
A Comissão Eleitoral da Enerprev - Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil, constituída 
conforme Ata de Reunião da Diretoria Executiva, datada de 25 de Março de 2022, no uso de suas atri-
buições regulamentares, convoca os Participantes e Assistidos dos planos de benefícios administrados 
pela Enerprev - Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil, a participarem da Eleição 2022, 
regida pelo Regimento Eleitoral aprovado pelo Conselho Deliberativo, por meio da Ata da 156ª Reunião 
Ordinária, realizada em 25/02/2022, pelo presente Edital de Convocação e pelos editais que vierem a 
ser publicados no portal www.enerprev.com.br no curso do processo eleitoral.

1. 1. O presente processo eleitoral é destinado à escolha dos representantes dos Participantes e As-
sistidos dos planos de benefícios administrados pela Enerprev - Previdência Complementar do Gru-
po Energias do Brasil, nos Conselhos Deliberativo e Fiscal que compõem a estrutura organizacional 
da Entidade, a saber:

(a) no Conselho Deliberativo: eleição de 2 (dois) membros titulares e seus respectivos suplentes, de-
finidos pela verificação dos 4 (quatro) candidatos que obtiverem o maior número de votos entre 
os Participantes e Assistidos, de modo que serão empossados como titulares os 2 (dois) candida-
tos que obtiverem o maior número de votos na eleição e designados, como suplentes, os 2 (dois) 
candidatos seguintes, que obtiverem a melhor colocação, classificados, respectivamente, como  
1o e 2o suplentes.

 No caso de ausência temporária, impedimento ou vacância de membro titular, a convocação 
de suplente dar-se-á pela ordem de classificação, ou seja, o 1º suplente será convocado para a 
substituição requerida e, na sua impossibilidade ou se já estiver exercendo funções de titular, 
assumirá o cargo, o 2o suplente.

(b) no Conselho Fiscal: eleição de 1 (um) membro titular e seu respectivo suplente para o cargo de 
representante dos Participantes e Assistidos, com mandato de 2 (dois) anos contados da respec-
tiva posse.

 A eleição do membro titular e seu respectivo suplente dar-se-á pela verificação dos 2 (dois) can-
didatos mais votados pelos Participantes e Assistidos, sendo empossado como titular o candida-
to que obtiver o maior número de votos e designado, como suplente, o segundo candidato mais 
votado na eleição.

2. A votação estará aberta no período compreendido entre as 08hs do dia 31 de maio de 2022 e as 17hs 
do dia 02 de junho de 2022 e será realizada exclusivamente, através do sistema eletrônico “Sistema 
EleiçãoNet”, a ser acessado por meio de senha pessoal e intransferível encaminhada aos Participan-
tes e Assistidos que estiverem habilitados a votar.

3. Estão habilitados a votar na Eleição de 2022 de que trata o presente Edital, todos os Participantes e 
Assistidos vinculados aos planos de benefícios administrados pela Enerprev – Previdência Comple-
mentar do Grupo Energias do Brasil, até 31/03/2022, desde que permaneçam nessa condição até a 
data definida para a votação.
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4. O voto é facultativo e secreto, não sendo possível à Enerprev – Previdência Complementar do Grupo 
Energias do Brasil, à Comissão Eleitoral, aos patrocinadores dos planos de benefícios administrados 
pela Enerprev – Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil, aos candidatos ou a quem 
quer que seja tomar conhecimento ou ter acesso ao conteúdo dos votos computados pelo sistema 
eletrônico através do qual se realizará a votação.

5. As inscrições dos candidatos serão aceitas entre as 08 horas do dia 12 de abril de 2022 e às 17hs do 
dia 28 de abril de 2022, na forma prevista no Regimento Eleitoral.

6. Somente será homologada a inscrição do candidato que preencha os seguintes requisitos mínimos 
exigidos para a posse no cargo de membro do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal:

 I. comprovada experiência de, no mínimo, três anos no exercício de atividades nas áreas financei-
ra, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, de atuária, de previdência 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, inclu-
sive da previdência complementar, ou como servidor público; 

 IV. reputação ilibada; 

 V. ser Participante ou Assistido de planos de benefícios administrados pela Enerprev;

 VI. estar em gozo de seus direitos estatutários;

 VII. ser maior de 21 (vinte e um) anos de idade; 

 VIII. não manter vínculo empregatício com a Enerprev; e

 IX. não estar em situação de conflito de interesses com o exercício das funções de Conselheiro, nos 
termos na legislação aplicável vigente.(1)

7. Para a candidatura, os candidatos deverão preencher as informações e anexar todos os documentos 
requeridos e que listados no “Sistema EleiçãoNet”, que será disponibilizado para tal fim, até a data e 
horário de encerramento das inscrições (item (5) acima).

Por meio do Termo de Responsabilidade, os candidatos declararão que satisfazem todos os requisi-
tos exigidos neste Regimento Eleitoral, no Estatuto Social e Código de Ética da Entidade e na legis-
lação aplicável.

Cada candidato poderá concorrer a apenas uma das vagas de representação nos Conselhos Delibera-
tivo e Fiscal.

8. Qualquer Participante ou Assistido poderá apresentar à Comissão Eleitoral impugnação escrita mo-
tivada e comprovada, desde que circunscrita ao atendimento dos requisitos previstos na legislação, 
no Estatuto Social da Enerprev, Código de Ética da Entidade e no Regimento Eleitoral. As impugna-
ções previstas no Regimento Eleitoral obedecerão aos prazos e ritual previstos no Cronograma do 
Processo Eleitoral.

(1) Lei Complementar 109/2001

 Art. 71. É vedado às entidades de previdência complementar realizar quaisquer operações comerciais e financeiras:

 I – com seus administradores, membros dos conselhos estatutários e respectivos cônjuges ou companheiros, e com seus parentes até o se-
gundo grau;

 II – com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso anterior, exceto no caso de participação de até cinco por cento como 
acionista de empresa de capital aberto; e

 III – tendo como contraparte, mesmo que indiretamente, pessoas físicas e jurídicas a elas ligadas, na forma definida pelo órgão regulador.

Parágrafo único.   A vedação deste artigo não se aplica ao patrocinador, aos participantes e aos assistidos, que, nessa condição, realizarem ope-
rações com a entidade de previdência complementar.
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