
Código de Conduta 
e Ética da Fundação 

Forluminas de Seguridade
Social – FORLUZ

Este Código de Conduta e Ética foi aprovado pelo 
Conselho Deliberativo da FORLUZ 

na 441° Reunião, realizada em 05/07/2021.



1

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA 

APRESENTAÇÃO

Caro integrante do Quadro Corporativo e Parceiro,

Considerando os valores da FORLUZ – presentes em sua essência – e seu am-

biente de atuação – de múltiplas interfaces, relevância e reconhecida com-

plexidade – apresentamos a reformulação do Regulamento de Conduta e Ética,

que agora passará a ser denominado Código de Conduta e Ética. 

Nele, reforçamos as seguintes premissas: 

< Ter a ética, transparência, integridade, lealdade, equidade, dignidade da

pessoa humana e responsabilidade social, boas práticas de governança

corporativa, profissionalismo e compromissos com a FORLUZ, como prin-

cípios;

< Atuação de forma ética e íntegra na geração de valor para os participan-

tes, assistidos, empregados e a sociedade, permitindo, dessa forma, a

longevidade da FORLUZ;

< Intolerância em relação a qualquer forma de preconceito, discriminação,

corrupção e desvios éticos.

Acreditamos que assim estaremos ainda mais preparados para uma atuação

responsável, com práticas de gestão que valorizam a cultura da ética e geram

valor para todos os interessados. 

Torná-lo efetivamente um instrumento de conduta no dia a dia de trabalho é

dever de todos nós. 

Boa Leitura!

Conselho Deliberativo



CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

Art. 1° - Este Código de Conduta e Ética (“Código”) reúne os princípios éticos

e as condutas que devem ser observados e adotados por todos os integrantes

do Quadro Corporativo e Parceiros da FORLUZ para nortear as ações e rela-

ções com os públicos interno e externo, no que concerne a aspectos éticos e

morais.

Art. 2° - O Código é um documento dinâmico e está em constante evolução.

Portanto, é possível surgirem situações que gerem dúvidas quanto à conduta

a ser adotada e, espera-se que os integrantes do Quadro Corporativo e Parcei-

ros atuem com bom senso e primem por um comportamento ético e íntegro.

Art. 3° - A disseminação e o comprometimento de todos com o presente Código

é fundamental para o fortalecimento da cultura ética da FORLUZ e para a

longevidade da Fundação.

Art. 4° - Para esclarecimento de dúvidas sobre quaisquer questões deste do-

cumento entre em contato, através dos Canais de Comunicação.

Art. 5° - A relevância da aplicação deste Código implica na garantia de que

estão asseguradas a aplicabilidade de todas condutas previstas neste Código,

quer sejam:  

I. Seja apropriado ao propósito e à natureza da organização;

II. Inclua o estabelecimento de sistemática para tratar os desvios em re-

lação a seus requisitos, bem como o não atendimento dos requisitos

legais e/ou regulatórios nos países em que a organização atua;

III. Indique os canais de comunicação para denúncias de violações a este

Código e defina qual é a estrutura adequada para analisar os casos

(potencial ou concreto) e tomar as medidas de remediação cabíveis,

incluindo as sanções disciplinares, quando for o caso;

IV. Seja comunicado e entendido pela organização e esteja disponível ao

público interno e externo.
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CAPÍTULO II - ABRANGÊNCIA

Art. 6° -  Este Código aplica-se a todos os integrantes do Quadro Corporativo

e Parceiros da FORLUZ.

Art. 7° - Aos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, da Dire-

toria Executiva e aos membros dos colegiados a eles ligados e ocupantes de

função gerencial compete, além de cumprir e zelar pelo cumprimento das

orientações estabelecidas neste Código, difundir a sua aplicação à equipe sob

sua gestão.

Art. 8° - A todas as pessoas sujeitas a este Código, cabem observar e cumprir

suas orientações e comunicar possíveis casos de descumprimento por meio

dos canais adequados disponibilizados pela Fundação.

CAPÍTULO III – OBJETIVO

Art. 9° - Este Código tem por objetivos: 

I. Atender integralmente às legislações e/ou regulamentos aplicáveis;

II. Combater a corrupção, cartel, fraudes, lavagem de dinheiro, ilicitudes

em licitações e qualquer outro ato contra a boa governança, seja por

parte de seus colaboradores, seja por terceiros agindo em seu nome;

III. Proibir a retaliação de qualquer natureza;

IV. Evitar conflitos de interesse;

V. Evitar pagamentos de facilitação;

VI. Assegurar confidencialidade no tratamento de casos e outras questões

sensíveis de Compliance;

VII. Incentivar as pessoas a denunciarem atos ou atitudes contrárias ao

Código.

VIII. Ser uma ferramenta apta a orientar as decisões, reflexões e comporta-

3

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA 



4

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA 

mento dos integrantes do Quadro Corporativo, Patrocinadores, Parti-

cipantes, Assistidos e Parceiros da FORLUZ, buscando a ética e a con-

formidade com as normas e legislação aplicáveis.

IX. Estabelecer padrões de conduta a serem observados pelos integrantes

do Quadro Corporativo e pelos Parceiros da FORLUZ, contribuindo para

o aperfeiçoamento do comportamento ético e para o fortalecimento

das relações no âmbito da Fundação.

X. Disseminar orientações que estão em linha com a governança corpo-

rativa da FORLUZ, buscando prevenir desvios de conduta e conflitos

de interesse.

XI. Preservar a imagem e a reputação da FORLUZ e dos integrantes de

seu Quadro Corporativo, contribuindo para o desenvolvimento e forta-

lecimento da imagem e credibilidade da Fundação, de modo a ampliar

e reforçar a confiança dos Participantes, Assistidos, Patrocinadora, e

da sociedade.

XII. Dar transparência à condução dos negócios da FORLUZ e definir pa-

drões de conduta ética para a gestão de seu patrimônio.

XIII. Ser mecanismo de consulta, para uso dos integrantes do Quadro Cor-

porativo e Parceiros da FORLUZ, destinado ao prévio e pronto escla-

recimento de dúvidas sobre condutas éticas.

XIV. Estabelecer recomendação de medidas disciplinares cabíveis quando,

porventura, eventuais desvios forem constatados.  

CAPÍTULO IV - PRINCÍPIOS

Art. 10 - Os integrantes do Quadro Corporativo e Parceiros da FORLUZ devem

observar e fazer com que sejam observados, indistintamente da função que

exerçam, os seguintes princípios:

I. Ética, Transparência, Integridade, Lealdade e Equidade: Agir de forma

ética, transparente, íntegra e leal, usando da imparcialidade para re-



conhecer o direito de cada um, dispondo da equivalência para torna-

rem iguais as relações com Patrocinadores, Participantes, Assistidos,

integrantes do Quadro Corporativo, Parceiros e a sociedade em geral.

