
E L E I Ç Õ E S C A P E F 

RENOVAÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL 

E D I T A L D E C O N V O C A Ç Ã O 

 

Pelo presente Edital, ficam convocados os Participantes e Beneficiários 

Assistidos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do 

Brasil - CAPEF, que se encontram em gozo de seus direitos para participar da 

eleição, regida por Regulamento elaborado pela Comissão Eleitoral, em 

consonância com a legislação e estatuto da Entidade vigentes, para a escolha, 

pelo voto direto, dos membros para compor o Conselho 

Deliberativo e Conselho Fiscal. 

DO PROCESSO ELEITORAL 

1. De 09:00hs do dia 08 de setembro de 2015 às 17:00hs de 18 de setembro de 

2015 será realizado processo de consulta aos participantes e beneficiários 

assistidos dos planos de benefícios administrados pela CAPEF para escolha 

de 3 (três) membros para o Conselho Deliberativo e 2 (dois) para o 

Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, sendo que dos 3 (três) 

membros eleitos para o Conselho Deliberativo e seus respectivos suplentes, 

haverá sempre, pelo menos, um representante dos Participantes Ativos e, 

pelo menos, um representante dos Participantes e Beneficiários Assistidos. 

Já para o Conselho Fiscal haverá, obrigatoriamente, para ocupar o cargo de 

titular e a suplência, um representante dos Participantes Ativos e um 

representante dos Participantes e Beneficiários Assistidos, os quais devem 

ser, obrigatoriamente, Participantes ou Beneficiários Assistidos da CAPEF, 

a cumprir mandato de 1º de novembro de 2015 a 31 de outubro de 2019, na 

forma do Estatuto e do Regulamento da Eleição para o Cargo de membro do 

Conselho Deliberativo e Fiscal da CAPEF. 

DOS PRAZOS E REGISTRO DAS CANDIDATURAS 

2. O prazo para inscrição da candidatura será de 12 (doze) dias corridos, com 

início às 9h do dia 13/7/2015 e término às 17h do dia 24/7/2015. As 

inscrições de chapas deverão ser realizadas por meio do “Pedido de Registro 

de Candidatura”, conforme anexo I, constando os nomes dos candidatos para 

os cargos de Conselheiros Deliberativo e Fiscal, e seus respectivos suplentes, 

na forma dos critérios de elegibilidade, previsto no Regulamento Eleitoral, a 

saber: 

a) Comprovada experiência no exercício de atividades em qualquer uma 

das áreas: financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, 

atuarial ou de auditoria; 

b) Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 

c) Não ter sofrido penalidade administrativa por infração à legislação da 

Seguridade Social, inclusive da Previdência Complementar ou como 

servidor público; 

d) 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; 

e) Não será permitido candidato que já tenha recondução consecutiva no 

Conselho Deliberativo bem como não será permitida a recondução no 

Conselho Fiscal; 

f) Não podem compor uma mesma chapa, pessoas que sejam cônjuges 

entre si ou guardem relação de parentesco até 2º grau. 

3. As condições exigidas para o registro de chapas, citadas no item anterior, 

serão estendidas a todos os candidatos que compuserem a chapa e, a não 

observância dessas condições, individualmente, implicará na impugnação da 

chapa. 

4. As chapas para o Conselho Deliberativo e as chapas para o Conselho Fiscal 

deverão ser registradas no formulário “Pedido de Registro de Candidatura” 

que deverá ser assinado por todos os seus componentes, apresentando os 

seguintes documentos com firma reconhecida: 

a. Cópia da identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e uma 

foto recente 3 x 4; 

b. Declaração com a experiência profissional emitida pelo patrocinador, a 

qual o candidato esteja vinculado, ou a disponibilização de currículo 

profissional, neste caso acompanhado dos respectivos documentos 

comprobatórios da experiência indicada; 

c. Declarações em atendimento aos itens b, c e d do item 2 deste Edital, 

sob as penas da lei. 

d. Certificado de Entidade de reconhecida capacidade técnica, conforme 

art. 8º, § 1º, III da Resolução nº. 3.792/2009 do Banco Central do Brasil.  

e. Os Participantes e/ou Beneficiários Assistidos não poderão candidatar-

se em mais de uma chapa, mesmo que para ocupar cargos diferentes. 

5. O “Pedido de Registro de Candidatura” e os documentos citados no item 

4 deverão ser encaminhados para a Comissão Eleitoral na sede da 

CAPEF, na Av. Santos Dumont, nº. 771, Centro, Fortaleza Ceará, CEP 

60150-160. 

6. O prazo máximo para o recebimento dos documentos citados finda às 

17h do dia 24/7/2015. 

