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REGULAMENTO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DE MEMBROS DO 
CONSELHO DELIBERATIVO E DO CONSELHO FISCAL DO  

OABPREV-GO 
 

 
Este regulamento estabelece instruções para a eleição com vistas ao 
provimento dos cargos para os órgãos estatutários, conforme definido 
no Estatuto do OABPrev-GO 

  

 
 
O Conselho Deliberativo, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto do OABPrev-GO, 

artigo 31, inciso XVI, e dando cumprimento à Resolução 001, de 16/02/2023, resolve aprovar o presente 
Regulamento Eleitoral, que regerá os procedimentos que visam a escolha de membros do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal da Entidade, assim definido.  
 

CAPÍTULO I 
DO PROCESSO ELEITORAL 

 
Art. 1º - Este Regulamento Eleitoral tem por objetivo disciplinar o processo de eleição direta dos 
seguintes representantes dos participantes e assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal do 
OABPrev-GO:  
  

I – 04 (quatro) membros efetivos e 02 (dois) membros suplentes para o Conselho Deliberativo;  
 
II – 02 (dois) membros efetivos e 02 (dois) suplentes para o Conselho Fiscal. 
 

§ 1º - A Eleição para o preenchimento dos cargos se fará em atendimento ao previsto no art.44 do 
Estatuto do OABPrev-GO. 

 
§ 2º - As vagas para representantes das categorias dos Participantes e Assistidos, no Conselho 
Deliberativo, em cumprimento ao disposto no art. 28, § 3º, do Estatuto do OABPrev-GO, serão ocupadas 
da seguinte forma: 

 
I – 04 (quatro) vagas de membros efetivos pelos representantes da categoria dos Participantes e 
Assistidos que obtiverem o maior número de votos, sendo garantido ao representante da categoria dos 
assistidos ao menos uma vaga, caso tenha candidato. 
II – 02 (duas) vagas pelos representantes da categoria dos Participantes e Assistidos que obtiverem o 
quinto e sexto maior número de votos, sendo estes considerados como membros suplentes;  

 

§3º As vagas para representantes das categorias dos Participantes e Assistidos, no Conselho Fiscal, 
em cumprimento ao disposto no art. 38, § 2º, do Estatuto do OABPrev-GO serão ocupadas da seguinte 
forma: 
I – 01 (uma) vaga pelo representante da categoria dos Participantes que obtiver o maior número de 
votos; 
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II – 01 (uma) vaga pelo representante da categoria dos Assistidos que obtiver o maior número de votos, 
caso tenha candidato; 
III – 01 (uma) vaga pelo representante da categoria dos Participantes que obtiver o segundo maior 
número de votos; assumindo este a primeira vaga da suplência; 
IV – 01(uma) vaga pelo representante da categoria dos Assistidos que obtiver o segundo maior número 
de votos, caso tenha candidato, assumindo este a segunda vaga da suplência. 
  

§4º Na hipótese de não haver candidato que represente a categoria de Assistidos, a segunda vaga será 
do representante da categoria dos Participantes que obtiver o segundo maior número de votos e a 
primeira e segunda vagas da suplência caberão aos representantes da categoria dos Participantes que 
obtiverem o terceiro e o quarto maior número de votos, respectivamente. 
 

§ 5 º- Os eleitos neste processo eleitoral terão seus mandatos conforme definido no inciso I e III do art. 
44 do Estatuto.  
 

§ 6º - Integrarão o processo eleitoral: 
I – o Regulamento Eleitoral; 
II – o Edital de Convocação da eleição; 
III – a relação nominal dos eleitores; 
IV – o sistema eletrônico de votação pela Internet e de apuração dos votos; 
V – os Requerimentos de Inscrição dos candidatos; 
VI – as Declarações dos Candidatos acerca do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares; 
VII – as atas da Comissão Eleitoral; 
VIII – eventuais impugnações, contestações, recursos e decisões. 
 

Seção I - Convocação das Eleições 
 
Art. 2º - Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo convocar as eleições, dando conhecimento a 
todos os participantes e assistidos do OABPrev-GO.   
 

Seção II - Comissão Eleitoral 
 
Art. 3º - O Conselho Deliberativo nomeará uma Comissão responsável pela realização do pleito, 
cabendo a esta Comissão a escolha do seu Presidente, Vice-presidente e Secretário. 

