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REGULAMENTO DA ELEIÇÃO PARA O CARGO DE OUVIDOR DA CAPEF 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Da Composição e Formação da Comissão Eleitoral 

 

Art. 1º. O Conselho Deliberativo da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Nordeste do Brasil - CAPEF aprovou a Comissão Eleitoral, com o objetivo de conduzir a 

eleição para o cargo de Ouvidor, com mandato de 4 (quatro) anos, a partir de 1º de novembro 

de 2016 a 31 de outubro de 2020. 

I - A Comissão Eleitoral é composta por 3 (três) membros nomeados pelo Conselho 

Deliberativo dentre os Participantes e os Beneficiários Assistidos, vedada à 

participação de Conselheiros e dirigentes da CAPEF. 

II - O presidente de Comissão Eleitoral será escolhido dentre e pelos seus membros, 

cabendo-lhe determinar os encargos dos demais. 

III - As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por maioria simples dos votos 

dos seus componentes, tendo o presidente da Comissão o voto de qualidade. 

IV - Os membros da Comissão Eleitoral não farão jus à quaisquer remunerações. 

 

Art. 2º. À Comissão Eleitoral compete: 

 

I - Publicar o Edital de Convocação;  

II - Dar publicidade à eleição; 

III - Elaborar e organizar toda a documentação referente ao processo eleitoral; 

IV - Definir modalidade da inscrição; 

V - Fazer as comunicações e publicações devidas; 

VI - Legitimar as candidaturas, à luz do enquadramento aos critérios estabelecidos 

neste Regulamento; 

VII - Decidir sobre impugnações, nulidades ou recursos; 

VIII - Validar as eleições, e; 

IX - Decidir sobre quaisquer outras questões referentes ao processo eleitoral. 

CAPÍTULO II 

Do Processo Eleitoral e Convocação da Eleição para Ouvidor(a) 

Art. 3º. Será garantida, por meio do voto dos Participantes e Beneficiários Assistidos a lisura 

do pleito eleitoral para a escolha do(a) Ouvidor(a), assegurando-se condições de igualdade aos 

candidatos tanto na coleta como na apuração dos votos. 
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Art. 4º. O(A) Ouvidor(a) será escolhido(a) entre os Participantes e Beneficiários Assistidos, 

por eleição direta destes, através de consulta ordinária a se processar, no que couber, na forma 

do artigo 50 do Estatuto da CAPEF, para mandato de 4 (quatro) anos. 

Art. 5º. A eleição será convocada pela Comissão Eleitoral mediante ampla divulgação do 

Edital, a ser publicado, uma única inserção, em um dos principais jornais de grande circulação 

do Estado do Ceará, veicular-se-á ainda em local onde está instalada a sede da CAPEF, nos 

informativos confeccionados por esta Entidade (Jornal Acontece e no site 

www.capef.com.br), bem como fixando, quando possível, o Edital nos quadros de avisos das 

diversas unidades operacionais do Banco do Nordeste do Brasil S/A, nas sedes da AABNB, 

AFBNB, CAMED, CAPEF e BNB - Clube de Fortaleza.  

Parágrafo Único. No Edital deverá constar obrigatoriamente: 

I -  Critérios para o preenchimento do cargo; 

II -  Prazo para registro da candidatura; 

III -  Habilitação dos candidatos; 

IV -  Regras e mecanismos de votação/apuração de resultados; 

V -  Disposições para o regular transcurso do processo eleitoral, e; 

VI -  Prazos para impugnação de candidaturas e do resultado da eleição. 

 

CAPÍTULO III 

Do Preenchimento do Cargo 

 

Art. 6º. Será eleito apenas um membro para o cargo de Ouvidor, obrigatoriamente dentre os 

Participantes ou Beneficiários Assistidos da CAPEF, devendo respeitar e zelar pelo 

cumprimento das disposições do Regimento Interno da Ouvidoria aprovado pelo Conselho 

Deliberativo da CAPEF. 

