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Capítulo I – Objetivo 
 

Art. 1 - Este Regulamento Eleitoral tem por objetivo organizar, estabelecer 
procedimentos e disciplinar o processo eleitoral para preenchimento dos cargos de membros 
titulares e suplentes do Conselho deliberativo e do Conselho Fiscal, órgãos estes integrantes 
da estrutura administrativa e de controle interno da OABPrev-Nordeste 

 
Parágrafo único – Os cargos a serem preenchidos através do processo eleitoral estão 
previstos nos incisos I e II do art. 27, incisos I e II do art. 39 do Estatuto Social. 

 
 

Capítulo II – Definição das vagas por Indicação e Eleição 
 

Seção I – Indicação e Eleição para o Conselho Deliberativo 
 

Art. 2 – 04 (quatro) membros efetivos e 04 (quatro) membros suplentes serão 
indicados pelos Instituidores e Patrocinadores, considerando o número de participantes 
vinculados a cada Patrocinador ou Instituidor, bem como o montante dos respectivos 
patrimônios. 

 
Art. 3 – O primeiro critério à ser respeitado para indicação dos membros pelos 

Instituidores e Patrocinadores será: 
 
I. O primeiro membro será indicado pelo Patrocinador ou Instituidor que detiver 

o maior patrimônio, o segundo membro será indicado pelo Patrocinador ou 
Instituidor que detiver o segundo maior patrimônio, e assim por diante até o 
preenchimento das vagas; 
 

Parágrafo único – Nesta categoria, os Instituidores e Patrocinadores poderão indicar 
apenas um membro titular com seu respectivo suplente.  
 
Art. 4 – Caso o primeiro critério não tenha sido suficiente para o preenchimento das 

vagas, deverão ser respeitadas as indicações pelo primeiro critério, dando continuidade com 
o segundo critério para indicação dos membros pelos Instituidores e Patrocinados: 
 

I. O primeiro membro será indicado pelo Patrocinador ou Instituidor que detiver 
o maior número de Participantes, o segundo membro será indicado pelo 
Patrocinador ou Instituidor que detiver o segundo maior número de 
Participantes, e assim por diante até o preenchimento das vagas; 

 
Parágrafo único – Nesta categoria, os Instituidores e Patrocinadores poderão indicar 
apenas um membro titular com seu respectivo suplente. 

 
Art. 5 – 02 (dois) membros efetivos e 02 (dois) membros suplentes serão eleitos como 

representantes de Participantes e Assistidos, por meio de votação direta. 
 

Seção II – Indicação e Eleição para o Conselho Fiscal 
 
Art. 6 – 02 (dois) membros efetivos e 02 (dois) membros suplentes serão indicados 

pelos Instituidores e Patrocinadores, considerando o número de participantes vinculados a 
cada Patrocinador ou Instituidor, bem como o montante dos respectivos patrimônios. 

 



Regulamento Eleitoral do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional da Paraíba – OABPrev-Nordeste 

Página 3 de 7 

 

Art. 7 – Para a primeira composição dos membros indicados pelos Instituidores e 
Patrocinadores após a aprovação deste Regulamento Eleitoral, os membros serão indicados 
da seguinte forma: 

 
I. O primeiro membro será indicado pelo Instituidor ou Patrocinador que detiver 

o maior patrimônio, o segundo membro será indicado pelo Patrocinador ou 
Instituidor que detiver o segundo maior patrimônio, e assim por diante até o 
preenchimento das vagas; 

 
Art. 8 – Nos processos eleitores seguintes, a composição dos membros indicados 

deverá respeitar o seguinte critério: 
 

I. O Instituidor ou Patrocinador que na eleição anterior foi o primeiro a indicar um 
membro, ficará automaticamente fora desta indicação, assim, o Instituidor ou 
Patrocinador que foi o segundo a indicar na eleição anterior, nesta, será o 
primeiro à fazer sua indicação, e o Instituidor ou Patrocinador que ficou de fora 
da eleição anterior, nesta, será o segundo a fazer sua indicação, e assim por 
diante nas eleições futuras. 