 
I - A Comissão será composta por 03 (três) participantes do OABPrev-GO; 

 
II - A Comissão será responsável pelos atos necessários à realização do pleito, submetendo-os à 
aprovação do Conselho Deliberativo. 

 
Art. 4º - Os Membros da Comissão Eleitoral não poderão se candidatar à eleição de que trata este 
Regulamento, ou manifestar apoio a qualquer candidato, hipóteses em que serão substituídos pelo 
Conselho Deliberativo. 
 
Art. 5º - Os Membros da Comissão Eleitoral terão as seguintes competências e atribuições: 
 
I. Divulgar e fazer cumprir o presente Regulamento Eleitoral; 
II. Aprovar e divulgar o Edital de Convocação para a Eleição; 
III. Cumprir o cronograma da Eleição definido no anexo “I” deste Regulamento Eleitoral;  
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IV. Receber as inscrições e conferir os pré-requisitos dos candidatos; 
V.  Notificar os candidatos para comprovação dos pré-requisitos, se necessário; 
VI. Apreciar e deliberar sobre as impugnações de candidatos apresentadas, conforme o estabelecido 
neste Regulamento; 
VII. Publicar a relação dos candidatos habilitados ao processo eleitoral;  
VII. Promover reunião com os candidatos homologados, se necessário;  
IX. Disponibilizar via web, a todos os eleitores, no endereço eletrônico da entidade, breve currículo dos 
candidatos, incluindo foto; 
X. Disponibilizar aos participantes e assistidos inscritos no OABPrev-GO, acesso ao endereço eletrônico 
da entidade através de cadastro de usuário e senha para a votação; 
XI. Zelar pela lisura do processo eleitoral e pela inviolabilidade do sigilo do voto; 
XII. Validar o processo eleitoral digital disponível no endereço eletrônico da entidade; 
XIII. Acompanhar e fiscalizar o processamento dos dados de votação obtidos e armazenados de forma 
segura no endereço eletrônico da entidade; 
XIV. Realizar a apuração dos votos obtidos no processamento dos dados; 
XV. Elaborar a Ata de encerramento da apuração dos votos; 
XVI. Elaborar Resolução e divulgar o resultado final da apuração dos votos; 
XVII. Elaborar Resolução e divulgar os candidatos vencedores do pleito, comunicando ao Presidente do 
Conselho Deliberativo; 
XVIII. Apreciar recursos interpostos pelos eleitores, candidatos e fiscais; 
XIX. Elaborar e organizar todos os documentos formais que comprovam a lisura do processo eleitoral; 
XX. Escolher o seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário; 
XXI. Esclarecer as dúvidas suscitadas com relação às eleições, dando ampla publicidade às perguntas 
e às correspondentes respostas.  

 
§ 1º. As deliberações da Comissão Eleitoral, a serem adotadas por maioria de seus membros, serão 
registradas em atas assinadas pelos presentes à reunião e anexadas aos autos do respectivo processo 
eleitoral. 
 
§ 2º. A Diretoria Executiva do OABPrev-GO prestará o apoio logístico e administrativo necessário às 
atividades referentes ao processo eleitoral, em especial no que se refere a instalações, equipamentos, 
sistemas e materiais imprescindíveis ao funcionamento da Comissão Eleitoral. 
 

Seção III - Recursos 
 
Art. 6º - Os recursos interpostos das decisões proferidas pela 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 participantes 
Ativos, Vinculados, Fundadores, Remidos, licenciado mantendo risco e Assistidos, e estar em dia 
(adimplente) com suas obrigações junto à OABPrev-GO até a data das homologações das candidaturas 
(02.03.2023). 
 
§1º Cada eleitor terá o direito de votar em até 4 (quatro) dos candidatos para o Conselho Deliberativo e 
em até 02 (dois) dos candidatos para o Conselho Fiscal. 
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§ 2º O exercício do voto é facultativo. 
 

