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DE PARA JUSTIFICATIVA 

REGIUS – SOCIEDADE CIVIL DE 
PREVIDÊNCIA PRIVADA 

  

ESTATUTO   

TÍTULO I Manter  

DA SOCIEDADE E SEUS FINS Manter  

CAPÍTULO I Manter  

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, DURAÇÃO, 
SEDE E FORO. 

Manter  

Art. 1º. A REGIUS – SOCIEDADE CIVIL DE 
PREVIDÊNCIA PRIVADA, doravante designada 
REGIUS, entidade fechada de previdência 
complementar, devidamente autorizada a 
funcionar pelo órgão público competente, na 
forma da lei, é pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, de fins previdenciais, 
multipatrocinada e instituída, com autonomia 
administrativa e financeira, constituída pelo BRB 
– Banco de Brasília S/A, a seguir denominado 
Patrocinadora-Fundadora. 

Manter  

Art. 2º. A REGIUS reger-se-á pela legislação 
geral, pela legislação da Previdência e 

Manter  



 

REGIUS – SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
 

Página 

 

2/69 
Estatuto 

Legenda: Alterado – Inserido - Excluído  

Página  de 69 2 

DE PARA JUSTIFICATIVA 

Assistência Social, no que lhe for aplicável, pela 
legislação de regência das entidades fechadas 
de previdência complementar, pelo presente 
Estatuto, pelos Regulamentos dos Planos de 
Benefícios, devidamente homologados pelas 
respectivas Patrocinadoras e Instituidoras e 
aprovados pelo órgão público competente, por 
seus Regimentos Internos e pelos demais atos 
emanados dos órgãos competentes. 

§ 1º O presente Estatuto somente poderá ser 
modificado por decisão do Conselho Deliberativo 
da REGIUS, ficando as alterações sujeitas à 
homologação das Patrocinadoras e 
Instituidoras e à autorização do órgão público 
competente. 

Parágrafo Único. O presente Estatuto 
somente poderá ser modificado por decisão 
do Conselho Deliberativo da REGIUS, ficando 
as alterações sujeitas à homologação e 
autorização do órgão público competente. 

Alteração redacional para adequar norma atual. 
Inicialmente, com a redação trazida pela Resolução 
CNPC n. 34/2019 (revogada) ao artigo 5º, §1º, inciso 
II, alínea “d” da Resolução CGPC n. 8/2004 
(revogada), a exigência foi excluída, sendo que tal 
sistemática se manteve nas normas em vigência. 

§ 2º A instituição ou a adesão a planos de 
benefícios em execução, bem como suas 
alterações serão submetidas ao órgão público 
competente para aprovação, acompanhadas de 
manifestação favorável do ente responsável pela 
supervisão, coordenação e controle de cada 
Patrocinadora e Instituidora afeta ao processo. 

 

Excluído 

Matéria afeta à regulamentação normativa no âmbito 
dos órgãos reguladores e de fiscalização e alheia ao 
estatuto. Vedação expressa do parágrafo único do art. 
2º da Resolução CNPC n. 40/2021. Matéria com 
regulação expressa nos artigos 6º e 13 da Lei 
Complementar n. 109, regulamentados pelos artigos 
6º e 8º da Portaria PREVIC 324/2020.    

§ 3º A alteração no plano de benefícios que 
implique elevação da contribuição de 
Patrocinadora será objeto de prévia 
manifestação do órgão responsável pela 

 

Excluído 

Matéria afeta à regulamentação normativa no âmbito 
dos órgãos reguladores e de fiscalização e alheia ao 
estatuto. Vedação expressa do parágrafo único do art. 
2º da Resolução CNPC n. 40/2021. Matéria afeta à 
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supervisão, coordenação e controle de cada 
Patrocinadora. 

plano de benefícios com regulação expressa no artigo 
17 da Lei Complementar n. 109, regulamentado pelos 
artigos 9º da Resolução CNPC 40/2021 e §2º do 
artigo 9º da Portaria PREVIC 324/2020.    

Art. 3º. A natureza da REGIUS não poderá ser 
alterada, nem suprimidos os seus objetivos. 

Manter 

 

Art. 4º. O prazo de duração da REGIUS é 
indeterminado e esta somente poderá ser extinta 
por intermédio de instauração de regime de 
liquidação extrajudicial, na forma da lei. 

Manter 

 

Art. 5º. A REGIUS tem sede e foro na cidade de 
Brasília, Distrito Federal, podendo manter 
representações em outras localidades. 

Manter 

 

Art. 6º. A REGIUS tem por objetivo instituir e 
executar planos de benefícios de caráter 
previdenciário, acessíveis aos empregados e 
ex-empregados das Patrocinadoras e 
membros das Instituidoras, conforme 
disposto neste Estatuto, nos regulamentos 
dos respectivos planos e na legislação 
pertinente. 

Art. 6º. A REGIUS tem por objetivo instituir e 
executar planos de benefícios de caráter 
previdenciário, acessíveis aos empregados e 
ex-empregados das Patrocinadoras, seus 
respectivos familiares, membros e 
associados das Instituidoras e seus 
respectivos familiares conforme disposto 
neste Estatuto, nos regulamentos dos 
respectivos planos e na legislação pertinente. 

Ajuste redacional para fins de contemplar os 
familiares dos participantes vinculados aos 
patrocinadores e instituidores, visando já abarcar a 
possibilidade de instituição de plano setorial.  

§ 1º É vedada à REGIUS a prestação de 
quaisquer serviços que não estejam no âmbito 

Manter 
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de seu objeto. 

§ 2º A REGIUS poderá firmar contratos e 
convênios com entidades de direito público e 
privado, com a finalidade de atender seus 
objetivos, respeitada a legislação pertinente. 

Manter 

 

§ 3º Os planos de benefícios, com seus 
respectivos planos de custeio, serão 
individualizados por Patrocinadora e Instituidora 
ou grupo de Patrocinadoras e Instituidoras. 

Manter 

 

§4º Nenhum benefício previdenciário 
complementar poderá ser criado, majorado ou 
estendido pela REGIUS, sem a correspondente 
fonte de custeio total dos respectivos Planos de 
Benefícios. 

Manter 

 

TÍTULO II 
Manter 

 

DO QUADRO SOCIAL 
Manter 

 

CAPÍTULO I 
Manter 

 

DOS MEMBROS 
Manter 

 

Art. 7º. Os Planos de Benefícios administrados 
pela REGIUS têm as seguintes categorias de 
membros: 

Manter 
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I – Patrocinadoras; 
Manter 

 

II – Instituidoras; 
Manter 

 

III – Participantes; 
Manter 

 

IV – Beneficiários. 
Manter 

 

Art. 8º. São Patrocinadoras e Instituidoras dos 
Planos de Benefícios administrados pela 
REGIUS, a Patrocinadora-Fundadora, a 
própria REGIUS em relação aos seus 
empregados, e qualquer pessoa jurídica que, 
nos termos da legislação pertinente, vier a 
instituir e manter planos de benefícios para seus 
empregados ou associados, por meio de 
convênio de adesão. 

Manter 

 

§ 1º A formalização da condição de 
Patrocinadora e de Instituidora de um plano de 
benefícios dar-se-á mediante convênio de 
adesão a ser celebrado entre a Patrocinadora 
ou a Instituidora e a REGIUS, em relação a 
cada plano de benefícios por esta instituído e 
executado, mediante prévia autorização do 
órgão público competente. 

Manter 

 

§ 2º As Patrocinadoras e as Instituidoras 
Manter 
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assumirão integral responsabilidade pela 
manutenção dos planos de benefícios a elas 
vinculados, conforme previsto em seus 
respectivos regulamentos. 

§ 3º A REGIUS somente poderá ofertar aos 
associados das Instituidoras planos de 
benefícios na modalidade de contribuição 
definida. 

Manter 

 

§ 4º As Patrocinadoras e Instituidoras são 
responsáveis pela fiscalização sistemática das 
atividades da REGIUS, devendo os respectivos 
resultados serem encaminhados ao órgão 
público competente. 

§ 4º As Patrocinadoras e Instituidoras são 
responsáveis pela supervisão e fiscalização 
sistemática das atividades da REGIUS, 
respectivamente, no que se refere ao(s) 
plano(s) de benefícios por ela(s) 
patrocinado(s) ou instituído(s), devendo os 
respectivos resultados serem encaminhados 
ao órgão público competente. 

Estabelecer que a fiscalização pelos Patrocinadores e 
Instituidores é afeta aos planos de benefícios 
respectivamente aos convênios de adesão 
correspondente ao aderido e ao plano de gestão 
administrativa. Cabe à EFPC preservar os dados 
pessoais no fornecimento das informações aos 
patrocinadores e instuidores, na forma estabelecida 
nos §§ 1º e 2º do artigo 1º da Resolução CNPC n. 
32/2019, combinado com o §2º do artigo 41 da Lei 
Complementar 109. Obasrvados os princípios da 
finalidade e necessidade, não é crível o fornecimento 
de dados para a supervisão e fiscalização de 
patrocinador ou instituidor que não tenha relação 
jurídica com o respectivo planos de benefícios.  

§ 5° Haverá solidariedade entre as 
Patrocinadoras quando estas aderirem a um 
mesmo plano de benefícios e desde que 
expressamente determinado no convênio de 

Excluir 

Atendimento ao que determina o parágrafo único do 
artigo 2º da Resolução CNPC n. 40/2021. A  
solidariedade é matéria relacionada ao convênio de 
adesão. Portanto, é matéria estranha ao estatuto. 
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adesão. (Atendimento à exigência PREVIC) 

§ 6º É vedado o estabelecimento de 
solidariedade de direitos e obrigações entre 
Patrocinadoras e Instituidoras de planos de 
benefícios distintos operados pela REGIUS. 

§5º. É vedado o estabelecimento de 
solidariedade de direitos e obrigações entre 
Patrocinadoras e Instituidoras de planos de 
benefícios distintos operados pela REGIUS. 

Renumerado. 

§ 7º A entidade interessada em firmar convênio 
de adesão deverá requerer, por escrito, à 
Diretoria Executiva, sua inscrição em planos de 
benefícios administrados pela REGIUS, 
instruindo o pedido com informações 
indispensáveis à elaboração do plano, na forma 
da lei. 

Excluído 

A Resolução CNPC 29/2018, estabelece a 
possibilidade de destinação de recursos do Plano de 
Gestão Administrativa para despesas com 
“prospecção, elaboração, implantação e fomento de 
planos de previdência”, com o que a norma permite 
que o Fundo Administrativo tenha recursos destinados 
para a cobertura de despesas para a implantação e 
estudos para novos planos de benefícios (arts. 23 e 
24, III). 

Desta forma, a alteração visa ajustar à atual 
legislação, permitindo que a Entidade possa destinar 
recursos na forma regulamentar do Plano de Gestão 
Administrativa para novéis planos de benefícios e 
patrocínios. 

 

Ademais, a referida alteração visa dar conformidade 
ao que determina a Resolução CNPC n. 40/2021, art. 
2º, parágrafo único. 

§ 8º A adesão de Patrocinadoras e 
Instituidoras a plano(s) de benefícios será 
subordinada à realização de estudos econômico-
financeiros e técnico-atuariais que evidenciem 
ser conveniente o ingresso das mesmas. 

Excluído 

§ 9º Os custos decorrentes dos estudos técnicos 
para ingresso ou retirada de Patrocinadora e 
Instituidora serão cobertos pela pessoa jurídica 
interessada. 

Excluído 
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§ 10º Aprovado o pedido de inscrição pelo 
Conselho Deliberativo, a pessoa jurídica 
interessada firmará, com a REGIUS, o convênio 
de adesão, conforme legislação pertinente, que 
será encaminhado à aprovação do órgão público 
competente. 

§ 6º Aprovado o pedido de inscrição pelo 
Conselho Deliberativo, a pessoa jurídica 
interessada firmará, com a REGIUS, o convênio 
de adesão, conforme legislação pertinente, que 
será encaminhado à aprovação do órgão público 
competente. 

Renumerado. 

§ 11º No convênio de adesão, a Patrocinadora 
e a Instituidora se comprometerão a: 

Excluir Atendimento ao que determina o parágrafo único do 
artigo 2º da Resolução CNPC n. 40/2021. São 
obrigações relacionadas ao convênio de adesão. 
Portanto, é matéria estranha ao estatuto. 
(Atendimento à exigência PREVIC) 

I – acatar as determinações constantes deste 
Estatuto e do Regulamento do Plano de 
Benefícios ao qual vier a aderir; 

Excluir 

 

II – arcar com as despesas de dotação inicial e 
mensal, referentes ao estudo atuarial efetuado 
por técnicos indicados pela REGIUS, quando for 
o caso; 

Excluir 

 

§ 12º As demais condições de inscrição das 
Patrocinadoras e Instituidoras serão fixadas 
nos respectivos convênios de adesão 

§ 7º As demais condições de inscrição das 
Patrocinadoras e Instituidoras serão fixadas 
nos respectivos convênios de adesão 

Renumerado. 