 

Parágrafo Único: Não haverá suplente para o cargo. 

 

CAPÍTULO IV 

Dos Prazos e Registro das Candidaturas 

Art. 7º. As inscrições serão efetivadas por meio do registro de candidato, nas condições 

apresentadas neste capítulo. 

Parágrafo Único: Os candidatos deverão atender os mesmos critérios de elegibilidade 

requeridos para os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, previstos no art. 12, 16 e 

incisos I, II e III do art. 20, da Lei Complementar nº. 108, de 29/5/2001, e artigos 21 e 23 do 

Estatuto da CAPEF, a saber: 

 

I - Comprovada experiência no exercício de atividades em quaisquer das áreas: 

financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial 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 ou como servidor público, e; 

IV - Não tenham participação significativa no capital de empresas com as quais a 

CAPEF mantenha relações comerciais ou realize operações financeiras, não se 

aplicando esta disposição às relações e às operações mantidas com os 

Patrocinadores; 

Art. 8º. A não observância de quaisquer das condições previstas no Parágrafo Único do Art. 

7º implicará na automática impugnação do pedido registro da candidatura.  

Art. 9º. O prazo para inscrição dos candidatos será de 12 (doze) dias corridos, entre os dias 1º 

de agosto de 2016 a 12 de agosto de 2016. 

Art. 10. As candidaturas deverão ser registradas no formulário próprio “Pedido de Registro 

de Candidatura”, com firma reconhecida.  

§ 1º Como requisito básico de habilitação, os candidatos, deverão apresentar à Comissão 

Eleitoral, no ato da inscrição, os documentos abaixo especificados, a saber: 

I -  Cópias da identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

II -  Declaração com a experiência profissional emitida pelo patrocinador, a qual o 

candidato esteja vinculado ou a disponibilização de curriculum vitae, este 

acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios da(s) experiência(s) 

informada(s); 

III -  Declaração, com firma reconhecida, informando, sob as penas da lei, não ter 

sofrido condenação criminal transitada em julgado, nem penalidade 

administrativa por infração à legislação da seguridade social, inclusive da 

previdência complementar ou como servidor público, e; 

IV -  Declaração, com firma reconhecida, de não ter participação significativa no 

capital de empresas com as quais a CAPEF mantenha relações comerciais ou 

realize operações financeiras, não se aplicando esta disposição às relações e às 

operações mantidas com os patrocinadores, na forma disposta no artigo 21, 

parágrafo terceiro do Estatuto da CAPEF; 

 

§ 2º. A Comissão Eleitoral manterá secretaria na CAPEF, funcionando durante o período 

eleitoral no horário de 9h às 17h, onde permanecerá pessoa habilitada para atender, prestar 

informações, receber e fornecer documentação e/ou adotar outras providências que se fizerem 

necessárias ao processo eleitoral. 

 

§ 3º. Será recusado o pedido de registro de candidatura solicitado após o prazo de inscrição 

previsto no Regulamento, Edital e Cronograma, bem como caso não possua todos os 

documentos descritos no parágrafo primeiro deste artigo. 
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CAPÍTULO V 

Da Habilitação e Divulgação das Candidaturas 

Art. 11. A Comissão Eleitoral analisará o pedido de registro da candidatura e decidirá quanto 

à habilitação da mesma, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 7º ao 10º deste 

Regulamento. De igual modo, notificará os pré-candidatos que tenham seu pedido de registro 

impugnado, com as devidas justificativas, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas após o 

último dia de inscrição. A defesa poderá ser apresentada no prazo de até 48 (quarenta e oito) 

horas a contar do recebimento do resultado, através do formulário “Apresentação de Defesa 

à Impugnação de Candidato’’. 

 

Art. 12. A Comissão Eleitoral analisará a defesa do candidato e informará o resultado da sua 

decisão, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sem possibilidade de recurso. 

