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 CAPÍTULO I 
DO CÓDIGO ELEITORAL 

 
Seção I 

Da Comissão Eleitoral 
 

Art. 1º Este código regulará as eleições sindicais da Seção SINASEFE/RIO BRANCO.  
 
Art. 2º O Processo Eleitoral para a Diretoria Executiva da Seção SINASEFE/Rio Branco e Conselho Fiscal 
será dirigido pela Comissão Eleitoral instituída pela Assembleia Geral do  SINASEFE/RIO BRANCO e 
regido pelas normas constantes neste documento, após aprovadas pela Assembleia Geral. 
 
Art. 3º Compete à Comissão Eleitoral: 
I - elaborar as normas para a condução do processo eleitoral; 
II - coordenar o processo eleitoral; 
III - supervisionar a campanha; 
IV - homologar as inscrições e publicar a lista de chapas e de votantes; 
V - emitir instruções sobre a sistemática de votação; 
VI - providenciar o material necessário ao processo de consulta; 
VII - distribuir material; 
VIII - estabelecer e nomear subcomissões receptoras e apuradoras de votos; 
IX - deliberar sobre recursos, examinar sua procedência e decidir sobre impugnações; 
X - delegar poderes às subcomissões para tarefas específicas; 
XI - credenciar fiscais para atuarem junto às subcomissões receptoras e apuradoras; 
XII - publicar os resultados da votação e encaminhá-los à Seção Sindical Rio Branco; 
XIII - dar posse à Diretoria eleita e aos Conselheiros Fiscais. 
 
Parágrafo Único. Poderão participar como fiscais ou membros das subcomissões somente os sindicalizados. 

 

Seção II 
Das Eleições Da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal    

 
Art. 4º Os membros que comporão a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal do SINASEFE/RIO BRANCO 
serão eleitos em processo eleitoral único, de acordo com o que preceituam os artigos 24 a 30 do Regimento.  
 
Art. 5º As eleições serão realizadas no período das nove horas e trinta minutos às vinte horas do dia marcado 
em edital. 
 
Parágrafo Único: Nos prédios da Reitoria o período de votação poderá encerrar em horário definido pela 
comissão eleitoral desde que respeitado o horário de início da apuração. 

 
Art. 6º Pode concorrer aos cargos previstos nas normas eleitorais qualquer servidor sindicalizado da Seção 
Sindical SINASEFE/RIO BRANCO em dia com suas obrigações sindicais e que não esteja impedido de 
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exercer cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, respeitados o Estatuto, o Regimento Interno e 
as Normas Eleitorais. 
 
Art. 7º Não poderão participar das chapas: os membros da Comissão Eleitoral e das mesas receptoras e 
apuradoras de votos; os ocupantes de Cargo de Direção ou de Funções Gratificadas; os servidores em 
afastamento sem ônus; os servidores cedidos; os servidores em afastamento por mais de 3 (tres) meses a 
partir da posse; e os servidores com menos de 6 (seis) meses de filiação na data da posse 
 
Art. 8º A inscrição das chapas da Diretoria Executiva far-se-á mediante a proposta de trabalho e a 
composição, contendo 09 (nove) membros, nos termos do artigo 12 do Estatuto para os cargos de: 
I - 01 (um) Coordenador Geral do corpo docente; 
II - 01 (um) Coordenador Geral do corpo técnico administrativo;  
III - 01 (um) Coordenador de Política de Formação Sindical; 
IV - 01 (um) Coordenador de Imprensa e Divulgação; 
V - 01 (um) Coordenador de Assuntos Legislativos e jurídicos; 
VI - 01 (um) secretário; 
VII - 01 (um) Segundo Secretário; 
VIII - 01 (um) Tesoureiro; 
IX - 01 (um) Segundo Tesoureiro. 
 
§ 1º O registro de chapa em desacordo com o caput deste artigo, será nulo para todos os efeitos. 
 
§ 2º Todos os candidatos deverão se ater e respeitar as vedações do Regimento Interno e seus incisos, para 
efeito de participação em chapas concorrentes à Diretoria Executiva ou ao Conselho Fiscal.  
 
