniões do Conselho 

Deliberativo, como convidado. Esta participação, entretanto, deve ser regrada pela 

cautela para que os trabalhos do Conselho Deliberativo não sejam por ele 

conduzidos. 

 

 

Competências o Presidente da FACEPI 

 

Compete ao Presidente da FACEPI, dentre outras funções, principalmente: 

 

1. Representar a FACEPI, ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, 

podendo nomear procuradores, prepostos ou delegados, mediante 

aprovação da Diretoria Executiva, especificando nos respectivos 

instrumentos, os atos e as operações que poderão praticar; 

 

2. Representar a FACEPI, juntamente com outro diretor, em convênios, 

acordos e demais documentos que gerem atos que onerem ou obriguem a 
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Fundação, firmando em nome dela, os respectivos documentos, e 

movimentar os valores da FACEPI; 

 

3. Presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 

 

4. Admitir, promover, transferir, remunerar, licenciar, requisitar, punir e 

dispensar empregados, contratar prestadores de serviços, sempre em 

conjunto com outro diretor; 

 

5. Designar, dentre os diretores da FACEPI, seu substituto eventual; 

 

6. Homologar, em conjunto com outro diretor a inscrição de participantes e 

de beneficiários;  

 

7. Fiscalizar e supervisionar a administração da FACEPI na execução das 

medidas tomadas pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva; 

 

8. Fornecer às autoridades competentes as informações sobre os assuntos 

da FACEPI, que lhe forem solicitadas; 

 

9. Colocar à disposição do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, os 

elementos que forem solicitados, pertinentes ao exercício regular de seus 

encargos e os meios necessários ao desempenho de suas atribuições; 

 

10. Ordenar, quando julgar conveniente, exame e verificação do 

cumprimento dos atos normativos ou programas de atividades por parte 

dos órgãos administrativos ou técnicos; e 

 

11. Determinar, por solicitação de qualquer diretor ou por indício de 

irregularidade, a realização de inspeção, auditagens, tomadas e contas, 

sindicâncias e inquéritos, relacionados com quaisquer áreas de atividades. 
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Outras Competências do Presidente da FACEPI 

 

O presidente da FACEPI deve ser o responsável pela condução do processo de 

avaliação da equipe técnica, informando o resultado ao Conselho Deliberativo, 

depois da avaliação conjunta com os demais membros da Diretoria Executiva. A 

realização de processos regulares de avaliação deve ser registrado em documento 

próprio, possibilitando o controle e o monitoramento dos resultados almejados. 

 

Na sua relação com os demais órgãos estatutários, o presidente da FACEPI deve 

facilitar o acesso aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal às informações, 

arquivos e documentos necessários ao desempenho de suas funções, inclusive às 

informações relativas a exercícios financeiros anteriores.  

 

É atribuída, também, ao presidente da FACEPI a responsabilidade pela elaboração 

e proposição para aprovação de sistemas de controle internos que monitorem o 

cumprimento dos processos operacionais e financeiros, assim como os riscos de 

não conformidade legal e normativa.  

 

Contudo, a eficácia destes sistemas de controle deve ser revista, no mínimo, 

anualmente. Esses sistemas internos deverão também estimular o órgão de 

fiscalização a adotar atitude preventiva, prospectiva e pro ativa na minimização e 

antecipação de riscos. 

 

Por fim, quanto ao Código de Ética da Entidade, o presidente da FACEPI, em 

conjunto com a sua equipe técnica, devem zelar pelo cumprimento das regras de 

conduta constantes do Código.  

 

 

Os Diretores 

 

Além destas funções, o presidente da FACEPI, na sua relação com os demais 

diretores da Entidade, embora tenham uma atuação conjunta, cada diretor é 

pessoalmente responsável pelas suas atribuições na gestão da Entidade, devendo 
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prestar contas ao presidente da FACEPI e, sempre que solicitado, ao Conselho 

Deliberativo. 

 

Não obstante a nomeação e exoneração dos diretores seja de competência do 

Conselho Deliberativo, cabe ao presidente da FACEPI a seleção dos demais 

membros da equipe técnica que trabalhará na Entidade, de acordo com os 

parâmetros aprovados pelo Conselho Deliberativo.  

 

 

 

7.2 DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

 

Finalidade 

 

O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira é o membro da Diretoria 

Executiva indicado como Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – 

AETQ, responsável pela gestão, alocação, supervisão, controle de risco e 

acompanhamento dos recursos garantidores dos planos de benefícios operados 

pela Entidade. 