II. Dignidade da pessoa humana e responsabilidade social: Promover con-

dições de trabalho que propiciem o equilíbrio entre a vida profissional,

pessoal e familiar de todos, atendendo às exigências da função social

da Fundação e colaborar para o bom convívio no ambiente de trabalho,

mediante conduta respeitosa e cordial relativamente ao corpo diretivo

e funcional, Participantes, Patrocinadoras e Parceiros, respeitando a

reputação, a intimidade e a privacidade pessoal e familiar de todos.

III. Responsabilidade sócio-ambiental de suas atividades: Promover e asse-

gurar conformidade aos princípios de preservação do meio ambiente e

dos recursos naturais, cumprindo e fazendo cumprir toda a legislação

vigente, adotando planejamento, através de análises críticas e estra-

tégicas, capaz de mitigar danos de qualquer natureza e potencial, pro-

veniente de quaisquer atividades da Fundação, Parceiros e integrantes

do seu Quadro Corporativo.

IV. Legalidade: Cumprir e fazer cumprir a legislação e normas do país, as

convenções, recomendações, códigos e pactos em que a Fundação

seja signatária, sendo estas nacionais ou internacionais, e, em espe-

cial, as que regulam a atividade das Entidades Fechadas de Previdên-

cia Complementar (“EFPC”). 

V. Boas práticas de Governança Corporativa: Adotar boas práticas de gestão

com foco na identificação, monitoramento e controle de quaisquer es-

pécies de riscos que possam comprometer a FORLUZ e os planos de

benefícios por ela operados. 

VI. Compromissos com a FORLUZ: Empregar, no exercício de suas funções,

o cuidado e a diligência que toda pessoa ativa e proba costuma empre-

gar na administração de seus próprios negócios, perseguindo padrões

excelentes de conduta e demonstrando interesse e comprometimento

com a FORLUZ. 
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VII. Compromisso com os Participantes e Assistidos: A concretização das ex-

pectativas e interesses legítimos dos Participantes e a melhoria de sua

qualidade de vida constituem a razão de ser da Fundação, devendo

ser constante a busca do pronto atendimento de seus direitos. 

VIII. Divulgação ativa: Assegurar, através da alta administração da Fundação,

ativa divulgação deste Código, de forma que seus empregados e cola-

boradores tenham acesso irrestrito a ele, com plena anuência e prática

dos preceitos elencados em seu conteúdo.

CAPÍTULO V – CONDUTAS

Art. 11 - No exercício das suas funções, as pessoas abrangidas por este Código

devem em relação aos compromissos éticos:

I. Agir com lealdade e integridade em relação à FORLUZ, seus Partici-

pantes e Assistidos.

II. Não omitir, turbar, ou falsear a verdade, preservar a integridade das

informações e exercer suas atribuições com probidade, transparência

e espírito de cooperação.

III. Recusar a participação em quaisquer operações ou negócios que con-

siderarem ilegal, imoral ou em desacordo com a legislação vigente,

bem como com os princípios preconizados neste Código.

IV. Decidir, em qualquer circunstância, de forma consistente, razoável e

fundamentada, em prol da solução que leve em consideração o con-

trato previdenciário e os direitos das partes contratantes de cada plano

de benefícios operado pela FORLUZ. 

V. Contribuir para a melhoria contínua da qualidade ambiental e atuar

de forma preventiva pela definição de políticas, programas e práticas

que protejam as pessoas e o meio ambiente.

VI. Exercer sua responsabilidade social participando de projetos e, defen-

dendo a valorização do ser humano e o respeito ao meio ambiente, in-



clusive nos órgãos de administração de outras empresas, onde repre-

senta a Fundação.

VII. Zelar pela imagem institucional da FORLUZ. 

VIII. Zelar, interagir e colaborar, permanentemente com o Comitê de Con-

duta e Ética.

IX. Denunciar qualquer tipo de abuso, fraude, ilícito, discriminação ou si-

tuações de desrespeito ao presente Código que sejam do seu conhe-

cimento.

X. Não praticar atividades de caráter político-partidário, ideológico reli-

gioso, de ganho financeiro, “pirâmides financeiras”, geração e divul-

gação de notícias falsas, “correntes” e auto-ajuda dentro da FORLUZ

no ambiente e/ou em horário de trabalho na FORLUZ.

XI. Não se valer dos recursos, programas, serviços, emprego, função ou

cargo para realizar proselitismo político, sindical, ideológico ou reli-

gioso durante as atividades desempenhadas em nome da FORLUZ.

XII. Não ingerir bebidas alcoólicas, fazer uso de drogas ilícitas no am-

biente/horário de trabalho ou praticar qualquer atividade que prejudi-

que as atividades da FORLUZ.

Parágrafo único: As infrações às condutas deste artigo são qualificadas con-

forme abaixo: 

a) Grave: II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X.

b) Gravíssima: I, III, XI e XII.

Art. 12 - No exercício das suas funções, as pessoas abrangidas por este Código

devem em relação aos relacionamentos interpessoais:

I. Agir com cordialidade, honestidade, impessoalidade, respeito, e de

maneira transparente nas suas atividades, sem obter ou conceder van-

tagens indevidas, de forma a assegurar a construção de relações ínte-

gras, contributivas e duradouras.
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II. Zelar pela sua reputação pessoal e profissional, empenhando-se, per-

manentemente, pelo seu aperfeiçoamento técnico, social e individual.

III. Manter conduta ilibada, em todas as situações, principalmente, nas

discussões e debates das matérias e assuntos pautados para o cole-

giado de que faça parte, no âmbito da Fundação.

IV. Valorizar a diversidade e não praticar nem se submeter a qualquer

forma de preconceito ou discriminação, seja ela relacionada à origem,

cor, religião, raça, sexo, opção sexual, idade ou classe social, e denun-

ciar imediatamente os transgressores.

V. Não praticar nem se submeter a atos de ameaça, chantagem, falso

testemunho, assédio moral, assédio sexual, violência verbal, psicoló-

gica, gestual ou física, intimidação, humilhação, desqualificação,

constrangimento, coação ou qualquer outro ato contrário aos princípios

e condutas deste Código, e denunciar imediatamente os transgresso-

res.

VI. Não divulgar notícias falsas, boatos ou informações infundadas que

possam afetar a honra e a imagem de qualquer pessoa, empresa ou

instituição, visando o prejuízo ou favorecimento de outrem.

VII. Não praticar nem compactuar com qualquer forma de trabalho infantil,

forçado, escravo, ilícito ou degradante.