CAPÍTULO III 
DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DOS CANDIDATOS  

 
Art. 8º - Poderá candidatar-se aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, somente o participante que 
preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:  
 
I – Estar na condição de participante Ativo, Vinculado, Fundador, Remido ou Participante Assistido dos 
planos administrados pelo OABPrev-GO, por, no mínimo, 03 (três) anos e estar em dia (adimplente) com 
suas obrigações junto à OABPrevGO/TO, na data das homologações das candidaturas (02.03.2023); 
II – Possuir comprovada experiência mínima de 03 (três) anos, no exercício de atividades nas áreas 
financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, de atuária, de previdência ou auditoria; 
III - Não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, como 
servidor público; 
IV – Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 
V – Ter formação de nível superior;  
VI - Estar habilitado a votar na eleição em que se candidata, na forma do art. 7º deste Regulamento; 
VII – Ter reputação ilibada;  
VIII – não estar sujeito à restrição decorrente de processo administrativo ou judicial que lhe impeça de 
exercer o mandato.  
 
§ 1º A comprovação dos itens acima será de responsabilidade exclusiva do candidato.  

 
§ 2º Em cumprimento ao disciplinamento legal em vigor, o candidato deverá se comprometer a obter, no 
prazo de um ano, a contar da data da posse, a certificação junto à uma instituição autônoma certificadora 
reconhecida pela Previc, sob pena de poder perder o seu mandato de conselheiro.  

 
§ 3º A perda da condição de participante ou assistido implica a perda do mandato, a ser declarada pelo 
Conselho Deliberativo. 

 
§ 4º É vedada a inscrição de um mesmo candidato para os Conselhos Deliberativo e Fiscal.  

 
Art. 9º - O candidato notificado pela Comissão Eleitoral, para fins de comprovação ou complementação 
dos pré-requisitos, terá que fazê-lo até a data estabelecida pela Comissão Eleitoral.  
 

§ 1º Não havendo atendimento da solicitação da Comissão, o candidato não será considerado inscrito 
no pleito, não cabendo recurso neste caso. 
 

§ 2º Os requisitos previstos no artigo 8º deverá considerar o que dispõe a legislação em vigor.  
 

CAPÍTULO IV 
DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 
Art. 10 - A formalização da inscrição do candidato se dará mediante requerimento dirigido ao Presidente 
da Comissão Eleitoral, conforme modelo Anexo “II”, protocolado no sistema eletrônico disponibilizado 
pela OABPrev-GO, devendo o candidato seguir o seguinte roteiro: 
 
I. Acessar o endereço eletrônico da entidade – www.oabprevgo.org.br 



 

5 

Avenida Olinda, Qd 4, Lt 2, Torre I, 14° andar, salas 1406/1412 – Park Lozandes, 
CEP: 74.884-120 – Goiânia-Goiás 

Fone: (62) 3088-5200  www.oabprevgo.org.br 
e-mail- oabprevgo@oabprevgo.org.br 

 

Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem 

dos Advogados do Brasil, Seccional de Goiás, e 

da CASAG – Caixa de Assistência dos 

Advogados de Goiás. 

 

II. Acessar a área restrita / ACESSE SEU PLANO; 
III. Acessar o link ELEIÇOES 2023; 
IV. Ler o “Regulamento Eleitoral 2023” e se estiver de acordo selecionar a opção inscrever; 
 
Parágrafo único. As inscrições serão analisadas pela Comissão Eleitoral, que emitirá resolução de 
homologação dos candidatos habilitados ao pleito. 
 
Art. 11 – Será indeferida a inscrição do candidato que não preencher os requisitos mencionados no art. 
8º deste Regulamento. 

 
§ 1º. O candidato que tiver sua inscrição indeferida pela Comissão poderá recorrer ao Conselho 
Deliberativo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, imediatamente após o recebimento do 
indeferimento emitido pela Comissão Eleitoral, respeitado o §1º do artigo 9º. 

 
§ 2º. Para análise e julgamento dos recursos, o Conselho Deliberativo deverá se reunir no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias após o encerramento do prazo dos recursos. 
 
Art. 12. Após o término do período de inscrições e depois de efetivadas, se for o caso, as providências 
definidas no art. 11, a Comissão Eleitoral divulgará, no prazo fixado no Cronograma do processo eleitoral 
- Anexo “I” deste Regulamento Eleitoral, aos candidatos inscritos, aos participantes e assistidos, as 
inscrições que tiverem sido homologadas. 
 
§ 1º Divulgado o resultado da homologação das candidaturas, poderá ser dirigido à Comissão Eleitoral, 
no prazo de 2 (dois) dias após a divulgação do referido resultado, pedido de impugnação. 
 