§ 13º A retirada de Patrocinadora e Instituidora 
de Planos de Benefícios administrados pela 

§ 8º A retirada de Patrocinadora e Instituidora 
de Planos de Benefícios administrados pela 

Renumerado. 
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REGIUS, observadas as disposições da 
legislação pertinente, deste Estatuto, do 
Regulamento do Plano de Benefícios a ela 
aplicável e do convênio de adesão, dar-se-á: 

REGIUS, observadas as disposições da 
legislação pertinente, deste Estatuto, do 
Regulamento do Plano de Benefícios a ela 
aplicável e do convênio de adesão, dar-se-á: 

I – a requerimento da Patrocinadora ou 
Instituidora; 

Manter 

 

II – pela extinção da Patrocinadora, inclusive 
por meio de cisão, fusão ou incorporação, caso 
não haja sucessora que venha ratificar o 
convênio de adesão, ou extinção da 
Instituidora; 

Manter 

 

III – por recomendação da Diretoria Executiva ao 
Conselho Deliberativo, em decorrência de 
descumprimento por parte da Patrocinadora ou 
Instituidora de suas obrigações para com a 
REGIUS e plano de benefícios ao qual esteja 
vinculada; 

Manter 

 

IV – desde que a Patrocinadora ou Instituidora 
se obrigue ao cumprimento integral dos 
compromissos assumidos para com o plano de 
benefícios e outras obrigações legais; 

Manter 

 

V – desde que não exista pendência junto aos 
órgãos públicos competentes; 

Manter 
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VI – desde que o plano de benefícios se 
encontre em situação de solvência atuarial e 
liquidez financeira com relação às obrigações 
resultantes do processo de retirada, atestada 
pelo atuário responsável pelo acompanhamento 
do plano de benefícios. 

Manter 

 

Art. 9º. São Participantes, para efeitos deste 
Estatuto: 

Manter 

 

I – participante ativo, aquele que aderir, na forma 
prevista no respectivo regulamento, a um dos 
planos de benefícios administrados pela 
REGIUS e que permanecer a ele filiado; 

Manter 

 

II – participante assistido, aquele que estiver em 
gozo de benefício de prestação continuada 
prevista no respectivo regulamento. 

Manter 

 

Parágrafo Único. A REGIUS deverá entregar a 
cada Participante, por ocasião de sua inscrição, 
certificado de participante, cópia deste Estatuto, 
do Regulamento do Plano de Benefícios a ele 
aplicável e respectivo material explicativo, bem 
como todas as alterações posteriores desses 
instrumentos. 

Parágrafo Único. A REGIUS disponibilizará a 
cada Participante, por ocasião de sua 
inscrição, o certificado de participante, este 
Estatuto, o Regulamento do Plano de 
Benefícios a ele aplicável e o respectivo 
material explicativo. 

Ajuste redacional a fim de simplificar a redação, 
visando possibilitar a disponibilização dos documentos 
por meio eletrônico, para fins de cumprimento do 
artigo 10, §1º, da LC 109,  

Art. 10. São Beneficiários os dependentes dos 
Manter 
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Participantes, classificados como tais pelos 
Regulamentos dos Planos de Benefícios a eles 
aplicáveis. 

TÍTULO III 
Manter 

 

DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS 
Manter 

 

Art. 11. São Órgãos Estatutários da REGIUS: 
Manter 

 

I – o Conselho Deliberativo; 
Manter 

 

II – a Diretoria Executiva; 
Manter 

 

III – o Conselho Fiscal. 
Manter 

 

 §1º. O funcionamento, a organização, os 
deveres e a atuação dos Órgãos Estatutários 
reger-se-ão com base nos princícios e regras 
dispostas neste Estatuto e na legislação 
pertinente, regulamentadas por disposições 
estabelecidas em Regimento Interno.  

Inserção de dispositivo para fins de conformidade com 
a Resolução CNPC n. 35/2019  e 40/21 (atendimento 
à exigência PREVIC). 

 
§2º. O Conselho Deliberativo e o Conselho 
Fiscal terão renovação de metade dos seus 
membros a cada dois anos, observados os 
prazos dos mandatos definidos neste 
Estatuto. 

Inserção de dispositivo para fins de conformidade com 
o art. 4º da Resolução CNPC n. 35/2019. 
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Art. 12. Os membros dos Conselhos, seus 
cônjuges, parentes até terceiro grau, inclusive, 
dos cônjuges, não poderão participar dos demais 
órgãos estatutários da REGIUS. 

Manter 

 

Art. 13. Está impedido de participar dos 
conselhos da REGIUS o ex-integrante de 
Diretoria da REGIUS que não houver obtido 
aprovação das contas referentes ao período de 
seu mandato. 

Manter 

 

 Art. 14. São requisitos para o exercício de 
cargo nos Órgãos Estatutários da REGIUS: 

Estabelecimento dos mesmos requisitos para o 
exercício das funções perante os Órgãos Estatutários, 
a fim de que os seus integrantes detenham a mesma 
qualificação técnica – formação em nível superior, 
certificação profissional e prazos de vinculação aos 
planos de benefícios, bem como experiência 
profissional, para fins de conformidade com a 
Resolução CNPC Nº 39/2021. 

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

 

 II – não ter sofrido condenação criminal 
transitada em julgado; 
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 III – não ter sofrido penalidade administrativa 
por infração à legislação da Seguridade 
Social, inclusive da previdência 
complementar, do mercado de capitais, do 
sistema  financeiro ou como servidor público; 

Ajuste devido as orientações da ABRAPP para 
obtebção do selo de governança CTA-AUT-010/22, 
datada de 23 de março de 2022. 

 IV – ser Participante dos Planos de 
Benefícios administrados pela REGIUS há, no 
mínimo, 5 (cinco) anos; 

 

 V – ter formação de nível superior;  

 VI – ter certificação profissional de 
instituições certificadoras reconhecidas pelo 
órgão fiscalizador observando os prazos 
legais; e 

 

 VII – ter reputação ilibada.  

 §1º Para a posse no cargo de membro da 
Diretoria Executiva, será também exigida 
residência no Brasil. 

Atendimento ao que determina o art. 2º, parágrafo 
primeiro, da Resolução CNPC Nº 39/2021. 

 §2º. Os procedimentos para atendimento e 
observância dos requisitos e metodologia e 
critérios de seleção para o exercício dos 
mandatos nos Órgão Estatutários serão 
regulamentados em Regimento Interno . 

Atendimento ao que dispõem os parágrafos únicos 
dos artigos 4º e 5º da Resolução CNPC n. 35/2019. 
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 § 3º O não atendimento a qualquer dos 
requisitos no curso do mandato, importará no 
afastamento imediato do exercício das 
funções, até que se restabeleça o 
cumprimento do requisito. 

 

Art. 14. Os membros dos órgãos estatutários 
referidos não respondem pelas obrigações 
contraídas pela REGIUS em virtude de ato 
regular de gestão e de fiscalização, 
respondendo, porém, sob o aspecto 
administrativo, civil e penal, pelos prejuízos que 
causarem em virtude de violação ou 
descumprimento deste Estatuto, dos 
Regulamentos dos Planos de Benefícios e das 
normas legais pertinentes. 

Art. 15. Os membros dos órgãos estatutários 
referidos não respondem pelas obrigações 
contraídas pela REGIUS em virtude de ato 
regular de gestão e de fiscalização, 
respondendo, porém, sob o aspecto 
administrativo, civil e penal, pelos prejuízos que 
causarem em virtude de violação ou 
descumprimento deste Estatuto, dos 
Regulamentos dos Planos de Benefícios e das 
normas legais pertinentes. 

Renumerado. 

Art. 15. As resoluções dos Órgãos Estatutários 
serão consignadas em atas e tomadas por 
maioria simples de votos dos seus membros 
presentes à reunião, cabendo ao presidente de 
cada órgão, além do voto comum, o de 
qualidade em caso de empate, sendo 
assegurada a declaração de voto e o registro em 
ata do voto vencido. 

Art. 16. As resoluções dos Órgãos Estatutários 
serão consignadas em atas e tomadas por 
maioria simples de votos dos seus membros 
presentes à reunião, cabendo ao presidente de 
cada órgão, além do voto comum, o de 
qualidade em caso de empate, sendo 
assegurada a declaração de voto e o registro em 
ata do voto vencido.  

Renumerado. 

Art. 16. Os membros dos Órgãos Estatutários 
permanecerão em pleno exercício dos seus 

Art. 17. Os membros dos Órgãos Estatutários 
permanecerão em pleno exercício dos seus 

Renumerado. 
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cargos até a posse de seus sucessores. cargos até a posse de seus sucessores. 
 

Art. 17. A investidura nos cargos de membros 
dos Órgãos Estatutários se dará mediante termo 
de posse subscrito pelos empossandos e pelo 
presidente do Conselho Deliberativo e o termo 
de posse deste, pelo seu antecessor. 

Art. 18. A investidura nos cargos de membros 
dos Órgãos Estatutários se dará mediante termo 
de posse subscrito pelos empossandos e pelo 
presidente do Conselho Deliberativo e o termo 
de posse deste, pelo seu antecessor. 

Renumerado. 

Art. 18. O Regulamento Eleitoral disporá sobre 
os procedimentos para eleição de membros do 
Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da 
Diretoria Executiva, que serão conduzidos por 
comissão eleitoral constituída paritariamente de 
Participantes Ativos e Participantes Assistidos 
dos Planos de Benefícios administrados pela 
REGIUS, nomeada pelo Conselho Deliberativo e 
presidida por representante da Patrocinadora-
Fundadora. 

Art. 19. O Regulamento Eleitoral disporá sobre 
os procedimentos para eleição de membros do 
Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da 
Diretoria Executiva, que serão conduzidos por 
comissão eleitoral constituída paritariamente de 
Participantes Ativos e Participantes Assistidos 
dos Planos de Benefícios administrados pela 
REGIUS, nomeada pelo Conselho Deliberativo e 
presidida por representante da Patrocinadora-
Fundadora. 

Renumerado. 

§ 1º Exercerão o direito de voto, na qualidade de 
eleitores, todos os Participantes dos Planos de 
Benefícios administrados pela REGIUS. 

Manter 

 

§ 2º Poderão concorrer aos cargos de membro 
dos órgãos estatutários da REGIUS, mediante 
prévia inscrição, os Participantes que 
preencham os requisitos mínimos estabelecidos 
neste Estatuto. 

Manter 
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§ 3º A comissão eleitoral instalará o processo de 
apuração após o término das eleições, em local 
público, de forma que os candidatos e os 
eleitores possam dele tomar conhecimento e 
participar 

Manter 

 

§ 4º Ocorrendo incidentes que venham a 
prejudicar a renovação dos membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria 
Executiva na forma prevista em lei, o novo 
membro terá o seu mandato limitado à 
coincidência da realização de novas eleições ou 
indicações para tal fim 

Manter 

 

   
Manter 

 

CAPÍTULO I 
Manter 

 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 
Manter 

 

Art. 19. O Conselho Deliberativo é o órgão 
máximo, responsável pela definição da política 
geral de administração da REGIUS e de seus 
planos de benefícios e sua ação se exercerá 
pelo estabelecimento de diretrizes fundamentais 
e orientações gerais de organização, operação e 
administração. 

Art. 20. O Conselho Deliberativo é o órgão 
máximo, responsável pela definição da política 
geral de administração da REGIUS e de seus 
planos de benefícios e sua ação se exercerá 
pelo estabelecimento de diretrizes fundamentais 
e orientações gerais de organização, operação e 
administração. 

Renumerado. 
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Art. 20. O Conselho Deliberativo será 
constituído, de forma paritária, por 6 (seis) 
membros efetivos e igual número de suplentes, 
todos Participantes dos Planos de Benefícios 
administrados pela REGIUS, sendo: 

Art. 21. O Conselho Deliberativo será 
constituído, de forma paritária, por 4 (quatro) 
membros efetivos e igual número de suplentes, 
todos Participantes dos Planos de Benefícios 
administrados pela REGIUS, sendo: 

Renumerado. 

Visando a redução do custo administrativo, a Diretoria 
Executiva proprõe a redução do quantitativo de 
membros do conselho deliberativo. 

I – 3 (três) membros efetivos dentre 
Participantes Ativos e Assistidos e igual 
número de suplentes escolhidos em eleição 
direta pelos Participantes Ativos e Assistidos; 

I – 2 (dois) membros efetivos dentre 
Participantes Ativos e Assistidos e igual 
número de suplentes escolhidos em eleição 
direta pelos Participantes Ativos e 
Assistidos; 

Ajuste redacional para dar conformidade à redução 
dos membros que integram o colegiado. 

II – 3 (três) membros efetivos e igual número de 
suplentes designados pelas Patrocinadoras ou 
Instituidoras dentre seus empregados, 
Participantes Ativos dos Planos de Benefícios 
administrados pela REGIUS; 

II – 2 (dois) membros efetivos e igual número 
de suplentes designados pelas 
Patrocinadoras ou Instituidoras, desde que 
dentre os Participantes Ativos e Assistidos 
dos Planos de Benefícios administrados pela 
REGIUS. 