 

Competências do AETQ 

 

Além destas, o AETQ possui outras competências, sendo indispensável o registro 

das seguintes3: 

  

 As avaliações e os controles dos investimentos devem focar os riscos 

operacional, legal, sistêmico, de mercado, de crédito e de liquidez, bem 

como a segregação das funções de gestão, administração e custódia. 

Precisa ainda ficar atento ao possível conflito de interesses existente entre 

os diversos prestadores de serviços e as partes envolvidas nas operações. 

                                                        
3 Guia PREVIC. Melhores Práticas em Fundos de Pensão. Brasília-DF: Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar - PREVIC, 2010, páginas 19, 20 e 21. 
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 Com relação ao sistema de gerenciamento e controle de riscos, cabe 

destacar que ele precisa estar adequado ao porte da Entidade, à 

complexidade das operações realizadas, à modalidade dos planos de 

benefícios e à forma escolhida para a gestão dos ativos. Os modelos de 

riscos, devidamente adaptados à realidade da Entidade, devem ser 

periodicamente aferidos e atestados, podendo, inclusive, ser validados por 

terceiros contratados especificamente para este fim. 

 

 As normas aplicáveis à gestão dos investimentos devem estabelecer as 

alçadas para realização e aprovação das operações, por faixa de valor ou 

relevância, de modo que investimentos mais representativos dependam da 

aprovação do Conselho Deliberativo. 

 

 Cabe ao AETQ avaliar e conhecer os regulamentos dos fundos de 

investimento previamente às alocações, identificando os riscos inerentes às 

operações previstas nos regulamentos, verificando a correta classificação 

das cotas ou ativos investidos pelos fundos nos diversos segmentos de 

aplicação, bem como a adequação aos normativos vigentes e à política de 

investimento do plano de benefícios. 

 

 O serviço de custódia, responsável pelos fluxos de pagamentos e 

recebimentos relativos às operações realizadas e pela guarda e verificação 

da existência dos ativos, pode ser centralizado. O contrato de prestação de 

serviço de custódia deve estabelecer a periodicidade e a qualidade dos 

relatórios gerenciais e analíticos, a descrição dos demais serviços a serem 

prestados, os custos dos serviços e os direitos e deveres das partes. 

 

 Na negociação entre a Entidade e seus prestadores de serviços serão 

incluídas, nos contratos que forem celebrados, cláusulas sobre penalidades 

e condições para rescisão antecipada, quando se verificar o 

descumprimento dos mandatos. 
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 A verificação do equilíbrio econômico e financeiro dos planos de benefícios 

depende da precificação dos ativos, ou seja, é preciso que a Entidade 

busque, diretamente ou por meio de seus prestadores de serviços, modelos 

adequados de apreçamento. A forma de avaliação deve seguir as melhores 

práticas do mercado financeiro na busca do preço justo, considerando-se 

ainda a modalidade do plano de benefícios. 

 

 Negociações em plataformas eletrônicas e em bolsas de valores, 

mercadorias e futuros são recomendadas, uma vez que, nesses ambientes, 

os preços dos ativos são mais transparentes e se aproximam do valor real 

de mercado. Essas negociações colaboram significativamente para a 

qualidade dos modelos de apreçamento. 

 

 Quanto às operações com participantes dos planos de benefícios, previstas 

na política de investimento do plano de benefícios, estas requerer um 

sistema de controle específico, devendo ser firmadas em taxas superiores 

ao mínimo atuarial e conter cláusulas de garantia superior ao valor 

contratado, incluindo seguros. 

 

 Para cada plano de benefícios operado pela Entidade, deve ser 

implementada a segregação real dos ativos, de modo que cada plano tenha 

seu patrimônio facilmente identificado, evitando-se a formação de 

submassas. A segregação amplia a segurança jurídica e a integridade dos 

ativos de cada plano e facilita o controle do casamento de ativos e 

passivos. 

 
Por fim, o AETQ é responsável pela prestação de informações relativas à aplicação 

dos recursos da Entidade, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais 

administradores, buscando, sempre, alcançar as rentabilidades necessárias e 

implícitas na avaliação atuarial dos planos de benefício, para que estes se 

mantenham equilibrados. 
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7.2.1 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E 

CONTABILIDADE. 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
 

 Planejar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades administrativas, 

orçamentárias e contábeis da FACEPI. 