§ 2º Recebido o pedido de impugnação, a Comissão Eleitoral notificará o candidato impugnado, para 
que este, querendo, apresente manifestação escrita no prazo de 2 (dois) dias a contar do recebimento 
da notificação. 
 
§ 3º Encerrado o prazo para apresentação de defesa, a Comissão Eleitoral apreciará as impugnações 
apresentadas e proferirá decisão relativamente a cada impugnação, da qual será dada ciência ao 
impugnante e ao candidato impugnado. 

 
CAPÍTULO V 

DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
Art. 13 - O Edital de Convocação do Pleito será elaborado pelo Conselho Deliberativo e aprovado pela 
Comissão Eleitoral. 
 
Parágrafo único. O Edital de Convocação para eleição será divulgado através dos meios de 
comunicação disponíveis, com 30 (trinta) dias, no mínimo, antes da data marcada para o pleito. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DA PROPAGANDA DOS CANDIDATOS 

 
Art. 14 - Será destinado a cada candidato espaço para a publicação de “breve currículo” e as 
propostas de trabalho no sítio do OABPrev-GO. 
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§ 1º - Os custos serão integralmente cobertos pelo OABPrev-GO. 
 

§ 2º - Não será permitida a propaganda eleitoral do candidato em jornais e ou informativos das 
Instituidoras, Sindicatos e Associações, exceto a publicação mencionada no caput deste artigo. 

 
Art. 15 - Os candidatos poderão utilizar-se de recursos próprios visando divulgar seus nomes e 
propostas de trabalho, através de panfletos, folders, cartas e cartazes. 
 

CAPÍTULO VII 
DOS SISTEMAS DE VOTAÇÃO 

 
Art. 16 – O processo eleitoral será realizado, em turno único, por meio de sistema eletrônico de votação 
devendo o eleitor seguir o seguinte roteiro: 
 
I. Acessar o endereço eletrônico da entidade – www.oabprevgo.org.br 
II. Acessar a área restrita / ACESSE SEU PLANO; 
III. Acessar o link ELEIÇOES 2023; 
IV. Ler o “termo de aceitação” da votação eletrônica e se estiver de acordo selecionar a opção aceitar; 
V. Selecionar os seus candidatos na lista apresentada pelo site; 
VI. Confirmar sua escolha selecionando a opção votar; 
VII. Aguardar o cômputo do seu voto e a mensagem final. 
 
Parágrafo único. Não há exigência de quórum mínimo para a realização e validação da eleição. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, HOMOLOGAÇÃO, POSSE E MANDATO 
 
Art. 17 - A Comissão Eleitoral, através de ato próprio, divulgará o resultado final da votação, com o 
quantitativo de votos por candidato.   
 
Art. 18 – O Presidente do Conselho Deliberativo, por ato próprio, homologará os candidatos vencedores. 
 
Art. 19 - De acordo com o Estatuto, serão considerados eleitos os candidatos mais votados, observados 
os critérios definidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 1º deste Regulamento.  
 
Art. 20 - Em caso de empate, será considerado vencedor o candidato que tiver o maior número de 
contribuições (básicas + eventuais) vertidas ao Plano de Benefícios administrado pela Entidade e, 
persistindo o empate, o critério será o do participante que tiver a maior reserva no Plano. 

 
Art. 21 - Os Membros eleitos serão empossados em Reunião do Conselho Deliberativo a ser realizada 
após a eleição juntamente com os indicados. 
 

CAPÍTULO IX 
DO CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL 

 
Art. 22 - O Cronograma do processo eleitoral, bem como suas etapas, está definido no anexo “I” deste 
Regulamento Eleitoral.  
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CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 23 - Não haverá reembolso de quaisquer despesas dos candidatos por parte da Entidade. 
 
Art. 24 - As dúvidas e os casos omissos neste Regulamento Eleitoral serão resolvidos em caráter 
definitivo pelo Conselho Deliberativo, por meio de instruções complementares. 
 
Art. 25 - Proclamados e empossados os eleitos, os trabalhos relativos ao pleito serão havidos como 
concluídos, dissolvendo-se a Comissão Eleitoral. 
 
