
CAPÍTULO I DA FINALIDADE

Artigo 1o O presente Regimento Eleitoral tem por finalidade estabelecer as regras e disciplinar o 
processo para a eleição dos membros representantes dos Participantes e Assistidos que 
integrarão o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da Enerprev – Previdência Comple-
mentar do Grupo Energias do Brasil (“Enerprev” ou “Entidade”), de acordo com o Estatuto 
Social da Entidade, em especial, Artigos 15, 24 e 32, em atendimento ao previsto no Arti-
go 35, da Lei Complementar 109, de 29/05/2001.

 § Único – Para os efeitos deste Regimento, considera-se:

 I. Participantes: todas as pessoas inscritas nos planos de benefícios previdenciários admi-
nistrados pela Enerprev, conforme definido nos respectivos regulamentos, até o último 
dia do mês em anteceder ao da publicação do Edital de Convocação, desde que perma-
neçam nessa condição até a data definida para a votação; e

 II. Assistidos: o Participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de renda continua-
da concedido por plano de benefícios administrado pela Enerprev, até o último dia do 
mês em anteceder ao da publicação do Edital de Convocação, desde que permaneçam 
nessa condição até a data definida para a votação.

CAPÍTULO II DOS CARGOS ELETIVOS DO CONSELHO DELIBERATIVO

Artigo 2o Para o Conselho Deliberativo serão eleitos, na forma deste Regimento Eleitoral, 2 (dois) 
membros titulares e seus respectivos suplentes, para os cargos de representantes dos Par-
ticipantes e Assistidos, com mandato de 2 (dois) anos contados da respectiva posse, obser-
vado o disposto no artigo 24 do Estatuto Social.

Artigo 3o A eleição dos 2 (dois) membros titulares e seus respectivos suplentes dar-se-á pela verifica-
ção dos 4 (quatro) candidatos que obtiverem o maior número de votos entre os Participan-
tes e Assistidos, de modo que serão empossados como titulares os 2 (dois) candidatos que 
obtiverem o maior número de votos na eleição e designados, como suplentes, os 2 (dois) 
candidatos seguintes, que obtiverem a melhor colocação, classificados, respectivamente, 
como 1o e 2o suplentes.

No caso de ausência temporária, impedimento ou vacância de membro titular, a convoca-
ção de suplente dar-se-á pela ordem de classificação, ou seja, o 1o suplente será convocado 
para a substituição requerida e, na sua impossibilidade ou se já estiver exercendo funções 
de titular, assumirá o cargo, o 2o suplente.

CAPÍTULO III DO CARGO ELETIVO DO CONSELHO FISCAL

Artigo 4o Para o Conselho Fiscal será eleito, na forma deste Regimento Eleitoral, 1 (um) membro titu-
lar e seu respectivo suplente para o cargo de representante dos Participantes e Assistidos, 
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com mandato de 2 (dois) anos contados da respectiva posse, observado o disposto no arti-
go 32 do Estatuto Social.

Artigo 5o A eleição do membro titular e seu respectivo suplente dar-se-á pela verificação dos 2 (dois) 
candidatos mais votados pelos Participantes e Assistidos, sendo empossado como titular 
o candidato que obtiver o maior número de votos e designado, como suplente, o segundo 
candidato mais votado na eleição.

CAPÍTULO IV DOS ELEITORES

Artigo 6o Serão eleitores todos os Participantes e Assistidos, conforme previsto nos incisos I e II do 
§ único do Artigo 1o deste Regimento Eleitoral. 

CAPÍTULO V DO PROCESSO ELEITORAL

Artigo 7o O processo eleitoral terá início com a constituição de Comissão Eleitoral e estará encerrado 
com a homologação definitiva do resultado da eleição e sua divulgação. 

Artigo 8o Integrarão o processo eleitoral:

 I. o Regimento Eleitoral;

 II. o Edital de Convocação da eleição;

 III. a relação nominal dos eleitores;

 IV. o sistema eletrônico de votação e de apuração de votos; 

 V. os requerimentos de inscrição dos candidatos;

 VI. as declarações de responsabilidade sobre o preenchimento dos requisitos legais e 
regulamentares;

 VII. as Atas da Comissão Eleitoral;

 VIII. eventuais impugnações, contestações, recursos e decisões, conforme previsto neste 
Regimento Eleitoral e/ou orientações disponibilizadas pela Comissão Eleitoral con-
comitantemente com a publicação do Edital de Convocação.