Art. 13. Os Participantes e Beneficiários Assistidos poderão, ainda, apresentar à Comissão 

Eleitoral, após a divulgação dos candidatos habilitados, pedido de impugnação, individual ou 

coletivo, através do formulário “Pedido de Impugnação de Candidato”, no prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas, fundamentando suas razões nas causas de inelegibilidade previstas no 

art. 7º deste Regulamento.  

Art. 14. A Comissão Eleitoral terá o prazo de até 72 (setenta e duas) horas para decidir sobre 

a procedência ou não da impugnação. Decidido o mérito da impugnação, a Comissão Eleitoral 

providenciará a divulgação do resultado final para conhecimento de todos os interessados, 

sem possibilidade de recurso. 

Art. 15. Caso seja habilitado mais de um candidato, sua numeração será definida por sorteio e, 

a partir de então, será divulgada em local visível nas unidades operacionais do Banco do 

Nordeste do Brasil S/A, nas sedes da AABNB, AFBNB, BNB Clube, CAMED, CAPEF e no 

site www.capef.com.br, para conhecimento dos interessados. 

 

Art. 16. Caso seja verificada a insuficiência de candidatos habilitados para o preenchimento 

do cargo a que se destina o pleito, a Comissão Eleitoral convocará nova eleição a ser realizada 

no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

CAPÍTULO VI 

Do Eleitor 

 

Art. 17. Em atendimento ao art. 13, parágrafo único, do Estatuto da CAPEF, o direito de votar 

fica restrito ao Participante e ao Beneficiário Assistido que seja o responsável pelo 

recebimento de benefício de renda continuada, desde que civilmente capaz e pertencente a 

qualquer plano de previdência da CAPEF em 31/7/2016. 

 

Parágrafo único – O eleitor participante de mais de um plano de benefícios administrado pela 

Entidade, só terá direito a 1 (um) voto. 

http://www.capef.com.br/
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CAPÍTULO VII 

Do Local 

 

Art. 18. O processo eleitoral se dará, exclusivamente, pela internet, através de link 

disponibilizado no site www.capef.com.br, ou por telefone, através de ligação gratuita para o 

número 0800-9705775. 

 

Parágrafo Único – Visando a segurança e idoneidade do processo eleitoral, não haverá 

possibilidade de outra modalidade de voto, senão as previstas no caput deste artigo.  

 

CAPÍTULO VIII 

Da Votação 

Art. 19. A eleição ocorrerá entre as 9h do dia 5 de setembro de 2016 às 17h do dia 16 de 

setembro de 2016. Antecipadamente, será remetida aos participantes, únicos responsáveis por 

sua guarda e sigilo, carta contendo usuário e senha de acesso ao ambiente de votação. 

§ 1º. No caso do não recebimento, da perda ou do extravio da correspondência citada no 

caput, o participante poderá solicitar à CAPEF novos dados de acesso, mediante contato via 

canais de comunicação disponíveis e a confirmação de seus dados cadastrais. Após a data 

final da eleição, não será mais possível resgatar tais informações. 

§ 2º. Como medida de segurança, durante o processo de votação, o sistema de eleições poderá 

solicitar confirmação de dados cadastrais adicionais.  

Art. 20. O sistema de eleição será configurado para aceitar apenas 1 (um) voto de cada 

participante. Dessa forma, o participante que votou pela internet não poderá votar por telefone 

e vice-versa. 

Art. 21. O sigilo e a legitimidade do voto serão assegurados mediante as seguintes 

providências: 

I - Ambiente de votação seguro; 

II - Dados criptografados, e; 

III - Auditoria da Patrocinadora e da CAPEF no Sistema Eleitoral, bem como do 

processo de Apuração da Eleição. 

Art. 22. Votos que, porventura, sejam realizados antes ou depois do horário estipulado para a 

eleição serão descartados da apuração. 