 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 

 
ATIVIDADES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO: 

 
 Planejar e operacionalizar, acompanhar e controlar as atividades 

relacionadas com a contratação de serviços, materiais e pessoal; 

 Realizar as ações inerentes às funções de recrutamento, seleção, 

treinamento, e gestão de cargos e salários; 

 Operacionalizar e gerenciar a folha de pagamento dos empregados da 

FACEPI; 

 Coordenar e operacionalizar aquisição em geral de materiais, realizando 

pesquisa e mantendo contatos com empresas prestadoras de serviços de 

manutenção e fornecimento de materiais; 

 Controlar materiais de expediente e de limpeza da FACEPI;  

 Coordenar e operacionalizar as tarefas de manutenção e conservação de 

máquinas, equipamentos e mobiliário.    

 Executar outras atribuições correlatas às atividades da área. 

 Organizar e manter atualizado o arquivo dos processos relacionados à área. 

 

ATIVIDADES VINCULADAS AO ORÇAMENTO: 

 Executar os trabalhos de elaboração do orçamento geral para o exercício 

seguinte; 

 Operacionalizar a execução orçamentária; 

 Elaborar o relatório anual das contas patrimoniais; 

 Acompanhar a execução orçamentária e elaborar informes sobre as 

alterações ocorridas; 
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 Executar outras atribuições correlatas às atividades da área; 

 Organizar e manter atualizado o arquivo dos processos relacionados à área. 
 

ATIVIDADES VINCULADAS À CONTABILIDADE: 

 orientar, supervisionar e fiscalizar a escrituração  contábil da FACEPI; 

 classificar e contabilizar a receita e a despesa; 

 organizar e assinar balancetes, balanços e demonstrações de contas, 

aplicando normas contábeis; 

 elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, financeira e econômica da 

FACEPI, apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos; 

 supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os 

e orientando-os os  seus procedimentos; 

 acompanhar e orientar a execução orçamentária, financeira e patrimonial; 

 assistir a chefia na solução de problemas orçamentários, financeiros, 

administrativos e  contábeis; 

 manter-se atualizado com a legislação em previdência complementar, bem 

como as legislações fiscal, trabalhista e previdenciária; 

 participar da elaboração da proposta orçamentária; 

 examinar a eficiência e grau de confiabilidade dos controles financeiros, 

orçamentários e patrimonial; 

 executar outras atribuições correlatas às atividades da área; 

 Organizar e manter atualizado o arquivo dos processos relacionados à área. 
 

 
REQUISITOS BÁSICOS PARA FUNÇÃO DE COORDENADOR: 
 

 Instrução: Curso Superior de Contabilidade, Administração, Economia.  

 Experiência: mínimo 2 anos de experiência na área. 

 Registro no Conselho Regional da Categoria. 

 Certificação: Certificado ou com pronta condição para certificação por 

entidade reconhecida pela PREVIC.  
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7.2.2 COORDENAÇÃO DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 

Planejar, operacionalizar, acompanhar as atividades de finanças e de 

investimentos da FACEPI.   

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 

 

ATIVIDADES VINCULADAS AOS INVESTIMENTOS: 

 

 Acompanhar as cotas dos fundos de investimentos; 

 Colaborar na elaboração da Política de Investimento; 

 Consolidar relatórios financeiros e de investimentos; 

 Acompanhar as atividades de aplicação dos recursos financeiros em 

conformidade com a Política de Investimentos; 

 Gerir os sistemas de controle de empréstimos aos participantes dos planos 

de benefícios; 

 Operacionalizar a análise, concessão e manutenção de empréstimos aos 

participantes;  

 Manter atualizado o cadastro dos participantes com relação à concessão 

dos empréstimos; 

 Acompanhar a disponibilidade financeira; 

 Supervisionar e coordenar as atividades inerentes à área. 

 Executar outras atividades correlatas a investimentos; 

 Organizar e manter atualizado o arquivo dos processos relacionados à área. 

 

ATIVIDADES VINCULADAS A FINANÇAS: 

 

 Gerir os recursos, envolvendo planejamento, programação e controle 

específicos ao sistema de Folha de pagamento; 

 Operacionalizar e controlar a programação financeira e processamento das 

contas a pagar e receber; 
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 Efetuar o fechamento diário de pagamentos e recebimentos; 

 Operacionalizar o processamento de críticas e consistência do sistema de 

folha de pagamento;  

 Executar outras atividades correlatas à área financeira; 

 Organizar e manter atualizado o arquivo dos processos relacionados à área. 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA FUNÇÃO DE COORDENADOR: 

 

 Instrução: Curso Superior nas áreas de Administração, Economia, 

Contabilidade. 