Parágrafo único: As infrações às condutas deste artigo são qualificadas con-

forme abaixo:

a) Grave: I e III.

b) Gravíssima: II, IV, V, VI, VII.

Art. 13 - No exercício das suas funções, as pessoas abrangidas por este Código

devem em relação ao cumprimento das Normas:

I. Cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, as normas, as conven-

ções, recomendações, Códigos e pactos em que a Fundação seja sig-

natária.



II. Cumprir e fazer cumprir o estatuto, os regulamentos, as políticas, as nor-

mas internas, os Códigos, os procedimentos e os contratos da FORLUZ.

III. Cumprir e fazer cumprir os estatutos, os regulamentos dos planos de

benefícios e a Política de Investimentos dos planos de benefícios ad-

ministrados pela Fundação.

IV. Cumprir e fazer cumprir o Manual de Governança.

V. Respeitar a livre associação sindical e o direito à negociação coletiva

de seus colaboradores, reconhecendo os sindicatos e associações de

classe como seus legítimos representantes, com os quais mantém diá-

logo respeitoso e construtivo e negociações transparentes, cumprindo

os acordos estabelecidos.

Parágrafo único: As infrações às condutas deste artigo são qualificadas con-

forme abaixo:

a) Grave: V. 

b) Gravíssima: I, II, III e IV.

Art. 14 - No exercício das suas funções, as pessoas abrangidas por este Código

devem em relação à FORLUZ: 

I. Não permitir, no exercício de suas funções e competências, que pre-

valeçam os interesses das Patrocinadoras, Parceiros ou dos Partici-

pantes. 

II. Tomar decisões de modo profissional e visando, exclusivamente, os in-

teresses da FORLUZ, respeitando ainda o interesse coletivo de Partici-

pantes, Assistidos, e Patrocinadoras, evitando que interesses

individuais interfiram em decisões profissionais.

III. Assegurar boas práticas negociais com terceiros, sendo leal no desen-

volvimento das funções, proporcionando o exercício regular de direito

de qualquer órgão, fornecedor, prestador de serviço, integrante do Qua-

dro Corporativo, Participante, Assistido e Patrocinadora. 
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IV. Diligenciar para o permanente equilíbrio econômico-financeiro e atua-

rial dos planos de benefícios administrados pela FORLUZ e à manu-

tenção dos patamares adequados de rentabilidade, liquidez,

transparência e segurança.

V. Não se omitir no exercício ou proteção de direitos da FORLUZ, comu-

nicando de imediato a seu superior hierárquico, Conselho Fiscal ou ao

Comitê de Conduta e Ética, qualquer fato que seja ou possa ser pre-

judicial à FORLUZ, ou que caracterize interferência conflituosa com o

alcance dos objetivos da Fundação.

VI. Exercer suas funções e competências exclusivamente no interesse da

Fundação, evitando qualquer atividade incompatível com sua função

em horário de trabalho.

VII. Zelar para que o público estratégico da FORLUZ seja tratado de forma

equitativa.

VIII. Evitar relações de exclusividade que possam comprometer o desempe-

nho da gestão da FORLUZ e dos planos de benefícios por ela operados.

IX. Não assumir posição político-partidária no desempenho de suas fun-

ções, bem como influenciar nas decisões, invocando o apoio de orga-

nizações políticas.

X. Ofertar programas de treinamento aos integrantes do Quadro Corpora-

tivo, de forma a capacitá-los para o exercício pleno, seguro e com qua-

lidade das funções e atividades para as quais são designados.

XI. Manter-se atualizado e informar-se, tempestivamente, de modo a mos-

trar-se apto a analisar e discutir qualquer questão, de cuja deliberação

participará, jamais assumindo posições ou tomando decisões sem estar

plenamente seguro de sua adequação aos fins da Fundação.

XII. Promover a gestão do patrimônio da FORLUZ com ética, efetividade,

transparência e honestidade, priorizando a rentabilidade, a liquidez e

a segurança, de modo a garantir o retorno esperado pelos Participantes

e Assistidos.
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XIII. O relacionamento com as Patrocinadoras caracteriza-se pelo respeito

e consideração mútua, zelando sempre pelos interesses dos Partici-

pantes e Assistidos.

Parágrafo único: As infrações às condutas deste artigo são qualificadas con-

forme abaixo:

a) Leve: III, VII e VIII.

b) Grave: I, II, IV, V, VI, IX, X, XI e XII.

Art. 15 - No exercício das suas funções, as pessoas abrangidas por este Código

devem em relação aos Fornecedores/Prestadores de Serviço:

I. Contratar os Prestadores, segundo normas e critérios técnicos previstos

nas políticas da Fundação e pautar a relação com eles de modo a pre-

servar os bens, rendas, verbas, créditos, valores ou patrimônio da Fun-

dação ou de seus planos de benefícios;

II. Contratar Prestadores que não utilizem práticas ilícitas, mão-de-obra

infantil, que não coloquem seus trabalhadores em situações degra-

dantes e que obedeçam a legislação fiscal, tributária, trabalhista, pre-

videnciária e ambiental vigentes;

III. Manter relações honestas e íntegras, conduzidas em termos legais e

legítimos, preservando os direitos desses e os direitos da Fundação;

IV. Oferecer tratamento equânime aos Fornecedores, vedando qualquer

privilégio ou discriminação e estimulando o seu desenvolvimento e a

adoção de condutas compatíveis com este Código;

V. Tratar com respeito, cordialidade e em conformidade com a legalidade

e com os princípios e normas deste Código os Prestadores e seus em-

pregados;

VI. Cumprir ou fazer cumprir integralmente as obrigações contratuais as-

sumidas com os Prestadores e exigir que eles também as cumpram.

VII. Nos documentos e contratos celebrados para a prestação de serviços
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e bens à FORLUZ, deverá constar dispositivo específico sobre a ciên-

cia e a responsabilidade da empresa contratada na observância deste

Código.

Parágrafo único: As infrações às condutas deste artigo são qualificadas con-

forme abaixo:

a) Grave: I, III, IV, V e VII.

b) Gravíssima: II e VI.

Art. 16 - No exercício das suas funções, as pessoas abrangidas por este Código

devem em relação ao uso dos recursos da FORLUZ:

I. Não permitir ou facilitar a utilização, a alienação ou a aquisição, por

terceiros, de bens, rendas, verbas, créditos, valores ou patrimônio da

Fundação ou de seus planos de benefícios, contrariando a legislação,

estatuto ou regulamentos.

II. Utilizá-los para os fins profissionais a que se destinam, sendo vedado

o uso para fins particulares ou outros que não se relacionem direta-

mente às respectivas finalidades e não os utilizar para obter qualquer

tipo de vantagem pessoal.

