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REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE 

 

Art. 1º - Este Regimento Interno tem por finalidade complementar e regulamentar as 

disposições do Estatuto da Fundação de Seguridade Social Braslight, doravante 

denominada Braslight, no que diz respeito às atividades desempenhadas pelo Comitê 

de Investimentos da Entidade, sem prejuízo das normas legais, regulamentares e 

estatutárias aplicáveis. 

 

 

CAPÍTULO II – DA ESTRUTURA, COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO  

 

Art. 2º - O Comitê de Investimentos da Braslight é um órgão colegiado, de natureza 

deliberativa, de caráter autônomo e permanente, cuja finalidade é avaliar e emitir 

recomendações para a Diretoria Executiva, conforme norma de alçada, sobre os 

investimentos dos Planos de Benefícios administrados pela Braslight, observadas a 

segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos investimentos a serem realizados, 

bem como aspectos relacionados à governança corporativa, de forma a proteger os 

interesses dos participantes, assistidos e patrocinadores, de acordo com a legislação 

vigente e as Políticas de Investimentos do Planos de Benefícios e do Programa de 

Gestão Administrativa – PGA. 

 

Art. 3º - O Comitê de Investimentos será integrado pelos seguintes membros 

permanentes:  

 

I – Diretor de Investimentos e Finanças; 

II – Gerente de Investimentos; 

III – Gerente de Governança, Riscos e Compliance; 

IV – Gerente de Atuária;  

V – AETQ – Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado; e 

VI – Por um membro indicado pelas Patrocinadoras, porém sem direito a voto em 

matérias que envolvam as mesmas.  

 

§ 1º - Os mandatos dos membros permanentes do Comitê de Investimentos 

observarão a duração do exercício das respectivas funções. 

 

§ 2º - Será exigida certificação específica para profissionais de investimento para o 

exercício de membro do Comitê de Investimentos. 
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§ 3º - O AETQ deve ser certificado previamente ao exercício do cargo e os demais 

membros do Comitê de Investimentos terão prazo de um ano, a contar da data de 

posse, para obter a certificação. 

 

§ 4º - A Braslight será responsável pela cobertura das despesas decorrentes do 

processo de certificação e qualificação dos membros do Comitê de Investimentos. 

 

§ 5º - A certificação deverá ser realizada por instituição autônoma, responsável pela 

emissão, manutenção e controle dos certificados e com capacidade técnica 

reconhecida pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 

PREVIC. 

 

Art. 4º - São requisitos para o exercício de mandato de membro do Comitê: 

 

I - Comprovada experiência de no mínimo três anos no exercício de atividades nas 

áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, de atuária, de 

previdência ou de auditoria;  

II - Certificação específica para profissionais de investimento por meio de processo 

realizado por instituição autônoma reconhecida pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar – PREVIC, nos termos da normatização vigente; 

III - Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 

IV - Não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade 

social, inclusive da previdência complementar, ou como servidor público;  

V - Reputação ilibada; 

VI - Não ser cônjuge ou parente em linha reta ou colateral, ou por afinidade, até o 

segundo grau, dos diretores da Braslight; e 

VII - Ter nível gerencial. 

 

§ 1º - Os requisitos elencados no caput deste artigo devem ser confirmados por 

Declaração a ser assinada pelo membro, com previsão de consequências, sob as 

penas da lei, em hipótese de falsidade das informações prestadas. 

 

§ 2º - Os membros do Comitê de Investimentos não serão remunerados. 

 

Art. 5º - O Comitê de Investimentos será presidido pelo AETQ - Administrador 

Estatutário Tecnicamente Qualificado. 

 

Art. 6º - Na ausência do AETQ - Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado, 

o Comitê será presidido pelo Gerente de Investimentos. 
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Art. 7º - O Comitê de Investimentos será secretariado por um integrante da Gerência  

de Investimentos. 

 

 

DAS REUNIÕES, DELIBERAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO 

 

Art. 8º - O Comitê de Investimentos reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente, e 

extraordinariamente, por solicitação de qualquer dos seus membros.  

 

§ 1º - A agenda, data e horário das reuniões serão informados por meio eletrônico. 

 

§ 2º - O Comitê de Investimentos poderá reunir-se virtualmente, utilizando a ferramenta 

de videoconferência, com o objetivo de analisar e recomendar as propostas constantes 

nos relatórios preparados pelas áreas técnicas, sendo admitida a presença de 

consultores também com utilização de recursos tecnológicos. 

