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RaizPrev – Entidade de Previdência Privada 

Regimento Interno aprovado pelo Conselho Deliberativo em 04/10/2021 

A Diretoria Executiva, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto, resolve expedir 
o presente Regimento Interno, o qual regulamentará o processo eleitoral para escolha 
dos representantes dos participantes e dos assistidos que comporão os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da RaizPrev – Entidade de Previdência Privada, doravante 
designada Entidade. 

Capítulo I – Das Disposições Preliminares 

Art. 1º Este Regimento contém as regras do processo de eleição dos representantes dos 
participantes e assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal pelo Corpo Social.  

Art. 2º Compete ao Conselho Deliberativo da Entidade aprovar este Regimento e suas 
alterações propostas pela Diretoria Executiva da Entidade. 

Art. 3º Para a implantação do processo eleitoral, a Entidade se valerá de todos os 
recursos disponíveis visando dar amplo conhecimento sobre a eleição a todos os 
participantes e assistidos dos Planos de Aposentadoria administrados pela Entidade. 

Art. 4º Todo processo eleitoral será realizado em conformidade com a Política de 
Proteção de Dados Pessoais da Entidade, observando a privacidade na utilização e 
tratamento de dados pessoais dos indicados. 

Capítulo II – Da Comissão Eleitoral 

Art. 5º A Comissão Eleitoral é o órgão responsável por observar o disposto neste 
Regimento Eleitoral então em vigor, bem como adotar todas as providências necessárias 
para a efetivação e a conclusão do processo eleitoral. 

Art. 6º A Comissão Eleitoral é nomeada pela Diretoria Executiva da Entidade e composta 
de 3 (três) integrantes, empregados da Entidade e das patrocinadoras dos Planos de 
Aposentadoria administrados pela Entidade. 

§ 1º Os integrantes da Comissão Eleitoral deverão ser nomeados pela Diretoria Executiva 
da Entidade antes do término do prazo dos mandatos dos representantes dos 
participantes e assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal a serem renovados. 

§ 2º Os integrantes da Comissão Eleitoral definirão entre si o seu Presidente. 

§ 3º Os integrantes da Comissão Eleitoral deverão ser participantes dos Planos de 
Aposentadoria administrados pela Entidade. 
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Art. 7º Os integrantes da Comissão Eleitoral não poderão ser indicados para compor o 
Corpo Social. 

Art. 8º Compete à Comissão Eleitoral: 

I elaborar o Edital de Convocação e disponibilizá-lo à Diretoria Executiva da 
Entidade para divulgação às patrocinadoras dos Planos de Aposentadoria, 
administrados pela Entidade; 

II receber a indicação das patrocinadoras para a composição do Corpo Social; 

III avaliar se os indicados preenchem os requisitos exigidos para o exercício do 
cargo de Conselheiro dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; 

IV comunicar as patrocinadoras sobre eventual omissão ou irregularidade na 
indicação de integrante do Corpo Social, concedendo-lhes prazo para 
regularização; 

V comunicar os indicados pelas patrocinadoras sua indicação para comporem 
o Corpo Social; 

VI convocar a reunião do Corpo Social para a eleição; 

VII participar da reunião do Corpo Social para a eleição; 

VIII comunicar a Diretoria Executiva da Entidade o resultado da eleição. 

Art. 9º Os integrantes da Comissão Eleitoral deverão manter sigilo dos dados pessoais 
aos quais tenham acesso em virtude do processo eleitoral, sendo vedada a utilização de 
tais informações para finalidades diversas à finalidade proposta neste Regimento. 

Art. 10 A Comissão Eleitoral será automaticamente dissolvida após a posse dos 
membros representantes dos participantes e assistidos nos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal. 

Capítulo III – Do Edital de Convocação 

Art. 11 O Edital de Convocação para a escolha dos membros do Corpo Social deverá 
conter, obrigatoriamente, os seguintes tópicos: 

I dia, horário e local da eleição; 

II prazo para indicação dos integrantes do Corpo Social; 

III requisitos para o exercício do cargo de Conselheiro dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Entidade; 
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IV duração do mandato; 

V forma da divulgação do resultado da eleição. 

Parágrafo único 

A divulgação do Edital de Convocação será realizada pela Diretoria Executiva da 
Entidade por meio do sitio eletrônico da Entidade e por e-mail preferencialmente, 
podendo ser utilizadas outras formas, tais como o correio. 

Capítulo IV – Do Eleitor 

Art. 12 São considerados eleitores os participantes e assistidos dos Planos de 
Aposentadoria administrados pela Entidade, em pleno gozo de suas prerrogativas, e que 
sejam integrantes do Corpo Social. 