 Experiência: mínimo de 2 anos de experiência na área.  

 Registro no Conselho Regional da Categoria 

 Certificação: Certificado ou com experiência comprovada para pronta 

certificação com ênfase em investimentos por entidade reconhecida pela 

PREVIC. 

 

7.3 DIRETOR DE GESTÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

 

Finalidade 

 

O Diretor de Gestão de Previdência Complementar é o membro da Diretoria 

Executiva, nomeado Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios – ARPB, 

responsável pela adoção e aplicação das hipóteses biométricas, demográficas, 

econômicas e financeiras4.  

 

A avaliação atuarial é feita com base em hipóteses biométricas, demográficas, 

econômicas e financeiras, portanto, o ARPB deve adequá-las às características do 

plano de benefícios, da sua massa de participantes e assistidos, ao ambiente 

econômico e à legislação em vigor, bem como à atividade desenvolvida pela 

patrocinadora. 

 

                                                        
4 Guia PREVIC. Melhores Práticas em Fundos de Pensão. Brasília-DF: Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar - PREVIC, 2010, páginas 22. 
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Essas hipóteses atuarias representam expectativas de longo prazo, pois se 

destinam a prever os compromissos futuros até o encerramento do plano de 

benefícios. Além de considerar as hipóteses correntes, faz-se necessário 

incorporar as tendências futuras nos procedimentos atuariais. Da mesma forma, 

deve observar as expectativas atuais de mortalidade e longevidade do conjunto 

dos participantes e assistidos, bem como considerar as tendências de aumento da 

expectativa de vida no Brasil. 

 

 

Competências do ARPB 

 

O ARPB deve fazer o acompanhamento da adequação das hipóteses, podendo se 

valer de testes periódicos estatísticos ou de aderência, nos casos em que a massa 

tiver quantidade suficiente de participantes. Caso o número de participantes seja 

insuficiente, os testes podem ser realizados conjugando-se a massa à de outros 

planos com as mesmas características. Não sendo factível a realização de testes, 

as hipóteses adotadas por outros planos de benefícios nos quais esses testes 

forem possíveis, poderão ser tomadas como parâmetro. 

 

Em que pese a validade máxima de 3 (três) anos do estudo técnico de adequação 

das hipóteses, sempre que necessário, o ARPB deve indicar período menor para 

realização do referido estudo, conforme parecer do atuário responsável pelo plano 

de benefícios. 

 

O ARPB deverá integrar a função de compliance as suas atividades, certificando-se 

de estar cumprindo a totalidade das obrigações a ele imputadas direta e 

indiretamente, no âmbito dos estudos técnicos de adequação das hipóteses 

atuariais. Para tanto, faz-se necessária uma revisão da Instrução Previc nº 23, 

com o auxílio do atuário responsável pelo plano de benefícios. 
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7.3.1 COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM PARTICIPANTES 
 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 

Planejar, coordenar e executar as atividades de comunicação, estabelecendo 

normas que disciplinem o relacionamento da entidade com o público interno e 

externo. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 

 

 Acompanhar o encaminhamento de demandas específicas aos setores da 

FACEPI; 

 Administrar o protocolo de documentos. 

 Elaboração de relatórios da Diretoria; 

 Elaboração do Relatório Anual de Informações; 

 Inserir e manter atualizada as informações na página da FACEPI na 

internet; 

 Apoio aos eventos realizados pela FACEPI; 

 Apoiar a divulgação de eventos e atividades da FACEPI; 

 Manter a Diretoria Executiva informada nos assuntos relacionados com a 

comunicação da Fundação, com Público Externo e Interno, inclusive sobre 

reclamações e sugestões; 

 Receber as reclamações e sugestões dos Participantes, Assistidos e do 

público em geral, relacionadas com a FACEPI; 

 Planejar e fazer gestão (operacional, acompanhamento e controle) da 

política de comunicação da FACEPI; 

 Receber as minutas de respostas das áreas competentes, analisar a 

adequabilidade das minutas e efetuar os ajustes eventualmente necessários 

e responder; 

 Editar informativos trimestralmente; 

 Registrar fotograficamente as atividades da FACEPI e manter acervo de 

memória da FACEPI; 
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 Manter arquivo atualizado e organizado das atividades relacionadas a área; 

 Executar outras atividades correlatas com a área; 

 Organizar e manter atualizado o arquivo dos processos relacionados à área. 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA FUNÇÃO DE COORDENADOR: 

 

 Instrução: Curso Superior nas áreas de Jornalismo, Comunicação Social, 

Administração, Direito ou outra com carga horária mínima equivalente e 

reconhecida pelo MEC. 