 

Art. 9° - O Comitê de Investimentos reunir-se-á com a presença de pelo menos 3 (três) 

de seus membros com direito a voto. 

 

Art. 10° - O Comitê de Investimentos poderá convidar, quando julgar necessário, 

executivos e/ou técnicos do quadro de pessoal da Braslight para participar de suas 

reuniões, quando terão direito a voz, porém, sem direito a voto. 

 

Parágrafo único - Poderão ainda ser convidados dos gestores dos fundos de 

investimentos e de consultores externos com o intuito de prover informação, 

orientação e suporte técnico. 

 

Art. 11 - Os temas abordados e propostas apresentadas decorrerão da indicação de 

qualquer um dos seus membros. 

 

Art. 12 - Após a apresentação e discussão de cada proposta, a mesma será submetida 

à votação. As decisões serão tomadas com base na maioria simples de votos dos 

membros permanentes presentes 

 

§ 1º - Cada membro do Comitê terá direito a apenas um voto que deverá ser, sempre, 

fundamentado, de acordo com sua competência e as responsabilidades da gerência 

que representa. 

 

§ 2º - Caberá ao AETQ – Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado o voto 

de qualidade e, na sua ausência, o Gerente de Investimentos.  
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Art. 13 - Após a decisão tomada, o Comitê será responsável por fazer o devido registro 

em ata e encaminhar à Diretoria Executiva para posterior referendo.  

 

Art. 14 - Qualquer reunião do Comitê será registrada em ata, a qual deverá refletir com 

clareza e objetividade tudo aquilo que de importante ocorrer durante a reunião, 

devendo a mesma ser assinada por todos os membros presentes. 

 

Art. 15 - O Secretário da reunião elaborará a ata, na qual deverão ser mencionadas, 

em relação às matérias tratadas, considerações, propostas e decisões tomadas, bem 

como relacionados todos os presentes às eventuais declarações de voto.  

 

§ 1° - Os votos com as posições dos membros do Comitê de Investimentos deverão 

ser individuais sobre cada matéria analisada, entretanto, quando a recomendação for 

aprovada por unanimidade e sem óbices, poderá a ata não conter os votos individuais. 

 

§ 2º - Para fins de registro, a opinião divergente dos membros do Comitê de 

Investimentos deverá ser anexada à ata como manifestação apartada, 

obrigatoriamente acompanhada de fundamentação.  

 

§ 3° - Todo material apresentado nas reuniões será anexado à ata. 

 

§ 4° - Após exame pelos seus membros, a ata será devolvida ao secretário, que 

providenciará, se houver, as correções de seu texto, para aprovação por meio 

eletrônico. Aprovada a minuta com as alterações admitidas e não havendo mais 

manifestação para alteração da ata, esta será levada a assinatura. 

 

§ 5° - Após a assinatura da ata, a mesma deverá ser encaminhada em caráter formal 

à Diretoria Executiva, junto com todo o material apresentado.  

 

§ 6° - As atas serão arquivadas pela Gerência de Investimentos, encarregada de 

apoiar o Comitê, juntamente com os documentos apresentados na reunião. 

 

 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

SEÇÃO 1 – DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Art. 16 - Apoiar a Diretoria Executiva na elaboração das premissas utilizadas para a 

definição da Política e orçamento anual de investimentos da Braslight, avaliando 

cenários e estabelecendo estratégias e diretrizes visando um nível de retorno ótimo 

dentro dos parâmetros de risco e custo especificados. 
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Art. 17 - Deliberar sobre a seleção de gestores de investimentos, 

investimento/desinvestimento de ativos diretamente na carteira, assim como orientar 

voto para participação em Assembleias/Comitês de Investimento dos fundos/ativos 

investidos. 

 

Art. 18 - Definir e rever periodicamente, dentro da Política de Investimentos aprovada 

pelo Conselho Deliberativo, as estratégias e diretrizes a serem seguidas pelos 

gestores dos investimentos e pela Gerência de Investimentos; 

 

Art. 19 - Apoiar a Diretoria Executiva na apresentação ao Conselho Deliberativo acerca 

da evolução dos investimentos e revisão e adequação das estratégias e diretrizes 

adotadas; 

 

Art. 20 - Conduzir quaisquer outros assuntos necessários para assegurar a prudência 

dos investimentos da Braslight e sua eficácia em relação à política de custos. 