Artigo 9o Todos os documentos relativos ao processo eleitoral deverão ser arquivados em pastas 
constituídas em ordem cronológica, as quais serão mantidas pela Diretoria Executiva da 
Enerprev pelo prazo do mandato dos eleitos, a contar da data das respectivas posses.

Artigo 10 A Diretoria Executiva da Enerprev avaliará o sistema eletrônico a que se refere o inciso IV 
do Artigo 8o deste Regimento Eleitoral, quanto à sua estabilidade, segurança e confiabi-
lidade, promovendo ações para a divulgação ampla aos Participantes e Assistidos de seu 
funcionamento.

Artigo 11 Para garantia da lisura do processo eleitoral são requeridas as seguintes formalidades es-
senciais:

 I. o cumprimento dos prazos de inscrição dos candidatos;

 II. a preservação da isonomia(1) entre os candidatos;

(1) Isonomia é o princípio de que todas as pessoas são regidas pelas mesmas regras, sendo estabelecida a condição de igualdade entre todos os candidatos.

2



 III. o preenchimento dos requisitos legais, estatutários e as disposições constantes do pre-
sente Regimento Eleitoral;

 IV. a manutenção da lisura do processo eleitoral.

 § único – A avaliação do não cumprimento de formalidade essencial relativa ao processo 
eleitoral incumbe à Diretoria Executiva da Enerprev que poderá declarar a sua nulidade 
parcial ou total, bem como orientar procedimentos inerentes para o restabelecimento do 
processo eleitoral, cabendo recurso ao Conselho Deliberativo da Enerprev.

Artigo 12 Compete à Diretoria Executiva da Enerprev coordenar o processo eleitoral, cabendo-lhe, 
sem prejuízo de outras atribuições previstas na legislação em vigor, no Estatuto Social da 
Enerprev ou no presente Regimento Eleitoral:

 I. instaurar o processo eleitoral mediante a constituição da Comissão Eleitoral;

 II. designar os membros titulares Comissão Eleitoral, observados os critérios deste Re-
gimento Eleitoral;

 III. comunicar formalmente ao Conselho Deliberativo da Enerprev o efetivo início do 
processo eleitoral tão logo o ato de constituição da Comissão Eleitoral tenha sido 
concretizado;

 IV. aprovar e divulgar o cronograma das eleições, com as datas previstas até a posse dos 
eleitos;

 V. promover a divulgação do Regimento Eleitoral e do ato de constituição da Comissão 
Eleitoral;

 VI. promover a ampla divulgação do processo eleitoral perante os Participantes e Assis-
tidos da Enerprev, informando, no mínimo, os cargos eletivos a serem preenchidos, 
os requisitos de investidura, o período dos mandatos, as datas e horários de início e 
término da votação, os meios de votação e a data prevista para a posse dos eleitos;

 VII. disponibilizar mecanismos que permitam o acesso dos Participantes e Assistidos ao 
processo de votação;

 VIII. zelar pela lisura do processo eleitoral e pela inviolabilidade do sigilo do voto;

 IX. reconhecer a nulidade parcial ou integral do processo eleitoral pelo não atendimen-
to ou atendimento comprometido de formalidades essenciais;

 X. julgar eventuais recursos contra decisões da Comissão Eleitoral que tiverem reco-
nhecida a nulidade parcial do processo eleitoral, observada, no que couber, a forma 
prevista no Artigo 13 do presente Regimento Eleitoral;

 XI. decidir sobre os casos omissos que tenham sido assim identificados pela Comissão 
Eleitoral.

Artigo 13 Cabe recurso ao Conselho Deliberativo da Enerprev contra decisões da Diretoria Execu-
tiva da Enerprev, no cumprimento do previsto no inciso IX do Artigo 12 do presente Regi-
mento Eleitoral.

§ 1 O recurso previsto neste Artigo não tem efeito suspensivo.