7. O não cumprimento das condições descritas no item 3, item. 4 e item 5 

implicará na impugnação da candidatura. 

8. A Comissão Eleitoral manterá uma 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. 

9. Será recusado o pedido de registro de candidatura que seja solicitado após o 

prazo de inscrição. 

DA HABILITAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

10. 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 no Regulamento da Eleição para o Cargo de 

Conselheiro da CAPEF.  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 fundamentada poderá ser apresentada no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas a contar do recebimento do resultado, através do formulário 

“Apresentação de Defesa à Impugnação de Chapa/Candidato’’. 

11. A Comissão Eleitoral analisará a defesa da chapa/candidato e informará o 

resultado da sua decisão ao interessado, no prazo de até 72 (setenta e duas) 

horas. 

12. Os Participantes e Beneficiários Assistidos poderão, ainda, apresentar à 

Comissão Eleitoral, após a divulgação das chapas habilitadas, pedido de 

impugnação, individual ou coletivo, através do formulário “Pedido de 

Impugnação de Chapa/Candidato”, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

fundamentando suas razões nas causas de inelegibilidade previstas nos art. 

7º do Regulamento Eleitoral. 

13. A Comissão Eleitoral terá o prazo de até 72 (setenta e duas) horas para 

decidir sobre a procedência ou não da impugnação, sem a possibilidade de 

recurso. 

14. Caso sejam habilitadas mais de uma chapa, sua numeração será definida 

por sorteio e, a partir de então, divulgada em local visível nas unidades 

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

AFBNB, BNB Clube, CAMED e CAPEF, bem como no site 

www.capef.com.br, link “Publicações”, item “Governança”, para 

conhecimento dos interessados. 

15. Caso não haja chapas habilitadas para concorrerem ao pleito, a Comissão 

Eleitoral convocará nova eleição a ser realizada no prazo de 30 (trinta) 

dias. 

REGRAS E MECANISMOS DE VOTAÇÃO/APURAÇÃO DE 

RESULTADOS 
16. Somente poderá votar aquele que esteja regularmente inscrito nos planos 

de benefícios da CAPEF em 31/07/2015 e que esteja civilmente capaz. 

17. O eleitor participante de mais de um Plano de Benefícios da Entidade, só 

terá direito a 1 (um) voto. 

18. Não será permitido o voto por procuração em nenhuma hipótese. 

19. A eleição será realizada entre os dias 08 e 18 de setembro de 2015. 

20. Os votos serão realizados através da internet, mediante acesso ao site 

eletrônico da CAPEF, ou através de telefone, mediante ligação gratuita 

para o número 0800-9705775. 

21. O acesso às ferramentas de voto será efetuado mediante código de usuário 

e senha de acesso enviada antecipadamente ao participante ou beneficiário 

assistido, único responsável por sua guarda e sigilo. 

a) Para fins de comprovação, poderá ser exigida outra informação 

pessoal do participante ou beneficiário assistido. 

22. O presidente da Comissão Eleitoral proclamará eleita a chapa que obtiver o 

maior número de votos válidos. 

DAS DISPOSIÇÕES ELEITORAIS GERAIS 

23. O presente Edital observa as Leis Complementares nsº. 108 e 109 de 29 de 

maio de 2001, a Resolução CNPC nº. 19, de 30 de março de 2015 e o 

Estatuto da CAPEF em vigor. 

24. O processo eleitoral será conduzido pela Comissão composta por 3 (três) 

membros aprovada pelo Conselho Deliberativo em sua 240ª Reunião 

Ordinária, realizada em 29/05/2015. 

25. Todos os documentos citados no presente Regulamento estarão disponíveis 

no site www.capef.com.br. 

26. A posse dos eleitos ocorrerá no dia 1°de novembro de 2015. 

27. No ato da posse os Conselheiros eleitos deverão apresentar declaração de 

bens e dívidas e cópia da última declaração do imposto de renda, além de 

firmar documento autorizando a quebra dos seus sigilos bancário e fiscal, 

referente ao seu mandato, para utilização restrita em caso de abertura de 

processos administrativos. 

28. Eventuais omissões e dúvidas neste Edital serão solucionadas pela 

Comissão Eleitoral, com base no Regulamento Eleitoral, registrado no 

Cartório Morais Correia – 2º Registro de Títulos e Documentos. 

29. Esclarecimentos complementares podem ser obtidos através do telefone 

(085) 4008-5852 e 0800 9705775. 

Fortaleza, 01 de julho de 2015. 

Bruna Martins Albuquerque 

Presidente da Comissão Eleitoral 

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

