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I - INTRODUÇÃO 

 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social 

passará, em breve, por Processo Eleitoral para escolha de novos membros 

para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade.   

 

Portanto, este é o momento para os Participantes do Plano 

SEBRAEPREV compreenderem as funções exercidas pelo SEBRAE 

PREVIDÊNCIA e as obrigações e responsabilidades assumidas por seus 

Conselheiros.  

 

Também é importante conhecer os detalhes do Processo Eleitoral, 

que obedecerá ao disposto no Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA e no seu 

Regimento Eleitoral aprovado pelo Conselho Deliberativo da Entidade. 

  

 

II – O SEBRAE PREVIDÊNCIA E O REGIME DE PREVIDÊNCIA 

PRIVADA 

 

Nesse contexto, o primeiro passo é conhecer um pouco mais 

sobre o Sistema Previdenciário Brasileiro e, em especial, o Regime de 

Previdência Privada, em que se insere o SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

 

No Brasil, há 3 (três) grandes Regimes de Previdência:  

 

 Regime Geral de Previdência Social: destinado aos trabalhadores da 

iniciativa privada, de sociedades de economia mista e de empresas 

públicas; 

 Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos: 

destinado aos servidores públicos de cargo efetivo; 

 Regime de Previdência Privada: destinado, em caráter 

complementar, a todos os atores mencionados nos dois itens 

anteriores, conforme será apresentado a seguir. 

 

O Regime de Previdência Privada brasileiro é constituído por 

Entidades, que podem ser Abertas ou Fechadas, que administram Planos de 

Benefícios previdenciários complementares aos do Regime Geral de 

Previdência Social.  As Entidades Fechadas de Previdência Privada 
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(Complementar) também iniciaram a administração de Planos de Benefícios 

complementares aos Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 

Públicos, em virtude de alterações constitucionais e legais que resultaram na 

criação, dentre outras entidades, da Fundação de Previdência Complementar 

do Servidor Público Federal do Poder Executivo. 

  

O SEBRAE PREVIDÊNCIA, integrante do Regime de Previdência 

Privada na condição de Entidade Fechada de Previdência Complementar 

(EFPC), foi constituído sob a forma de sociedade civil, sem fins lucrativos e 

com personalidade jurídica de direito privado, cuja finalidade é administrar e 

executar o plano de benefícios previdenciários complementar dos empregados 

do Sistema SEBRAE (Plano SEBRAEPREV).  Por isso, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 

está no rol das pessoas jurídicas comumente conhecidas como “Fundos de 

Pensão”, que objetivam administrar planos de benefícios previdenciários 

geralmente destinados a grupos de pessoas físicas vinculados a um 

Empregador ou a algum tipo de Sindicato ou Associação, do qual são 

exemplos a PREVI (com planos destinados aos funcionários do Banco do 

Brasil), a PETROS (com planos destinados aos funcionários da PETROBRÁS), a 

VALIA (com planos destinados aos empregados das empresas ligadas à 

Companhia Vale do Rio Doce) e o FORÇAPREV (com plano destinado aos 

associados da Força Sindical), dentre outros. 

 

Os Fundos de Pensão (Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar – EFPC’s), por lei, são proibidos de almejar lucro, ao contrário 

das Entidades Abertas de Previdência Privada e das Sociedades Seguradoras 

autorizadas, que também operam planos de benefícios previdenciários 

complementares, porém com finalidade lucrativa. Estas Entidades se 

destinam a qualquer pessoa física ou jurídica, que queira contratar um plano 

previdenciário individual ou coletivo, como é o caso do ItauPrev, da 

BrasilPrev, da Caixa Vida e Previdência, dentre outras. 