III. Preservá-los contra perdas, danos e abuso, evitando sempre o uso ina-

dequado ou desperdício.

IV. Não desviar o empregado ou Prestador de Serviço de suas atividades

funcionais designadas, à exceção das hipóteses nas quais prevalecer

o interesse da FORLUZ.

V. Não aprovar ou apoiar o investimento dos ativos da FORLUZ e de seus

planos em empreendimentos, contendo propósitos ou meios não con-

dizentes com os princípios éticos da Fundação, especialmente os que

se utilizam de trabalho infantil, forçado, escravo ou degradante.

VI. Não permitir que os investimentos dos ativos da FORLUZ e de seus

planos em empreendimentos, violem princípios, regras, práticas, Có-
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digos de conduta e operacionais de mercado e demais parceiros de

negócios.

VII. Não permitir que os investimentos dos ativos da FORLUZ e de seus

planos em empreendimentos, violem a legislação ambiental vigente

ou princípios de preservação do meio ambiente e dos recursos naturais

e adotem planejamento e medidas capazes de mitigar danos de qual-

quer potencial, provenientes de suas atividades.

VIII. Observar que as ideias, métodos e desenvolvimentos internos à Fun-

dação devem servir exclusivamente aos interesses da FORLUZ, de

forma a preservar a confiabilidade esperada, exceto disposições legais

contratuais e políticas específicas da Fundação, que permitam o seu

compartilhamento.

Parágrafo único: As infrações às condutas desta alínea são qualificadas con-

forme abaixo:

a) Leve: III.

b) Grave: I, IV.

c) Gravíssima: II, V, VI, VII e VIII.

Art. 17 - No exercício das suas funções, as pessoas abrangidas por este Código

devem em relação ao uso dos sistemas de informática da FORLUZ:

I. Não acessar, armazenar ou repassar material que viole direitos autorais

ou de propriedade intelectual, que cause danos morais ou seja ofensivo

a pessoas, ou que contrarie os interesses da FORLUZ.

II. Não acessar, armazenar ou repassar material que tenha conteúdo por-

nográfico, de exploração sexual de crianças e adolescentes, racista,

homofóbico, sexista, contra a liberdade religiosa ou que estimulem

qualquer forma de preconceito ou discriminação.

III. Não enviar mensagens de natureza diversa daquelas afetas às atividades

da fundação, ofensivas, preconceituosas ou discriminatórias, inclusive

13

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA 



por meio de correio eletrônico particular ou através de redes sociais.

IV. Não fazer uso das redes sociais e de correio eletrônico em atividade

diversa dos interesses da Fundação e, quando assim for necessário ao

desempenho de suas atividades profissionais, eximir-se de pronunciar

em nome da Fundação ou de colegiado, que faça parte de forma ina-

propriada.

V. Não fornecer nem utilizar senhas de terceiros para acessar computa-

dores, tablets, celulares ou sistemas corporativos.

VI. Em casos extremamente necessários o uso para fins particulares, fazer

acessos por prazo otimizado, desde que não viole a legislação; não pre-

judique as atividades de trabalho; não prejudique a segurança das in-

formações da FORLUZ.

VII. A FORLUZ poderá ter acesso aos materiais produzidos e/ou transmiti-

dos através dos seus equipamentos de informática, sem que tal pre-

missa importe em violação ao direito de privacidade do usuário do

equipamento.

VIII. Não deixar de observar as diretrizes trazidas na Política de Segurança

da Informação e demais normativos internos relativos a sistemas e

dados.

Parágrafo único: As infrações às condutas deste artigo são qualificadas con-

forme abaixo:

a) Leve: VI.

b) Grave: IV, V e VIII.

c) Gravíssima: I, II e III.

Art. 18 - No exercício das suas funções, as pessoas abrangidas por este Código

devem em relação ao uso da marca da FORLUZ:

I. Utilizar a marca da FORLUZ de forma exclusiva ao atendimento dos

interesses corporativos, sendo vedado o uso para fins particulares,
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salvo expressa e previamente autorizada por quem de direito.

II. Não divulgar ou comentar, seja para a imprensa ou em redes sociais,

fotos, vídeos e informações que possam desabonar a imagem da FORLUZ,

de suas Patrocinadoras, Parceiros ou de seu Quadro Corporativo.

III. Não divulgar fotos ou vídeos em redes sociais utilizando uniformes,

objetos que remetam à marca da FORLUZ, em contextos fora da ati-

vidade profissional.

IV. Não utilizar ou mencionar a marca FORLUZ em nomes de perfis pes-

soais e/ou e-mails pessoais, nas mídias sociais, websites, fóruns de

discussão e grupos de mensagens.

V. Não cadastrar o e-mail corporativo e/ou institucional em mídias sociais,

websites e fóruns de discussão alheios aos interesses e/ou negócios e

serviços da FORLUZ.

VI. Não divulgar, mesmo em perfis pessoais, conteúdos ou mensagens de

caráter violento, agressivo, preconceituoso ou intolerante, ou que des-

mereçam ou sejam incompatíveis com as informações publicadas pela

FORLUZ.

VII. Não divulgar, vincular, exibir ou fazer propaganda do nome ou da

marca FORLUZ ou textos a ela ligados, à título oneroso ou gratuito,

em quaisquer meios ou plataformas midiáticas, que apoiam, veiculem

ou transmitam conteúdo pornográfico, de exploração sexual de crian-

ças e adolescentes, racista, homofóbico, sexista, contra a liberdade

religiosa ou que estimulem qualquer forma de preconceito ou discri-

minação.

Parágrafo único: As infrações às condutas deste artigo são qualificadas con-

forme abaixo:

a) Leve: I e V.

b) Grave: II, III e IV.

c) Gravíssima: VI e VII.
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Art. 19 - No exercício das suas funções, as pessoas abrangidas por este Código

devem em relação à comunicação com a imprensa e mercado:

I. Não manifestar, divulgar ou repassar informações ao mercado, à im-

prensa ou mídia em geral, inclusive em redes sociais, em nome da

FORLUZ, sobre assuntos relacionados à Fundação, salvo se sua função

assim o permitir ou com autorização expressa do dirigente estatutário

competente.

Parágrafo único: As infrações às condutas deste artigo são qualificadas con-

forme abaixo:

a) Gravíssima: I.

Art. 20 - No exercício das suas funções, as pessoas abrangidas por este Código

devem em relação aos Participantes e Assistidos:

I. De maneira cortês, ouvir as percepções, reclamações, críticas, elogios

e sugestões a respeito da qualidade dos serviços prestados.