 
Art. 9 – 02 (dois) membros efetivos e 02 (dois) membros suplentes, eleitos por e 

dentre os Participantes e Assistidos, mediante processo de votação direta, cuja 
regulamentação caberá ao Conselho Deliberativo. 
 
 

Capítulo III – Do processo Eleitoral  
 

Seção I – Do processo eleitoral 
 

Art. 10 – Em reunião ordinária, o Presidente do Conselho Deliberativo deverá convocar 
as eleições com a antecedência mínima de 90 dias do término dos mandatos dos Conselheiros, 
devendo o pleito ser realizado em até 45 dias após a convocação das eleições. 

 
Parágrafo único – A divulgação será feita entre todos os Participantes Ativos, 
Assistidos e as Instituidoras se dará através de edital na forma do inciso II do Art. 36 
do Estatuto da Entidade, com divulgação nos meios de comunicação disponíveis.  

 
Seção II – Comissão Eleitoral 

 
Art. 11 - O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, ao convocar as eleições, 

deverá constituir a Comissão Eleitoral que ficará responsável pela realização do pleito.  
 

Parágrafo único – A Comissão será composta por 03 (três) membros efetivos e 01 
(um) suplente, indicados dentre todos participantes do Plano da OABPrev-Nordeste, 
dentre os quais será destacado o Presidente da Comissão.  
 
Art. 12 - Os Membros da Comissão Eleitoral não poderão se candidatar à eleição de 

que se trata este Regulamento. 
 
Art. 13 - Compete à Comissão Eleitoral:  
 
I. Orientar e conduzir o processo eleitoral conforme Regulamento 
II. Elaborar e divulgar o Edital de Convocação da Eleição;  
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III. Receber as inscrições e analisar os pré-requisitos dos candidatos; 
IV. Orientar os candidatos sobre as questões por eles apresentados, a fim de 

assegurar a legitimidade e a moralidade do processo eleitoral, cumprindo as 
normas eleitorais, do Estatuto e do Código de Ética e Conduta;   

V. Promover reunião com os candidatos homologados, se necessário;  
VI. Disponibilizar no endereço eletrônico da Entidade, a relação com todos os 

candidatos, assim como, um breve currículo contendo foto;  
VII. Definir a forma como se dará a votação; 
VIII. No caso de votação por cédula, preparar as cédulas eleitorais e organizar os 

locais de votação; 
IX. Publicar o processo eleitoral em todas as suas fases;  
X. Realizar a apuração dos votos obtidos;  
XI. Deliberar sobre os pedidos de impugnação; 
XII. Elaborar a Ata de encerramento da apuração dos votos e encaminhar ao 

Conselho Deliberativo para homologação; 
XIII. Deliberar sobre os casos omissos neste Regulamento Eleitoral 

 
Art. 14 – As decisões nas reuniões da Comissão Eleitoral serão tomadas pelo voto da 

maioria de seus membros. 
 
Art. 15 - A Comissão Eleitoral se extinguirá automaticamente com a posse dos eleitos.  

 
Seção III – Convocação das Eleições 

  
Art. 16 – A convocação das eleições será feita pelo Presidente do Conselho 

Deliberativo, dentro do prazo, por meio de edital, que deverá ficar à disposição na Entidade, 
sendo publicado no endereço www.oabprevnordeste.org.br, enviado via correio eletrônico 
e/ou por circular aos Participantes em até 05 (cinco) dias da publicação do edital. 
 