 

Quanto ao aspecto normativo, as Entidades como o SEBRAE 

PREVIDÊNCIA e os planos por elas administrados são regidos pelo artigo 202 

da Constituição Federal, pela Lei Complementar nº 109, de 29.05.2001, que 

traz as normas gerais para o funcionamento das Entidades (Abertas e 

Fechadas) de Previdência Complementar, e por diversos normativos 

infralegais. Registre-se, também, a existência da Lei Complementar nº 108, 

igualmente de 29.05.2001, que contempla regras específicas para as EFPC’s 

patrocinadas por entes públicos. 
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Do mencionado artigo 202 da Constituição Federal, quanto ao 
Regime de Previdência Privada, em que se insere o SEBRAE PREVIDÊNCIA, 

sobressaem os seguintes princípios basilares: 
 

 autonomia frente ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS; 

 caráter complementar; 

 adesão facultativa;  

 contratualidade; e 

 constituição de reservas. 

 

A previsão da autonomia em relação ao RGPS sugere que o 

Regime de Previdência Privada seja regido por regras diferentes das 

existentes para aquele, até porque o campo de atuação dos dois Regimes é 

diverso. Isto é, o RGPS representa a Previdência Pública (Básica), universal e 

compulsória, ao passo que o Regime de Previdência Privada tem caráter 

complementar, com adesão facultativa.  

 

Desse modo, sendo de natureza privada e complementar, com 

adesão facultativa, é natural que a Previdência Privada (Complementar) 

esteja amparada por normas contratuais (previstas nos Estatutos das EFPC’s 

e nos Regulamentos dos Planos de Benefícios) e que seja contratual a relação 

existente entre o Plano de Benefícios, a EFPC, o Participante e o Patrocinador 

(Empregador) ou o Instituidor (Sindicato ou Associação).  Já a constituição de 

reservas, diga-se capitalização das contribuições patronais e individuais, 

constitui-se em meio obrigatório para a consecução da finalidade do Regime 

de Previdência Privada, qual seja o pagamento dos benefícios previdenciários. 

 

O funcionamento e a administração de EFPC’s como o SEBRAE 

PREVIDÊNCIA observam as regras constantes em seu Estatuto.  Este prevê, 

inclusive, os critérios de composição e as competências dos órgãos 

estatutários de administração (Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva) e 

de controle e fiscalização (Conselho Fiscal).  

 

Por sua vez, as formas de ingresso e saída de Participantes e 

Patrocinadores, bem como de recolhimento e administração dos recursos 

(contribuições), além dos requisitos e condições para o pagamento dos 

benefícios previdenciários (aposentadoria e pensão por morte, por exemplo), 

seguem as regras estabelecidas no Regulamento do Plano de Benefícios.  No 

caso dos empregados do Sistema SEBRAE, é o Regulamento do Plano 

SEBRAEPREV que discorre sobre os mencionados assuntos.     
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Apesar da natureza contratual e privada da relação existente no 

âmbito de uma EFPC, a vontade das partes não é absoluta, uma vez que a 

EFPC está sujeita a um rígido controle estatal.  Para a fiscalização das EFPC’s 

e respectivos Planos de Benefícios, existe um órgão federal, a 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, vinculada 

ao Ministério da Previdência Social. Já a tarefa de regulação cabe a um órgão 

colegiado, o Conselho Nacional da Previdência Complementar - CNPC. 

  

Assim, compete à União, por meio de seus órgãos regulador e 

fiscalizador, o disciplinamento, a fiscalização, a coordenação e a supervisão 

das atividades das EFPC’s e de seus Planos de Benefícios, com a finalidade de 

compatibilizar tais atividades com as políticas previdenciária e de 

desenvolvimento social do país. Tal atuação do Estado passa ainda pela 

determinação de padrões mínimos de segurança econômico-financeira e 

atuarial para os Planos de Benefícios e pela proteção dos interesses dos 

Participantes (empregados que façam adesão ao Plano de Benefícios) e 

Assistidos (aposentados e pensionistas do Plano de Benefícios).  

 

É por tais razões que qualquer alteração nos atos contratuais de 

uma EFPC (Estatuto e Regulamento) deve passar pelo crivo do órgão federal 

encarregado da fiscalização das EFPC’s (PREVIC), para que possa entrar em 

vigor.  