Ajuste redacional para dar conformidade à redução 
dos membros que integram o colegiado e permitir que 
a representação da Patrocinadora possa se dar dentre 
todos os Participantes. 

A medida visa a melhoria na Governança Corporativa 
na medida em que permite acesso ao Conselho 
Deliberativo de Participantes com maior experiência 
profissional. 

 Parágrafo Único. A escolha dos 
representantes dos Patrocinadores ou 
Instituidores de que trata o inciso II do caput 
considerará aqueles que contarem com maior 
número de participantes e aqueles que 
tiverem o maior volume financeiro de 

Formato de escolha a ser definido em regimento 
interno  na forma do parágrafo único  do art. 4º da 
Resolução n. 35/2019. (atendimento à exigência 
PREVIC) 
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recursos garantidores em planos de 
benefícios previdenciários, na forma prevista 
no Regimento Interno. 

Art. 21. A indicação e eleição ocorrerão 
mediante os seguintes critérios. 

Excluído 

Matéria afeta ao Regimento Interno, em conformidade 
com o artigo 4º Parágrafo Único da Resolução n. 
35/2019. 

I – 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente 
designados pela Patrocinadora-Fundadora; 

Excluído 

 

II – 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente 
designados pela Patrocinadora ou Instituidora 
que apresente maior número de Participantes 
vinculados aos Planos de Benefícios 
administrados pela REGIUS; 

Excluído 

 

III – 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente 
designados pela Patrocinadora, cujo plano de 
benefícios apresente maior montante 
patrimonial; 

Excluído 

 

IV – 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente 
eleitos dentre os Participantes Ativos 
vinculados aos Planos de Benefícios 
administrados pela REGIUS; 

Excluído 

 

V – 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente 
eleitos dentre os Participantes Assistidos 

Excluído 
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vinculados aos Planos de Benefícios 
administrados pela REGIUS; 

VI – 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente 
eleitos dentre os Participantes Ativos e 
Participantes Assistidos vinculados aos Planos 
de Benefícios administrados pela REGIUS; 

Excluído 

 

Art. 22. São requisitos para o exercício de cargo 
no Conselho Deliberativo: 

Excluído 

Os requisitos constam do artigo 14 inserto supra, 
enquanto requisitos gerais para o exercício das 
funções nos Órgãos Estatutários. 

I – ter comprovada experiência no exercício de 
atividades na área financeira, administrativa, 
contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de 
auditoria; 

Excluído 

 

II – não ter sofrido condenação criminal 
transitada em julgado; 

Excluído 

 

III – não ter sofrido penalidade administrativa por 
infração à legislação da Seguridade Social, 
inclusive da previdência complementar ou como 
servidor público; 

Excluído 

 

IV – ser Participante dos Planos de Benefícios 
administrados pela REGIUS há, no mínimo, 5 
(cinco) anos. 

Excluído 
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Parágrafo Único. Além dos requisitos 
estabelecidos nos incisos deste artigo, o 
Conselho Deliberativo poderá fixar outras 
exigências para investidura nos cargos, desde 
que previstas na legislação de regência da 
Previdência Complementar. 

Excluído 

 

Art. 23. O mandato dos membros do Conselho 
Deliberativo é de 4 (quatro) anos, contados da 
data da posse, permitida uma recondução. 

Art. 22. O mandato dos membros do Conselho 
Deliberativo é de 4 (quatro) anos, contados da 
data da posse, permitida uma recondução. 

Renumerado. 

 Parágrafo Único: Considera-se legislatura o 
período de 4 (quatro) anos consecutivos, com 
encerramento em junho do ano findo no 
respectivo termo de posse, observando a 
renovação dos membros do Conselho 
Deliberativo a cada 2 (dois) anos. 

Atendimento à exigência PREVIC. 

Parágrafo Único. Os membros do Conselho 
Deliberativo somente perderão o mandato em 
virtude de renúncia, de condenação judicial 
transitada em julgado ou penalidade decorrente 
de processo administrativo disciplinar. 

Excluído Previsão expressa no § 4º do artigo 14. 

Art. 24 A presidência do Conselho Deliberativo 
caberá a um dos membros indicados pela 
Patrocinadora-Fundadora, por eles escolhidos. 

Art. 23 A presidência do Conselho Deliberativo 
será designada pelos membros indicados pelos 
Patrocinadores e Instituidores. 

Renumerado. 

Ajuste redacional para adequação a conformidade ao 
artigo 3º da Resolução CNPC n. 35/2019. 
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Parágrafo Único. Em caso de afastamento, 
ausência, impedimento temporário, renúncia ou 
vacância do cargo, deverá ser substituído por um 
dos demais membros designados pela 
Patrocinadora-Fundadora, por eles escolhidos. 

Excluído 

Matéria afeta ao Regimento Interno. 

Art. 25 Caberá ao presidente do Conselho 
Deliberativo ou ao seu substituto, se for o caso, a 
convocação de suplente, por motivo de 
afastamento, de ausência ou impedimento 
temporário de membro efetivo do referido 
Conselho e, pelo restante do prazo do mandato, 
se ocorrer renúncia ou vacância do cargo. 

Excluído 

Matéria afeta ao Regimento Interno. 

Art. 26. Compete ao Conselho Deliberativo 
decidir sobre as seguintes matérias: 

Art. 24. Compete ao Conselho Deliberativo 
decidir sobre as seguintes matérias: 

Renumerado. 

I – política geral de administração da REGIUS e 
de seus planos de benefícios; 

Manter 

 

II – alteração deste Estatuto a ser submetida, 
posteriormente, à aprovação das 
Patrocinadoras ou Instituidoras e do órgão 
público competente; 

Manter 

 

III – aprovação de normas regimentais internas 
da REGIUS e suas alterações; 

Manter 
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IV – aprovação anual dos planos de custeio dos 
planos de benefícios administrados e do plano 
de gestão administrativa, a serem submetidos, 
posteriormente, às respectivas Patrocinadoras 
e Instituidoras; 

IV – aprovação anual dos planos de custeio 
dos planos de benefícios e do plano de 
gestão administrativa. 

O envio do plano de custeio para as patrocinadoras e 
instituidoras obedece a normas do órgão regulador, 
pelo que dispensável a menção no âmbito do estatuto.  

V – alteração do regulamento dos planos de 
benefícios, implantação de novos planos ou 
extinção dos vigentes, a ser submetida à 
aprovação das Patrocinadoras ou Instituidoras 
afetas ao processo e do órgão público 
competente; 

Manter 

 

VI – entrada ou retirada de Patrocinadora e/ou 
Instituidora, observados os requisitos 
estipulados na legislação de regência, a ser 
submetida à aprovação das Patrocinadoras 
e/ou Instituidoras afetas ao processo e ao 
órgão público competente; 

Manter 

 

VII – gestão de investimentos e suas respectivas 
políticas, bem como do orçamento-programa e 
das diretrizes para suas eventuais alterações; 

VII – gestão de investimentos e suas 
respectivas políticas, bem como do 
orçamento e das diretrizes para suas 
eventuais alterações; 

Ajuste redacional, sem alteração de conteúdo. 

VIII – autorização de investimentos que 
envolvam valores iguais ou superiores a 5% 
(cinco por cento) dos recursos garantidores de 

Manter 
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cada plano de benefícios; 

IX – autorização de desinvestimentos que 
envolvam valores iguais ou superiores a 5% 
(cinco por cento) dos recursos garantidores de 
cada plano de benefícios, exceto quando este 
ocorrer no prazo pré-estabelecido para o seu 
resgate. 

Manter 

 

X – aquisição, construção e alienação de bens 
imóveis pertencentes à REGIUS ou ao 
patrimônio dos planos de benefícios, bem assim 
a constituição de ônus ou direitos reais sobre 
eles; 

X – alienação de bens imóveis pertencentes à 
REGIUS ou ao patrimônio dos planos de 
benefícios, bem assim a constituição de ônus 
ou direitos reais sobre eles; 

Ajuste redacional para adequação à vedação 
constante dos artigos 36, inciso XIII e 37 § 5º, da 
Resolução CMN 4.661/2018 (com mesma disposição 
na Resolução CMN n. 4.994/2022), no tocante à 
aquisição de imóveis. 

XI – aceitação de doações, dotações, legados e 
auxílios, com ou sem encargos; 

Manter 

 

XII – aceitação de dação em pagamento; 
Manter 

 

XIII – nomeação e exoneração ad nutum dos 
membros da Diretoria Executiva, exceto os 
diretores nomeados em processo eleitoral 
próprio, que somente poderão ser 
exonerados por processo administrativo 
ético disciplinar, regulamentado em 
normativo interno próprio; 

XIII – nomeação, designação da 
responsabilidade técnica e exoneração ad 
nutum dos membros da Diretoria Executiva, 
exceto o diretor nomeado em processo 
eleitoral próprio, que somente poderá ser 
exonerado por processo administrativo ético 
disciplinar, regulamentado em normativo 
interno próprio;  

Estabelecer dentre as competências do Conselho 
Deliberativo, a de indicar a responsabilidade técnica 
dos Diretores (AETQ, ARPB, etc). Atualmente a 
referida competência já está dentre as atribuições do 
Conselho, todavia, de forma esparsa no Estatuto. 
Desta forma, busca-se concentrar a competência 
neste dispositivo, por ser melhor alocado neste 
Capítulo a fim de dar cumprimento ao determinado 
pelas Leis Complementares 108 e 109 
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(respectivamente nos artigos 22 e 35, §2º), bem como 
na Resolução CMN 4661/2018 (art. 8º) (com mesma 
disposição na Resolução CMN n. 4.994/2022) e 
Resolução CNPC n. 43/2018 (art. 28). 

 

XIV – recurso interposto contra as decisões da 
Diretoria Executiva; 

Manter 

 

XV – desempenho da Diretoria Executiva, 
verificando o atendimento dos interesses da 
REGIUS, dos planos de benefícios e dos 
Participantes; 

Manter 

 

XVI – relatórios de gestão e contas da Diretoria 
Executiva, devidamente instruídos com os 
pareceres técnicos e da auditoria independente, 
quando for o caso, após apreciação do Conselho 
Fiscal; 

Manter 

 

XVII – normas para cobrança de jóias dos 
Participantes; 

Excluído Atendimento ao que determina o parágrafo único do 
artigo 2º da Resolução CNPC n. 40/2021. As 
cobranças de joias são definidas atuarialmente, 
conforme determinado nos respectivos regulamentos 
e planos de custeio. Nos planos de benefícios 
constituídos na modalidade “benefício definido” e 
“contribuição variável” é definido em regulamento que 
a joia atuarial é calculada pelo atuário responsável 
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pelo respectivo plano. A definição da metodologia é 
afeta essencialmente ao plano de custeio, estando 
expresso como item obrigatório da nota técnica 
atuarial, na forma que preceitua o artigo 3º XIV da 
Portaria PREVIC n. 1.0106/2019 e artigos 13 e 
seguintes da Instrução PREVIC n. 20/2019. Portanto, 
é matéria estranha ao estatuto.  

 

XVIII – regulamentos de pessoal da REGIUS, 
seu Plano de Cargos e Carreira, bem como as 
respectivas tabelas de remuneração e outras 
vantagens; 

XVII – regulamentos de pessoal da REGIUS, seu 
Plano de Cargos e Carreira, bem como as 
respectivas tabelas de remuneração e outras 
vantagens; 

Renumerado. 

XIX – realização de auditoria, inspeções ou 
tomadas de contas, podendo, se necessário, 
contratar auditor independente, atuário ou 
avaliador de gestão; 

XVIII – realização de auditoria, inspeções ou 
tomadas de contas, podendo, se necessário, 
contratar auditor independente, atuário ou 
avaliador de gestão; 

Renumerado. 

XX – Regulamento Eleitoral para eleição de 
membros do Conselho Deliberativo,  Conselho 
Fiscal e Diretoria Executiva; 

XIX – Regulamento Eleitoral para eleição de 
membros do Conselho Deliberativo,  Conselho 
Fiscal e Diretoria Executiva; 

Renumerado. 

XXI – processo de seleção para escolha e 
nomeação de membros da Diretoria Executiva; 

XX – processo de seleção para escolha e 
nomeação de membros da Diretoria Executiva; 

Renumerado. 

XXII – instituição de representações da REGIUS 
fora do local da sede; 

XXI – instituição de representações da REGIUS 
fora do local da sede; 

Renumerado. 
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XXIII – instauração de processo administrativo 
ético-disciplinar contra quaisquer membros do 
Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e do 
próprio Conselho Deliberativo da REGIUS; 

XXII – instauração de processo administrativo 
ético-disciplinar contra quaisquer membros do 
Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e do 
próprio Conselho Deliberativo da REGIUS; 

Renumerado. 

XXIV – aprovação do regime de alçadas para 
autorização de despesas pela Diretoria 
Executiva; 

XXIII – aprovação do regime de alçadas para 
autorização de despesas pela Diretoria 
Executiva; 

Renumerado. 