 Experiência: mínimo de 2 anos de experiência na área.  

 Registro no Conselho Regional da Categoria 

 Certificação: Certificado ou com pronta condição para certificação por 

entidade reconhecida pela PREVIC.  

 
7.3.2 COORDENAÇÃO DE CONCESSÃO E CONTROLE DE BENEFÍCIOS 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 

Planejar, organizar, executar, orientar e controlar as atividades de concessão e 

controle de benefícios da FACEPI. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 

 

 Controlar e executar os serviços relativos à concessão e manutenção dos 

benefícios previdenciários dos planos da FACEPI; 

 Executar os serviços relativos aos convênios firmados com outros órgãos; 

 Reunir e organizar normativos, com base em instruções regulamentares e 

diretrizes da Diretoria Executiva; 

 Acompanhar a legislação previdenciária; 

 Acompanhar o plano de custeio de benefícios; 

 Supervisionar o atendimento aos participantes e assistidos; 

 Gerenciar o sistema de folha de pagamento dos aposentados e 

pensionistas; 
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 Manter atualizado e revisar anualmente o cadastro de participantes, 

assistidos e beneficiários; 

 Manter atualizado e organizado o arquivo das atividades relacionadas à 

área; 

 Executar outras atividades correlatas; 

 Organizar e manter atualizado o arquivo dos processos relacionados à área. 

 

REQUISITOS BÁSICOS: 

 

   Instrução: Curso Superior nas áreas de Atuária, Administração, Economia, 

Direito e Informática. 

 Experiência: mínimo de 2 anos de experiência na área.  

 Registro no Conselho Regional da Categoria 

 Certificação: Certificado ou com pronta condição para certificação por 

entidade reconhecida pela PREVIC. 

 

8. SECRETARIA DE GOVERNANÇA 

 

Compreensão e Finalidade 

 

A qualificação e o comprometimento dos diretores da FACEPI, assim como o 

alinhamento entre os conselheiros, são elementos essenciais para o bom 

desempenho da Entidade. Entretanto, além de processos claramente definidos, é 

imprescindível que os diretores tenham clareza sobre as responsabilidades 

inerentes a seus cargos, que as diretrizes de governança e o Código de Ética 

sejam alinhados e que as informações fluam com agilidade e precisão entre eles. 

 

O secretário de governança é o profissional responsável pelo apoio direto a todas 

as atividades relacionadas ao funcionamento do sistema de governança, sendo 

fundamental que aja com autonomia e imparcialidade na proposição ou 

implementação de processos que promovam as melhores práticas de governança 

corporativa e nas interações entre os agentes e os órgãos de governança. 
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Os agentes e órgãos de governança são definidos como os indivíduos e órgãos 

envolvidos no sistema de governança, quais sejam: os conselheiros deliberativo e 

fiscal, diretores, adicionalmente, os comitês de Investimentos e de Conduta e 

Ética.  

 

Assim, as pessoas físicas que compõem os comitês e a Secretaria de Governança 

podem ser igualmente consideradas agentes de governança. Embora não 

possuam o poder de decisão inerente ao Conselho Deliberativo ou o poder de 

fiscalização do Conselho Fiscal, e nem o poder de gestão que tem a diretoria 

Executiva, os comitês e a Secretaria de Governança desempenham funções 

relevantes para o bom funcionamento e o aprimoramento do sistema de 

governança da Entidade. 

 

Nesse contexto, destaca-se o papel desempenhado pela Secretaria de Governança 

na gestão adequada do fluxo de informações, bem como na integração entre os 

órgãos deliberativo (Conselho Deliberativo), executivo (presidente da FACEPI e 

demais diretores), fiscalizador (Conselho Fiscal) e consultivo (comitês). 