 

 

III – AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS POR UM 

CONSELHEIRO DO SEBRAE PREVIDÊNCIA 

 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA, por disposição legal, deve conter no 

mínimo três órgãos estatutários: Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e 

Diretoria Executiva.   

 

O Conselho Deliberativo é órgão máximo de deliberação colegiada 

do SEBRAE PREVIDÊNCIA, sendo responsável pela definição de sua política 

geral de administração.  Já o Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e 

controle interno do SEBRAE PREVIDÊNCIA, sendo responsável por examinar, 

analisar e emitir pareceres sobre os atos da sua administração.  E a Diretoria 

Executiva é o órgão de execução da administração do SEBRAE PREVIDÊNCIA, 

de acordo com as diretrizes baixadas pelo Conselho Deliberativo, observadas 

as regras previstas no Estatuto da Entidade e na legislação pertinente.  
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O Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA detalha as competências de 

cada um dos Conselhos da Entidade, que podem ser resumidas de acordo 

com o quadro a seguir: 

COMPETÊNCIAS DO CONSELHO 

DELIBERATIVO 

COMPETÊNCIAS DO CONSELHO 

FISCAL 

 estabelecer a política geral de 

administração da Entidade; 

 aprovar as alterações ao Estatuto 

e aos Regulamentos dos Planos 

de Benefícios; 

 aprovar o Regimento Eleitoral e 

demais normativos internos da 

Entidade; 

 aprovar o ingresso ou a retirada 

de Patrocinador; 

 aprovar a criação ou a extinção 

de Planos de Benefícios; 

 aprovar o plano de custeio, as 

avaliações atuariais e a política de 

investimentos de cada um dos 

Planos de Benefícios 

administrados pela Entidade, bem 

como a política de investimentos 

da própria Entidade; 

 admitir e destituir os membros da 

Diretoria Executiva; 

 aprovar a proposta orçamentária 

anual; e 

 aprovar a prestação de contas da 

Diretoria Executiva, bem como o 

Balanço Patrimonial dos Planos de 

Benefícios e outros documentos 

exigidos pela legislação em vigor, 

dentre outras competências. 

 examinar e emitir parecer 

sobre os balancetes da Entidade; 

 emitir parecer sobre os 

Balanços Patrimoniais dos Planos de 

Benefícios administrados pela 

Entidade, bem como sobre a 

prestação de contas da Diretoria 

Executiva. 

 apontar as irregularidades 

verificadas, sugerindo medidas 

saneadoras; 

 emitir relatórios de controles 

internos sobre os assuntos previstos 

na legislação aplicável; e 

 examinar, a qualquer época, os 

livros e documentos fiscais dos 

planos de benefícios que administra, 

dentre outras competências. 

 

 

 

 As obrigações dos Conselheiros não se esgotam nas 

competências acima mencionadas, pois, na condição de dirigentes de EFPC’s, 

devem se valer de todos os esforços necessários para o desempenho de sua 

função com transparência, ética, qualidade técnica e gerencial, visando 

alcançar o objetivo final da Entidade, qual seja o de gerenciar 
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adequadamente os planos que administra para pagar benefícios 

previdenciários. 

 

Esse gerenciamento do Plano compreende, principalmente, a boa 

prática das seguintes ações: identificar corretamente e testar periodicamente 

as hipóteses atuariais – juros, inflação, crescimento salarial, entre outras – e 

as tábuas biométricas mais apropriadas ao conjunto dos Participantes e 

Beneficiários, para que os cálculos atuariais sejam adequados, o que tem 

reflexo direto no custo do Plano, ou seja, no valor das contribuições patronais 

e individuais; aplicar de forma diligente e diversificada os recursos dos Planos 

de Benefícios, o que envolve uma competente análise dos diversos tipos de 

riscos e de controles internos; atender às disposições da legislação e do órgão 

fiscalizador; além de outros atos que sejam necessários ao bom 

funcionamento da Entidade. 

