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REGIMENTO  ELEITORAL 
 
 

Representantes dos participantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
do Instituto Ambev de Previdência Privada 

 
 
CAPÍTULO I – DO OBJETO 
 
Art. 1º Este Regimento tem por objeto definir as normas que deverão ser observadas para a 

escolha dos representantes dos participantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal do 
Instituto Ambev de Previdência Privada. 

 
 
CAPÍTULO II – DA COMISSÃO ELEITORAL 
 
Art. 2º A Comissão Eleitoral é o órgão responsável pela organização, execução, 

fiscalização e apuração do resultado das eleições de que trata este Regimento. 
 

Parágrafo único - À Comissão Eleitoral caberá a observância das disposições 

legais, estatutárias e do disposto neste Regimento. 
 
 

Art. 3º A Comissão Eleitoral  será  integrada por, no mínimo, 3 (três) empregados do 

Instituto Ambev de Previdência Privada e/ou das Patrocinadoras.  
 

Parágrafo único - Os membros da Comissão Eleitoral serão indicados com, no 

mínimo, 30 (trinta) dias antes do término do prazo dos mandatos a serem renovados. 
 
 

Art. 4º A Comissão Eleitoral reunir-se-á sempre que necessário e, extraordinariamente, por 

decisão da maioria simples dos seus integrantes. 
 
 
CAPÍTULO III – DOS CANDIDATOS 
 
Art. 5º São requisitos para o candidato concorrer a qualquer mandato de conselheiro: 

 
I - ter comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, 

administrativa, contábil ou jurídica; 
 
II -  não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 
 
III - não ter sofrido penalidade administrativa por infração à legislação da seguridade 

social, ou como servidor público; 
 
IV - ter formação de nível superior. 
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CAPÍTULO IV – DO REGISTRO DA CANDIDATURA  
 
Art. 6º O pedido de registro de candidatura será feito mediante requerimento próprio dirigido 

à Comissão Eleitoral, conforme modelo oficial de “Requerimento de Candidatura” 

fornecido pela mesma, onde constará a declaração do candidato de que atende ao 
disposto no artigo 5º, deste Regimento. 
 
§ 1º Na hipótese de um mesmo candidato apresentar mais de um pedido de 

registro de candidatura, prevalecerá aquele primeiramente encaminhado à 
Comissão Eleitoral. 

 
§ 2º A candidatura individual será apresentada para registro até o último dia do 

prazo de inscrição previsto no edital de convocação. 
 
§ 3º A Comissão Eleitoral disponibilizará aos participantes assistidos, no site do 

Instituto Ambev, o requerimento de que trata o caput deste artigo. Caso seja 

solicitado pelo assistido, a Instituto Ambev encaminhará a ele, via e-mail, o 
mencionado requerimento. 

 
§ 4º É facultado ao participante de que trata o parágrafo anterior encaminhar, via 

postal, o “Requerimento de Candidatura”. 

 
Art. 7º Caso entenda necessário ou verifique qualquer omissão ou irregularidade no pedido 

de registro da candidatura que possa ser suprida ou sanada, a Comissão Eleitoral 
intimará o candidato, dando-lhe prazo de 24 (vinte e quatro) horas para as 
diligências. 

 

Art. 8º Cumprido o disposto no artigo anterior, a Comissão Eleitoral divulgará, por meio de 

comunicado disponibilizado no site do Instituto Ambev, a relação dos nomes dos 
candidatos, devidamente registrados, aos cargos de membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal.  

 
Parágrafo único - Caberá a qualquer candidato impugnar por meio de 
documento dirigido à Comissão Eleitoral, no prazo de até 3 (três) dias a contar da 
divulgação, o pedido de registro de qualquer candidatura, caso não se verifique o 
cumprimento das disposições legais e estatutárias. 
 

Art. 9º Os candidatos serão notificados das impugnações dentro de 24 (vinte quatro) horas 

para, em igual período, apresentar defesa acompanhada de provas. 
 
Art. 10 A Comissão Eleitoral julgará as impugnações no prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas, prorrogável, se necessário, por igual período e dará ciência de seu julgamento 
aos candidatos, não cabendo recurso desta decisão. 

 
Art. 11 As candidaturas em que as impugnações forem julgadas improcedentes pela 

Comissão Eleitoral serão automaticamente registradas pela Comissão Eleitoral. 
 