§ 2 O recurso a que se refere este Artigo será interposto no prazo de 10 (dez) dias, conta-
dos do dia seguinte ao da ciência da decisão pelo interessado.
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§ 3 O recurso será interposto perante a Diretoria Executiva, que poderá reconsiderar sua 
decisão.

§ 4 Não havendo reconsideração por parte da Diretoria Executiva no prazo de até 10 (dez) 
dias, contados da data de protocolo do recurso, o pedido será encaminhado ao Conse-
lho Deliberativo da Enerprev.

§ 5 O Conselho Deliberativo da Enerprev decidirá o recurso em última instância no âmbito 
da Enerprev, determinando o retorno do pedido à Diretoria Executiva, para cumpri-
mento da decisão final.

CAPÍTULO VI DA COMISSÃO ELEITORAL

Artigo 14 A Comissão Eleitoral será composta por 3 (três) membros titulares, todos eleitores, desig-
nados pela Diretoria Executiva da Enerprev.

§ 1o Nenhum membro da Comissão Eleitoral poderá ser candidato ou ter entre si relação 
de parentesco ou subordinação.

§ 2o Não poderá participar da Comissão Eleitoral aquele que vier a compor ou manifestar 
apoio a qualquer candidato, hipótese em que a Diretoria Executiva procederá a imedia-
ta designação de um substituto.

§ 3o O ato de constituição da Comissão Eleitoral indicará a convocação de sua primeira re-
união, sendo as reuniões subsequentes convocadas segundo o que vier a ser ajustado 
pela própria Comissão Eleitoral.

§ 4o As deliberações da Comissão Eleitoral, a serem adotadas por maioria absoluta, serão 
registradas em atas, as quais serão assinadas pelos membros presentes à reunião e ar-
quivadas nas pastas que comporão o respectivo processo eleitoral.

§ 5o É vedada qualquer espécie de interferência nos trabalhos da Comissão Eleitoral.

Artigo 15 Compete à Comissão Eleitoral:

 I. eleger, entre seus membros titulares, em sua primeira reunião, o Presidente e o Se-
cretário Geral;

 II. conduzir o processo eleitoral segundo as normas estabelecidas neste Regimento Elei-
toral, sob a coordenação da Diretoria Executiva da Enerprev;

 III. esclarecer as dúvidas suscitadas com relação às eleições, dando ampla publicidade às 
perguntas e às correspondentes respostas;

 IV. elaborar e divulgar, aos Participantes e Assistidos, eventuais comunicados referentes 
ao processo eleitoral, com o apoio da Diretoria Executiva da Enerprev;

 V. examinar as inscrições dos candidatos e a documentação apresentada, verificando 
sua regularidade e o cumprimento dos requisitos aplicáveis, conforme o previsto no 
Estatuto Social da Enerprev e no Edital de Convocação da Eleição, observada a legis-
lação aplicável;

 VI. divulgar os nomes dos candidatos que tiverem aprovadas as respectivas inscrições, 
até o 3o (terceiro) dia útil após o término do prazo para inscrições;

 VII. apreciar e deliberar sobre impugnações de candidatos apresentadas conforme esta-
belecido neste Regimento Eleitoral;
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 VIII. comunicar formalmente ao candidato inscrito eventuais irregularidades constatadas 
na documentação apresentada;

 IX. homologar a inscrição do candidato que tenha atendido a todos os requisitos e exi-
gências contidas na legislação aplicável, Estatuto Social da Enerprev e neste Regi-
mento Eleitoral;

 X. informar aos candidatos a respeito da homologação das inscrições;

 XI. comunicar aos Participantes e Assistidos e à Diretoria Executiva da Enerprev os candi-
datos cujas inscrições foram homologadas e o nome e número de ordem atribuído a 
cada um;

 XII. imediatamente após o encerramento da apuração dos votos, homologar o resultado 
final e divulgar aos candidatos concorrentes e à Diretoria Executiva o referido resul-
tado, contendo o total de votos conferidos individualmente, bem como o total de 
votos nulos, em branco e abstenções;

 XIII. julgar eventuais impugnações apresentadas pelos candidatos concorrentes, relativa-
mente a regras e procedimentos previstos no Estatuto Social da Enerprev ou neste 
Regimento Eleitoral, devendo imediatamente submeter à Diretoria Executiva even-
tuais questões relativas a casos omissos, com manifestação fundamentada da Comis-
são Eleitoral;

 XIV. constituir pastas únicas com toda a documentação recebida e expedida relativamen-
te ao processo eleitoral, cujas folhas serão numeradas sequencialmente e devida-
mente rubricadas pelo Presidente da Comissão Eleitoral.