XXV – remuneração dos membros dos órgãos 
estatutários da REGIUS, ouvidas as 
Patrocinadoras e/ou Instituidoras; 

XXIV – remuneração dos membros dos 
órgãos estatutários da REGIUS;  

Renumerado. 

A representatividade das patrocinadoras estão no 
âmbito dos Comitês e dos próprios Conselhos fiscal e 
deliberativo, sendo dispensável que o tema seja 
remetido para chancela das patrocinadoras, 
especialmente quando se está diante de entidade 
multipatronada, que detém autonomia financeira e 
administrativa. 

XXVI – analisar a existência de impedimento de 
ex-diretor, da REGIUS, de prestar, direta ou 
indiretamente, independentemente da forma ou 
natureza do contrato, qualquer tipo de serviço às 
empresas do sistema financeiro, averiguando se, 
durante o exercício do cargo, manteve acesso a 
informações privilegiadas que possam ser 
utilizadas no mercado financeiro, levando em 
consideração: 

XXV – analisar a existência de impedimento de 
ex-diretor, da REGIUS, de prestar, direta ou 
indiretamente, independentemente da forma ou 
natureza do contrato, qualquer tipo de serviço às 
empresas do sistema financeiro, averiguando se, 
durante o exercício do cargo, manteve acesso a 
informações privilegiadas que possam ser 
utilizadas no mercado financeiro, levando em 
consideração: 

Renumerado. 
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a) as atribuições estatutárias do cargo ocupado 
na entidade; 

Manter 

 

b) o perfil do cargo a ser ocupado ou o serviço a 
ser prestado na empresa do sistema financeiro, 
devidamente atestado por instância colegiada de 
administração ou, na sua falta, por representante 
legal da referida empresa. 

Manter 

 

XXVII – aprovar a criação, extinção, composição 
e regulação dos Comitês Técnicos; 

XXVI – aprovar a criação, extinção, composição 
e regulação dos Comitês Técnicos; 

Renumerado. 

XXVIII – aprovar a criação e/ou a alteração dos 
símbolos da REGIUS, mediante proposta 
apresentada pela Diretoria Executiva. 

XXVII – aprovar a criação e/ou a alteração dos 
símbolos da REGIUS, mediante proposta 
apresentada pela Diretoria Executiva. 

Renumerado. 

XXIX – casos omissos neste Estatuto, nos 
regulamentos e demais normas. 

XXVIII – casos omissos neste Estatuto, nos 
regulamentos e demais normas. 

Renumerado. 

Art. 27. O Conselho Deliberativo reunir-se-á com 
a presença de, no mínimo, 4 (quatro) membros: 

Excluído 

Matéria afeta ao Regimento Interno. 

I – ordinariamente, uma vez por mês, mediante 
convocação de seu presidente; 

Excluído 

Matéria afeta ao Regimento Interno. 
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II – extraordinariamente, quando solicitado pela 
maioria de seus membros, ou de qualquer 
Patrocinadora ou Instituidora, mediante 
convocação de seu presidente. 

Excluído 

Matéria afeta ao Regimento Interno. 

CAPÍTULO II Manter  

DA DIRETORIA EXECUTIVA Manter  

Art. 28. A Diretoria Executiva é o órgão 
responsável pela administração geral da 
REGIUS cabendo-lhe, precipuamente, cumprir e 
fazer cumprir normas legais e infralegais, 
estatutárias e regulamentares, bem como fazer 
executar as diretrizes gerais baixadas pelo 
Conselho Deliberativo, dentro dos objetivos por 
ele fixados. 

Art. 25. A Diretoria Executiva é o órgão 
responsável pela administração geral da 
REGIUS cabendo-lhe, precipuamente, cumprir e 
fazer cumprir normas legais e infralegais, 
estatutárias e regulamentares, bem como fazer 
executar as diretrizes gerais baixadas pelo 
Conselho Deliberativo, dentro dos objetivos por 
ele fixados. 

Renumerado. 

Art. 29. A Diretoria Executiva é composta de 4 
(quatro) membros, todos Participantes dos 
planos de benefícios administrados pela 
REGIUS, para os seguintes cargos: 

Art. 26. A Diretoria Executiva é composta de 3 
(três) membros, todos Participantes dos planos 
de benefícios administrados pela REGIUS, para 
os seguintes cargos: 

Renumerado. 

Visando a redução do custo administrativo, a Diretoria 
Executiva proprõe a redução do quantitativo de 
membros da Diretoria Executiva. 

I – Diretor Presidente,  
Manter 

 

II – Diretor Financeiro,  
Manter 
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III – Diretor de Benefícios e Administração. III – Diretor de Previdência Ajuste de nomenclatura visando utilizar termo mais 
abrangente. 

IV – Diretor de Planejamento e Controle. Excluir Exclusão visando dar conformidade à proposta de 
redução de custo administrativo. 

§ 1º Sem prejuízo das condições e dos 
requisitos mínimos previstos nos §§ 3º, 4º e 
5º deste artigo, o preenchimento dos cargos 
de Diretor-Presidente e Diretor Financeiro 
dar-se-á por indicação e nomeação do 
Conselho Deliberativo. Para os cargos de 
Diretor de Benefícios e Administração e 
Diretor de Planejamento e Controle, o 
preenchimento dar-se-á por processo eletivo, 
mediante voto dos participantes ativos e 
assistidos, observadas as regras do artigo 18 
deste Estatuto. 

§ 1º Observados os requisitos mínimos 
previstos no artigo 14 deste Estatuto e a 
precedência de processo seletivo, o 
preenchimento dos cargos de Diretor-
Presidente e Diretor Financeiro dar-se-ão por 
nomeação do Conselho Deliberativo e o 
cargo de Diretor de Previdência, o 
preenchimento será por processo eletivo, 
mediante voto dos participantes ativos e 
assistidos, observada a exigida qualificação 
técnica, com divulgação e transparência do 
processo seletivo, conduzido sob a 
orientação e a supervisão do Conselho 
Deliberativo, nos termos das disposições da 
legislação de regência, deste Estatuto e do 
Regimento Interno. 

Ajustes de remissões e redacional, excluindo a 
Diretoria de Planejamento e Controle.  

Especificação para constar a  necessidade de 
processo seletivo (Atendimento à exigência 
PREVIC). 

§ 2º Observado o processo eletivo para 
ocupação da Diretoria de Benefícios e 
Administração e da Diretoria de Planejamento e 
Controle, estas serão compostas, 
respectivamente, por participantes ativo e 

§ 2º Observado o processo eletivo para 
ocupação da Diretoria de Previdência, esta 
será composta por Participante Ativo ou 
Assistido do plano de benefícios 
administrado pela Regius com maior 

Estabelecimento de requisito de elegibilidade para 
garantir que a Diretoria de Previdência seja ocupada 
por Participante ou Assistido do Plano de Benefícios 
de maior patrimônio da Regius. 
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assistido. patrimônio. 

§ 3º Os requisitos mínimos de capacitação 
técnica e experiência necessários para a 
ocupação dos cargos da Diretoria Executiva são 
os seguintes: 

Excluído 

Matéria realocada no artigo 14 deste Estatuto. 

I – comprovada experiência no exercício de 
atividades na área financeira, administrativa, 
contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de 
auditoria; 

Excluído 

 

II – não ter sofrido condenação criminal 
transitada em julgado; 

Excluído 

 

III – não ter sofrido penalidade administrativa por 
infração à legislação da Seguridade Social, 
inclusive da previdência complementar ou como 
servidor público; 

Excluído 

 

IV – ter formação de nível superior; 
Excluído 

 

V – ser Participante dos Planos de Benefícios 
administrados pela REGIUS há, no mínimo, 5 
(cinco) anos. 

Excluído 

 

§ 4º Para a comprovação da experiência exigida 
no inciso I do § 3º deste artigo, deverão ser 
apresentados documentos que comprovem a 

Excluído 

Matéria realocada no artigo 14 deste Estatuto. 
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efetiva atuação nas áreas financeira, 
administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, 
atuarial ou de auditoria, por, no mínimo, 3 (três) 
anos,  antes da nomeação ou registro no 
processo eletivo. 

§ 5º. Além dos requisitos estabelecidos nos §§ 3º 
e 4º deste artigo, o Conselho Deliberativo poderá 
fixar outras exigências para investidura nos 
cargos, desde que previstas na legislação de 
regência da Previdência Complementar. 

Excluído 

Matéria realocada no artigo 14 deste Estatuto. 

§ 6º O não atendimento, a qualquer tempo, dos 
requisitos dos parágrafos precedentes acarretará 
a perda do mandato. 

Excluído 

Matéria realocada no artigo 14 deste Estatuto. 

§ 7º. O mandato dos membros da Diretoria 
Executiva é de 4 (quatro) anos, permitida uma 
recondução, observados os termos do § 1º deste 
artigo. 

§ 3º. Considera-se legislatura o período de 4 
(quatro) anos consecutivos, permitida uma 
recondução, com encerramento em agosto 
para o Diretor-Presidente e para o Diretor 
Financeiro e em junho do ano subsequente 
para o Diretor de Previdência, observando o 
ano findo nos respectivos termos de posse. 

Renumerado. 

Ajuste redacional para atender a exigência da 
PREVIC. 

§ 8º O Conselho Deliberativo da REGIUS 
designará, dentre os membros da Diretoria 
Executiva, o responsável pelas aplicações 
financeiras. 

Excluído 

Esta atribuição já está expressa no ajuste do inciso 
XIII do artigo 24. 



 

REGIUS – SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
 

Página 

 

32/69 
Estatuto 

Legenda: Alterado – Inserido - Excluído  

Página  de 69 32 

DE PARA JUSTIFICATIVA 

§ 9º A designação de que trata o parágrafo 
precedente deverá ser informada pela REGIUS 
ao órgão público competente. 

Excluído 

Este dispositivo é dispensável, visto que decorrente 
de norma cogente que se refere à atribuição 
operacional das unidades gestoras da Entidade, 
podendo inclusive ser incluída no regimento interno do 
órgão estatutário correspondente. 

§ 10º Os membros da Diretoria Executiva 
responderão solidariamente pelos danos e 
prejuízos causados à REGIUS, quando os atos 
de gestão forem objeto de decisão colegiada, 
sem registro de voto vencido. 

§ 4º. Os membros da Diretoria Executiva 
responderão solidariamente pelos danos e 
prejuízos causados à REGIUS, quando os atos 
de gestão forem objeto de decisão colegiada, 
sem registro de voto vencido. 

Renumerado. 

§ 11º Em seus impedimentos ou afastamentos 
temporários, o Diretor Presidente será 
substituído por um dos demais diretores, por ele 
designado. 

Excluído Matéria afeta ao Regimento Interno. 

§ 12º O afastamento definitivo de qualquer 
membro da Diretoria Executiva deverá ser 
formalmente comunicado ao Conselho 
Deliberativo que nomeará novo titular ou iniciará 
novo processo eletivo, no caso de membro 
eleito, para o cumprimento do restante do 
mandato do substituído. 

§ 5º. O afastamento definitivo de qualquer 
membro da Diretoria Executiva deverá ser 
formalmente comunicado ao Conselho 
Deliberativo, que, com precedência de 
processo seletivo, nomeará novo titular ou 
iniciará novo processo eletivo, no caso de 
membro eleito, para o cumprimento do 
restante do mandato do substituído. 

Renumerado. 

Atendimento à exigência da PREVIC 

Art. 30. É vedado aos membros da Diretoria 
Executiva:  

Art. 27. É vedado aos membros da Diretoria 
Executiva: 

Renumerado. 
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I – exercer, simultaneamente, atividade na 
Patrocinadora ou Instituidora, em qualquer de 
suas coligadas ou controladas; 

I – exercer, simultaneamente, atividade nas 
Patrocinadoras, Instituidoras ou em qualquer 
de suas coligadas ou controladas; 

Ajuste redacional sem alteração de conteúdo. 

II – integrar, concomitantemente, o Conselho 
Deliberativo ou o Conselho Fiscal da REGIUS e, 
mesmo depois do término do mandato na 
Diretoria Executiva, enquanto não houver 
aprovação das contas; 

Manter 

 

III – ao longo do exercício do mandato prestar 
serviços a instituições integrantes do sistema 
financeiro, inclusive na qualidade de membro de 
órgão estatutário. 

Manter 

 

Art. 31. Compete à Diretoria Executiva propor ao 
Conselho Deliberativo: 

Art. 28. Compete à Diretoria Executiva propor ao 
Conselho Deliberativo: 

Renumerado. 

I – alterações deste Estatuto e dos 
Regulamentos dos Planos de Benefícios; 

Manter 

 

II – aprovação de normas regimentais internas e 
suas alterações; 

Manter 

 

III – aprovação de novos planos, regulamentos 
de benefícios e respectivos custeios, bem como 
extinção dos planos vigentes; 

Manter 
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IV – entrada ou retirada de Patrocinadora e/ou 
Instituidora, observados os requisitos 
estipulados na legislação de regência; 

Manter 

 

V – gestão de investimentos e planos de 
aplicação de recursos e seus regulamentos, bem 
como orçamento-programa e as diretrizes para 
suas eventuais alterações; 

V – gestão de investimentos e planos de 
aplicação de recursos e seus regulamentos, 
bem como orçamento e as diretrizes para 
suas eventuais alterações; 

Ajuste redacional, sem alteração do conteúdo. 