 

É claro que para o exercício de suas atividades, os Conselheiros 

devem contar com a assessoria de profissionais especializados, pois seria 

impossível o Conselheiro ter domínio de todas as informações técnicas que 

envolvem o dia-a-dia da Entidade.  

 

 No entanto, caso os Conselheiros, no exercício de suas funções, 

venham a causar danos ou prejuízos, por ação ou omissão, à Entidade ou aos 

Planos de Benefícios por ela administrados, responderão civilmente. Isto é, 

caberá, por parte dos interessados, o ajuizamento de Ação Cível de reparação 

de danos (ou prejuízos) contra os Conselheiros. Também pode ser ajuizada 

Ação de Prestação de Contas, que vise apurar a existência ou não de 

responsabilidade civil nos atos praticados por determinado(s) Conselheiro(s).  

 

Tal responsabilidade civil atinge também os membros da Diretoria 

Executiva e qualquer pessoa (física ou jurídica) que participe da 

administração da Entidade ou que para ela preste serviços profissionais, como 

os auditores independentes, os avaliadores de gestão, os atuários e os 

advogados. Poderão, ainda, ser responsabilizados civilmente os 

administradores dos Patrocinadores, quando causarem dano ou prejuízo à 

EFPC, especialmente pela falta de aporte das contribuições a que estiverem 

obrigados. 

 

Além da responsabilização civil, os Conselheiros, e os membros 

da Diretoria Executiva, estão também sujeitos à responsabilização penal e à 

administrativa.  A responsabilização penal poderá ocorrer quando forem 

verificados indícios de crimes (como o de apropriação indébita 

previdenciária). Nesse contexto, o órgão fiscalizador das EFPC’s (PREVIC), o 
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Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários ou a Secretaria da Receita 

Federal, quando fiscalizarem alguma atividade da EFPC, poderão, ao 

constatarem a existência de práticas irregulares ou indícios de crimes, 

notificar o Ministério Público que, de posse de documentos comprobatórios, 

poderá intentar a competente Ação Penal. 

Quanto à responsabilização administrativa, havendo infração à 

legislação da Previdência Complementar (art. 202/CF, LC 109/2001 e 

normativos infralegais), os Conselheiros (e também demais agentes que 

atuem em EFPC) poderão sofrer as seguintes penalidades: advertência; 

suspensão do exercício de atividades em EFPC pelo prazo de até 180 dias; 

inabilitação, pelo prazo de 2 a 10 anos, para o exercício de cargo ou função 

em EFPC, seguradoras, instituições financeiras e no serviço público; e multa, 

sobre a pessoa física do Conselheiro ou Dirigente, mediante valores que, 

individualmente, variam entre de R$ 4 mil a R$ 2,1 milhões, embora, de 

acordo com a legislação aplicável, o valor da maior parte das multas foi fixado 

no intervalo entre R$ 21 mil e R$ 42 mil. A apuração das infrações e a 

imputação das penalidades administrativas cabíveis competem ao órgão 

fiscalização das EFPC’S (Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar - PREVIC), mediante processo administrativo específico. 

 

Os Conselheiros e os membros da Diretoria Executiva ficam ainda 

sujeitos à perda do mandato, se for o caso, e à indisponibilidade de bens, 

quando a EFPC estiver sob processo de intervenção ou de liquidação 

extrajudicial, decretado pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar - PREVIC. 

 

Assim, tendo em vista tantas obrigações e responsabilidades, o 

SEBRAE PREVIDÊNCIA conferiu, por meio de seu Estatuto, apenas aos 

Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela 

Entidade a possibilidade de ser Conselheiro Deliberativo ou Fiscal. 

 

Logo, é muito importante que os candidatos ao Processo Eleitoral 

tenham noção das responsabilidades que assumirão. Já os eleitores devem 

direcionar seu voto à chapa que contenha candidatos capazes de bem 

administrar a Entidade e os seus Planos de Benefícios. Portanto, nesse caso, o 

coleguismo deve dar lugar à análise da competência dos componentes das 

chapas inscritas. 