Capítulo V – Da indicação dos integrantes do Corpo 

Social 

Art. 13 O Corpo Social será composto por participantes e assistidos dos Planos de 
Aposentadoria, administrados pela Entidade, indicados pelas patrocinadoras dos 
referidos Planos. 

§ 1º As patrocinadoras informarão à Comissão Eleitoral os integrantes do Corpo Social 
por escrito. 

§ 2º Os integrantes indicados pelas patrocinadoras deverão entregar uma declaração e 
os documentos de comprovação do preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 
14 do presente Regimento. 

Art. 14 Os integrantes do Corpo Social, dentre os quais serão escolhidos os 
representantes dos participantes e assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da 
Entidade, deverão atender, cumulativamente, para o exercício de mandato, os seguintes 
requisitos: 

I ter comprovada experiência, de no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de 
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, 
atuarial ou de auditoria; 

II não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 

III não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da 
seguridade social, inclusive de previdência complementar, ou como servidor 
público;  

IV ter formação de nível superior; e 
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V ter reputação ilibada. 

§ 1º Além dos requisitos previstos nos incisos I a V deste artigo, os indicados para 
comporem o Corpo Social deverão entregar à Comissão Eleitoral as seguintes 
declarações: 

I ciência e concordância de que a legislação aplicável exige que a maioria dos 
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal sejam certificados por 
instituição certificadora reconhecida pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar – Previc por prova de conhecimento na área de 
previdência complementar, assumindo também a responsabilidade pela 
manutenção da certificação; 

II ciência e concordância de que em caso de intervenção ou liquidação 
extrajudicial da Entidade, ficarão com todos os seus bens indisponíveis até a 
apuração e liquidação final de suas responsabilidades. 

§ 2º A experiência mencionada no inciso I do caput deste artigo poderá ser comprovada 
mediante exercício de atividade em patrocinadora ou empresa pertencente ao grupo 
econômico da mesma. 

§ 3º Os requisitos mencionados nos incisos II e III do caput deste artigo serão 
comprovados mediante declaração do próprio participante ou assistido, se de outra forma 
não decidir a Comissão Eleitoral. 

§ 4º Considera-se detentor de reputação ilibada o indivíduo que desfruta, no âmbito da 
sociedade, de reconhecida idoneidade moral. 

§ 5º Para análise do requisito de reputação ilibada serão considerados atos, situações 
ou circunstâncias incompatíveis com a natureza do cargo ou função a ser exercida nos 
termos da legislação vigente aplicável. 

Art. 15 No caso de omissão ou irregularidade na indicação, que possa ser suprida ou 
sanada, a Comissão Eleitoral comunicará as patrocinadoras dando-lhe o prazo de 24 
(vinte e quatro) horas para manifestação e/ou providências, contados da transmissão da 
referida comunicação. 

Art. 16 Apresentada a manifestação e/ou as providências de que trata o artigo 15, a 
Comissão Eleitoral comunicará os indicados pelas patrocinadoras sua indicação para 
comporem o Corpo Social e convocará para a reunião do Corpo Social para a eleição. 

Capítulo VI – Da Comunicação e da Propaganda 

Art. 17 A Entidade fará ampla divulgação deste Regimento e das instruções que baixar 
sobre os procedimentos eleitorais, bem como dos atos e das decisões da Comissão 
Eleitoral na execução das regras contidas neste Regimento. 
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Capítulo VII – Da Eleição e do Corpo Social 

Art. 18 A eleição dos representantes efetivos e suplentes dos participantes e assistidos 
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal será realizada a cada 3 (três) anos e se dará por 
meio do Corpo Social. 

Art. 19 As patrocinadoras dos Planos de Aposentadoria, administrados pela Entidade, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do Edital de Convocação, 
indicarão os participantes e assistidos que integrarão o Corpo Social. 

Art. 20 O Corpo Social será composto por, no mínimo, 9 (nove) integrantes indicados 
pelas patrocinadoras, dentre os quais 2 (dois) deverão ser participantes assistidos, sendo 
que 6 (seis) integrantes concorrerão a 2 (dois)  cargos de conselheiros no Conselho 
Deliberativo e 3 (três) integrantes concorrerão a 1 (um)  cargo de conselheiro no 
Conselho Fiscal . 

 

Art. 21 O Corpo Social elegerá, dentre os seus integrantes, os membros efetivos e 
suplentes que comporão os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade na condição de 
representantes dos participantes e assistidos, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados 
da indicação dos integrantes do referido órgão. 

§ 1º A eleição de que trata o caput deste artigo será convocada pela Comissão Eleitoral 
e seu resultado será tomado pela maioria simples dos votos da totalidade dos integrantes 
do Corpo Social. 

§ 2º A data, horário e local que se dará a reunião do Corpo Social para eleição constarão 
do Edital de Convocação divulgado às patrocinadoras para que, se desejarem, 
acompanhem a reunião. 