 

8.1 SECRETÁRIO DE GOVERNANÇA 

 

Atuação  

 

A contribuição realizada pelo Secretário de Governança se dará, principalmente, 

por meio da adoção dos seguintes procedimentos5: 

 

 Responsável pelo compliance da FACEPI; 

 Realizar as ações inerentes a Certificação e Habilitação dos empregados e 
dirigentes; 

 Secretariar os Conselhos Deliberativo e Fiscal, a Diretoria Executiva e os 
membros de comitês na dinâmica das suas atividades; 

                                                        
5 Estes procedimentos são recomendados pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC em 
seu caderno “Boas Práticas para Secretaria de Governança”, editado em 2015, p. 20 e 21. 
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 Atuar para o aprimoramento do material de apoio fornecido pela Entidade 
aos agentes de governança e a qualidade das informações prestadas aos 
diversos agentes; 

 Agendar as atividades dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, Diretoria 
Executiva e dos comitês, assim como registro das decisões, assim como os 
seus devidos encaminhamentos; 

 Elaborar as atas de forma objetiva e fidedigna e garantir o arquivamento e 
demais providências que devam ser adotadas no manuseio destes 
documentos; 

 Assegurar a guarda de atas e demais documentos decisórios, zelando por 
sua integridade e segurança das informações; 

 Facilitar a integração de novos agentes de governança;  

 Apoiar a formalização do processo de posse e desligamento dos membros 
dos órgãos de governança. 

 Acompanhar e manter arquivo de documentos relativos a processos 
judiciais, dando apoio ao escritório contratado; 

 Fazer interface das áreas. 

 Manter arquivo atualizado e organizado das atividades relacionadas à área; 

 Executar outras atividades correlatas. 

 

REQUISITOS BÁSICOS: 

 

 

 Instrução: Curso Superior nas áreas de Administração, Economia, Direito, 

Secretariado Executivo  e outros. 

 Experiência: mínimo de 2 anos de experiência na área.  

 Registro no Conselho Regional da Categoria 

 Certificação: Certificado ou com pronta condição para certificação por 

entidade reconhecida pela PREVIC. 

 

Para o desempenho destas ações, o Secretário de Governança deve possuir 

conhecimento sobre a Previdência Complementar, as entidades que atuam sob 

este regime e sobre as melhores práticas de governança corporativa aplicáveis às 

entidades. Pois o papel deste profissional será de articulador, promovendo a 
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comunicação e a integração entre os agentes de governança, assegurando que a 

Entidade observe as diretrizes definidas nos documentos de governança.  

 

O conhecimento e o completo domínio do teor dos documentos de governança, 

pelo Secretário de Governança, responsável pela Secretaria de Governança, são 

pré-requisitos para que este profissional possa contribuir para uma orientação 

adequada aos agentes de governança sobre seus direitos e obrigações, prestando-

lhes apoio, o qual vai muito além do simples cumprimento da legislação e da 

regulação aplicáveis. 

 

Como características pessoais necessárias para o desenvolvimento das funções 

atribuídas ao Secretário de Governança, destacam-se as seguintes6: 

 

 Boa comunicação, capacidade de articulação e integração: O 

profissional deve atuar como elemento de ligação entre os agentes de 

governança, promovendo o diálogo e a integração entre as partes, bem 

como dando ciência ao presidente do Conselho Deliberativo de quaisquer 

recomendações ou potenciais conflitos e divergências. É fundamental, 

portanto, para um desempenho eficaz, possuir tais competências 

estratégicas, além de empatia e capacidade de entender as necessidades 

de cada um dos agentes. 

 

 Ética e confidencialidade: As informações devem ser tratadas de forma 

reservada, evitando-se o uso indevido e assegurando o sigilo de dados 

confidenciais ou privilegiados. Esta prática vale tanto para os agentes 

externos quanto para os órgãos da Entidade, sendo recomendável a adoção 

de práticas preventivas por meio de termos de responsabilidade e de 

confiabilidade. Para tanto, são fundamentais o compromisso e o 

comportamento ético, não só em relação à equidade e à transparência das 

informações, mas também à forma de lidar com eventuais conflitos de 

interesses. 

                                                        
6 Estas características pessoais são recomendadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – 
IBGC em seu caderno “Boas Práticas para Secretaria de Governança”, editado em 2015, p. 28 e 29. 
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 Visão estratégica e sensibilidade: O Secretário de Governança poderá 

atuar preventivamente, caso anteveja alguma dificuldade na comunicação 

entre os agentes de governança, promovendo as ações necessárias para o 

alinhamento de interesses, o esclarecimento das dúvidas e a prestação de 

informações complementares, sem prejuízo à interação entre o presidente 

do Conselho Deliberativo, os demais conselheiros e o presidente da FACEPI. 

 
 Inteligência emocional e discernimento: Principalmente em situações 

de estresse, o discernimento e a inteligência emocional do Secretário de 

Governança contribuem para evitar que conflitos ocorram nas tomadas de 

decisões, colaborando para que estas se realizem de maneira esclarecida, 

consciente e segura. 

