
 
 

REGULAMENTO ELEITORAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DO PROCESSO ELEITORAL 
 
 
Art. 1º - Este Regulamento Eleitoral tem por objetivo disciplinar o processo de eleição dos Membros 
Efetivos e respectivos Suplentes para o Conselho Deliberativo e dos Membros Efetivos e respecti-
vos Suplentes para o Conselho Fiscal. 
 
         § 1º - A Eleição para o preenchimento dos cargos, se fará em atendimento ao previsto nos 
itens I e II do art. 29 e item III do art. 46 do Estatuto da Sul Previdência. 

 
         § 2º - Para o Conselho Deliberativo, os eleitos neste processo eleitoral terão mandato de 03 
(três) anos, conforme disposto no item I do art. 54 do Estatuto. 
 
         § 3º - Para o Conselho Fiscal, os eleitos neste processo eleitoral terão mandato de 03 (três) 
anos, conforme disposto no item II do art. 54 do Estatuto. 
 

Seção I - Convocação das Eleições 
 

Art. 2º - Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo convocar as eleições, dando conheci-
mento a todos os participantes Ativos e Assistidos da Entidade.   

 
Seção II - Comissão Eleitoral 

 
Art. 3º - O Presidente do Conselho Deliberativo nomeará uma Comissão responsável pela realiza-
ção do pleito, inclusive seu Presidente. 

 
I – A Comissão será composta por 03 (três) membros; 

 
II – A Comissão será responsável pelos atos necessários para a realização do pleito, subme-
tendo-os à aprovação do Conselho Deliberativo, quando necessário. 

 
Art. 4º - Os Membros da Comissão Eleitoral não poderão se candidatar à eleição de que trata este 
Regulamento. 
 
Art. 5º - Os Membros da Comissão Eleitoral terão as seguintes competências e atribuições: 
 

1. Fazer cumprir o presente Regulamento Eleitoral; 
2. Elaborar e divulgar o Edital de Convocação para a Eleição; 
3. Receber as inscrições e conferir os pré-requisitos dos candidatos;  
4. Elaborar Resolução com a relação dos candidatos habilitados ao processo eleitoral;  
5. Realizar a votação de forma direta e aberta em assembleia geral convocada para esse fim 

específico;  
6. Elaborar a Ata de encerramento da apuração dos votos; 
7. Elaborar Resolução e divulgar o resultado final da apuração dos votos; 
8. Elaborar Resolução e divulgar os candidatos vencedores do pleito, comunicando ao Presi-

dente do Conselho Deliberativo; 



 
9. Apreciar recursos interpostos pelos eleitores, candidatos e fiscais; 
10. Elaborar e organizar todos os documentos formais que comprovam a lisura do processo 

eleitoral. 
 

Seção III - Das Chapas e dos Recursos 
 

Art. 6º - O processo eleitoral para preenchimento dos cargos do Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal será realizado por meio do registro de chapas. 

 
§ 1º - O pedido de registro de chapa será encaminhado formalmente ao Presidente da Comis-
são Eleitoral (modelo – Anexo), no prazo indicado no Edital de Convocação, com a assinatura 
de todos os candidatos. 
 
§ 2º - As chapas serão compostas pelo número de candidatos, para o Conselho Deliberativo e 
para o Conselho Fiscal, previsto no Estatuto Social da Sociedade de Previdência Complemen-
tar Sul Previdência. 
 
§ 3º - As chapas deverão indicar os candidatos que ocuparão cada cargo e qual instituidor/pa-
trocinador irá representar, sendo no máximo um representante de cada instituidor/patrocinador. . 
 
§ 4º - Os recursos interpostos junto à Comissão Eleitoral serão julgados, em última instância, 
pelo Conselho Deliberativo. 

 
CAPÍTULO II 
DO ELEITOR 

 
Art. 7º - Para os efeitos legais deste Regulamento Eleitoral, são considerados eleitores os partici-
pantes Ativos e Vinculados, em dia com suas obrigações junto à Sul Previdência,  
bem como os Assistidos. 
 

I – Cada eleitor terá o direito de votar em 01 (uma) das chapas homologadas. . 
  

II - O exercício do voto é facultativo. 
 

 
CAPÍTULO III 

DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DAS CHAPAS E SEUS CANDIDATOS  
 

Art. 8º - Poderá candidatar-se ao Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, somente a chapa em 
que todos os candidatos participantes preencherem, cumulativamente, os seguintes requisitos:  
 

I – Estar na condição de participante Ativo, Vinculado ou Assistido na data da publicação do 
edital; 
 
II – Possuir comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, adminis-
trativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou auditoria; 
 
III - Não ter sofrido punição administrativa por infração da legislação da seguridade social, 
como servidor público ou em sua relação de emprego; 
 
IV – Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 
 



 
Parágrafo Único - A comprovação dos itens acima será de responsabilidade exclusiva do can-
didato.  

 
Art. 9º - Art. 9º - A chapa notificada pela Comissão Eleitoral, para fins de comprovação ou comple-
mentação dos pré-requisitos, terá que fazê-lo até a data estabelecida pela Comissão Eleitoral ou 
deverá substituir o candidato indicado para o cargo. 
 
Parágrafo Único: Não havendo atendimento da solicitação da Comissão, a chapa não será consi-
derada inscrita no pleito, não cabendo recurso neste caso. 
 

CAPÍTULO IV 
DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO E DAS CHAPAS 

 
Art. 10 - O candidato ao pleito somente poderá inscrever-se em 01 (uma) das chapas.  
 