Artigo 16 A Comissão Eleitoral poderá propor à Diretoria Executiva, a qualquer tempo, a substituição 
de qualquer dos seus componentes.

§ 1o A proposta deverá ser fundamentada e subscrita pela maioria dos membros da Comis-
são Eleitoral.

§ 2o Deferida a proposta, a Diretoria Executiva da Enerprev fará a imediata indicação de 
substituto, em decisão fundamentada anexada à proposta.

Artigo 17 A Comissão Eleitoral estará automaticamente dissolvida com a posse dos eleitos.

 § único – O Presidente e o Secretário da Comissão Eleitoral terão prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a partir da dissolução da Comissão Eleitoral, para complementar e encerrar os as-
pectos formais e documentais referentes ao processo eleitoral, que será encaminhado à 
Diretoria Executiva da Enerprev para arquivamento.

Artigo 18 A Enerprev não arcará com os custos decorrentes da candidatura, bem como com a realiza-
ção de campanha eleitoral pelos candidatos inscritos, cabendo a estes suportarem integral-
mente todos os custos decorrentes.

CAPÍTULO VII DOS CANDIDATOS

Artigo 19 Serão elegíveis a se candidatarem aos cargos de Conselheiros representantes dos Partici-
pantes e Assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, todos aqueles que formalizarem 
sua inscrição à candidatura, dentro do prazo estabelecido no processo eleitoral, mediante 
os meios disponibilizados para tanto,  desde que atendam, os seguintes requisitos mínimos 
exigidos para a posse  no cargo de membro do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal:
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 I. comprovada experiência de, no mínimo, três anos no exercício de atividades nas áreas 
financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, de atuária, de previdên-
cia ou de auditoria;

 II. não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;

 III. não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade 
social, inclusive da previdência complementar, ou como servidor público; 

 IV. reputação ilibada; 

 V. ser Participante ou Assistido de planos de benefícios administrados pela Enerprev;

 VI. estar em gozo de seus direitos estatutários;

 VII. ser maior de 21 (vinte e um) anos de idade; 

 VIII. não manter vínculo empregatício com a Enerprev; e

 IX. não estar em situação de conflito de interesses com o exercício das funções de Con-
selheiro, nos termos do previsto na legislação aplicável vigente(2).

 § único – Outros requisitos poderão ser exigidos, de acordo com o previsto na legislação 
vigente aplicável, no Estatuto Social da Enerprev ou, ainda, especificados no Edital de Con-
vocação.

Artigo 20 Cada candidato poderá concorrer apenas a uma vaga no Conselho Deliberativo ou no Con-
selho Fiscal.

Artigo 21 Não serão aceitas as inscrições de candidatos que não preencham os pré-requisitos previs-
tos no Artigo 19 deste Regimento Eleitoral.

Artigo 22 A apresentação dos nomes dos candidatos que tenham cumpridas as condições para parti-
ciparem do processo eleitoral será feita em ordem alfabética.

Artigo 23 Os membros eleitos pelos Participantes e Assistidos para os Conselhos Deliberativo e Fiscal 
da Enerprev, nos termos deste Regimento Eleitoral, serão empossados em seus cargos pelo 
respectivo Conselho para o qual houverem sido eleitos, observado o disposto no Estatuto 
Social e no Regimento Interno da Enerprev.

CAPÍTULO VIII DA ELEIÇÃO

Artigo 24 Decorrido o prazo para inscrição dos candidatos às vagas de representantes junto aos Con-
selhos Deliberativo e Fiscal, a Comissão Eleitoral, em até 10 (dez) dias úteis, divulgará para 
os eleitores uma lista contendo os nomes dos candidatos.

Artigo 25 A eleição dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, representantes dos Participan-
tes e Assistidos, será feita por meio de voto facultativo, direto e secreto, conforme disposto 
no Edital de Convocação da eleição. 