 

  

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS 

DELIBERATIVO E FISCAL DA ENTIDADE 
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A substituição dos atuais membros titulares e suplentes dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal do SEBRAE PREVIDÊNCIA, nos termos 

previstos no Estatuto da Entidade, ocorrerá pelos seguintes meios: 

a) Assembleia de Patrocinadores; 

b) Indicação direta do Patrocinador Fundador; e 

c) Processo Eleitoral. 

 

 

Dessa forma, quanto ao Conselho Deliberativo: 

 

a) a Assembleia de Patrocinadores indicará 3 (três) membros titulares e 

respectivos suplentes; 

b) o Patrocinador Fundador (SEBRAE-NACIONAL) indicará diretamente 1 

(um) membro titular e respectivo suplente; e 

c) os Participantes e Assistidos elegerão, por meio de Processo Eleitoral, 4 

(quatro) membros titulares e respectivos suplentes, observando-se a 

exigência de que, no referido contingente, 1 (um) membro titular e 

respectivo suplente tenham vínculo empregatício com o Patrocinador 

Fundador. 

 

Já quanto ao Conselho Fiscal: 

 

a) a Assembleia de Patrocinadores indicará 2 (dois) membros titulares e 

respectivos suplentes; e 

b) os Participantes e Assistidos elegerão, por meio de Processo Eleitoral, 2 

(dois) membros titulares e respectivos suplentes. 

 

Nos termos do Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA, o Presidente 

do Conselho Deliberativo será designado, dentre os membros titulares eleitos 

ou indicados, pelo Patrocinador Fundador.  Já o Presidente do Conselho Fiscal 

será escolhido pelos membros eleitos, dentre eles, por ocasião da posse de 

cada novo membro eleito. E, havendo impasse na escolha do Presidente do 

Conselho Fiscal, será realizado sorteio na presença do Presidente do Conselho 

Deliberativo. 

 

O mandato dos Conselheiros, também de acordo com o Estatuto, 

é de 3 anos, permitida uma única recondução ou reeleição no mesmo 

Conselho, conforme o caso. Há, no entanto, proposta de alteração estatutária 

tramitando na PREVIC para que o referido mandato seja alterado para 4 anos, 

a fim de compatibilizar com o prazo do mandato dos dirigentes do Sistema 

SEBRAE. Pelo mesmo motivo, a referida proposta de revisão estatutária 

também prorroga o mandato dos atuais membros dos Conselhos Deliberativo 
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e Fiscal de 16.12.2014 para 31.03.2015. Contudo, tais propostas somente 

serão incorporadas ao Estatuto da Entidade após a sua aprovação definitiva 

pela PREVIC. 

 

De acordo com o Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA, todos os 

membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal devem ser 

Participantes ou Assistidos de Plano de Benefícios administrado pelo SEBRAE 

PREVIDÊNCIA, bem como estar em pleno gozo de seus direitos 

regulamentares, além de atender aos seguintes requisitos: 

 comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, 

administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; 

 não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; e 

 não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da 

Seguridade social ou como servidor público. 

 

Nos Conselhos Deliberativo e Fiscal é vedada a 

participação: 

 

 de pessoas que sejam ligadas entre si por laços de parentesco, tanto 

por consangüinidade como por afinidade, até o quarto grau na linha 

reta ou colateral; ou 

 simultânea nos Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

 

V – PROCESSO ELEITORAL 

 

As regras para a eleição de membros dos Conselhos Deliberativo 

e Fiscal pelos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios 

administrados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA estão fixadas no Estatuto e no 

Regimento Eleitoral da Entidade.  Tais regras serão resumidas a seguir. 