VI – autorização de investimentos que envolvam 
valores iguais ou superiores a 5% (cinco por 
cento) dos recursos garantidores de cada plano 
de benefícios; 

Manter 

 

VII – autorização de desinvestimentos que 
envolvam valores iguais ou superiores a 5% 
(cinco por cento) dos recursos garantidores de 
cada plano de benefícios, exceto quando este 
ocorrer no prazo pré-estabelecido para o seu 
resgate. 

Manter 

 

VIII – aquisição, construção e alienação de bens 
imóveis, bem assim a constituição de ônus ou 
direitos reais sobre eles; 

VIII – alienação de bens imóveis, bem assim a 
constituição de ônus ou direitos reais sobre 
eles; 

Ajuste redacional para adequação à vedação 
constante dos artigos 36, inciso XIII e 37 § 5º, da 
Resolução CMN 4.661/2018 (com mesma disposição 
na Resolução CMN n. 4.994/2022), no tocante à 
aquisição de imóveis. 

IX – aceitação de doações, dotações, legados e 
Manter 
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auxílios, com ou sem encargos;  

X – aceitação de dação em pagamento; 
Manter 

 

XI – aprovação dos relatórios de gestão e contas 
da Diretoria Executiva devidamente instruídos 
com os pareceres técnicos e da auditoria 
independente, quando for o caso, após 
apreciação do Conselho Fiscal; 

Manter 

 

XII – normas para cobrança de jóias dos 
Participantes; 

Excluído Atendimento ao que determina o parágrafo único do 
artigo 2º da Resolução CNPC n. 40/2021. As 
cobranças de joias são definidas atuarialmente, 
conforme determinado nos respectivos regulamentos 
e planos de custeio. Nos planos de benefícios 
constituídos na modalidade “benefício definido” e 
“contribuição variável” é definido em regulamento que 
a joia atuarial é calculada pelo atuário responsável 
pelo respectivo plano. A definição da metodologia é 
afeta essencialmente ao plano de custeio, estando 
expresso como item obrigatório da nota técnica 
atuarial, na forma que preceitua o artigo 3º XIV da 
Portaria PREVIC n. 1.0106/2019 e artigos 13 e 
seguintes da Instrução PREVIC n. 20/2019. Portanto, 
é matéria estranha ao estatuto.  

 

XIII – regulamentos de pessoal da REGIUS, seu XII – regulamentos de pessoal da REGIUS, seu Renumerado. 
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Plano de Cargos e Salários, bem como as 
respectivas tabelas de remuneração e outras 
vantagens; 

Plano de Cargos e Salários, bem como as 
respectivas tabelas de remuneração e outras 
vantagens; 

XIV – realização de auditoria, inspeções ou 
tomadas de contas, com previsão, se 
necessário, de contratação de auditor 
independente, atuário e avaliador de gestão; 

XIII – realização de auditoria, inspeções ou 
tomadas de contas, com previsão, se 
necessário, de contratação de auditor 
independente, atuário e avaliador de gestão; 

Renumerado. 

XV – abertura do processo para eleição de 
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e 
da Diretoria Executiva; 

XIV – abertura do processo para eleição de 
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e 
da Diretoria Executiva; 

Renumerado. 

XVI – instituição de representações da REGIUS 
fora do local da sede; 

XV – instituição de representações da REGIUS 
fora do local da sede; 

Renumerado. 

XVII – regime de alçadas para autorização de 
despesas; 

XVI – regime de alçadas para autorização de 
despesas; 

Renumerado. 

XVIII – submeter ao Conselho Deliberativo 
proposta de criação, composição e extinção e de 
regulação normativa de Comitês Técnicos; 

XVII – submeter ao Conselho Deliberativo 
proposta de criação, composição e extinção e de 
regulação normativa de Comitês Técnicos; 

Renumerado. 

XIX – deliberação sobre casos omissos neste 
Estatuto e nos demais regulamentos. 

XVIII – deliberação sobre casos omissos neste 
Estatuto e nos demais regulamentos. 

Renumerado. 

Art. 32. Compete, ainda, à Diretoria Executiva, 
observada a competência de cada Diretoria:  

Art. 29. Compete, ainda, à Diretoria Executiva, 
observada as alçadas financeiras e a 
competência de cada Diretoria, nos termos 

Renumerado. 

Ajuste redacional para adequação à conformidade da 
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deste Estatuto e do Regimento Interno: Resolução CNPC n. 35/2019. Atendimento à 
exigência PREVIC. 

I – aprovar a celebração de contratos, acordos e 
convênios que não importem na constituição de 
ônus reais sobre bens da REGIUS e dos Planos 
de Benefícios por ela administrados; 

Manter 

 

II – autorizar a aplicação de recursos, 
observadas as disposições legais, estatutárias e 
regulamentares; 

Manter 

 

III – autorizar remanejamento orçamentário de 
acordo com as diretrizes fixadas pelo Conselho 
Deliberativo da REGIUS; 

Manter 

 

IV – orientar e acompanhar a execução das 
atividades técnicas e administrativas, baixando 
os atos necessários; 

Manter 

 

V – disponibilizar, tempestivamente, todos os 
documentos necessários ao exercício das 
atribuições do Conselho Fiscal e do Conselho 
Deliberativo, bem como nos casos de auditorias 
e fiscalizações. 

Manter 

 

Art. 33. A Diretoria Executiva reunir-se-á, 
ordinariamente, duas vezes por mês, com a 
presença de, no mínimo, 3 (três) de seus 

Excluído Matéria afeta ao Regimento Interno. 
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membros, mediante convocação do Diretor-
Presidente ou solicitação de qualquer diretor. 

Art. 34. É assegurada aos Diretores licença 
remunerada para descanso por período de até 
30 (trinta) dias, por ano de efetivo exercício. 

Art. 30. É assegurada aos Diretores licença 
remunerada para descanso por período de até 
30 (trinta) dias, por ano de efetivo exercício. 

Renumerado. 

SEÇÃO I Excluído  

DO DIRETOR-PRESIDENTE Excluir  

Art. 35. Ao Diretor-Presidente da REGIUS 
compete a direção e a coordenação dos 
trabalhos da Diretoria Executiva e de apoio ao 
Conselho Deliberativo. 

Art. 31. Ao Diretor-Presidente da REGIUS 
compete, além do disposto no Regimento 
Interno:  

Incluir o Conselho Fiscal como órgão que tem o apoio 
do Diretor-Presidente quanto a direção dos trabalhos. 

 I – a direção e a coordenação dos trabalhos 
da Diretoria Executiva e de apoio ao 
Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal. 

 

 II – representar a REGIUS ativa, passiva, 
judicial e extrajudicialmente, podendo 
nomear procuradores ou designar prepostos, 
mediante aprovação da Diretoria Executiva, 
especificando os atos, as operações que 
poderão praticar e a duração do mandato, 
nos respectivos instrumentos; 

 

 III – representar a REGIUS juntamente com  
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um diretor, em contratos, convênios, acordos 
e demais documentos, podendo movimentar 
valores, firmando os documentos pertinentes 
em nome da REGIUS, sendo permitida a 
outorga de mandato para o exercício de tais 
faculdades, a outros diretores, a 
procuradores, ou a pessoas lotadas na 
REGIUS, mediante aprovação da Diretoria 
Executiva; 

 IV – contratar, demitir, punir, transferir, 
solicitar em cessão e devolver pessoal lotado 
na REGIUS, sendo-lhe facultada a outorga de 
tais poderes a outros diretores ou a pessoas 
designadas pela Diretoria Executiva; 

 

 V – fiscalizar e supervisionar a administração 
da REGIUS na execução das medidas 
tomadas pelos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal e Diretoria Executiva; 

 

 VI – Coordenar as atividades de gestão de 
risco e controle. 

Tendo em vista a a exigência material apresentada 
pela PREVIC quando a manutenção das atribuições 
de cada diretoria e considerando a extinção da 
diretoria de planejamento e controle realocar as 
atividades de risco e controle para o diretor-
presidente. 

Art. 36. Compete, ainda, ao Diretor-Presidente 
Excluído 

Matéria aglutinada no artigo 31 (renumerado). 
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da REGIUS: 

I – representar a REGIUS ativa, passiva, judicial 
e extrajudicialmente, podendo nomear 
procuradores ou designar prepostos, mediante 
aprovação da Diretoria Executiva, especificando 
os atos, as operações que poderão praticar e a 
duração do mandato, nos respectivos 
instrumentos; 

Excluído 

Matéria aglutinada no artigo 31 (renumerado). 

II – representar a REGIUS juntamente com um 
diretor, em contratos, convênios, acordos e 
demais documentos, podendo movimentar 
valores, firmando os documentos pertinentes em 
nome da REGIUS, sendo permitida a outorga de 
mandato para o exercício de tais faculdades, a 
outros diretores, a procuradores, ou a pessoas 
lotadas na REGIUS, mediante aprovação da 
Diretoria Executiva; 

Excluído 

Matéria aglutinada no artigo 31 (renumerado). 

III – contratar, demitir, punir, transferir, solicitar 
em cessão e devolver pessoal lotado na 
REGIUS, sendo-lhe facultada a outorga de tais 
poderes a outros diretores ou a pessoas 
designadas pela Diretoria Executiva. 

Excluído 

Matéria aglutinada no artigo 31 (renumerado). 

IV – fiscalizar e supervisionar a administração da 
REGIUS na execução das medidas tomadas 
pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal e Diretoria 

Excluído 

Matéria aglutinada no artigo 31 (renumerado). 
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Executiva; 

V – fornecer aos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
os elementos que lhe forem solicitados, 
pertinentes ao regular exercício de seu cargo. 

Excluído 

Matéria aglutinada no artigo 31 (renumerado). 

SEÇÃO II 
Excluído 

 

DOS DIRETORES 
Excluído 

 

Art. 37. Além das atribuições e 
responsabilidades próprias decorrentes da 
qualidade de membros da Diretoria Executiva, 
onde terão voto pessoal, os Diretores Financeiro, 
de Benefícios e Administração e de 
Planejamento e Controle serão os gestores das 
áreas vinculadas aos seus cargos, cabendo-lhes 
a função de direção, orientação, controle e 
fiscalização das atividades, nos termos deste 
Estatuto e do Regimento Interno. 

Art. 32. Além das atribuições e 
responsabilidades próprias decorrentes da 
qualidade de membros da Diretoria 
Executiva, onde terão voto pessoal, os 
Diretores Financeiro e de Previdência serão 
os gestores das áreas vinculadas aos seus 
cargos, cabendo-lhes a função de direção, 
orientação, controle e fiscalização das 
atividades, nos termos deste Estatuto e do 
Regimento Interno. 

Renumerado.  

Ajuste de nomenclatura de acordo com a estrutura 
organizacional alterada no artigo 26. 

§1º. Compete, especificamente, ao Diretor 
Financeiro: 

§1º. Compete, especificamente, ao Diretor 
Financeiro, administrar a Política de 
Investimentos e a coordenação da aplicacão dos 
recursos garantidores.  

Manutenção, com ajuste redacional, para o 
atendimento à exigência PREVIC. 

I. Orientar o planejamento das atividades das 
áreas sob sua supervisão, traçando metas a 
serem atingidas, em consonância com as 
diretrizes determinadas pelo Conselho 

Excluir  
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Deliberativo e Diretoria Executiva; 

II. Dirigir, coordenar e controlar as atividades que 
lhe sejam diretamente subordinadas, 
determinando os atos necessários; 

Excluir 

 

III. Autorizar os pagamentos e recebimentos 
relacionados às atividades de sua área, em 
conformidade com os normativos internos; 

Excluir 

 

IV. Assinar, em conjunto com os demais 
Diretores, os demonstrativos contábeis e o 
relatório anual de atividades da REGIUS; 

Excluir 

 

V. Atender às solicitações dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, auditores independentes, 
sobre os assuntos das áreas sob sua 
competência; 

Excluir 

 

VI. Acompanhar a execução do Orçamento-
Programa das áreas sob sua competência, 
analisar eventuais inconsistências  e propor 
soluções para a Diretoria Executiva; 

Excluir 

 

VII. Cumprir e fazer cumprir as diretrizes 
emanadas do Conselho Deliberativo e da 
Diretoria Executiva; 

Excluir 

 

VIII. Assinar, em conjunto com o Diretor-
Excluir 
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Presidente, os instrumentos de que trata o inciso 
II do artigo 36 deste Estatuto, que envolvam 
obrigações e direitos atinentes às atividades das 
áreas financeira e de investimentos; 

 

IX. Submeter à Diretoria Executiva os planos de 
reforma, melhoria, aquisição e alienação de bens 
imóveis; 

Excluir 

 

X. Propor à Diretoria Executiva as diretrizes do 
Plano de Aplicações de Recursos da Entidade; 

Excluir  
 

XI. Administrar a Política de Investimentos, 
objetivando resguardar os princípios de 
segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e 
transparência;  

Excluir  
 

 

XII. Supervisionar os recebimentos das 
contribuições dos Participantes e das empresas 
Patrocinadoras e Instituidoras; 

Excluir 

 

XIII. Aprovar e Coordenar as operações com 
Participantes da REGIUS, obedecidas às 
condições aprovadas na Diretoria Executiva; 

Excluir  
 

 

§2º. Compete, especificamente, ao Diretor de 
Benefícios e Administração: 

§2º. Compete, especificamente, ao Diretor de 
Previdência, a coordenação e gestão dos planos 
de benefícios e do passivo atuarial. 