§ 1o O meio de votação será eletrônico, por meio de sistema integrado, conforme instru-
ções pertinentes, constantes de Edital de Convocação.

(2) Nos termos do art. 71 da Lei Complementar 109/2001 e do art. 4o, § 3o, da Resolução CGPC 13/2004.
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§ 2o O eleitor poderá votar apenas uma vez em cada eleição, em um único candidato para o 
Conselho Deliberativo e outro candidato para o Conselho Fiscal.

Artigo 26 A eleição será convocada por meio de Edital de Convocação publicado pela Comissão Elei-
toral, no sítio eletrônico da Enerprev.

§ 1o A Comissão Eleitoral poderá promover outras formas de divulgação do Edital de Con-
vocação aos eleitores, desde que devidamente referendado pela Diretoria Executiva da 
Enerprev. 

§ 2o O Edital de Convocação deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

 I. a identificação das vagas a serem preenchidas para cada Conselho e prazo de man-
dato;

 II. as condições, requisitos e prazos para inscrição dos candidatos;

 III. prazo e procedimento para apresentação de impugnações;

 IV. forma da votação (meio eletrônico); e

 V. as datas e horários de início e término da votação.

Artigo 27 Não será permitida a candidatura simultânea de uma mesma pessoa para o Conselho De-
liberativo e o Conselho Fiscal da Entidade. Também não poderão integrar os cargos dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal pessoas que sejam ligadas entre si por laços de parentesco 
natural ou civil até o quarto grau ou por afinidade.

Artigo 28 Para a candidatura, os candidatos deverão prestar as informações e declarações requeridas 
para a respectiva habilitação, mediante acesso ao local de inscrição do sistema informatiza-
do para tanto disponibilizado para o suporte operacional do processo eleitoral.

 Parágrafo único – Por meio do mesmo sistema informatizado os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos que comprovem os requisitos de que trata o Artigo 
19, até a data e horário de encerramento das inscrições previstos no Edital de Convocação.

Artigo 29 Os candidatos declararão, no ato das respectivas inscrições, que satisfazem todos os requi-
sitos exigidos neste Regimento Eleitoral, no Estatuto Social e Código de Ética da Entidade 
e na legislação aplicável, sujeitando-se ao risco de perda do mandato ou afastamento do 
cargo, no caso de restar posteriormente comprovada eventual incapacidade ou falsidade 
ideológica, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

Artigo 30 Encerrado o prazo fixado para inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará, por meio do sítio 
eletrônico da Enerprev na Internet, a relação dos candidatos que requereram a inscrição 
para concorrer aos cargos de membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, incluindo os 
respectivos nomes, identificação e qualificação.

 Parágrafo único – Na mesma oportunidade, a Comissão Eleitoral também submeterá à Di-
retoria Executiva, para a devida avaliação, os documentos que instruíram as inscrições.

Artigo 31 Qualquer Participante ou Assistido, ou integrante dos órgãos de governança da Enerprev, 
poderá apresentar à Comissão Eleitoral impugnação escrita em relação a candidato(s) 
inscrito(s), no prazo e forma previstos no Edital de Convocação. A impugnação deverá ser 
motivada e comprovada, além de circunscrita ao atendimento dos requisitos previstos na 
legislação, no Estatuto Social e Código de Ética da Entidade, neste Regimento Eleitoral e no 
Edital de Convocação.
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§ 1o Recebida a impugnação, a Comissão Eleitoral a enviará ao candidato impugnado para 
apresentar sua defesa, a ser dirigida à Comissão Eleitoral.

§ 2o Decorrido o prazo para apresentação da defesa, a Comissão Eleitoral julgará, em ins-
tância única e definitiva, por meio de decisão não sujeita a recurso, dentro do prazo 
previsto no Edital de Convocação, a impugnação apresentada, comunicando o resulta-
do ao pretenso candidato impugnado e a quem apresentou a impugnação.

§ 3o A impugnação destinada à Comissão Eleitoral deverá ser enviada por e-mail para o en-
dereço eletrônico enerpreveleicoes@edpbr.com.br.

Artigo 32 Independentemente da apresentação de impugnação, a Comissão Eleitoral avaliará as in-
formações e declarações requeridas para a inscrição dos candidatos, podendo solicitar es-
clarecimentos, substituição e complementação de documentos e indeferir referido requeri-
mento, justificadamente, dentro do prazo previsto no Edital de Convocação.

