
COMISSÃO ELEITORAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO

ELEIÇÕES PARA DUPLA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO
VIVA DE PREVIDÊNCIA 

 1. DO OBJETO

 A Comissão Eleitoral designada pela Resolução Nº 123/2019, do Conselho De-
liberativo da Fundação Viva de Previdência, para organizar o processo de eleição de 
membros do Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições e com fundamento no artigo 
35 da Lei Complementar Nº 109/2001, e em obediência ao Estatuto da Fundação Viva 
de Previdência e ao Regulamento Eleitoral, convoca os participantes e assistidos ins-
critos nos planos de previdência administrados pela Fundação para a eleição destina-
da ao preenchimento da seguinte vaga:

     01 (uma) vaga de conselheiro para o Conselho Fiscal e respectivo suplente. 

 1.1. Do mandato

O mandato da dupla eleita para o Conselho Fiscal será iniciado em 15 de dezembro de 
2020 e finalizado em 31 de agosto de 2023.

 2. DA INSCRIÇÃO E CANDIDATURA 

 2.1. Da inscrição das duplas

 a) Os candidatos da dupla, titular e suplente, deverão atender às condições 
de elegibilidade previstas neste Edital.

 b) A inscrição é facultada aos participantes e assistidos dos planos de pre-
vidência administrados pela Fundação, que reúnam os seguintes requisitos:

I. não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 
II. não ter sofrido penalidade administrativa por infração à legislação do 
mercado financeiro, da seguridade social, inclusive a de previdência comple-
mentar, ou como servidor público;
III. reputação ilibada e inexistência de restrição decorrente de processo ad-
ministrativo ou judicial movido pela Fundação; 
IV. ser participante, adimplente, inscrito há pelo menos 3 (três) anos em Pla-
no de Benefício Previdenciário administrado pela Fundação, ou assistido; 
V. satisfazer a todos os requisitos de qualificação e habilitação exigidos pe-
las normas de previdência complementar para o cargo pleiteado ou durante o 
exercício, de modo cumulativo; 
VI. não possuir, sob qualquer forma, demandas cujo objeto seja conflitante 
com a natureza, finalidade e princípios desta Fundação, bem como aos Planos 
de Benefícios Previdenciários por ela administrados, mesmo que na condição 
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de representado por entidades representativas de qualquer natureza; 
VII. não possuir contratos ou negócios de qualquer natureza com a Funda-
ção, salvo para usufruir benefícios e concessões colocados à disposição de 
todos os participantes e assistidos;  
VIII. não exercer ou ter parentes por consanguinidade ou afinidade até o 
terceiro grau que exerçam, cargos de diretores ou gerentes, sócios cotistas ou 
acionistas majoritários, empregados ou procuradores de sociedades simples 
ou empresariais que mantenham relações comerciais com a Fundação;
IX. não ser empregado da Fundação, ou não possuir vínculo encerrado 12 
(doze) meses antes da data prevista para a eleição, mesmo que sejam partici-
pantes ou assistidos de planos por ela administrados;
X. ter formação de nível superior; e
XI. ter experiência comprovada de no mínimo 2 (dois) anos, nos últimos 
5 (cinco) anos, em atividade de natureza financeira, administrativa, contábil, 
jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria.

c) ao assinar o Termo de Responsabilidade, os candidatos da dupla, titular 
e suplente, declaram satisfazer todos os requisitos listados no item 2.1, deven-
do os  incisos X e XI serem comprovados mediante entrega de documentação 
para posse, sujeitando-se à perda do mandato no caso de comprovação de 
falsidade ideológica, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal;

 d) os requisitos previstos no item 2.1, alínea b, são obrigatórios para inves-
tidura e permanência no exercício mandato de conselheiro;

 e) fica consignado que a perda de qualquer dos requisitos relacionados 
acima enseja imediata perda do mandato; 
 
 f) a dupla, formada por titular e suplente, candidata à vaga no Conselho 
Fiscal, deve ser composta por participantes e/ou assistidos do mesmo plano de previ-
dência;

 g)  é vedada a inscrição por meio de chapas;

 h)  a Fundação não arcará nos custos de campanha, envio de material 
impresso, cartazes, sendo competência da dupla;

 i) a inscrição das duplas terá início às 08 horas no dia 03 de novembro de 
2020, e se encerrará do prazo às 18 horas, do dia 11 de novembro de 2020, obser-
vando o horário de Brasília/DF;

 j) para inscrição, a dupla deverá preencher e assinar o Requerimento de 
Inscrição (Anexo I) com foto e currículo, conforme modelo disponibilizado e o Termo 
de Responsabilidade (Anexo II) disponíveis no portal da Fundação, os quais deverão 
ser enviados  autenticados e enviados digitalizados  à Comissão Eleitoral, por meio 
do endereço eletrônico – comissaoeleitoral@vivaprev.com.br; e
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 k) As comunicações entre os candidatos e a Comissão Eleitoral serão re-
alizadas pelo endereço eletrônico - comissaoeleitoral@vivaprev.com.br.