II. Buscar os melhores resultados para os planos administrados pela

FORLUZ e disponibilizar para todos os Participantes e Assistidos in-

formações atualizadas, através de uma comunicação transparente,

oportuna, verdadeira e correta, facilmente compreensível e acessível

a todos, que lhes permita acompanhar as atividades e performance

da Fundação.

III. Agir visando o bem-estar dos Participantes, Assistidos e de seus de-

pendentes observando a legislação vigente para a previdência comple-

mentar, considerando as condições fixadas no Estatuto, nos

Regulamentos dos planos de benefícios, nas Políticas e nos demais

normativos específicos.

IV. Não causar, por dolo ou culpa, dano moral ou material aos Participan-

tes e Assistidos da FORLUZ, em decorrência de suas atribuições.

Parágrafo único: As infrações às condutas deste artigo são qualificadas con-

forme abaixo:



a) Leve: I e II.

b) Grave: III e IV.

Art. 21 - No exercício das suas funções, as pessoas abrangidas por este Código

devem em relação à segurança da informação e à confidencialidade:

I. Manter e determinar o maior grau de transparência nas comunicações

internas e para os diversos públicos da Fundação, especialmente

quanto aos atos de gestão dos órgãos estatutários.

II. Não fornecer, divulgar, facilitar acesso ou compartilhar, em meio físico

ou eletrônico, dados pessoais sob a guarda da FORLUZ a qualquer

ente externo da entidade, seja pessoa física ou jurídica, excetuando-

se os órgãos públicos das esferas municipal, estadual ou federal, para

atendimento a exigências normativas, legais ou judiciais; e os Presta-

dores de Serviços, ou partes relacionadas conveniadas, comprovada-

mente comprometidos com o cumprimento da Lei Geral de Proteção

de Dados, e desde que os dados pessoais disponibilizados sejam im-

prescindíveis à realização dos serviços; e titulares dos respectivos

dados ou outro agente expressamente autorizado por aqueles.

III. Não divulgar, repassar ou comentar informações privilegiadas, ou seja,

estratégicas e relativas a atos ou fatos relevantes com repercussão eco-

nômica ou financeira, ainda não tornados públicos pela Fundação e/ou

pelas Patrocinadoras.

IV. Manter absoluto sigilo de informações e dados relativos aos Partici-

pantes, aos Assistidos, aos integrantes do Quadro Corporativo, aos Par-

ceiros e às Patrocinadoras, aos negócios da FORLUZ e às atividades

de terceiros que venham a examinar em razão do exercício de suas

funções, sendo que sua divulgação só poderá ocorrer mediante auto-

rização expressa dos envolvidos ou nos casos previstos pela legislação.  

V. Não violar a confidencialidade e a propriedade dos documentos da

FORLUZ referentes à especificação de produtos, softwares, hardwares
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e aplicativos desenvolvidos ou em uso, mesmo que o colaborador ou

administrador tenha participado de seu projeto e desenvolvimento, ex-

ceto se estas se tornarem públicas por determinação legal, estatutária,

regulamentar, normativa ou na hipótese de informações prestadas por

requisição formal de autoridade competente. 

VI. Os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal poderão, para o re-

gular exercício de suas prerrogativas, divulgar àqueles que representam

as informações que julgarem necessárias, ressalvadas aquelas que co-

loquem em risco a perpetuidade da Fundação ou as consensualmente

definidas nos Órgãos Estatutários. O dever de sigilo especificado al-

cança, inclusive, solicitação de divulgação de informações feitas pelas

Patrocinadoras, por Participantes ou entidades que os representam,

sem prejuízo do disposto na legislação vigente ou nos Convênios de

Adesão e ressalvados os casos autorizados pelo Conselho Deliberativo. 

VII. Compete à área de Compliance o dever do sigilo sobre as declarações

de bens e direitos bem como informações de natureza fiscal e de pa-

trimônio dos integrantes dos Órgãos Estatutários ou de terceiros, que

cheguem ao seu conhecimento em razão da atividade ou função.

VIII. Não modificar ou alterar sistema de informações ou programa de in-

formática sem autorização ou solicitação da área competente.

IX. Em qualquer operação de tratamento de dados pessoais por parte da

FORLUZ, deverão ser consideradas as medidas, salvaguardas e meca-

nismos de mitigação de risco, observadas as diretrizes constantes na

legislação, políticas e normativos internos da Fundação relativos à pro-

teção de dados pessoais.

Parágrafo único: As infrações às condutas deste artigo são qualificadas con-

forme abaixo:

a) Grave: I e VIII.

b) Gravíssima: II, III, IV, V, VI, VII e IX.



Art. 22 - No exercício das suas funções, as pessoas abrangidas por este Código

devem em relação às situações de fraude e corrupção: 

I. Rejeitar e denunciar imediatamente ao conhecimento situações de su-

borno, propina, simulação, fraude e corrupção, sob qualquer forma, di-

reta ou indireta, ativa ou passiva, que envolva ou não valores monetários.

II. Não solicitar, exigir, obter ou receber, para si ou para terceiros, nem

prometer, oferecer ou pagar suborno, propina ou qualquer vantagem

indevida, decorrentes de função ou cargo que ocupam na FORLUZ.

III. Não simular, omitir ou fraudar escrituras, lançamentos, registros, rela-

tórios, pareceres, análises e outras manifestações ou documentos, com

o fim de sonegar, simular ou falsear informações ou resultados, positi-

vos ou negativos, no âmbito da FORLUZ e dos planos por ela adminis-

trados.

IV. Não inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar ou excluir

indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos

de dados da FORLUZ, com o fim de obter vantagem indevida para si

ou para outrem ou para causar dano.

V. Não impedir, obstruir ou interferir em investigação ou fiscalização de

órgãos internos ou externos ou agentes públicos na apuração de frau-

des, subornos, corrupção ou qualquer ilícito de que tenha conheci-

mento.

Parágrafo único: As infrações às condutas deste artigo são qualificadas con-

forme abaixo:

a) Gravíssima: I, II, III, IV e V.

Art. 23 - No exercício das suas funções, as pessoas abrangidas por este Código

devem em relação às situações de conflito de interesse:

I. Não intervir em qualquer ato ou matéria em que tiver interesse confli-

tante com o da FORLUZ, e nem sobre eles deliberar, cumprindo-lhes

cientificar seu superior hierárquico, ou, no caso de membros de órgãos
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estatutários ou colegiados, os seus respectivos presidentes, do impe-

dimento e da extensão do conflito de interesse. 

II. Não intervir, diretamente ou solicitar que outros colaboradores o

façam, em transações que de um lado figure o Administrador ou Pes-

soa Ligada a ele, e do outro a FORLUZ, qualquer que seja o conteúdo

do negócio.