 
Art. 11 - A formalização da inscrição da chapa se dará mediante requerimento dirigido ao Presidente 
da Comissão Eleitoral, conforme modelo anexo, encaminhado por carta registrada, malote, meio 
eletrônico ou protocolado diretamente. 

 
I - As inscrições serão analisadas pela Comissão Eleitoral, que emitirá resolução de homolo-
gação das chapas habilitadas ao pleito.  
II – Os candidatos receberão eventuais intimações acerca da eleição somente por e-mail, 
sendo responsáveis por checar constantemente o mesmo e atualizá-lo caso ocorra mudança. 
 
Parágrafo Único: Em atendimento aos princípios da celeridade e economicidade, na hipótese 
de haver apenas uma chapa inscrita, esta será declarada vencedora por aclamação, após a 
sua homologação pela Comissão Eleitoral. 
 

Art. 12 - Será indeferida a inscrição da chapa que os candidatos indicados aos cargos não preen-
cherem os requisitos mencionados nos incisos "I" a "IV” do art. 8º. 

 
I - A chapa que tiver sua inscrição indeferida pela Comissão poderá recorrer ao Presidente do 
Conselho Deliberativo, imediatamente, por escrito ou verbalmente, após o recebimento do 
indeferimento emitido pela Comissão Eleitoral, respeitado o parágrafo único do artigo 9º.  
 
II – Para análise e julgamento dos recursos, o Presidente do Conselho Deliberativo decidirá 
imediatamente, emitindo resposta escrita. 

 
CAPÍTULO V 

DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
Art. 13 - O Edital de Convocação do Pleito será elaborado pela Comissão Eleitoral, aprovado pelo 
Presidente do Conselho Deliberativo. 
 

I – O Edital de Convocação para eleição será divulgado através dos meios de comunicação 
disponíveis, com 3 (três) dias, no mínimo, antes da data marcada para o pleito. 

 
CAPÍTULO VI 

DA PROPAGANDA DOS CANDIDATOS 
 

Art. 14 - Será destinado a cada chapa, espaço para a leitura de “breve currículo” de seus candidatos 



 
antes da abertura da votação. 

 
Art. 15 - Os candidatos poderão utilizar-se de recursos próprios visando divulgar sua chapa, bem 
como seus nomes e propostas de trabalho, através de panfletos, folders, cartas, cartazes e mídias 
sociais. 
 
Parágrafo Único. Será admitido que a chapa envie material de campanha uma única vez, através 
da lista de e-mail da Sul Previdência, respeitadas as limitações impostas pela comissão eleitoral. 
Em hipótese alguma os candidatos terão acesso à lista de e-mails citada. 

 
CAPÍTULO VII 

DOS SISTEMAS DE VOTAÇÃO 
 

Art.16 – O processo eleitoral será realizado através de votação direta e aberta, sem necessidade 
de cédulas, sendo feita nominalmente entre os presentes e computada pela comissão eleitoral, que 
elaborará a ata e produzirá os documentos necessários para a oficialização do resultado. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA MESA APURADORA E FISCAIS  

 
Art. 17 - A Comissão Eleitoral apresentará, para designação pelo Presidente do Conselho Delibe-
rativo, a proposição dos nomes dos componentes da Mesa Apuradora. 
 
Art. 18 - Cada chapa terá direito à indicação de 01 (um) fiscal para acompanhar o processo de 
apuração. O credenciamento do Fiscal deverá ser solicitado pela chapa à Comissão Eleitoral, e 
formalizado até às 17h00 do dia anterior ao da apuração dos votos.  
. 
 

CAPÍTULO IX 
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, HOMOLOGAÇÃO, POSSE E MANDATO 

 
 

Art. 19 - A Comissão Eleitoral, através de ato próprio, divulgará o resultado final da votação, com o 
quantitativo de votos para cada chapa. 
 
Art. 20 – O Presidente do Conselho Deliberativo, por ato próprio, homologará a chapa vencedora. 
 
Art. 21 - Em caso de empate, será considerada vencedora a chapa com a maior quantidade de 
contribuições dos candidatos vertidas ao Fundo. Persistindo o empate, o critério será o da chapa 
com o maior patrimônio no Fundo. 

 
Art. 22 – A chapa eleita será empossada imediatamente pelo Presidente do Conselho Deliberativo, 
em cerimônia realizada após a eleição, salvo quando o mandato atual ainda estiver vigente. 
 

CAPÍTULO X 
DO CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL 

 
Art. 23 - O Cronograma do processo eleitoral, bem como suas etapas, está definido no anexo “I” 
deste Regulamento Eleitoral.  
     

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



 
 
Art. 24 - Não haverá reembolso de quaisquer despesas das chapas e dos candidatos as chapas 
por parte do Fundo. 
 
Art. 25 - As dúvidas e os casos omissos neste Regulamento Eleitoral serão resolvidos em caráter 
definitivo pelo Presidente do Conselho Deliberativo, através de instruções complementares, apli-
cando-se, subsidiariamente, se necessário, a legislação eleitoral em vigor. 
 
Art. 26 - Proclamados e empossados os eleitos, os trabalhos relativos ao pleito serão havidos como 
concluídos, dissolvendo-se a Comissão Eleitoral. 
 
Art. 27 - Este Regulamento Eleitoral entra em vigor na data de aprovação pelo Conselho Delibera-
tivo. 
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