 2.2.  Da divulgação das inscrições, da impugnação ou da desistência de 
candidato

 a) A Comissão Eleitoral divulgará no dia 13 de novembro de 2020, por 
meio do Portal da Fundação, a relação das duplas que requereram inscrições para 
concorrerem ao cargo de Conselho Fiscal, por ordem de inscrição, considerando 
como critério o nome do candidato a titular e o respectivo suplente;

 b) A partir da data referida no item acima será concedido o prazo de 2 
(dois) dias, contados da data da divulgação dos nomes dos inscritos, para solicitação, 
por qualquer eleitor, de impugnação de inscrição, solicitação esta necessariamente 
motivada e comprovada, remetida à Fundação, sendo endereçada à Comissão Eleito-
ral, por e-mail, além de circunscrita ao cumprimento dos requisitos descritos item 2.1, 
alínea b e incisos deste Edital;

 c) Recebida a solicitação de impugnação, dentro do prazo previsto no item 
anterior, a Comissão Eleitoral a enviará ao candidato impugnado, que terá o prazo de 
1 (um) dia, contados a partir da data do recebimento da notificação, para apresentar 
recurso, remetendo a documentação a Comissão Eleitoral por meio eletrônico, indica-
do no item 2, inciso j, deste Edital;

 d) A Comissão Eleitoral decidirá, em instância única e definitiva, sobre o 
mérito do recurso contra a impugnação, e após o prazo de recurso, terá 1 (um) dia 
para analisar e divulgar o resultado das impugnações que lhe foram apresentadas, 
homologando a lista final das duplas inscritas e divulgando-a pelo Portal da Fundação 
no dia 19 de novembro de 2020; e

 e)  A partir da data de encerramento das inscrições das duplas, a desistên-
cia ou impugnação julgada procedente do candidato a titular ou do suplente exclui a 
candidatura das duplas, não sendo permitida substituição.

 3. DO PROCESSO DE VOTAÇÃO

 a) A votação será realizada via internet, por meio de serviço terceirizado, 
especializado em sistemas de votação online, nos dias 1º e 02 de dezembro de 2020, 
com início 00h01 (meia-noite e um minuto) e término às 23h59 (vinte e três horas e 
cinquenta e nove minutos), respectivamente, do primeiro e último dia de votação.  

 b)  As instruções para a votação via internet, serão divulgadas no portal da 
Fundação e por serviços de mensagens (SMS).

 c) No dia e horário previstos neste edital para o encerramento da eleição, 
a Comissão Eleitoral dará por concluída a fase de votação, retirando o sistema do ar.



COMISSÃO ELEITORAL

 d) Para o exercício do voto, o eleitor deverá acessar o portal da Fundação, 
www.vivaprev.com.br, durante o período estipulado.

 4. DA ELEIÇÃO E DOS ELEITORES

 a) A eleição ocorrerá em turno único, pelo voto direto e secreto dos parti-
cipantes e assistidos, sendo que cada eleitor poderá votar em apenas 1 (uma) dupla 
formada por titular e respectivo suplente para o Conselho Fiscal, independentemente 
de ser participante de mais de um plano de previdência ou do número de benefícios 
previdenciários que receba da Fundação. 

 b) São eleitores, todos os participantes e assistidos maiores de 18 (dezoi-
to) anos, inscritos nos planos de previdência administrados pela Fundação, há pelo 
menos 12 (meses) e adimplentes, comprovado até o último dia útil do mês imediata-
mente anterior ao da publicação do edital de convocação das eleições.

 5.  APURAÇÃO DOS VOTOS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

 5.1. Da Apuração dos Votos

 a) A apuração dos votos recebidos será realizada pelo próprio sistema de 
eleição, com início às 10h (dez horas), do dia seguinte ao de encerramento da vota-
ção;

 b) A Comissão Eleitoral divulgará os resultados finais em mapa geral de 
apuração, constando a relação de duplas e respectiva quantidade de votos recebidos 
e a classificação obtida. Apurando-se o resultado final da eleição, quando será lavra-
da a Ata Final de Apuração; e 

 c) Ocorrendo empate entre as duplas mais votadas para o Conselho Fis-
cal, será eleita a que tiver mais tempo de comprovada experiência profissional, ou 
maior número de especializações.