III. Não contratar familiares dos Administradores, até terceiro grau de pa-

rentesco consanguíneo ou por afinidade, ou em conluio, ou solicitar

que outros colaboradores o façam.

IV. Não praticar atividade ou desempenhar função que possa prejudicar

seu trabalho na FORLUZ ou influenciar negativamente suas ações. 

V. Não desempenhar, direta ou indiretamente, atividade que, em razão

da sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou da

função.

VI. Não omitir a existência de eventual conflito de interesses ou de qual-

quer circunstância ou fato impeditivo de sua participação em deter-

minada situação na FORLUZ.

VII. Não adquirir, direta ou por interposta pessoa, bem, direito, valores mo-

biliários ou seus derivativos que saiba necessários à FORLUZ ou que

esta tencione adquirir.

VIII. Não tomar ou influenciar decisões que possam trazer vantagens para

si mesmo, familiares e/ou que prejudiquem os interesses da FORLUZ.

IX. Não aceitar ou solicitar qualquer tipo de vantagem, pagamento, comis-

são ou remuneração por operações realizadas em nome da FORLUZ,

proveniente de fornecedores, prestadores de serviços, intermediários

ou qualquer outro terceiro.

X. O Administrador não pode participar de qualquer transação em que,

de um lado, figurem Patrocinadoras ou Participantes responsáveis pela

indicação do Administrador e, do outro, a Fundação, qualquer que seja

o conteúdo do negócio.



XI. Não se valer, em benefício próprio ou de terceiros, de oportunidade de

negócios de que tenha conhecimento, em razão do exercício de suas

funções.

Parágrafo único: As infrações às condutas deste artigo são qualificadas con-

forme abaixo:

a) Grave: IV, V e VI.

b) Gravíssima: I, II, III, VII, VIII, IX, X e XI.

Art. 24 - No exercício das suas funções, as pessoas abrangidas por este Código

devem em relação ao recebimento de Presentes e Brindes:

I. É proibida a concessão ou recebimento de brindes, presentes ou hos-

pitalidades a funcionários públicos ou a iniciativa privada em desacordo

às diretrizes acerca de brindes e presentes da Fundação. Bem como

utilizar-se de cargo, emprego ou função, de facilidades, amizades, po-

sição e influências para obter favorecimento para si ou para outrem.

Parágrafo único: As infrações às condutas deste artigo são qualificadas con-

forme abaixo:

a) Grave: I.

Art. 25 - No exercício das suas funções, as pessoas abrangidas por este Código

devem em relação às operações financeiras:

I. Agir somente no interesse da FORLUZ. 

II. Manter, no exercício profissional, os interesses da FORLUZ sempre

acima dos de caráter pessoal. 

III. Zelar pela promoção de elevados padrões legais, éticos e morais na con-

dução das operações relativas às aplicações dos recursos da FORLUZ

e dos planos por ela administrados.

IV. Zelar para que as práticas de gestão dos investimentos não compro-

metam o meio ambiente ou a responsabilidade social das empresas

investidas.
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V. Zelar pela observância dos compromissos e diretrizes assumidos com

a adesão pela FORLUZ ao Pacto Global/PRI – Princípios para Investi-

mentos Responsáveis.

VI. Realizar atividades na área financeira segundo os Códigos Operacional

e de Ética específicos elaborados pela Anbima e BM&F Bovespa, aos

quais manifestou sua adesão.

VII. O Comitê de Investimentos da FORLUZ deve manter o controle sobre

o processo decisório, obedecendo aos critérios definidos na Política

de Investimentos e o enfoque técnico mais adequado. 

VIII. Os integrantes do Comitê de Investimentos da FORLUZ e demais em-

pregados em função relevante na área de investimentos, devem, ainda:

a) Zelar pela transparência em quaisquer negócios que envolvam, sob

quaisquer formas, títulos e valores mobiliários e seus derivativos. 

b) Manter visão estratégica, justa, íntegra e leal e conduta diligente,

prudente e adequada sobre os negócios e investimentos.

c) Encaminhar à área de Compliance, anualmente, a Declaração de Ren-

dimentos da Pessoa Física, do titular e do cônjuge.

d) Não receber condições diferenciadas das oferecidas no mercado,

para os casos de investimentos pessoais junto às operadoras que

atendam à FORLUZ.

e) Ser imediatamente comunicadas à área de Compliance, as alterações

relevantes em seu patrimônio, especialmente quando se tratar de: 

i. Atos de gestão patrimonial que envolvam: a) transferência de

bens a cônjuge, ascendente, descendente ou parente na linha

colateral; b) aquisição, direta ou indireta, de controle de empresa;

c) outras alterações significativas ou relevantes no valor ou na

natureza do patrimônio; 

ii. Atos de gestão de bens, cujo valor possa ser substancialmente

afetado por decisão ou informação da qual tenha prévio conhe-



cimento em razão do cargo ou função, inclusive investimentos

de renda variável ou em commodities, contratos futuros e moedas

para fim especulativo.

f) Ser imediatamente comunicada à área de Compliance participação su-

perior a 5% (cinco por cento) do capital de instituição financeira, ou

de empresa que negocie ou tenha contrato com a FORLUZ.

IX. As obrigações acima não excluem a possibilidade de que, a qualquer

tempo e por motivo por ela avaliado, a área de Compliance, venha so-

licitar informações de qualquer natureza que julgue necessárias a in-

tegrantes do Quadro Corporativo e Pessoas Ligadas. 

Parágrafo único: As infrações às condutas deste artigo são qualificadas con-

forme abaixo:

a) Grave: I e II.

b) Gravíssima: III, IV, V, VI, VII e VIII.

CAPÍTULO VI – COMITÊ DE CONDUTA E ÉTICA

Art. 26 - O Comitê de Conduta e Ética (“Comitê”), vinculado organicamente

ao Conselho Deliberativo, mas dotado institucionalmente de autonomia e in-

dependência, é o encarregado de orientar e aconselhar sobre a ética e as con-

dutas dos integrantes do Quadro Corporativo e Parceiros da FORLUZ, no

tratamento com as pessoas e com o patrimônio da FORLUZ e Patrocinadoras.

Art. 27 - O Comitê será composto de 5 (cinco) membros efetivos e igual nú-

mero de suplentes, nomeados pelo Conselho Deliberativo da Fundação, com

mandatos de 3 (três) anos, vedada a recondução, contando com a participação

de um membro da área de Compliance sem direito a voto. 