Art. 17 – Deve constar no edital: 
 
I. Os cargos abertos e a duração do mandato;  
II. Quem poderá votar; 
III. Condições, documentos e prazo para inscrição dos candidatos; 
IV. Forma de votação; 
V. Local, data e hora do início e termino da votação; 
VI. Endereço do site onde podem ser consultados o Regulamento Eleitoral, Estatuto 

da Entidade, ficha de inscrição do candidato, nome dos membros da Comissão 
Eleitoral, assim como forma de contato para esclarecimento de dúvidas.  

 
 

Capítulo IV – Dos Candidatos  
 

Seção I – Das Inscrição do Candidato 
 

Art. 18 – O candidato somente poderá se inscrever para concorrer a vaga de um dos 
Conselhos.  

 
Art. 19 - Estão aptos a disputar as vagas ao cargos de Conselheiro Deliberativo ou 

Conselheiro Fiscal somente os Participantes que preencham, cumulativamente, os seguintes 
requisitos:  
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I. Estar na condição de Participante Ativo ou Assistido da OABPrev-Nordeste, na 
data de publicação do Edital; 

II. Ter experiência comprovada de atividades, seja na área administrativa, jurídica, 
financeira, contábil, de fiscalização ou auditória; 

III. Não ter sofrido punição administrativa por infração da legislação de seguridade 
social, como servidor público ou em sua relação de empregado, desde que, tal 
punição seja decorrente de inquérito em que tinha sido garantido o direito de 
defesa;  

IV. Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 
V. Não ter sofrido condenação transitada em julgado em processo ético ou 

disciplinar na OABPrev-Nordeste ou junto à respectiva Instituidora;  
 
Parágrafo Único - A comprovação dos itens acima serão de responsabilidade 
exclusiva do candidato.  

 
Art. 20 - A formalização da inscrição do candidato se dará mediante requerimento 

dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral protocolada diretamente na Entidade ou por meio 
de carta registrada postada dentro do prazo estabelecido para a inscrição;  
 

Art. 21 - O candidato que tiver a inscrição indeferida, a fins de comprovação ou 
complementação dos pré-requisitos, terá o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após 
o recebimento da notificação para cumprimento da solicitação.  

 
Parágrafo Único: Não havendo atendimento de solicitação da Comissão Eleitoral por 
parte do candidato, este será considerado inabilitado a concorrer ao pleito.  

 
Seção II – Da Propaganda do Candidato 

 
Art. 22 - Não será permitida a propaganda eleitoral do candidato em jornais e ou 

informativos das Instituidoras, Sindicatos e Associações, com o objetivo de divulgar a 
candidatura.  
 
 

Capítulo V – Da Impugnação ou da Desistência do Candidato     
 

Art. 23 – Será concedido o prazo de 08 (oito) dias, contando da data da divulgação 
dos candidatos, para solicitação, por qualquer eleitor, de impugnação da inscrição. Esta 
solicitação deverá ser necessariamente fundamentada e comprovada, além de circunscrita ao 
cumprimento dos requisitos descritos nos Artigos 16, 17, 18 e 19 deste Regulamento.  
 

Art. 24 – A Solicitação de impugnação de inscrição deverá ser remetida à OABPrev-
Nordeste, endereçada à Comissão Eleitoral e só poderá ser feita pelo Participante no pleno 
gozo de seus direitos.  

 
Art. 25 – Recebida a solicitação de impugnação, dentro do prazo previsto no art. 21, 

a Comissão Eleitoral analisará e julgará no prazo de até 08 (oito) dias, contando da data do 
recebimento da impugnação.  

 
Parágrafo único - Se necessário, o candidato questionado poderá ser convocado pela 

Comissão Eleitoral para esclarecimentos.  
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Art. 26 – Em caso de desistência, o candidato deverá preencher o requerimento 
solicitando seu desligamento do processo eleitoral.  

 
 

Capítulo VI – Da Eleição     
 

Art. 27 – A eleição ocorrerá em turno único, na data publicada no edital e no calendário 
das eleições que poderá ser encontrado no site da OABPrev-Nordeste, pelo meio de votação 
direta e secreta, sendo que cada eleitor poderá votar em um candidato para o cargo de 
membro do Conselho Deliberativo e um para o cargo de membro do Conselho Fiscal.  
 