Art. 22 A convocação dos membros do Corpo Social para a eleição dos representantes 
efetivos e suplentes dos participantes e assistidos que irão compor os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal será feita, preferencialmente, por e-mail, podendo ser utilizadas 
outras formas, tais como o correio. 

Art. 23 O Corpo Social será dissolvido após a posse dos membros representantes dos 
participantes e assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, sendo mantido na 
Entidade o resultado da eleição para promover futuras substituições, se necessário, nos 
termos do artigo 30 deste Regimento. 

Capítulo VIII – Da Divulgação dos Resultados 

Art. 24 O material eleitoral, devidamente organizado, ficará sob a guarda e 
responsabilidade do Presidente da Comissão Eleitoral, devendo ser entregue à Diretoria 
Executiva da Entidade após o encerramento da apuração. 
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Art. 25 Efetuada a eleição dos membros efetivos e suplentes dos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal, representantes dos participantes e assistidos, a Comissão Eleitoral divulgará 
formalmente, por meio eletrônico, o resultado da eleição à Diretoria Executiva da 
Entidade. 

Parágrafo único 

A Comissão Eleitoral encaminhará à Diretoria Executiva da Entidade cópia da ata de 
reunião contendo o registro do resultado da eleição. 

Art. 26 A Diretoria Executiva da Entidade deverá divulgar aos participantes e assistidos 
dos Planos de Aposentadoria, administrados pela Entidade, o resultado do processo 
eleitoral de seus representantes nos Conselho Deliberativo e Fiscal. 

Capítulo IX – Da Indicação dos Representantes das 

Patrocinadoras 

Art. 27 Depois de divulgado o resultado da eleição para escolha dos representantes dos 
participantes e assistidos, as patrocinadoras indicarão os nomes de sua escolha para os 
cargos de conselheiros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade na condição de 
seus representantes. 

Parágrafo único 

A Diretoria Executiva da Entidade deverá verificar se os membros indicados de que trata 
o caput deste artigo preenchem os requisitos mínimos previstos na legislação vigente 
aplicável e no Estatuto da Entidade. 

Capítulo X – Do Mandato 

Art. 28 Os membros eleitos pelo Corpo Social tomarão posse, juntamente com os demais 
membros indicados pelas patrocinadoras, em sessão a ser designada pelo presidente do 
Conselho Deliberativo da Entidade. 

Art. 29 Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, eleitos na forma 
deste Regimento, terão o mandato de 3 (três) anos e se encerra no mês de novembro, 
sem prejuízo da possibilidade de reeleição. 

Art. 30 O conselheiro eleito que perder o vínculo empregatício com a patrocinadora e 
que não passar à condição de participante assistido ou que não optar por permanecer 
vinculado ao plano de aposentadoria perderá automaticamente o seu mandato. 

§ 1º Ocorrendo a hipótese prevista no caput, sendo o efetivo, o suplente passará a ser 
efetivo e tomará posse o candidato subsequente mais votado para o cargo de suplente 
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do respectivo Conselho, para cumprimento do restante do mandato em curso, e assim 
sucessivamente. 

§ 2º Esgotando-se a lista de candidatos antes de findo o prazo de mandato em curso e 
prejudicada a proporcionalidade definida entre membros representantes dos 
participantes e assistidos e membros representantes da patrocinadora, esta designará o 
substituto até o fim do mandato. 

Capítulo XI – Das Disposições Finais 

Art. 31 São documentos do processo eleitoral: 

I este Regimento Eleitoral Interno; 

II edital de convocação; 

III relação nominal dos integrantes indicados para o Corpo Social; 

IV comunicação aos integrantes indicados para o Corpo Social; 

V convocação para reunião do Corpo Social; 

VI relação nominal dos conselheiros eleitos. 

Art. 32 As dúvidas e os casos omissos suscitados no curso do processo eleitoral serão 
analisados à luz do Estatuto da Entidade das normas regulamentares e da legislação 
vigente aplicável. 

Art. 33 Proclamados os eleitos e após a posse dos membros representantes dos 
participantes e assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, os trabalhos do processo 
eleitoral serão tidos como concluídos, dissolvendo-se a Comissão Eleitoral. 

Art. 34 Caberá à Diretoria Executiva da Entidade suprir as lacunas e dirimir dúvidas 
surgidas na aplicação deste Regimento, bem como editar normas complementares 
aplicáveis a cada eleição, devidamente aprovadas pelo Conselho Deliberativo da 
Entidade. 

Art. 35 A Entidade deverá manter em arquivo a documentação do processo de eleição e 
indicação, conforme o caso, dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, inclusive 
a comprovação de que preenchem os requisitos mínimos previstos na legislação vigente 
aplicável e no Estatuto da Entidade. 

Art. 36 Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 
Deliberativo da Entidade. 