Art. 26 - As comunicações ou notificações da Comissão Eleitoral aos candidatos serão realizadas por 
correio eletrônico, no endereço que tiver sido informado no Requerimento de Inscrição, sendo deles a 
responsabilidade por manter suas contas de correio eletrônico em condições de receber as mensagens.  
 
Art. 27 - Este Regulamento Eleitoral entra em vigor na data de aprovação pelo Conselho Deliberativo. 
  
Goiânia-GO, 16 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
 
 

Victor Gustavo Lobo Cortez Amado 
Presidente do Conselho Deliberativo 

CPF: 005.929.411-67 
OAB/GO 26.400 

REGULAMENTO APROVADO NA REUNIÃO 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DO DIA 

16/02/2023 
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ANEXO “I” DO REGULAMENTO ELEITORAL 2023 
CRONOGRAMA 

 
Estas são as datas e prazos definidos para o Processo Eleitoral 

 

CALENDÁRIO DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL 

– OABPrev-GO 

  ATIVIDADES E ETAPAS DO PROCESSO ELEITORAL DATAS 
PRAZOS 

1 APROVAÇÃO DO REGIMENTO ELEITORAL PELO CONSELHO  16/02/2023 

2 DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL – RESOLUÇÃO 16/02/2023 

3 INÍCIO DA DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES 16/02/2023 

4 PUBLICAÇÃO DO EDITAL 17/02/2023 

5 INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS A MEMBROS DOS CONSELHOS  23/02 a 
27/02/2023 

6 CONFERÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS 02/03/2023 

7 HOMOLOGAÇÃO OU INDEFERIMENTO DAS CANDIDATURAS PELA 
COMISSÃO ELEITORAL  02/03/2023 

8 RECURSO SOBRE INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE 
CANDIDATURA AOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL 03/03/2023 

9 JULGAMENTO DO RECURSO 08/03/2023 

10 IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA 09/03/2023 

11 RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 13/03/2023 

12 JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO 14/03/2023 

13 RECURSO CONTRA A DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 15/03/2023 

14 JULGAMENTO E PRONUNCIAMENTO DO CONSELHO SOBRE O 
RECURSO INTERPOSTO AO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO 16/03/2023 

15 DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS NO SÍTIO DO OABPREV-GO 20/03/2023 

16 PERÍODO DE VOTAÇÃO ATRAVÉS DE ACESSO AO SÍTIO 
22 a 24/03/2023 

Das 08h às 
23h59 

17 APURAÇÃO DOS VOTOS 27/03/2023 

18 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO GERAL DA ELEIÇÃO 28/03/2023 

19 HOMOLOGAÇÃO DOS CANDIDATOS VENCEDORES 30/03/2023 

20 POSSE DOS ELEITOS E INDICADOS 03/04/2023 
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ANEXO “II” DO REGULAMENTO ELEITORAL 2023 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 
 
Ilmo. Sr. 
Presidente da Comissão Eleitoral 
 
Eu, XXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXX, na condição de (participante 
ou assistido) do OABPrevGO/TO solicito a minha inscrição como candidato a Membro do Conselho, 
abaixo identificado, em consonância com as normas estatutárias e com o disposto no Regulamento 
Eleitoral, para o seguinte órgão estatutário da referida entidade: 
 
 

CONSELHO DELIBERATIVO 
 

 
CONSELHO FISCAL 

 
Declaro preencher os requisitos previstos no artigo 8º, bem como me comprometo a cumprir a exigência 
contida no seu § 2º, do Regulamento Eleitoral, seguindo em anexo cópia de documento pessoal e 
um “breve curriculum”. Estou ciente do disposto nos artigos 9º, 10 e 11 do Regulamento Eleitoral e 

demais artigos, e que a não observância dos mesmos será motivo de indeferimento do pedido de 

inscrição pela Comissão Eleitoral. 

 
Declaro, ainda, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas à Comissão Eleitoral, 
estando ciente das repercussões cíveis e penais de eventuais inexatidões. 
  

Nestes Termos 
Pede deferimento 

 
  Data: XXX de XXXX de 2023 
 
Nome: ________________________________________ 
 
Assinatura: ____________________________________ 
                               
Telefone Comercial: _____________________________ 
 
Telefone Residencial: _______________ Celular: _________ 
 
E-mail:________________________________________  
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