Ajuste de nomenclatura do Diretor. 

Manutenção para o atendimento à exigência PREVIC. 
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I. Orientar o planejamento das atividades das 
áreas sob sua supervisão, traçando metas, em 
consonância com as diretrizes determinadas 
pelo Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva; 

Excluir 

 

II. Dirigir, coordenar e controlar as atividades que 
lhe sejam diretamente subordinadas, 
determinando os atos necessários; 

Excluir 

 

III. Autorizar os pagamentos e recebimentos 
relacionados às atividades de sua área, em 
consonância com os normativos internos; 

Excluir 

 

IV. Assinar, em conjunto com os demais 
Diretores, os demonstrativos contábeis e o 
relatório anual de atividades da Regius; 

Excluir 

 

V. Atender às solicitações dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, auditores independentes, 
sobre os assuntos das áreas sob sua 
competência; 

Excluir 

 

VI. Acompanhar a execução do Orçamento-
Programa das áreas sob sua competência, 
analisar eventuais inconsistências e propor 
soluções à Diretoria Executiva. 

Excluir 

 

 

VII. Cumprir e fazer cumprir as diretrizes 
Excluir 
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emanadas do Conselho Deliberativo e da 
Diretoria Executiva; 

VIII. Assinar, em conjunto com o Diretor-
Presidente, os instrumentos de que trata o inciso 
II do artigo 36 deste Estatuto, que envolvam 
obrigações e direitos atinentes às atividades das 
áreas financeira e de investimentos; 

Excluir 

 

IX. Responder pela execução dos planos de 
benefícios e de serviços administrativos; 

Excluir 

 

 

X. Administrar assuntos relativos aos recursos 
humanos da REGIUS; 

Excluir 

 

XI. Submeter à Diretoria Executiva:  
Excluído 

 

a) proposta de alteração do Regulamento dos 
Planos de Benefícios, dos planos de custeio e 
Convênios de Adesão; 

Excluído 

 

b) Revisão da estrutura funcional, adequação 
dos recursos humanos às atividades, a cargos e 
salários. 

Excluído 

 

XII. Supervisionar a atualização dos cadastros 
de Participantes ativos, assistidos e 
Beneficiários; 

Excluído 
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XIII. Avaliar, de acordo com os critérios e a 
metodologia definidos no Regulamento dos 
planos de benefícios, o cálculo dos valores dos 
benefícios a serem concedidos; 

Excluído 

 

XIV. Supervisionar os pagamentos dos 
benefícios complementares a Participantes 
assistidos e Beneficiários. 

Excluído 

 

XV. Coordenar as atividades relativas à 
comunicação interna e externa, divulgação de 
publicações obrigatórias aos participantes, 
assistidos e ao relacionamento público; 

Excluído 

 

§3º. Compete, especificamente, ao Diretor de 
Planejamento e Controle: 

Excluído 

Parágrafo excluído em vista da redução do número de 
diretores, com a redistribuição das áreas vinculadas 
dentre as demais diretorias. 

I. Orientar o planejamento das atividades das 
áreas sob sua supervisão, traçando metas a 
serem atingidas, em consonância com as 
diretrizes determinadas pelo Conselho 
Deliberativo e Diretoria Executiva; 

Excluído 

 

II. Dirigir, coordenar e controlar as atividades que 
lhe sejam diretamente subordinadas, 
determinando os atos necessários; 

Excluído 
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III. Autorizar os pagamentos e recebimentos 
relacionados às atividades das áreas sob sua 
competência, em conformidade com os 
normativos internos; 

Excluído 

 

IV. Assinar, em conjunto com os demais 
Diretores, os demonstrativos contábeis e o 
relatório anual de atividades da REGIUS; 

Excluído 

 

V. Atender às solicitações dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, auditores independentes, 
sobre os assuntos das áreas sob sua 
competência; 

Excluído 

 

VI. Acompanhar a execução do Orçamento-
Programa da REGIUS, analisar eventuais 
inconsistências  e propor soluções para a 
Diretoria Executiva; 

Excluído 

 

VII. Cumprir e fazer cumprir as diretrizes 
emanadas do Conselho Deliberativo e da 
Diretoria Executiva; 

Excluído 

 

VIII. Assinar, em conjunto com o Diretor-
Presidente, os instrumentos de que trata o inciso 
II do artigo 36 deste Estatuto, que envolvam 
obrigações e direitos atinentes às atividades das 
áreas financeira e de investimentos; 

Excluído 
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IX. Supervisionar as atividades de risco de 
mercado, contraparte, imagem, passivo, legal e 
operacional, mediante definição de diretrizes e 
normas internas, bem como elaboração de 
análises e justificativas sobre eventuais 
inconsistências, com indicação de providências 
para ajustes; 

Excluído 

 

X. Acompanhar as atividades relativas à gestão 
contábil; 

Excluído 

 

XI. Propor as diretrizes orçamentárias a cada 
ano-calendário, nos termos deste estatuto e 
demais normativos; 

Excluído 

 

XII. Acompanhar as atividades da REGIUS 
quanto a aderência e cumprimento dos 
procedimentos da entidade aos requisitos 
estabelecidos nos normativos legais e 
infralegais.  

Excluído 

 

XIII. Elaboração, acompanhamento e avaliação 
do desempenho da gestão dos recursos 
financeiros e dos Planos de Benefícios 
administrados pela REGIUS; 

Excluído 

 

XIV. Coordenar as atividade de governança 
corporativa; 

Excluído 
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XV. Supervisionar a gestão e guarda documental 
da REGIUS; 

Excluído 

 

XVI. Promover o assessoramento aos Órgãos 
Estatutários. 

Excluído 

. 

Art. 38. No caso de ausência de qualquer 
diretor, suas atividades serão assumidas por 
outro diretor, mediante designação do Diretor-
Presidente da REGIUS. 

Excluído 

Matéria afeta ao Regimento Interno. 

CAPÍTULO III 
Manter 

 

DO CONSELHO FISCAL 
Manter 

 

Art. 39. O Conselho Fiscal é o órgão de controle 
interno e de fiscalização da REGIUS, cabendo-
lhe, precipuamente, zelar por sua gestão 
econômico-financeira. 

Art. 33. O Conselho Fiscal é o órgão de controle 
interno e de fiscalização da REGIUS, cabendo-
lhe, precipuamente, zelar por sua gestão 
econômico-financeira. 

Renumerado. 

Art. 40. O Conselho Fiscal é constituído, de 
forma paritária, por 4 (quatro) membros efetivos 
e igual número de suplentes, todos 
Participantes dos Planos de Benefícios 
administrados pela REGIUS, sendo: 

Art. 34. O Conselho Fiscal é constituído, de 
forma paritária, por 4 (quatro) membros efetivos 
e igual número de suplentes, todos 
Participantes dos Planos de Benefícios 
administrados pela REGIUS, sendo: 

Renumerado. 

I – 2 (dois) membros efetivos e igual número de 
suplentes designados por Patrocinadoras e 

I – 2 (dois) membros efetivos e igual número de 
suplentes designados por Patrocinadoras e 

Ajuste redacional para permitir que a representação 
da (s) Patrocinadora(s) possa se dar dentre todos os 
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Instituidoras, dentre seus empregados, 
respeitando-se os seguintes critérios: 

Instituidoras, dentre os Participantes Ativos e 
Participantes Assistidos.  

Participantes, inclusive Assistidos, visto que o acesso 
ao Conselho Fiscal, por esses, atualmente é vedada. 

A medida visa a melhoria na Governança Corporativa 
na medida em que permite acesso ao Conselho Fiscal 
de Participantes com maior tempo de experiência 
profissional. 

a) 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente 
dentre os Participantes Ativos, pela 
Patrocinadora ou Instituidora que apresente 
maior número de Participantes dos Planos de 
Benefícios administrados pela REGIUS; 

Excluído 

Matéria afeta ao Regimento Interno, em conformidade 
com o artigo 4º Parágrafo Único da Resolução n. 
35/2019. 

b) 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente 
dentre os Participantes Ativos, pela 
Patrocinadora ou Instituidora que apresente 
maior montante patrimonial aportado aos Planos 
de Benefícios administrados pela REGIUS; 

Excluído 

II – 2 (dois) membros efetivos e igual número de 
suplentes escolhidos em eleição direta pelos 
Participantes, sendo: 

II – 2 (dois) membros efetivos e igual número de 
suplentes escolhidos em eleição direta pelos 
Participantes Ativos e Assistidos. 

Ajuste redacional para fins de conformidade à 
Resolução n. 35/2019. 

 Parágrafo Único. A escolha dos 
representantes dos Patrocinadores ou 
Instituidores de que trata o inciso I do caput 
considerará aqueles que contarem com maior 
número de participantes e aqueles que 

Formato de escolha a ser definido em regimento 
interno  na forma do parágrafo único  do art. 4º da 
Resolução n. 35/2019. (atendimento à exigência 
PREVIC) 



 

REGIUS – SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
 

Página 

 

51/69 
Estatuto 

Legenda: Alterado – Inserido - Excluído  

Página  de 69 51 

DE PARA JUSTIFICATIVA 

tiverem o maior volume financeiro de 
recursos garantidores em planos de 
benefícios previdenciários, na forma prevista 
no Regimento Interno. 

a) 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente 
dentre os Participantes Ativos, da 
Patrocinadora ou Instituidora, que apresente 
maior número de participantes vinculados aos 
Planos de Benefícios administrados pela 
REGIUS; 

Excluído 

Matéria afeta ao Regimento Interno, em conformidade 
com o artigo 4º Parágrafo Único da Resolução n. 
35/2019. 

b) 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente 
dentre os Participantes Assistidos, pela 
Patrocinadora ou Instituidora que apresente 
maior montante patrimonial aportado aos Planos 
de Benefícios administrados pela REGIUS. 

Excluído 

Matéria afeta ao Regimento Interno, em conformidade 
com o artigo 4º Parágrafo Único da Resolução n. 
35/2019. 

Art. 41. São requisitos para o exercício do cargo 
de Conselheiro Fiscal: 

Excluído 

Matéria realocada no artigo 14 deste Estatuto. 

I – comprovada experiência no exercício de 
atividades na área financeira, administrativa, 
contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de 
auditoria; 

Excluído 

 

II – não ter sofrido condenação criminal 
transitada em julgado; 

Excluído 
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III – não ter sofrido penalidade administrativa por 
infração à legislação da Seguridade Social, 
inclusive da previdência complementar ou como 
servidor público; 

Excluído 

 

IV – manter-se Participante dos Planos de 
Benefícios administrados pela REGIUS. 

Excluído 

 

Parágrafo Único. Além dos requisitos 
estabelecidos nos incisos deste artigo, o 
Conselho Deliberativo poderá fixar outras 
exigências para investidura nos cargos, desde 
que exigidas na legislação de regência da 
Previdência Complementar. 

Excluído 

 

Art. 42. Os membros do Conselho Fiscal terão 
mandato de 04 (quatro) anos, vedada a 
recondução. 

Art. 35. Os membros do Conselho Fiscal terão 
mandato de 04 (quatro) anos, vedada a 
recondução. 

Renumerado. 

 Parágrafo Único:  Considera-se legislatura o 
período de 4 (quatro) anos consecutivos,  
com encerramento em junho do ano findo no 
respectivo termo de posse, observando a 
renovação dos membros do Conselho Fiscal 
a cada 2 (dois) anos. 

Atendimento à exigência PREVIC. 

Parágrafo Único. Os membros do Conselho 
Fiscal somente perderão o mandato em virtude 

Excluído Previsão expressa no § 4º do artigo 14. 
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de renúncia, de condenação judicial transitada 
em julgado, de penalidade decorrente de 
processo administrativo disciplinar instaurado 
para apuração de irregularidade no âmbito do 
referido Conselho ou perda de algum dos 
requisitos exigidos para o cargo. 

Art. 43. A presidência do Conselho Fiscal caberá 
a um dos membros eleitos, escolhido por estes e 
em caso de ausência, impedimento, renúncia ou 
vacância do cargo de presidente, deverá ser 
substituído pelo outro membro eleito. 

Art. 36. A presidência do Conselho Fiscal será 
designada pelos membros eleitos pelos 
Participantes Ativos e Assistidos. 

Renumerado. 

Ajuste redacional para adequação a conformidade ao 
artigo 3º da Resolução CNPC n. 35/2019. 