 5.2. Da divulgação dos resultados e encaminhamentos

 a) A Comissão concederá o prazo de 3 (três) dias para entrega da docu-
mentação por parte dos candidatos eleitos, titular e seu suplente, que comprove os 
requisitos referidos no item 2.1, b e incisos, bem como de outros exigidos para o pro-
cesso de investidura  e divulgará o resultado final da eleição no dia 14 de dezembro 
de 2020; e

 b) Encerrado o prazo referido no item acima, a Comissão Eleitoral enca-
minhará a documentação ao Conselho Deliberativo, com cópia à Diretoria Executiva 
da Fundação para que providencie a posse.
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 6. INVESTIDURA NO MANDATO 
 
 6.1. A investidura no mandato estará condicionada à apresentação da 
seguinte documentação:

 É condição necessária para o exercício do cargo de Conselheiro, o atendi-
mento a todas as exigências estabelecidas no Estatuto e na legislação vigente. Para 
investidura no mandato de membro do Conselho Fiscal é obrigatória a apresentação 
dos seguintes documentos: 

 I. cópia de documento de identidade que goze de fé pública, sendo aque-
les que possuam foto e sejam aceitos nacionalmente em substituição ao documento 
de Registro Geral (RG): 

 a) carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segu-
rança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Milita-
res; 
 b) carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(ordens, conselhos, etc); 

 c) passaporte brasileiro ainda válido; 

 d) certificado de reservista; 

 e) carteiras funcionais do Ministério Público e da Magistratura; 

 f) carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, que são 
aceitos como identidade; 

 g) carteira de trabalho; ou

 h) carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto, obedecido o 
período de validade). 

II. certidão de regularidade no CPF; 
III. comprovação de experiência profissional de, no mínimo, 2 (dois) anos, 
em atividade de natureza financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fisca-
lização, atuarial ou de auditoria;
IV. certificado de conclusão ou diploma de conclusão de ensino superior;
V. certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual, da 
Justiça Federal e do Departamento de Polícia Federal – DPF; e
VI. cópia do certificado emitido por instituição certificadora, caso o possua.

 7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 a) Para todos os efeitos são consideradas partes integrantes deste Edital 
de Convocação, os anexos, o Estatuto da Fundação Viva de Previdência, o Regula-
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mento Eleitoral, disponíveis no portal da Fundação Viva de Previdência, no endereço 
www.vivaprev.com.br;

 b) As comunicações ou notificações da Comissão Eleitoral às duplas se-
rão, preferencialmente, realizadas por e-mail, utilizando o endereço informado no 
requerimento de inscrição, sendo destas a responsabilidade por manter suas contas 
de correio eletrônico em condições de receber as mensagens; 

 c) Sem prejuízo do disposto no item anterior, compete aos candidatos 
acompanharem as divulgações de informes e dos resultados na área no portal da 
Fundação, destinado ao processo eleitoral; 

 d) Os casos omissos ou carentes de interpretação neste Edital serão defi-
nidos pelo Conselho Deliberativo, aplicando-se subsidiariamente o Estatuto da Fun-
dação Viva de Previdência, Resoluções do Conselho Deliberativo da Fundação Viva 
de Previdência Nº 01, de 24 de março de 2017 e Nº 125, de 19 de setembro de 2019, 
que aprovou o Regulamento do Processo Eleitoral principal e especial de membros 
do Conselho Fiscal da Fundação Viva de Previdência;

 e) Não havendo o registro de candidatura de pelo menos 1 (uma) dupla 
suplente para cada vaga, a Comissão Eleitoral procederá a uma nova convocação e 
estipulará novo cronograma eleitoral; e

 f) Acompanham este Edital os seguintes anexos:

Anexo I – Ficha de Inscrição; e
Anexo II – Termo de responsabilidade.
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Nome completo: 
Nome que deverá constar na votação: 
 
Dados Pessoais 

CPF: RG: 
Escolaridade: Data de nascimento: 
E-mail: 
Endereço residencial: 
 
Bairro: Cidade: UF: CEP: 

Telefone residencial: (   ) Telefone celular: (  )  
 

Dados do Plano/Participante 
Plano que é participante: 
 

1. Plano VIVAPREV (Pecúlio Facultativo)  (        )  
2. Plano VIVA EMPRESARIAL   (        ) 

Data de Adesão: 
 

Nome completo: 
Nome que deverá constar na votação: 
 
Dados Pessoais 

CPF: RG: 
Escolaridade: Data de nascimento: 
E-mail: 

 
 

FOTO Candidato titular 

Candidato suplente 

 
 

FOTO 

1Ficha de Inscrição para dupla de candidatos para o Conselho Fiscal - 
Eleição/2020 
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Endereço residencial: 
 
Bairro: Cidade: UF: CEP: 

Telefone residencial: (   ) Telefone celular: (  )  
 
 

Dados do Plano/Participante 
Plano que é participante: 
 

1. Plano VIVAPREV (Pecúlio Facultativo)  (        )  
2. Plano VIVA EMPRESARIAL   (        ) 

Data de Adesão: 
  

 
 
A dupla de candidatos para a vaga do Conselho Fiscal da Fundação Viva de Previdência. 
 