 

 

SEÇÃO 2 - DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS 

 

Art. 21 - A Gerência de Investimentos poderá realizar operações compromissadas com 

lastro em títulos públicos ou se utilizar de fundos de investimento caixa (cash funds) 

para aplicação dos recursos existentes resultantes de vencimentos de títulos, 

recebimento de dividendos e recebimento de contribuições, até que seja tomada 

decisão do Comitê para sua alocação; 

 

Art. 22 - O limite para realização de aplicações/resgates, por plano, em operações 

compromissadas e/ou fundos caixa é de:  

 

a) R$ 2 (dois) milhões para os planos AB, CS e CN. 

b) R$ 1 (um) milhão para o plano D. 

c) R$ 750 (setecentos e cinquenta) mil para o plano PGA. 

 

Art. 23 - Caso haja necessidade de realizar uma movimentação que exceda tal limite, 

o Comitê de Investimentos deverá ser consultado. Se o mesmo não se manifestar a 

tempo ou se seus membros estiverem inacessíveis, a Gerência de Investimentos 

poderá efetuar a movimentação, porém, deverá registrar e justificar tal movimento em 

ata do Comitê de Investimentos. 

 

Art. 24 - Excepcionalmente, no caso de resgate de operações compromissadas e/ou 

fundos caixa cujo objetivo seja a efetivação de quaisquer tipos de pagamento 
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(concessão de benefícios, tributos, depósitos judiciais, resgates solicitados por 

participantes, entre outros), o mesmo poderá ser feito em qualquer valor, ou seja, neste 

caso, os limites citados anteriormente poderão ser desconsiderados.  

 

Art. 25 - As deliberações do Comitê referentes à alocação de investimentos serão 

feitas conforme alçada especificada no quadro abaixo: 

 

Segmento 
Análise 

Técnica 

Aprovação 

no Comitê 

Aprovação 

Diretoria 

Referendo 

Diretoria 

Aprovação 

Conselho 

Deliberativo 

RENDA FIXA 

Títulos Públicos Federais BFI X   X   

Títulos Privados (Diretos) BFI X   X   

Ligados ao Grupo Econômico da Patrocinadora BFI X   X X 

Outros BFI X   X   

Fundos de Investimento Aberto BFI X   X   

Fundos de Investimento Fechado BFI X   X   

Fundo de Investimento Exclusivo BFI X   X   

RENDA VARIÁVEL 

Fundos de Investimento Aberto BFI X   X   

Fundos de Investimento Fechado BFI X   X   

Fundo de Investimento Exclusivo BFI X   X   

Ações (Diretos) BFI X   X   

Ligados ao Grupo Econômico da Patrocinadora BFI X   X X 

Outros BFI X   X   

Investimentos em SPE BFI X   X X 

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 

FIP BFI X   X X 

Fundo Multimercado BFI X   X   

Fundo Investimento Imobiliário BFI X   X   

IMÓVEIS 

Venda BFI   X   X 

Aluguel BFI   X     

Aluguel ligado à Patrocinadora BFI   X     

EMPRÉSTIMOS (Normas) BFI   X     

DERIVATIVOS BFI X   X   

VOTOS EM ASSEMBLÉIAS/COMITÊS DE FUNDOS BFI X   X   
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Parágrafo único - Os investimentos que não se enquadrarem na tabela acima serão 

deliberados em Conselho Deliberativo. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 26 - Os participantes das reuniões do Comitê de Investimentos devem guardar 

sigilo quanto aos assuntos pautados e/ou tratados nas reuniões do Comitê, bem como, 

quanto aos documentos disponibilizados, exceto os que forem de conhecimento 

público. 

 

Art. 27 - Compete à Diretoria Executiva modificar ou atualizar este Regimento, 

submetendo-o à aprovação do Conselho Deliberativo. 

 

Art. 28 - Este Regimento Interno foi aprovado em Reunião do Conselho Deliberativo 

da Fundação de Seguridade Social Braslight, realizada no dia 24 de junho de 2021, 

revogando o RGM INT BP-0001/2018 de 20/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Fonseca Coelho  

Presidente do Conselho Deliberativo 
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