Art. 23. Durante o período de votação, a Comissão Eleitoral divulgará, através de link no site 

da CAPEF na internet, 2 (duas) parciais com o número de eleitores que já votaram: uma no 

dia 8 de setembro de 2016 e outra no dia 14 de setembro de 2016. 

http://www.capef.com.br/
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CAPÍTULO IX 

Do Resultado 

Art. 24. A Comissão Eleitoral fará a condensação do resultado e lavrará a Ata Geral da 

Eleição, registrando a data de início e de encerramento dos trabalhos, a quantidade total de 

votos, e o número de votos válidos e nulos. 

Art. 25. O presidente da Comissão Eleitoral proclamará eleito o(a) candidato(a) que obtiver o 

maior número de votos válidos. 

 

Parágrafo Primeiro. Em caso de empate, vencerá o pleito, o (a) candidato (a) de maior 

idade, considerando os registros da certidão de nascimento. 

 

Parágrafo Segundo. Caso o(a) candidato(a) eleito(a) patrocine ação judicial contra a 

Entidade, este(a) deverá renunciar sua função de advogado(a) da ação antes de sua posse na 

Ouvidoria, conforme o parágrafo único do art. 11 do Regimento Interno da Ouvidoria. 

 

Art. 26. A Comissão Eleitoral lavrará a Ata Geral da Eleição registrando: 

 

I -  Quantidade total de participantes e beneficiários assistidos; 

II -  Número de votos válidos; 

III -  Número de votos nulos; 

IV -  Número de abstenções, de; 

V -  Nome do(a) candidato(a) vencedor(a). 

 

 

 

CAPÍTULO X 

Dos Recursos 

 

Art. 27. Todo Participante ou Beneficiário Assistido poderá interpor recurso fundamentado 

contra o resultado do processo eleitoral, através do formulário “Pedido de Impugnação da 

Eleição”, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da divulgação do resultado. 

  

Art. 28. O recurso será dirigido à Comissão Eleitoral instalada na CAPEF, em 2 (duas) vias 

de igual teor, a qual terá o prazo de até 72 (setenta e duas) horas para apresentar resposta. 

Art. 29. Se anulada a eleição, a Comissão Eleitoral convocará nova eleição, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias após a decisão anulatória. 

§ 1º. Em caso de nova eleição, o processo eleitoral será reiniciado por completo, inclusive 

com abertura de novo prazo para as candidaturas. 

§ 2º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a atual estruturação da Ouvidoria não será 

descontinuada permanecendo em seu pleno funcionamento até a posse do(a) novo(a) eleito(a). 
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§ 3º. Aquele que por ação ou omissão der causa à anulação da eleição, poderá ser 

responsabilizado civilmente por perdas e danos caso o motivo apurado seja declarado ilícito, 

podendo a CAPEF, uma vez reconhecida a ilicitude, providenciar a propositura da respectiva 

ação judicial. 

CAPÍTULO XI 

Disposições Eleitorais Gerais 

Art. 30. Caberá a Comissão Eleitoral organizar todo o material utilizado no processo eleitoral 

e mantê-los numerados e acondicionados em pastas devidamente apropriadas, a saber:  

I - Edital de Convocação; 

II - Exemplar ou cópia do jornal que publicou o Edital de Convocação e Emenda ao 

Edital, se houver; 

III - Pedido de Registro de candidatos; 

IV - Formulários de impugnações, recursos e defesas; 

V - Resultado da eleição endereçado às Patrocinadoras, e; 

VI - Ata Geral da Eleição. 

 

Art. 31. Todos os documentos citados no presente Regulamento estarão disponíveis no site 

www.capef.com.br. 

Art. 32. A posse do(a) Ouvidor(a) Eleito(a) ocorrerá no dia 1º de novembro de 2016. 

Art. 33. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral.  

Fortaleza, 1º de julho de 2016.  

 

 
Bruna Martins Albuquerque 

Presidente da Comissão Eleitoral 
 
 
 

Aureliana Maria Sales de Arruda 
Membro da Comissão Eleitoral 

 Dorisval de Lima                                                                             
Membro da Comissão Eleitoral 

 