 
 

INSTITUTO AMBEV DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
Av. Antarctica, 1.891 -  Jaguariúna/SP - CEP: 13820-000 

Tel: (19) 3313-6171/72/73  
Entidade Fechada de Previdência Complementar 

CNPJ/MF nº 30.487.912/0001-09 

 
CAPÍTULO V – DA ELEIÇÃO 
 

Art. 12 O Corpo Social elegerá como representante dos participantes, a cada 3 (três) anos, 

dentre os candidatos habilitados, 1/3 (um terço) dos membros para o Conselho 
Deliberativo e 1/3 (um terço) dos membros para o Conselho Fiscal do Instituto 
Ambev de Previdência Privada. 

 
Art. 13 O Corpo Social será composto pelos membros do Conselho Deliberativo em 

exercício na data da escolha dos representantes dos participantes. 
  
Art. 14 Os requisitos e condições para inscrição dos candidatos a representantes dos 

participantes no Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, bem como as datas, 
horários e locais relativos à inscrição e a eleição serão divulgados através de Edital 
elaborado e publicado pela Comissão Eleitoral. 

 
Art. 15 A eleição para escolha dos representantes dos participantes dar-se-á em reunião 

realizada na sede do Instituto Ambev de Previdência Privada, em data e horário 
previamente divulgados no edital de convocação. 

 
§ 1º A eleição de que trata o caput deste artigo será convocada pela Comissão 

Eleitoral e seu resultado será formado pela maioria simples dos votos da 
totalidade dos integrantes do Corpo Social. 

 
§ 2º Na ausência de um ou mais membros do Corpo Social a Comissão Eleitoral 

convocará nova reunião, designando data e horário. 
 

Art. 16 Em caso de empate, os critérios para desempate serão, pela ordem: 1) maior tempo 
de vinculação ao Instituto, contado em dias; 2) maior tempo de vinculação a uma das 
Patrocinadoras, e 3) sorteio. 

 
 

CAPÍTULO VI – DA APURAÇÃO DOS VOTOS 
 
 
Art. 17 A Comissão Eleitoral iniciará o trabalho de apuração dos votos em até 24 (vinte e 

quatro) horas após o encerramento da votação, podendo ser acompanhado pelos 
candidatos. 

 
 
CAPÍTULO VII – DA DIVULGAÇÃO DOS ELEITOS 
 
Art. 18 Apurados os votos e conhecidos os resultados do pleito, a Comissão Eleitoral 

divulgará formalmente o resultado da eleição. 
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CAPÍTULO VIII – DO MANDATO 
 
Art. 19 O membro eleito do Conselho Deliberativo e o membro eleito do Conselho Fiscal  

terão mandato de 3 (três) anos, contados da data da posse. 
 

§ 1º O Instituto não será responsável por quaisquer ônus  decorrentes do exercício 
do mandato dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, eleitos pelos 
participantes. 

 
§ 2º Não  haverá estabilidade de vínculo empregatício com a Patrocinadora e/ou 

com o Instituto para aqueles que estiverem no exercício de cargo de membro 
do Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal. 

 
Art. 20 Os membros dos órgãos estatutários investidos na qualidade de participantes de 

qualquer dos planos de benefícios que no curso do mandato passarem à categoria 
de assistidos, poderão permanecer no exercício do cargo até o término do mandato. 

 

Parágrafo único - O participante que perder o vínculo empregatício com a 

patrocinadora e que não passar à condição de participante assistido ou auto-
patrocinado, ou que não optar pelo benefício proporcional diferido, perderá 
automaticamente o seu mandato. Caso ocorra o disposto neste parágrafo, o 
candidato mais votado que atenda os requisitos para o exercício do cargo irá 
substituí-lo até o término do mandato. 
 
 

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 21 Todo o processo eleitoral será concluído até, no máximo, 5 (cinco) dias antes do 

vencimento do prazo dos mandatos a serem renovados. 
 
Art. 22 As questões suscitadas no curso do processo eleitoral serão analisadas à luz das 

normas legais, estatutárias, das constantes deste Regimento e dos princípios gerais 
do Direito, cabendo a decisão sobre as mesmas ao Corpo Social e o registro destas 
pela Comissão Eleitoral. 

 
Art. 23 Divulgados os eleitos, os trabalhos do processo eleitoral serão havidos por 

concluídos, dissolvendo-se a Comissão Eleitoral. 
 
Art. 24 Este Regimento Eleitoral entra em vigor na data da aprovação pelo Conselho 

Deliberativo do Instituto Ambev de Previdência Privada. 
 
 

************************ 
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