Parágrafo Primeiro - Os integrantes do Comitê serão obrigatoriamente Partici-

pantes e não farão jus, em nenhuma hipótese, a qualquer remuneração pelo

exercício do cargo. 
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Parágrafo Segundo - Serão observadas, na composição do Comitê, as regras

abaixo indicadas: 

a) 1 (um) membro e seu respectivo suplente serão indicados pelos Conse-

lheiros Deliberativos Representantes das Patrocinadoras; 

b) 1 (um) membro e seu respectivo suplente serão indicados pelos Conse-

lheiros Deliberativos Representantes dos Participantes; 

c) 1 (um) membro e seu respectivo suplente serão indicados pelo Conselho

Fiscal; 

d) 1 (um) membro e seu respectivo suplente serão indicados pela Patroci-

nadora-Fundadora; 

e) 1 (um) membro e seu respectivo suplente serão eleitos entre os Empre-

gados da Fundação. 

Parágrafo Terceiro - Dentre os membros indicados pelos Conselheiros Delibe-

rativos, Representantes dos Participantes, e Conselheiros Fiscais, pelo menos

um membro e seu respectivo suplente deverão ser da categoria de participantes

assistidos, visando preservar o princípio de representação de ativos e assistidos. 

Parágrafo Quarto - O Conselho Deliberativo designará, dentre os membros efe-

tivos, aquele que exercerá a Coordenação do Comitê e o respectivo substituto.

Art. 28 - O Comitê seguirá as normas e diretrizes expedidas pelo Conselho De-

liberativo, o inscrito em seu Regimento Interno e atenderá o disposto neste

Código de Conduta e Ética.

CAPÍTULO VII - RESPONSABILIDADES

Art. 29 - Os integrantes do Quadro Corporativo e Parceiros da FORLUZ serão

responsabilizados por ações ou omissões que, no exercício de seu cargo ou

função, causem prejuízos patrimoniais, morais ou de imagem à Fundação.

Art. 30 - A apuração de denúncias relacionadas ao descumprimento deste Có-

digo de Conduta e Ética por parte dos membros dos Órgãos Estatutários da



FORLUZ serão encaminhadas ao Conselho Deliberativo para avaliação da de-

núncia e de providências cabíveis, conforme previsão estatutária.

Art. 31 - A responsabilidade do Empregado e Parceiro da FORLUZ será apu-

rada, reconhecida e declarada pelo Comitê, mediante instauração de processo

disciplinar de responsabilidade.

Art. 32 - A decisão que reconhecer e declarar responsabilidade do Empregado

e Parceiro da FORLUZ por prejuízo causado à FORLUZ será, junto com o pro-

cesso disciplinar, enviada à Diretoria Executiva para que, juntamente com a

Consultoria Jurídica ou área de Recursos Humanos da FORLUZ, conforme o

caso, avalie e adote as medidas judiciais pertinentes.

Art. 33 - Os superiores hierárquicos não são responsáveis por infrações cometidas

por seus pares ou subordinados diretos e indiretos ou por prestadores de serviços

ou fornecedores sob sua gestão, exceto se forem com estes coniventes, omissos,

se negligenciarem a averiguação das infrações ou se, delas tomando conheci-

mento, deixarem de agir para impedir sua prática ou causar sua cessação.

Art. 34 - A violação de disposição deste Código sujeitará o infrator às seguintes

sanções: 

I. No caso de infração considerada leve, advertência ou censura ética.

II. No caso de infração considerada grave, suspensão por até 30 (trinta)

dias e perda de função de Cargo de Confiança, quando for o caso; e,

para os Parceiros que estiverem prestando serviços nas dependências

da FORLUZ, aplica-se o pedido de substituição ao seu empregador.

III. No caso de infração considerada gravíssima, demissão da FORLUZ

para os Empregados e pedido de exoneração para os membros de Ór-

gãos Estatutários; e pedido de substituição para os Parceiros que es-

tiverem prestando serviços nas dependências da Fundação, além do

reexame do contrato mantido entre a Fundação e a pessoa jurídica sua

empregadora.

Art. 35 - A infração às disposições deste Código que não estejam qualificadas
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entre leve, grave e gravíssima será considerada leve, mas, de acordo com im-

pacto material ou imaterial gerado, poderá ser enquadrada como grave ou gra-

víssima pelo Comitê.

Art. 36 - A reincidência na prática de uma infração grave pode, a critério do

Comitê e considerando as circunstâncias do caso concreto, ser tratada como

infração gravíssima.

Art. 37 - Na aplicação das sanções serão levados em consideração: 

I. A gravidade da infração; 

II. A boa-fé do infrator; 

III. A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; 

IV. O grau de lesão à Fundação; 

V. A reincidência.

Art. 38 - A sanção será aplicada pelo Diretor a que esteja subordinada a área

ou o setor do infrator, ou, em se tratando de Administrador ou de membro de

órgãos estatutários, pelo respectivo conselho.

Art. 39 - A Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo podem aplicar as pe-

nalidades legalmente previstas, incluindo as deste Código, aos seus subordi-

nados e Parceiros, sem a prévia manifestação do Comitê.

Art. 40 - A ausência de prejuízos passíveis de quantificação à FORLUZ, em de-

terminado caso concreto, não constitui circunstância suficiente para justificar

a não observância deste Código ou a não aplicação das sanções cabíveis.

CAPÍTULO VIII - CONSULTAS E PROCESSOS DISCIPLINARES

Art. 41 - Os procedimentos de consulta, recebimento e apuração de denúncia,

proposição e aplicação de sanções, bem como de expedição de instruções in-

terpretativas deste Código serão disciplinados no Regimento Interno do Comitê

de Conduta e Ética.



CAPÍTULO IX - CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Art. 42 - A FORLUZ mantém canais permanentes de comunicação, dedicados

à solução de dúvidas quanto à aplicação, orientação ou interpretação deste

Código, ao recebimento de consultas e denúncias de desvio de conduta ou de

indícios de desvio de conduta:

I. Portal da FORLUZ (www.forluz.org.br), redes sociais, e-mails, bem

como outros meios físicos ou digitais.

Art. 43 - A FORLUZ assume o compromisso de manter o anonimato do titular

da denúncia de boa-fé e protegê-lo de eventuais casos de retaliação.

CAPÍTULO X DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 44 - Os casos omissos deste Código serão resolvidos pelo Comitê de Con-

duta e Ética.

Art. 45 - Todo ato de posse em órgãos estatutários da FORLUZ ou em colegia-

dos a eles ligados, ou celebração de contrato de trabalho com Empregado ou

contrato de prestação ou fornecimento de bens e serviços, deverá ser acom-

panhado da prestação de compromisso solene, de acatamento e observância

das regras estabelecidas por este Código de Conduta e Ética e de todos os va-

lores éticos e morais que se apliquem à Fundação.
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GLOSSÁRIO

Administrador: membro (s) do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da

Diretoria Executiva da FORLUZ. 