 

A) A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, A CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO ELEITORAL E A APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA 

ELEITORAL 

 

O Processo Eleitoral deve ser instaurado pelo Presidente do 

Conselho Deliberativo (ou, em seu silêncio, pela metade dos membros do 

Conselho Deliberativo) em até 90 (noventa) dias antes do término do 

mandato dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

 

Posteriormente, em até 3 (três) dias após a instauração do 

Processo Eleitoral, a Diretoria Executiva deverá aprovar o Cronograma 

Eleitoral, criar a Comissão Eleitoral, composta por 05 (cinco) membros, e 



 

12/16 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O PROCESSO ELEITORAL 

designar o seu Presidente. Os membros da Comissão Eleitoral deverão ser 

Participantes ou Assistidos ou, ainda, empregados ou prestadores de serviços 

do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Os membros da Diretoria Executiva não poderão 

ser indicados para compor a Comissão Eleitoral. 

 

B) O FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

As reuniões da Comissão Eleitoral serão realizadas mediante 

convocação do seu Presidente ou de três de seus membros, em conjunto, 

bem como instaladas com a presença de, no mínimo, 3 membros, sendo um 

deles o Presidente. As decisões da Comissão Eleitoral serão lavradas em ata e 

tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes, cabendo ao 

Presidente, além do seu, o voto de desempate. 

 

A Comissão Eleitoral coordenará e executará o Processo Eleitoral e 

a ela são atribuídas, dentre outras, as seguintes competências específicas: 

 eleger o membro que exercerá a função de Secretário e aprovar os 

termos do Edital de divulgação do Processo Eleitoral; 

  decidir sobre dúvidas suscitadas com relação às eleições; 

 receber e examinar requerimento de inscrição de chapa e 

documentação pertinente; 

 homologar a inscrição das chapas; 

 proceder à apuração dos votos em reunião convocada para tanto; 

 homologar o resultado final da eleição; e 

 julgar as impugnações, denúncias e os recursos apresentados pelas 

chapas. 

 

C) A DIVULGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

 

A Comissão Eleitoral, em até 5 (cinco) dias úteis após a sua 

criação, deverá divulgar aos Participantes e Assistidos, por meio de Edital, as 

seguintes informações: 

 a instauração e o objeto do Processo Eleitoral; 

 os prazos e os procedimentos necessários para a inscrição das chapas; 

 o Cronograma Eleitoral; e 

 as datas e os horários de votação. 

 

Tal Edital será afixado nas sedes de cada um dos Patrocinadores 

dos Planos de Benefícios administrados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, bem 

como divulgado no site de internet do SEBRAE PREVIDÊNCIA e em 

informativos publicados pela Entidade, bem como encaminhado para o 

endereço eletrônico (e-mail) de todos os Participantes e Assistidos. 
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D) A INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 

 

A inscrição das chapas será dirigida à Comissão Eleitoral em até 

10 (dez) dias úteis após a data da publicação do Edital de divulgação do 

Processo Eleitoral, mediante o preenchimento de ficha de inscrição 

disponibilizada no site de internet do SEBRAE PREVIDÊNCIA, que deverá 

conter, dentre outras, as seguintes informações: 

 nome proposto para a chapa; 

 relação dos componentes da chapa, contendo os seguintes dados: 

nome completo; apelido ou nome pelo qual o candidato é mais 

conhecido; informação sobre a situação de Participante ou Assistido; 

lotação, caso o candidato seja empregado de Patrocinador; endereço 

residencial completo e telefone; além da indicação dos respectivos 

cargos a que concorrem; e 

 indicação do nome do representante da chapa, bem como o seu 

endereço eletrônico (e-mail); e 

 assinatura de cada candidato. 

 

Deverão ser anexadas à ficha de inscrição de chapa o Curriculum 

Vitae (com foto) de cada candidato, bem como a Declaração individual cujo 

modelo será disponibilizado no site de internet do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

 

Os representantes das chapas inscritas serão convidados a 

participar das reuniões da Comissão Eleitoral após a sua homologação 

definitiva, porém sem direito a voto. É vedada a inscrição de um mesmo 

candidato em mais de uma chapa. Deverão ser consultadas no Regimento 

Eleitoral as formas de comunicação admitidas entre a chapa inscrita e a 

Comissão Eleitoral, tanto no caso de inscrição da chapa, como para a 

apresentação de comunicações, impugnações, denúncias e recursos. 