 
 
 

___________________, _____ de ____________ de 2020. 
 
 

_____________________________________________ 

                      Assinatura do candidato titular 

 

_____________________________________________ 

                      Assinatura do candidato suplente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¹. Compete ao candidato apresentar a foto e currículo no ato da inscrição. 
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Modelo de Currículo 
Candidato titular 

 
 
 
Nome:  
Formação:     
Experiências profissionais e qualificações:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regras para publicação: 
 
1) Texto máximo de 2.000 caracteres, incluídos os espaços entre as palavras;  
2) Fonte: Arial, corpo 12, normal, vedado o uso de negrito, itálico ou caixa alta (só letras maiúsculas); 
3) O texto enviado, a ser divulgado com a foto oficial de registro da candidatura, é de inteira responsabilidade 
do candidato e não terá nenhum ajuste da Fundação ou pela Comissão Eleitoral; e 
4) A Fundação Viva não terá nenhuma responsabilidade sobre eventual uso indevido do material divulgado, 
por usuários, nem sobre danos que venham a ser causados por seu conteúdo a terceiros. 
 
 



COMISSÃO ELEITORAL - ANEXO I
                                                                              

 
 

Modelo de Currículo 
Candidato suplente 

 
 
 
Nome:  
Formação:     
Experiências profissionais e qualificações:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regras para publicação: 
 
1) Texto máximo de 2.000 caracteres, incluídos os espaços entre as palavras;  
2) Fonte: Arial, corpo 12, normal, vedado o uso de negrito, itálico ou caixa alta (só letras maiúsculas); 
3) O texto enviado, a ser divulgado com a foto oficial de registro da candidatura, é de inteira responsabilidade 
do candidato e não terá nenhum ajuste da Fundação ou pela Comissão Eleitoral; e 
4) A Fundação Viva não terá nenhuma responsabilidade sobre eventual uso indevido do material divulgado, 
por usuários, nem sobre danos que venham a ser causados por seu conteúdo a terceiros. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE CANDIDATO TITULAR 

Eu,...................................................................................................................., devida-
mente qualificado(a) no Pedido de Inscrição para concorrer ao cargo de conselheiro do 
Conselho Fiscal da Fundação Viva de Previdência, DECLARO sob as penas da lei, em 
especial, o artigo 299¹ do Código Penal Brasileiro e demais disposições legais cíveis e 
criminais, que possuo todos os requisitos exigidos nos incisos I a XI, da alínea b, do item 
2.1 do Edital de Convocação publicado no dia 03 de novembro de 2020.

Declaro ter tomado conhecimento do Calendário Eleitoral, Edital de Convocação, Regula-
mento Eleitoral e quaisquer outros documentos de suporte ao processo eleitoral.

Declaro para os devidos fins que as informações ora prestadas correspondem à verdade 
e me responsabilizo por qualquer declaração indevida informada no presente documento. 

Declaro que recebi o requerimento e os documentos acima, e me comprometo a encami-
nhá-los a Comissão Eleitoral. 

Por ser verdade, assino o presente Termo de Responsabilidade em atendimento ao exi-
gido na alínea d, do item 2.1 do Edital de Convocação. 

_________________,_____de __________________de_____. 
Local e data.

____________________________________________
Assinatura do candidato titular

_________________________
¹Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de 
quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 
ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE CANDIDATO SUPLENTE

Eu,...................................................................................................................., devidamente 
qualificado(a) no Pedido de Inscrição para concorrer ao cargo de conselheiro do Conselho 
Fiscal da Fundação Viva de Previdência, DECLARO sob as penas da lei, em especial, o 
artigo 299¹ do Código Penal Brasileiro e demais disposições legais cíveis e criminais, que 
possuo todos os requisitos exigidos nos incisos I a XI, da alínea b, do item 2.1 do Edital de 
Convocação publicado no dia 03 de novembro de 2020.

Declaro ter tomado conhecimento do Calendário Eleitoral, Edital de Convocação, Regula-
mento Eleitoral e quaisquer outros documentos de suporte ao processo eleitoral.

Declaro para os devidos fins que as informações ora prestadas correspondem à verdade 
e me responsabilizo por qualquer declaração indevida informada no presente documento. 

Declaro que recebi o requerimento e os documentos acima, e me comprometo a encami-
nhá-los a Comissão Eleitoral. 

Por ser verdade, assino o presente Termo de Responsabilidade em atendimento ao exigido 
na alínea d, do item 2.1 do Edital de Convocação. 

_________________,_____de __________________de_____. 
Local e data.

____________________________________________
Assinatura do candidato suplente

_________________________
¹Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de qui-
nhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou 
alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.
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