 
 Comprometimento, credibilidade e independência: O Secretário de 

Governança deve inspirar confiança entre os agentes – tanto do ponto de 

vista da transparência quanto da fidedignidade das informações – e 

demonstrar comprometimento com os resultados a serem atingidos e 

independência em relação a interesses ou pressões, contribuindo, dessa 

forma, para que a tomada de decisão preserve e agregue valor à Entidade. 

 

No que concerne à qualificação do Secretário de Governança, é importante que 

este profissional tenha um conhecimento sólido sobre o regime de Previdência 

Complementar, que se atualize permanentemente e que promova e incentive a 

adoção das melhores práticas de governança corporativa.  

 

Tudo isto é necessário, porque a função principal do Secretário de Governança 

está relacionada ao aprimoramento do sistema de governança, sendo, portanto, 

inerentes às suas atividades as questões organizacionais, legais e regulatórias 

atinentes à Entidade. 
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9. COMITÊ DE CONDUTA E ÉTICA 

 

 

Código de Ética da FACEPI 

 

A FACEPI possui um Código de Ética, representado por normas de conduta, 

aplicáveis aos colaboradores da Entidade, seus dirigentes, fornecedores, 

prestadores de serviços e demais pessoas físicas ou jurídicas que mantenham 

relação com a Entidade.  

 

A observância das regras previstas no Código de Ética é exigida contratualmente, 

de modo que,na formalização de qualquer relação estabelecida com a Entidade, 

deverá constar do respectivo instrumento cláusula de aderência ao Código de 

Ética da Entidade.  

 

O Código de Ética deve ser conhecido, entendido e cumprido por todos, cabendo 

ao Comitê de Conduta e Ética, de forma periódica e por meio de treinamentos, 

recordar o disposto no referido Código.  

 

 

Comitê de Conduta e Ética: 

 

O Comitê de Conduta e Ética é composto por cinco membros e seus respectivos 

suplentes constituídos de acordo com as regras previstas no Capítulo IV do Código 

de Ética da Entidade. 

 

Importante consignar que as regras de comportamento estabelecidas no Código 

de Ética oferecem diretrizes a respeito da conduta que deve ser adotada no dia a 

dia, de modo que o Comitê de Conduta e Ética, na solução dos conflitos a ele 

submetidos, deve se orientar pelas regras gerais previstas no referido Código. 

Desta feita, não poderá o Comitê se eximir de julgar eventual infração, alegando 

falta de previsão no Código de Ética, cabendo-lhe recorrer a analogia, aos 

costumes e aos princípios aplicáveis à Previdência Complementar. 
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Competências do Comitê de Conduta e Ética7: 

 

 Manter monitoramento contínuo de possíveis infrações ao Código de Ética e 

às demais políticas e normas internas da Entidade. Para tanto, é necessário 

o apoio de todos os colaboradores da FACEPI, a fim de assegurar que as 

práticas permaneçam alinhadas com os princípios e os valores da Entidade; 

 

 Instaurar, inclusive de ofício, processo administrativo sobre ato, fato ou 

conduta que considerar passível de ser qualificada como infringência as 

disposições previstas no Código de Ética ou nos demais normativos 

aplicáveis à Entidade; 

 

 Atender e apurar consultas, denúncias ou representações endereçadas ao 

Comitê, sempre que o consulente, denunciante ou representante for 

devidamente identificado; e 

 

 Zelar pelo cumprimento do Código de Ética, analisando todas as dúvidas e 

denúncias, conduzindo investigações e deliberando sobre os casos de 

comprovada infração. 

 

Ainda, o exercício de atividade paralela à desempenhada na Entidade, 

independentemente da existência de remuneração, precisa ser comunicada ao 

Comitê de Conduta e Ética, sendo que esta atividade não deve: 

 

 Ser exercida durante o período de trabalho; 

 

 Afetar o desempenho das funções exercidas na Entidade; 

 

 Implicar a utilização da infraestrutura e de informações da Entidade; 

 

                                                        
7 Recomendações extraídas do Código de Conduta da BM&FBOVESPA, vigente a partir de 30/09/2015. 
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 Criar potenciais conflitos de interesses; e 

 
 Preservar a imagem da Entidade, a fim de que não seja vinculada a 

qualquer atividade pessoal de seus colaboradores. Do mesmo modo, o 

Comitê de Conduta e Ética deverá prevenir os colaboradores para que a sua 

opinião pessoal não seja manifestada em nome da Entidade. 