 

E) A HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS 

 

Após o término do prazo de inscrição das chapas, a Comissão 

Eleitoral terá 5 (cinco) dias úteis para comunicar aos representantes de chapa 

toda e qualquer irregularidade detectada na documentação referente à 

inscrição, bem como requerer o saneamento das irregularidades identificadas. 

Havendo irregularidades a serem sanadas, as respectivas chapas terão 3 

(três) dias úteis para fazê-lo. Posteriormente, a Comissão Eleitoral terá 2 

(dois) dias úteis para realizar a homologação preliminar das chapas que 

tenham atendido a todos os requisitos previstos no Regimento Eleitoral.  
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F) AS IMPUGNAÇÕES 

 

Poderão ser apresentadas impugnações às chapas inscritas, ou a 

seus componentes, no prazo de até 3 (três) dias úteis após a sua 

homologação preliminar, por meio de documento fundamentado e dirigido à 

Comissão Eleitoral. Na sequência, a Comissão Eleitoral terá o prazo de 2 

(dois) dias úteis para notificar o representante da chapa objeto de 

impugnação para que o mesmo apresente, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

defesa quanto às alegações contidas na impugnação. Em seguida, a Comissão 

Eleitoral terá 2 (dois) dias úteis para apreciar as eventuais impugnações que 

lhe tenham sido dirigidas, a fim de definir quais chapas serão homologadas 

definitivamente, o que será comunicado às chapas interessadas. No dia útil 

seguinte, mesmo que não tenha havido a apresentação de impugnações, será 

divulgado, no site de internet do SEBRAE PREVIDÊNCIA, o nome de cada 

chapa homologada definitivamente, bem como o nome e a foto dos 

respectivos componentes. 

 

G) ALTERAÇÃO DOS COMPONENTES DA CHAPA 

 

Até a homologação definitiva da chapa, a mesma poderá alterar a 

relação dos seus componentes, independentemente do motivo. Após a 

homologação definitiva da chapa, somente será permitida a substituição de 

candidato em caso de falecimento, demissão ou invalidez. Será, ainda, 

permitida a desistência de um único componente de chapa após a sua 

homologação definitiva. Sendo necessária a substituição do candidato nas 

hipóteses anteriormente mencionadas, o prazo será limitado ao dia útil 

anterior ao do início da votação. Mas, se o componente indicado em 

substituição não atender aos pré-requisitos do Regimento Eleitoral, dar-se-á 

como não preenchida a respectiva vaga, ficando seu preenchimento sujeito a 

eleição específica. O pedido de desistência de mais de um componente da 

mesma chapa já homologada definitivamente resultará na desclassificação 

automática da chapa perante o Processo Eleitoral. 

 

H) A CAMPANHA 

 

A campanha eleitoral poderá ser efetuada a partir da data 

divulgação, inclusive, no site de internet do SEBRAE PREVIDÊNCIA, das 

chapas homologadas definitivamente e deverá se desenvolver com base em 

padrões éticos de respeito mútuo e na apresentação de propostas que visem 

o bem comum e melhorias para o SEBRAE PREVIDÊNCIA e seus planos de 

benefícios.  
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Todos os custos envolvidos nas campanhas serão de 

responsabilidade das respectivas chapas.  A duração da campanha eleitoral 

observará o prazo previsto no Cronograma Eleitoral, que nunca poderá ser 

inferior a 15 dias úteis.  

 

A eventual realização de campanha eleitoral antes da data 

prevista, por qualquer componente das chapas concorrentes, implicará na 

aplicação, pela Comissão Eleitoral, à chapa infratora, na pessoa do seu 

representante, da pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), conforme a gravidade da infração. 