Art. 44. A convocação de suplente será feita 
pelo presidente do Conselho Fiscal por motivo 
de ausência ou impedimento temporário do 
membro efetivo e, pelo restante do prazo do 
mandato, se ocorrer renúncia ou vacância do 
cargo, observando-se, sempre, a paridade 
representativa, na forma da lei. 

Excluído Matéria afeta ao Regimento Interno. 

Art. 45. Ao Conselho Fiscal compete realizar a 
fiscalização da gestão econômico-financeira da 
REGIUS e a verificação da exatidão das contas 
e demonstrações financeiras da Diretoria 
Executiva, segundo as normas de contabilidade 
e auditoria que devem ser observadas pelas 
entidades fechadas de previdência 
complementar, cabendo-lhe, ainda: 

Art. 37. Ao Conselho Fiscal compete realizar a 
fiscalização da gestão econômico-financeira da 
REGIUS e a verificação da exatidão das contas 
e demonstrações financeiras da Diretoria 
Executiva, segundo as normas de contabilidade 
e auditoria que devem ser observadas pelas 
entidades fechadas de previdência 
complementar, cabendo-lhe, ainda: 

Renumerado. 
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I – examinar e aprovar os balancetes mensais; I – examinar os balancetes mensais; No âmbito do Conselho Fiscal não há a aprovação 
dos balancetes, mas sim o exame, visto não tratar de 
órgão deliberativo. 

II – dar parecer sobre o balanço anual; Manter  

III – examinar, a qualquer tempo, os livros e 
documentos da REGIUS; 

Manter 

 

IV – apresentar, ao Conselho Deliberativo, 
pareceres sobre os negócios e as operações 
realizadas no exercício, sugerindo, quando for o 
caso, medidas saneadoras. 

Manter 

 

Art. 46. O Conselho Fiscal reunir-se-á com a 
presença de, no mínimo, 3 (três) membros: 

Excluído 

Matéria afeta ao Regimento Interno. 

I – ordinariamente, uma vez por mês, mediante 
convocação de seu presidente; 

Excluído 

 

II – extraordinariamente, quando solicitado pela 
maioria de seus membros, ou de qualquer 
Patrocinadora ou Instituidora, mediante 
convocação de seu presidente. 

Excluído 

 

TÍTULO IV 
Manter 

 

DOS COMITÊS TÉCNICOS 
Manter 
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Art. 47. Os Comitês Técnicos são colegiados 
que têm por objetivo assessorar os Órgãos 
Estatutários previstos neste Estatuto e 
acompanhar as atividades da REGIUS. 

Art. 38. Os Comitês Técnicos são colegiados 
que têm por objetivo assessorar os Órgãos 
Estatutários previstos neste Estatuto. 

Renumerado. 

§1º. Os Comitês de que trata o caput serão 
regulados por Regimento Interno e aprovados 
pelo Conselho Deliberativo. 

Manter 

 

§2º O Regimento de que trata o parágrafo 
anterior estabelecerá, no mínimo: 

Manter 

 

I – a denominação; 
Manter 

 

II – a composição; 
Manter 

 

III – as competências e regras de atuação; 
Manter 

 

IV – o prazo de duração. 
Manter 

 

TÍTULO V 
Manter 

 

DOS PATRIMÔNIOS E DO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO 

Manter 

 

CAPÍTULO I 
Manter 

 

DOS PATRIMÔNIOS 
Manter 
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SEÇÃO I 
Manter 

 

DA FORMAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS DOS 
PLANOS DE BENEFÍCIOS 

Manter 

 

Art. 48. Os patrimônios dos planos de benefícios 
administrados pela REGIUS são autônomos e 
desvinculados de qualquer outra instituição e 
constituídos de: 

Art. 39. Os patrimônios dos planos de benefícios 
administrados pela REGIUS são autônomos e 
desvinculados de qualquer outra instituição e 
constituídos de: 

Renumerado. 

I – dotação inicial das Patrocinadoras, quando 
for o caso, calculada atuarialmente; 

Manter 

 

II – contribuições mensais das Patrocinadoras e 
dos Participantes, nos termos e nas condições 
previstas nos Regulamentos dos Planos de 
Benefícios e respectivos planos de custeio; 

Manter 

 

III – bens móveis e imóveis; 
Manter 

 

IV – renda de qualquer natureza e outros 
acréscimos patrimoniais; 

Manter 

 

V – doações, legados, auxílios e contribuições 
eventuais, proporcionados por quaisquer 
pessoas físicas ou jurídicas. 

Manter 

 

Art. 49. Os planos de custeio mencionados no Excluído  Atendimento à exigência  da PREVIC. 
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inciso II do artigo 48 deste Estatuto 
estabelecerão o nível de contribuição necessário 
à constituição das reservas garantidoras de 
benefícios, fundos, provisões e à cobertura das 
demais despesas, em conformidade com os 
critérios fixados pelo órgão público competente e 
serão apresentados pela Diretoria Executiva ao 
Conselho Deliberativo para aprovação, e revistos 
sempre que modificações assim o determinarem. 

§ 1º Constarão dos planos de custeio os regimes 
financeiros e os respectivos cálculos atuariais. 

Excluído 

Atendimento à exigência  da PREVIC. 

§ 2º O regime financeiro de capitalização é 
obrigatório para os benefícios de pagamento em 
prestações que sejam programadas e 
continuadas. 

Excluído r 

Atendimento à exigência  da PREVIC. 

§ 3º Os planos de benefícios deverão observar o 
nível de capitalização mínima exigido pelo órgão 
público competente. 

Excluído 

Atendimento à exigência  da PREVIC. 

§ 4º Os planos de custeio, após aprovados pelo 
Conselho Deliberativo, serão submetidos às 
respectivas Patrocinadoras e Instituidoras 
para homologação. 

Excluído As normas hordiernas não determinam a 
homologação ou aprovação do patrocinador, quanto 
ao plano de custeio, assim recomendável o ajuste 
estatutário para conformidade com as normas afetas 
ao tema, quais sejam, a Resolução CNPC n. 30/2018 
e a Instrução PREVIC n. 33/2020.  
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§ 5º Os administradores das Patrocinadoras 
serão responsabilizados pelos danos ou 
prejuízos causados aos planos de benefícios, 
especialmente pelo não repasse, no prazo 
acordado, de qualquer valor arrecadado dos 
Participantes, e pela falta de aporte das 
contribuições normais, extraordinárias ou outras 
importâncias a que  estiverem obrigadas, na 
forma dos Regulamentos dos Planos de 
Benefícios a elas vinculados, sobretudo do plano 
de custeio ou de contrato firmado com a 
REGIUS. 

Excluído  Atendimento à exigência  da PREVIC. 

§ 6º A despesa administrativa da REGIUS será 
custeada pelas contribuições das 
Patrocinadoras e dos Participantes Ativos,  
Assistidos e Beneficiários, atendendo a limites 
e critérios estabelecidos pelo órgão público 
competente. 

 Atendimento à exigência  da PREVIC. 

  

Art. 50. As reservas técnicas, provisões e fundos 
de cada plano de benefícios e os exigíveis a 
qualquer título deverão atender, 
permanentemente, à cobertura integral dos 
compromissos assumidos pelo plano de 
benefícios, ressalvadas excepcionalidades 
definidas pelo órgão público competente. 

Art. 40. As reservas técnicas, provisões e fundos 
de cada plano de benefícios e os exigíveis a 
qualquer título deverão atender, 
permanentemente, à cobertura integral dos 
compromissos assumidos pelo plano de 
benefícios, ressalvadas excepcionalidades 
definidas pelo órgão público competente. 

Renumerado. 
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Art. 51. É vedado instituir, à Patrocinadora, 
encargos adicionais para o financiamento dos 
planos de benefícios, além daqueles previstos 
nos respectivos planos de custeio. 

Art. 41. É vedado instituir à Patrocinadora 
encargos adicionais para o financiamento 
dos planos de benefícios, além daqueles 
previstos nos respectivos planos de custeio. 

Renumerado. Ajuste redacional sem alteração de 
conteúdo. 

SEÇÃO II   

DA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA REGIUS   

Art. 52. O patrimônio da REGIUS é autônomo e 
desvinculado dos patrimônios dos planos de 
benefícios por ela administrados e de qualquer 
outra instituição e constituído de: 

Art. 42. O patrimônio da REGIUS é autônomo e 
desvinculado dos patrimônios dos planos de 
benefícios por ela administrados e de qualquer 
outra instituição e constituído de: 

Renumerado. 

I – percentual definido no custeio de cada plano 
de benefícios, atendendo a limites e critérios 
estabelecidos pelo órgão público competente. 

Manter 

 

II – bens móveis e imóveis; 
Manter 

 

III – renda de qualquer natureza e outros 
acréscimos patrimoniais; 

Manter 

 

IV – doações, legados, auxílios e contribuições 
eventuais, proporcionados por quaisquer 
pessoas físicas ou jurídicas. 

Manter 

 

Parágrafo único. Os bens da REGIUS, em 
Manter 
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regra, não poderão ser doados ou permutados, 
apenas, excepcionalmente, mediante justificativa 
da Diretoria Executiva e prévia autorização do 
Conselho Deliberativo 

SEÇÃO III 
Manter 

 

DA APLICAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS 
Manter 

 

Art. 53. Os patrimônios dos planos de benefícios 
administrados pela REGIUS serão aplicados de 
acordo com as disposições legais e 
regulamentares do poder público e as diretrizes 
traçadas pelo Conselho Deliberativo, de modo a 
serem observados os seguintes princípios: 

Art. 43. Os patrimônios dos planos de benefícios 
administrados pela REGIUS serão aplicados de 
acordo com as disposições legais e 
regulamentares do poder público e as diretrizes 
traçadas pelo Conselho Deliberativo, de modo a 
serem observados os seguintes princípios: 

Renumerado. 

I – segurança de retorno dos capitais aplicados; 
Manter 

 

II – rentabilidade real compatível com os 
imperativos atuariais dos planos de custeio; 

Manter 

 

III – liquidez capaz de cobrir os compromissos 
dos planos de benefícios e de possibilitar o 
remanejamento da alocação de aplicações, 
quando recomendada tecnicamente. 

Manter 

 

§ 1º O plano de aplicação dos recursos 
disponíveis, estruturado em consonância com as 
técnicas atuariais e econômicas, deverá ser 

§ 1º O plano de aplicação dos recursos 
disponíveis, estruturado em consonância 
com as técnicas atuariais e econômicas, 

Ajustes de remissão e redacional, sem alteração de 
conteúdo. 
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aprovado pelo Conselho Deliberativo juntamente 
com o orçamento-programa, obedecido o prazo 
previsto no artigo 60 deste Estatuto. 

deverá ser aprovado pelo Conselho 
Deliberativo juntamente com o orçamento, 
obedecido o prazo previsto no artigo 49 deste 
Estatuto. 

§ 2º Os patrimônios dos planos de benefícios, 
bem como o da REGIUS, deverão, 
obrigatoriamente, estar segregados 
contabilmente. 

Manter  

Art. 54. O patrimônio da REGIUS será aplicado 
em conformidade com a política de 
investimentos aprovada pelo Conselho 
Deliberativo. 

Art. 44. O patrimônio da REGIUS será aplicado 
em conformidade com a política de 
investimentos aprovada pelo Conselho 
Deliberativo. 

Renumerado. 

Art. 55. Serão nulos de pleno direito os atos que 
violarem os preceitos desta Seção, sujeitando 
seus autores às sanções estabelecidas em lei e 
em processo administrativo. 

Art. 45. Serão nulos de pleno direito os atos que 
violarem os preceitos desta Seção, sujeitando 
seus autores às sanções estabelecidas em lei e 
em processo administrativo. 

Renumerado. 

Art. 56. É vedada a concessão de aval ou fiança 
em nome da REGIUS. 

Art. 46. É vedada a concessão de aval ou fiança 
em nome da REGIUS. 

Renumerado. 

Art. 57. Qualquer negócio a prazo entre a 
REGIUS e quaisquer pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público ou privado, 
Participantes ou não, pelo qual se torne credora 
de pagamentos exigíveis em datas posteriores à 
da celebração do respectivo contrato, só poderá 

Excluído O presente dispositivo é incompatível a com o regime 
de capitalização e a gestão de carteiras. Tal 
disposição vedaria, por exemplo, que a fossem 
renegociados ativos abaixo da meta atuarial ou do 
referencial constante da política de investimento em 
caso de default. Todavia, esta prática é necessária a 
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ser realizado com garantia da rentabilidade 
mínima estabelecida na política de investimentos 
dos planos. 

depender do caso concreto, observada a situação de 
renegociação de determinado ativo. 

Art. 58. É vedado à REGIUS realizar quaisquer 
operações comerciais e financeiras: 

Art. 47. É vedado à REGIUS realizar quaisquer 
operações comerciais e financeiras: 

Renumerado. 