Art. 28 – A Comissão Eleitoral confeccionará a Cédula Eleitoral, e seus membros 
assinarão o original a ser entregue aos eleitores. 

 
Art. 29 – São eleitores, todos os Participantes Ativos e em gozo de Benefícios, desde 

que estejam em dia com suas obrigações com a OABPrev-Nordeste. 
 
Art. 30 – A Comissão Eleitoral constituirá meses receptoras formadas de um presidente 

e dois mesários, escolhidos dentre cidadãos de idoneidade a toda prova. 
 
Art. 31 – A votação será iniciada e concluída no dia e hora previsto no Edital de 

Convocação das Eleições. 
 
Art. 32 – Antes de iniciada a sessão de votação, o presidente da mesa os mesários, 

deverão inspecionar a urna eleitoral e assinar o termo de abertura da sessão eleitoral. 
 

 
Capítulo VII – Apuração e Homologação dos Votos     

 
Art. 33 – A apuração e contagem dos votos será feita pelo presidente da mesa, após 

o encerramento da votação, o qual deverá assinar juntamente com os mesários, o termo de 
encerramento da sessão eleitoral contendo a contagem dos votos. 
 

Art. 34 – Serão considerados nulos os votos consignados em cédula: 
 

I. Que não correspondem à Cédula Oficial, devidamente assinada pelos membros 
da Comissão Eleitoral; 

II. Que contiverem qualquer marca, além da consignação do voto no espaço 
adequado; 

III. Quando a marcação estive colocada fora do local apropriado, independente da 
tomar ou não duvidosa manifestação da vontade do eleitor; 

IV. Em branco. 
 

Art. 35 – A invalidade de votos será decidida pela Comissão Eleitoral. 
 
Art. 36 – A Comissão Eleitoral de posse dos resultados da votação lavrará a Ata Final 

de Apuração e encaminhará ao Conselho Deliberativo, que em reunião ordinária, homologará 
os candidatos eleitos.  

 
Art. 37 – Constarão na Ata da Comissão Eleitoral: 

 
I. Data e hora do início e final da apuração; 
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II. Ocorrências havidas durante a apuração; 
III. Assinatura da Comissão Eleitoral; 
IV. Total de Participantes votantes; 
V. Total de cédulas encontradas na urna; 
VI. Total de votos válidos; 
VII. Total de votos nulos; 
VIII. Total de votos em branco; 
IX. Total de votos para cada Candidato; 
X. Outros fatos considerados relevantes pela Comissão Eleitoral. 

 
Art. 38 – Em caso de empate, será considerado eleito o candidato que tiver o maior 

número de contribuições vertidas ao Fundo. Persistindo o empate o critério será o de inscrição 
mais antiga na OABPrev-Nordeste, mantendo-se o empate, o critério será o da idade maior. 

 
 

Capítulo VIII – Disposições Gerais     
 

Art. 39 - Nenhum dos candidatos fará jus a qualquer reembolso de despesas junto à 
OABPrev-Nordeste durante o período eleitoral.  

 
Art. 40 - As dúvidas e omissões que possam surgir no processo eleitoral serão 

dirimidas em caráter definitivo pelo Presidente do Conselho Deliberativo, através de instruções 
complementares.  

 
Art. 41 - Proclamados e empossados os eleitos, os trabalhos relativos ao pleito serão 

considerados concluídos, dissolvendo-se automaticamente a Comissão Eleitoral.  
 
Art. 42 - O presente Regulamento Eleitoral entra em vigor na data de sua aprovação 

pelo Conselho Deliberativo.  
 
 
João Pessoa, 01 de outubro de 2015 
 
 
Gilvânia Maciel Virginio Pequeno 
Presidente do Conselho Deliberativo 