 

Será permitida a realização de campanha eleitoral nos dias 

determinados para a votação, desde que com base em padrões éticos de 

respeito mútuo. 

 

A chapa que, por qualquer dos seus componentes, praticar, 

durante a campanha eleitoral, qualquer ato que se afaste dos padrões éticos 

de respeito mútuo ficará sujeita, a critério da Comissão Eleitoral, à aplicação 

da pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), na pessoa do representante da chapa infratora, bem como, a depender 

da gravidade da infração, à sua desclassificação do Processo Eleitoral. 

 

I) A ELEIÇÃO 

 

A eleição será realizada pelo sistema de voto direto, facultativo e 

secreto, mediante escrutínio por meio eletrônico, sem a especificação de 

quórum mínimo, que garanta a individualização e a inviolabilidade do voto, 

observadas as regras definidas pela Comissão Eleitoral e o disposto no 

Regimento Eleitoral. A votação ocorrerá nos dias e horários estabelecidos no 

Edital de divulgação do Processo Eleitoral, não podendo o referido prazo ser 

inferior a 3 (três) dias úteis. O processo de votação eletrônica, a critério da 

Diretoria Executiva ou mediante solicitação da Comissão Eleitoral, poderá ser 

auditado por empresa de auditoria independente. 

 

A apuração dos votos deverá ocorrer no dia útil seguinte ao do 

término da votação, mediante reunião da Comissão Eleitoral, para a qual 

serão convidados os representantes de todas as chapas que tenham 

participado do Processo Eleitoral. Será considerada eleita a chapa que receber 

o maior número de votos válidos.  
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No site de internet do SEBRAE PREVIDÊNCIA, imediatamente após 

o término da apuração dos votos, será divulgado o resultado preliminar da 

apuração, bem como a data da divulgação do resultado oficial.  

 

J) OS RECURSOS 

 

Após a apuração dos votos, haverá o prazo de 2 (dois) dias úteis 

para a apresentação de eventuais recursos por representantes de chapas que 

tenham concorrido ao Processo Eleitoral, que deverão ser dirigidos à 

Comissão Eleitoral.  Findo tal prazo, a Comissão Eleitoral terá 2 (dois) dias 

úteis para apreciar, em caráter definitivo, os eventuais recursos que lhe 

forem dirigidos, cuja decisão será comunicada às chapas interessadas. 

 

No dia útil seguinte, independentemente de ter havido a 

apresentação de eventuais recursos, a Comissão Eleitoral, por seu Presidente, 

proclamará o resultado oficial do Processo Eleitoral e o comunicará, 

formalmente, à Diretoria Executiva que, por sua vez, fará a comunicação 

formal ao Presidente do Conselho Deliberativo. Na mesma data, o SEBRAE 

PREVIDÊNCIA divulgará o resultado oficial do Processo Eleitoral no site de 

internet da Entidade. 

 

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Encontra-se em processo de aprovação junto à PREVIC 

(Superintendência Nacional de Previdência Complementar) alteração do atual 

Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA, contemplando alteração do prazo de 

mandato dos Conselhos Deliberativo e Fiscal de 3 (três) para 4 (quatro) anos, 

implicando na prorrogação da posse de 16 de dezembro de 2014 para 1ª de 

abril de 2015. O SEBRAE PREVIDÊNCIA manterá os Participantes informados 

acerca do andamento do processo. 

 

Nesse contexto, o futuro do SEBRAE PREVIDÊNCIA e do Plano 

SEBRAEPREV está nas mãos dos seus Participantes e Assistidos. Portanto, a 

participação de todos é muito importante. Não deixe de se candidatar! Não 

deixe de votar! 

 

Vale registrar, por fim, que as informações apresentadas neste 

texto têm caráter meramente informativo e não substituem o disposto no 

Estatuto e no Regimento Eleitoral do SEBRAE PREVIDÊNCIA, únicos 

documentos que têm conteúdo normativo a respeito do Processo Eleitoral ora 

apresentado. 