I – com diretores, conselheiros, e empregados 
da própria REGIUS, bem como com seus 
respectivos cônjuges ou companheiros e 
parentes até o segundo grau, inclusive dos 
cônjuges ou companheiro(as); 

Manter 

 

II – com diretores e conselheiros das 
Patrocinadoras e Instituidoras, seus cônjuges 
e parentes até segundo grau, inclusive dos 
cônjuges; 

Manter 

 

III – com empresas ou instituições de que façam 
parte as pessoas indicadas nos incisos 
anteriores, na condição de empregados, 
gerentes, procuradores, cotistas ou acionistas, 
exceto quando possuam, participação inferior a 
5% (cinco por cento) de empresa de capital 
aberto; 

III – com empresas ou instituições de que 
façam parte as pessoas indicadas nos 
incisos anteriores, na condição de 
empregados, gerentes, procuradores, 
cotistas ou acionistas, exceto quando 
possuam participação inferior a 5% (cinco 
por cento) de empresa de capital aberto; 

Ajuste de pontuação. 

IV – tendo como contraparte, mesmo que 
indiretamente, pessoas físicas e jurídicas a ela 
ligadas, na forma definida pelo órgão público 

Manter 
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competente. 

§ 1º A vedação deste artigo não se aplica às 
Patrocinadoras, Instituidoras e aos 
Participantes que, nessa condição, realizarem 
operações com a REGIUS. 

Manter 

 

§ 2º Para o fiel cumprimento das disposições 
deste artigo, a Diretoria Executiva organizará e 
manterá atualizado o cadastro das pessoas 
estatutariamente impedidas de negociar com a 
REGIUS. 

Manter 

 

CAPÍTULO II 
Manter 

 

DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 
Manter 

 

Art. 59. O exercício financeiro da REGIUS 
coincidirá com o ano do calendário civil, 
iniciando-se em 1º de janeiro e findando-se em 
31 de dezembro de cada ano. 

Art. 48. O exercício financeiro da REGIUS 
coincidirá com o ano do calendário civil, 
iniciando-se em 1º de janeiro e findando-se em 
31 de dezembro de cada ano. 

Renumerado. 

Art. 60. A Diretoria Executiva da REGIUS 
apresentará ao Conselho Deliberativo, até o 15º 
dia útil de novembro, orçamento-programa para 
o ano seguinte. 

Art. 49. O orçamento será apresentado pela 
Diretoria Executiva ao Conselho Deliberativo 
até o último dia útil de novembro de cada ano 
e será aprovado até o último dia útil do ano 
anterior ao de referência. 

Renumerado. 

Ajuste redacional para simplificar a regra aprovação 
do orçamento, bem como excluir, especialmente. Dos 
parágrafos, questões que tratam de procedimento e 
que, eventualmente, podem ser tratada nos 
respectivos Regimentos Internos e demais normativos 
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internos. 

§ 1º O Conselho Deliberativo, no prazo de 15 
(quinze) dias, aprovará ou rejeitará, com a 
devida fundamentação, o orçamento-programa. 

Excluído 

  

§ 2º Em caso de rejeição, as adequações 
necessárias deverão ser procedidas pela 
Diretoria Executiva da REGIUS, após o que, o 
orçamento-programa será novamente submetido 
ao Conselho Deliberativo, de modo que possa 
ser aprovado até o dia 30 de dezembro do 
mesmo ano. 

Excluído 

 

§ 3º No orçamento anual, as despesas de 
administração não poderão ultrapassar o limite 
fixado em lei e normas complementares. 

Parágrafo Único. No orçamento anual, as 
despesas de administração não poderão 
ultrapassar o limite fixado pelo Conselho 
Deliberativo. 

O limite normativo é imposto para a arrecadação do 
custeio das despesas administrativas em face dos 
participantes, patrocinadores e assistidos. Desta 
forma, a limitação para as despesas administrativas 
deve ser estabelecida pelo Conselho Deliberativo 
(Resolução CGPC n. 29/2009). 

§ 4º Para a realização de planos cuja execução 
possa exceder um exercício, as despesas 
previstas serão aprovadas globalmente, 
consignando-se nos orçamentos seguintes as 
respectivas provisões. 

Excluído Esta disposição é matéria a ser disposta no 
Regulamento do Plano de Gestão Administrativa. 

Art. 61. A REGIUS deverá levantar balancetes 
mensais e balanço geral anual, encaminhando-

Art. 50. A REGIUS deverá levantar balancetes 
mensais e balanço geral anual, encaminhando-

Renumerado. 
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os aos órgãos competentes de fiscalização e 
acompanhamento, em conformidade com o 
disposto na legislação pertinente e neste 
Estatuto. 

os aos órgãos competentes de fiscalização e 
acompanhamento, em conformidade com o 
disposto na legislação pertinente e neste 
Estatuto. 

§ 1º O balanço geral anual, o relatório dos atos e 
das contas da Diretoria Executiva, instruídos 
com os pareceres técnicos, da auditoria 
independente e do Conselho Fiscal, serão 
submetidos à apreciação do Conselho 
Deliberativo, que sobre eles deverá se 
manifestar em tempo hábil, para 
encaminhamento aos órgãos competentes nos 
prazos legais. 

Manter 

 

§ 2º As contas da REGIUS serão submetidas à 
auditoria independente que, anualmente, emitirá 
parecer a respeito. 

Manter 

 

§ 3º Todos os planos de benefícios 
administrados pela REGIUS serão avaliados 
atuarialmente, em cada balanço, por entidades 
ou por profissionais legalmente habilitados. 

§ 3º Os planos de benefícios administrados pela 
REGIUS serão avaliados atuarialmente, 
observada a legislação de regência, a cada 
balanço, por profissionais legalmente habilitados. 

Ajuste redacional para viabilizar as excepcionalidades 
da legislação, visto que, dependendo da modalidade 
em que o plano de benefícios é constituído, não se 
exige avaliação atuarial. 

Art. 62. O resultado líquido do exercício, 
satisfeitas todas as exigências legais e 
regulamentares, será destinado de acordo com a 
legislação e normas regulamentares pertinentes 

Art. 51. O resultado líquido do exercício, 
satisfeitas todas as exigências legais e 
regulamentares, será destinado de acordo com a 
legislação e normas regulamentares pertinentes. 

Renumerado. 
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TÍTULO VI 
Manter 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 
TRANSITÓRIAS 

Manter 

 

Art. 63. Os empregados da REGIUS estarão 
sujeitos às regras aprovadas pela Diretoria 
Executiva e/ou pelo Conselho Deliberativo, bem 
como à legislação trabalhista, sendo seus 
direitos e deveres objeto de regulamento próprio. 

Art. 52. Os empregados da REGIUS estarão 
sujeitos às regras aprovadas pela Diretoria 
Executiva e/ou pelo Conselho Deliberativo, bem 
como à legislação trabalhista, sendo seus 
direitos e deveres objeto de regulamento próprio. 

Renumerado. 

Art. 64. As contribuições das Patrocinadoras, 
os benefícios e as condições contratuais 
previstas neste Estatuto, nos regulamentos dos 
planos de benefícios não integram o contrato do 
trabalho dos Participantes, assim como, à 
exceção dos benefícios concedidos, não 
integram a remuneração dos Participantes, nos 
termos da lei. 

Art. 53. As contribuições das Patrocinadoras, 
os benefícios e as condições contratuais 
previstas neste Estatuto, nos regulamentos dos 
planos de benefícios não integram o contrato do 
trabalho dos Participantes, assim como, à 
exceção dos benefícios concedidos, não 
integram a remuneração dos Participantes, nos 
termos da lei. 

Renumerado. 

Art. 65. Para a manutenção dos planos de 
benefícios vigentes na REGIUS na data de 
entrada em vigor deste Estatuto, as 
contribuições normais das Patrocinadoras não 
serão superiores às contribuições mensais 
exigidas dos Participantes a elas vinculados. 

Excluído A exclusão visa a conformidade ao que determina o. 
parágrafo único do artigo 2º da Resolução CNPC 
40/2021, visto que o tema é afeto a regulamento, bem 
como o presente dispositivo foi instituído quando do 
atendimento da Emenda Constitucional n. 20/99, 
quando a instituição da paridade contributiva.. 

Art. 66. O Conselho Deliberativo da REGIUS, Art. 54. O Conselho Deliberativo da REGIUS, Renumerado. 
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com base em parecer do atuário responsável 
pelos respectivos planos de benefícios, poderá 
fixar contribuições extraordinárias por conta das 
Patrocinadoras e dos Participantes Ativos e 
Assistidos, destinadas à cobertura de 
insuficiências dos planos. 

com base em parecer do atuário responsável 
pelos respectivos planos de benefícios, poderá 
fixar contribuições extraordinárias por conta das 
Patrocinadoras e dos Participantes Ativos e 
Assistidos, destinadas à cobertura de 
insuficiências dos planos. 

Art. 67. Ocorrendo fusão, incorporação ou cisão 
de Patrocinadoras, as respectivas empresas 
resultantes permanecerão como destinatárias 
dos planos de benefícios, na mesma qualidade 
de Patrocinadoras que tinham antes do referido 
desdobramento ou cisão, para todos os efeitos 
deste Estatuto e dos regulamentos dos 
respectivos planos de benefícios. 

Excluído. Atendimento à exigência  da PREVIC. 

Parágrafo único. Em caso de fusão, 
incorporação ou cisão que envolva 
Patrocinadoras, a situação dos Participantes 
dos planos de benefícios poderá ser revista, 
objetivando adequar à nova realidade. 

Excluído. Atendimento à exigência  da PREVIC. 

Art. 68. A extinção de plano de benefícios, a 
retirada de Patrocinadora ou Instituidora, as 
transferências de patrocínio, de grupo de 
Participantes, de planos de benefícios e 
reservas entre entidades fechadas, ocorrerão 
mediante autorização do órgão público 
competente, ficando as Patrocinadoras ou 

Excluído. Atendimento à exigência  da PREVIC. 
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Instituidoras obrigadas ao cumprimento da 
totalidade dos compromissos assumidos com a 
entidade relativamente aos direitos dos 
Participantes Ativos e Assistidos e obrigações 
legais, até a data da retirada, da transferência ou 
da extinção do plano. 

Parágrafo único. Para atendimento do disposto 
no caput deste artigo, a situação de solvência 
econômico-financeira e atuarial dos planos de 
benefícios deverá ser atestada por profissional 
devidamente habilitado, cujos relatórios serão 
encaminhados ao órgão público competente. 

Excluído. Atendimento à exigência  da PREVIC. 

Art. 69. Os membros dos órgãos estatutários da 
REGIUS deverão apresentar cópia da última 
declaração de bens entregue à Receita Federal, 
ao assumirem e ao deixarem os cargos. 

Art. 55. Os membros dos órgãos estatutários da 
REGIUS deverão apresentar cópia da última 
declaração de bens entregue à Receita Federal, 
ao assumirem e ao deixarem os cargos. 

Renumerado. 

Art. 70. A REGIUS divulgará aos Participantes, 
Patrocinadoras e Instituidoras até o dia 30 de 
abril, o balanço anual, acompanhado dos 
pareceres do atuário responsável pelo 
acompanhamento dos planos de benefícios, dos 
auditores independentes e dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, bem como os demais 
demonstrativos estabelecidos nas normas 
regulamentares pertinentes. 

Art. 56. A REGIUS divulgará aos Participantes, 
Patrocinadoras e Instituidoras até o dia 30 de 
abril, o balanço anual, acompanhado dos 
pareceres do atuário responsável pelo 
acompanhamento dos planos de benefícios, dos 
auditores independentes e dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, bem como os demais 
demonstrativos estabelecidos nas normas 
regulamentares pertinentes. 

Renumerado. 
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 Art.  57. Os mandatos dos atuais Diretores  e 
Conselheiros eleitos, com encerramento em 
junho de 2023, serão preservados conforme 
termos de posse, observada a estabilidade. 

Inclusão  de regra transitória a fim de estabelecer que 
a implantação da nova composição dos Órgãos 
Estatutários ocorra ao final dos atuais mandatos dos 
membros eleitos. 

 
Parágrafo Único. A composição dos Órgãos 
Estatutários, objeto da revisão deste 
Estatuto, será estabelecida na legislatura que 
se inicia em junho de 2023.  

 

Art. 71. Caberá recurso dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, com efeito suspensivo, a contar da 
data de ciência, sempre que houver indícios de 
risco imediato e conseqüências graves para a 
REGIUS, Patrocinadoras, Instituidoras, 
Participantes ou Beneficiários: 

Excluído 

Matéria relacionada ao procedimento decisório e 
funcionamento dos colegiados, com o que o tema 
deve ser tratado no âmbito dos respectivos 
regimentos internos. 

I – para a Diretoria Executiva dos atos dos 
prepostos ou empregados; 

Excluído 

 

II – para o Conselho Deliberativo, dos atos da 
Diretoria Executiva, dos diretores e do Conselho 
Fiscal da REGIUS; 

Excluído 

 

Art. 72. Este Estatuto entrará em vigor na data 
de sua aprovação pelo órgão público 
competente. 

Art. 58. Este Estatuto entrará em vigor na data 
de sua aprovação pelo órgão público 
competente. 

Renumerado. 

.  