Agente relevante: colegiado integrante dos Órgãos Estatutários ou o profissional

autônomo e independente com atividade capaz de influir diretamente na to-

mada de decisão da FORLUZ. 

Assistido: pessoa física que usufrui algum benefício previdenciário da FORLUZ,

inclusive seus beneficiários. 

Atuário: profissional técnico com formação em Ciências Atuariais, ou empresa

legalmente habilitados, especialista na avaliação de riscos nos segmentos de

seguros, previdência, saúde entre outros, com responsabilidade técnica pelos

planos de benefícios administrados pela FORLUZ.  

Auditor Independente: profissional ou empresa legalmente habilitada, respon-

sável por auditar a FORLUZ e expressar opinião sobre os balanços patrimo-

niais, demonstrações de resultados e fluxos financeiros elaborados sob a

responsabilidade da administração.

Cargos de Confiança: titulares de secretarias, assessorias, gerências e coorde-

nações, assistentes da Diretoria da Fundação e representantes em Conselhos

de Administração e Fiscal de empresas participadas pela FORLUZ. 

Cedido: pessoa física que mantenha relação trabalhista com uma Patrocina-

dora e esteja a serviço da FORLUZ. 

Código: Código de Conduta e Ética.

Comitê: Comitê de Conduta e Ética da FORLUZ. 

Compliance: função que visa garantir que as atividades da FORLUZ estejam

conforme as leis, regulamentos e normas, prevenindo riscos que possam afetar

a sua continuidade. 

Conflitos de interesses: relacionados a escolhas e decisões determinadas por

interesses pessoais (financeiros ou outros) em detrimento do interesse da Em-



presa; segundo o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa,

do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC: “Há conflito de in-

teresses quando alguém não é independente em relação à matéria em dis-

cussão e pode influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses distintos

daqueles da sociedade”

Conselho Deliberativo: órgão superior da estrutura organizacional, sendo o res-

ponsável pela definição das políticas gerais da administração e dos planos de

benefícios administrados da FORLUZ.  

Conselho Fiscal: órgão responsável pelo controle e fiscalização interna das ati-

vidades financeira e contábil da Fundação, pela apuração de eventuais irre-

gularidades e por sugerir medidas saneadoras. 

Convênio de Adesão: Instrumento por meio do qual as Patrocinadoras e a

FORLUZ pactuam suas obrigações e direitos para administração e execução

dos planos de benefícios. 

Consentimento: A concordância do titular quanto ao tratamento de seus dados

pessoais deverá ocorrer de forma livre, informada, inequívoca e para uma fi-

nalidade determinada. 

Derivativo: título financeiro cujo preço deriva do preço de mercado de outro

ativo real ou financeiro. 

Diretoria Executiva: órgão responsável pela administração geral da FORLUZ,

responsável por executar as políticas e diretrizes fundamentais definidas pelo

Conselho Deliberativo, elaborar normas necessárias a seu funcionamento, con-

trolar e fiscalizar as atividades de seus agentes e representantes. 

Empregado: pessoa física que mantenha relação trabalhista direta com a

FORLUZ. 

Estatuto: Estatuto da Fundação Forluminas de Seguridade Social – FORLUZ. 

Fornecedores/Prestadores de Serviço: pessoa física ou jurídica contratada pela

FORLUZ para fornecer bens ou serviços.

Fundação: Fundação Forluminas de Seguridade Social – FORLUZ. 
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Informações privilegiadas: informações de necessária confidencialidade que

podem influir, de modo ponderável, na tomada de decisão negocial. 

Infração: conduta que viole, isolada ou concomitantemente, este Código, o

Estatuto, as demais normas internas da FORLUZ e a legislação vigente. 

Interessado: Colaboradores da FORLUZ; participantes ativos e assistidos; Pa-

trocinadoras e Entidades representativas dos Participantes, através de seus

representantes legais. 

Investimentos Pessoais: aplicações em ativos mobiliários ou imobiliários, de

titularidade de Empregados e administrador. 

LGPD: é um novo conjunto de regras destinadas a dar aos cidadãos mais con-

trole sobre seus dados pessoais e pretende simplificar o ambiente regulatório

para as empresas, de forma que tanto os cidadãos como as empresas possam

se beneficiar plenamente da economia digital.

Órgãos Estatutários: o Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva e o Conselho

Fiscal da FORLUZ. 

Parceiros: pessoa física ou jurídica contratada pela FORLUZ para fornecer ser-

viços ou produtos, ou que atuem em nome da Fundação ou na defesa de seus

interesses.

Participantes: em conjunto, pessoas físicas inscritas em planos de benefícios

administrados pela Fundação, ativos e assistidos, inclusive seus beneficiários. 

Participante Ativo: pessoa física inscrita em plano de benefício administrado

pela Fundação e que ainda não está em gozo de benefício previdenciário.

Patrocinadoras: pessoas jurídicas que mantenham Convênio de Adesão com a

Fundação para oferecer planos de benefícios aos seus Empregados, nos ter-

mos da legislação vigente, inclusive as Instituidoras. 

Pessoa Ligada: (a) qualquer pessoa natural com quem o Empregado ou Admi-

nistrador tenha relação familiar, relação de dependência, de provedor ou re-

lação negocial habitual; (b) qualquer pessoa jurídica na qual o Empregado,

Administrador ou pessoa física a ele ligada, direta ou indiretamente, seja ti-



tular de participação superior a 5% (cinco por cento) do capital total, assim

como suas subsidiárias, controladoras, controladas e coligadas; (c) qualquer

pessoa jurídica na qual o Empregado, Administrador ou pessoa física a ele li-

gada, direta ou indiretamente, possua influência significativa em sua admi-

nistração, caracterizando-se como influência significativa o poder de participar

nas decisões sobre as políticas financeiras, comerciais e operacionais da pes-

soa jurídica; (d) qualquer pessoa que participe da administração de pessoa

jurídica que seja considerada Pessoa Ligada nos termos dos itens (b) e (c).  

Proselitismo: ação ou empenho de tentar converter uma ou várias pessoas em

prol de determinada causa.

Públicos Relevantes: pessoas ou grupos que têm ou reivindicam propriedade,

direitos ou interesses na Fundação e em suas atividades. 

Quadro Corporativo: em conjunto, os membros dos Órgãos Estatutários e os

membros dos colegiados a eles ligados, os titulares de Cargos de Confiança,

os empregados cedidos pela patrocinadora, estagiários e os Empregados da

FORLUZ.

Público Estratégico: É o termo que define as partes, pessoas físicas ou jurídica,

interessadas na atividade de uma organização em razão de afetarem ou serem

afetadas por essa atividade. 
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