§ 1o O indeferimento de inscrição deverá ser comunicado por e-mail pela Comissão Eleito-
ral ao candidato e não estará sujeito a recurso. A lista definitiva de candidaturas deferi-
das será publicada no sítio eletrônico da Enerprev na Internet.

§ 2o O deferimento de inscrição pela Comissão Eleitoral, independentemente da existência 
de impugnação, não eximirá o candidato dos riscos e responsabilidades previstos no 
Artigo 29 deste Regimento Eleitoral.

Artigo 33 A partir da data de encerramento das inscrições de candidatos, a desistência ou o indeferi-
mento de inscrição por decisão da Comissão Eleitoral impedirá, em definitivo, que o candi-
dato concorra à eleição.

Artigo 34 A Comissão Eleitoral divulgará, durante o período da campanha, boletim de apresentação 
dos candidatos, com a síntese curricular, vedada a distinção de tratamento entre os can-
didatos.

 Parágrafo único – Os integrantes da Comissão Eleitoral deverão adotar conduta totalmente 
isenta em relação às candidaturas, estando impedidos de realizar qualquer ato em bene-
fício de qualquer dos candidatos, contribuindo ou colaborando para a sua campanha, sob 
pena de substituição, conforme previsto neste Regimento Eleitoral.

Artigo 35 Não será permitido aos candidatos que, durante a realização de campanha eleitoral, promo-
va, nas dependências das empresas Patrocinadoras e/ou da Enerprev, reuniões, distribuição 
de panfletos, aglomerações e outras situações assemelhadas.

 Parágrafo Único – Sendo configurada infringência ao disposto no caput deste Artigo, a cri-
tério da Comissão Eleitoral, mediante o devido procedimento de avaliação e julgamento, o 
candidato infrator será excluído do processo eleitoral.

Artigo 36 O candidato será o único responsável pelo conteúdo de sua campanha e arcará com a inde-
nização de eventuais perdas e danos que causar a terceiros, às Patrocinadoras ou à Enerprev.

Artigo 37 A apuração de ocorrência durante o período de campanha, a partir de denúncia ou ato de 
ofício da Comissão Eleitoral, contra candidato ou membro da Comissão Eleitoral, em virtu-
de de suposto descumprimento das regras deste Regimento Eleitoral, do Código de Ética, 
do Estatuto Social da Enerprev ou do Edital de Convocação, observará os procedimentos 
descritos nos parágrafos deste Artigo.
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§ 1o Qualquer Participante ou Assistido, ou integrante dos órgãos de governança da Ener-
prev, poderá apresentar denúncia à Comissão Eleitoral, em relação a supostas irregula-
ridades observadas durante a campanha eleitoral, desde que motivada e comprovada.

§ 2o Recebida a denúncia ou determinado o ato de ofício pela Comissão Eleitoral, esta o 
comunicará ao acusado, para apresentar sua defesa.

§ 3o Decorrido o prazo para apresentação da defesa pelo acusado, a Comissão Eleitoral rea-
lizará o julgamento, proferindo sua decisão em instância única e definitiva, não sujeita 
a recurso, dentro do prazo previsto no Edital de Convocação, comunicando o resultado 
ao acusado e ao denunciante, quando for o caso. Tratando-se de acusação contra ato de 
membro da Comissão Eleitoral, este não participará da sessão de julgamento.

§ 4o A denúncia, quando for o caso, assim como a apresentação de defesa pelo acusa-
do, deverá ser feita por escrito e enviada por e-mail para o endereço eletrônico  
enerpreveleicoes@edpbr.com.br, além de serem cumpridos os demais ritos de forma-
lização da denúncia que serão divulgados no decorrer do Processo Eleitoral. 

§ 5o Tratando-se da hipótese prevista no § único do artigo 34, o membro da Comissão Elei-
toral será substituído mediante indicação de novo membro pela Diretoria Executiva.

§ 6o Na hipótese de ser julgada procedente a denúncia ou suspeita contra candidato, este 
será prontamente excluído do processo eleitoral. Caso não seja mais possível a sua ex-
clusão previamente à votação, serão considerados nulos os votos por ele eventualmen-
te obtidos na votação.