 

 

Denúncias e Investigações 

 

Embora seja de extrema importância a cooperação de todos nas investigações 

internas do Comitê de Conduta e Ética, os colaboradores da Entidade não devem 

promover averiguações particulares para confirmar violações. Investigações 

particulares podem comprometer a integridade das informações e resultar em 

prejuízos à FACEPI.  

 

Assim, é exigido dos membros do Comitê de Conduta e Ética que guardem sigilo 

sobre as informações recebidas, bem como sobre as decisões tomadas, salvo se 

houver necessidade de notificar órgãos fiscalizadores ou demais autoridades 

públicas. 

 

Para garantir que todas as informações obtidas no âmbito do Comitê sejam 

revestidas de seriedade e compromisso, as consultas, denúncias e representações 

feitas ao Comitê deverão trazer em seu bojo a qualificação completa do 

denunciante, sendo a identidade deste preservada, a critério do Comitê. 

 

Para assegurar, também, a integridade das investigações internas promovidas 

pelo Comitê de Conduta e Ética, deverá ser avaliado, em cada caso, a necessidade 

de afastamento de colaborador de suas funções, temporariamente, até o final das 

investigações. 
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10. COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

Finalidade  

 

O Comitê de Investimentos é responsável pelas atividades previstas no seu 

Regulamento, devendo prestar, os esclarecimentos e informações pertinentes ao 

órgão que o administra, controla e fiscaliza. 

 

O Comitê de Investimentos deve auxiliar o Conselho Deliberativo no desempenho 

de suas funções e responsabilidades, sem contudo, possuir poderes de 

deliberação ou execução.  

 

O Comitê de Investimentos é de essencial importância para a Entidade, na medida 

em que prestigia o princípio da transparência, através da divulgação de 

informações referentes aos investimentos da Entidade aos membros do Comitê, 

criando uma aproximação entre os participantes e assistidos dos planos de 

benefícios (representados no Comitê) e os gestores destes planos, operados pela 

FACEPI. Além de propiciar discussões produtivas e de grande contribuição para a 

Entidade. 

 

Este órgão de assessoramento, em sua análise, deve observar a rentabilidade, a 

segurança e a liquidez dos investimentos, de acordo com as características dos 

planos de benefícios. 

 

Requisitos 

 

Os membros do Comitê de Investimentos devem ter conhecimento, experiência e 

independência de atuação sobre a política de investimentos e as diretrizes 

relativas à gestão dos investimentos dos recursos patrimoniais dos planos de 

benefícios operados pela FACEPI. 
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Deveres 

 

O Comitê de Investimentos deve divulgar a lista com os integrantes do Comitê e 

sua qualificação. 

 

Além disso, o Regulamento do Comitê de Investimentos deve estabelecer sua 

estrutura, composição, atividades, responsabilidades e escopo de atuação, bem 

como o mandato de seus membros. 

 

 

Competências 

 

Aos membros do Comitê de Investimentos atribui-se a competência para: 

 

 Propor as Políticas de Investimentos dos planos de benefícios operados pela 

da FACEPI, bem como do Plano de Gestão Administrativa; 

 

 Acompanhar e avaliar a execução das Políticas de Investimentos; 

 

 Analisar e formular cenários de estratégias de investimentos; 

 

 Acompanhar e avaliar as estratégias aprovadas pelos órgãos estatutários, 

taxas de administração pagas aos fundos e aos gestores;  

 

 Analisar os estudos de viabilidade econômica, desenvolvidos pela área de 

Investimentos;  

 

 Avaliar a performance dos Gestores e Consultores de Recursos e de 

Investimentos;  

 

 Propor alterações ao Regulamento do Comitê de Investimentos perante o 

Conselho Deliberativo; e 
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 Analisar, em conjunto com os princípios de rentabilidade, segurança e 

liquidez, a conformidade dos investimentos com as determinações legais e 

regulamentares previstas pelas autoridades reguladoras e fiscalizadoras. Tal 

conduta revela a aplicação de compliance nos investimentos realizados com 

os recursos dos planos de benefícios operados pela FACEPI. 

 

 

Confidencialidade 

 

Os membros do Comitê de Investimentos devem manter sigilo sobre qualquer 

informação obtida no âmbito do Entidade, bem como sobre quaisquer documentos 

que venham a ter acesso privilegiado em razão do desempenho da função de 

membro do Comitê de Investimentos. 

 

A assinatura de Termo de Confidencialidade pelos membros do Comitê de 

Investimentos é um excelente mecanismo de controle e proteção das informações 

confidenciais da Entidade. 
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