§ 7o Os prazos a serem observados em relação aos procedimentos previstos neste Artigo e 
seus parágrafos serão estabelecidos no Edital de Convocação.

Artigo 38 O sistema integrado de votação conterá os nomes dos candidatos para o Conselho Delibe-
rativo e Conselho Fiscal, observados os procedimentos a serem estabelecidos pela Comis-
são Eleitoral e previstos no Edital de Convocação.

Artigo 39 Não será permitido o voto por procuração.

Artigo 40 As instruções para a votação por meio eletrônico, serão divulgadas pela Entidade aos Par-
ticipantes e Assistidos, por meio do Edital de Convocação e/ou comunicados específicos 
divulgados no sítio eletrônico da Enerprev ou, a critério da Entidade por outros meios de 
comunicação.

 Parágrafo único – Na hipótese de caso fortuito ou força maior que impossibilite a realiza-
ção da votação eletrônica, ou justificada necessidade, caberá à Comissão Eleitoral decidir 
sobre a prorrogação da votação, a seu critério.

Artigo 41 Na data prevista no Edital de Convocação para o encerramento da eleição, a Comissão Elei-
toral dará por concluída a fase de votação.

Artigo 42 A apuração dos votos será realizada pelo sistema eletrônico integrado de votação. 

Artigo 43 Após a apuração total dos votos, será elaborado um mapa de apuração e formalizada ata 
pela Comissão Eleitoral, fazendo constar: 

 I. data e hora de início e fim da apuração;

 II. mapa de apuração com o total dos eleitores votantes; total de votos válidos; total de 
votos nulos; total de votos em branco e total de votos por candidato.
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 III. ocorrências havidas durante a apuração;

 IV. assinatura dos membros integrantes da Comissão Eleitoral; e

 V. outros fatos considerados relevantes pela Comissão Eleitoral.

Artigo 44 Na apuração serão computados apenas os votos válidos.

Artigo 45 Em caso de empate será considerado vencedor o candidato que tiver mais tempo de ins-
crição como Participante ou Assistido. Persistindo o empate, vencerá o candidato com 
maior idade.

Artigo 46 O resultado das eleições será divulgado pela Comissão Eleitoral, no prazo de até 2 (dois) 
dias úteis contados do término da votação.

Artigo 47 Eventuais impugnações do resultado das eleições poderão ser formalizadas por es-
crito, por qualquer interessado, e enviada por e-mail para o endereço eletrônico  
enerpreveleicoes@edpbr.com.br, em até 2 (dois) dias úteis contados da divulgação do 
resultado das eleições.

Artigo 48 Após o prazo previsto para a impugnação do resultado e, em havendo impugnação, após 
seu julgamento pela Comissão Eleitoral, no prazo de até 3 (três) dias úteis os candidatos 
eleitos serão anunciados de forma definitiva pela Enerprev, que tomará todas as medidas 
necessárias para suas respectivas posses, bem como para a formalização do resultado das 
eleições junto ao órgão regulador e fiscalizador competente.

CAPÍTULO IX DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 49 Os membros eleitos para o Conselho Deliberativo e para o Conselho Fiscal não terão estabi-
lidade em seus empregos, por conta dos cargos que ocupem como Conselheiros.

Artigo 50 No caso de vacância de cargo de membro titular do Conselho Deliberativo ou do Conselho 
Fiscal, o respectivo suplente, devidamente convocado pela Diretoria Executiva da Enerprev, 
assumirá o cargo e as funções do membro titular até o término de seu mandato. Nesse 
caso, assumirá como suplente, pelo prazo remanescente do mandato, o candidato seguinte 
mais votado na última eleição ocorrida.

Artigo 51 Para a finalidade prevista no Artigo 50, será mantida lista dos candidatos mais votados, em 
ordem decrescente de votos, para cada um dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Artigo 52 Os membros da Diretoria Executiva, a critério deste órgão, poderão acompanhar pessoal-
mente todos os atos e procedimentos praticados pela Comissão Eleitoral durante todo o 
curso do processo eleitoral.

O presente Regimento Eleitoral foi aprovado na 156ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da 
Enerprev, realizada em 25 de fevereiro de 2022.
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