§ 3º   Nenhum filiado poderá se inscrever em mais de uma chapa nem para mais de um cargo, sob pena de 
invalidar a inscrição da(s) chapa(s), que se inscreveram de modo irregular.  
 
§ 4º Será obrigatório um representante de cada unidade do IFAC na composição da chapa para Diretoria 
Executiva. 
 
Art. 9º Paralelamente à eleição para a Diretoria Executiva da Seção Sindical SINASEFE/RIO BRANCO, 
será realizada a eleição do Conselho Fiscal. 
 
§ 1º A inscrição da Chapa do Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros titulares e 03 (três) 
suplentes, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno. 
 
§ 2º Não poderão ser votados para o Conselho Fiscal, além dos indicados no artigo 7º, os membros das 
chapas concorrentes à Diretoria Executiva e os da Direção Nacional do SINASEFE. 
  

 
Seção III  

Dos Eleitores 
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Art. 10.  Poderão votar, para eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, os filiados que estiverem 
adimplentes com a seção sindical, conforme parágrafo primeiro do artigo 25 do Regimento. 
 
Parágrafo Único.  Terão direito a votar os servidores sindicalizados até 3 meses antes do pleito. 

 
 

CAPÍTULO II 
DA COORDENAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL  

 
Art. 11.  O Processo Eleitoral será coordenado e executado pela Comissão Eleitoral eleita em Assembleia 
Geral do SINASEFE/RIO BRANCO 
 
Parágrafo Único – A Comissão Eleitoral definirá Subcomissões Eleitorais, para coordenarem e executarem 
as eleições nos diversos Câmpus do IFAC para que todos os filiados possam exercer o direito de voto.  
 
Art. 12.  Os membros das chapas inscritas para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, indicarão, no ato 
do registro, um representante junto à Comissão Eleitoral, que se responsabilizará pelo recebimento e guarda 
de Documentos. 
 
 

CAPÍTULO III 
DO REGISTRO DAS CHAPAS  

 

Seção I 
Dos Procedimentos  

 
Art. 13.  O prazo para registro de chapas que concorrerão à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal é das 
9 (nove) às 17 (dezessete) horas do dia definido no Edital de convocação das eleições. 
 
Parágrafo Único. O registro de chapas far-se-á junto à Comissão Eleitoral, em local apontado no Edital, 
devendo a Comissão emitir Recibo e numerá-lo por ordem de chegada, a partir do número1 (um).  
 
Art. 14.  O registro das chapas deverá ser solicitado em formulário fornecido pela comissão, que conterá: 
nome completo, matrícula SIAPE e assinatura dos candidatos, por cargo pretendido, inclusive os de 
suplentes, a indicação do representante junto à Comissão Eleitoral, um nome fantasia, bem como outras 
informações que a comissão julgar pertinente.  
 
§ 1º Deverá ser anexado ao requerimento, uma declaração de aceitação do representante da chapa junto à 
Comissão Eleitoral.  
 
§ 2º Deverá, também, ser anexado ao requerimento o plano de trabalho da chapa. 
 
§ 3º Caso o candidato ainda não tenha matrícula SIAPE, poderá se inscrever utilizando o número do CPF. 
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Art. 15.  Ocorrendo qualquer irregularidade na documentação, o registro será cancelado, a requerimento de 
qualquer sindicalizado ou de Ofício e a chapa excluída, por decisão da Comissão Eleitoral.  
 
Parágrafo Único.  Havendo exclusão da chapa considerada irregular pela Comissão Eleitoral, como prevê 
o caput deste artigo, representante da chapa será notificado.  
 
Art. 16.  Decorrido o prazo de registro de chapas previsto no artigo 13, a Comissão lavrará Ata com registro 
nominal das chapas e seus respectivos candidatos.  
  
Art. 17.  No prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o término do registro de chapas, a Comissão 
Eleitoral divulgará a relação nominal dos pré-candidatos ao pleito. 
 
Parágrafo Único.  No prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a publicação prevista neste artigo, a 
Comissão Eleitoral divulgará a relação das chapas aptas ao pleito.  
 
Art. 18.  Havendo desistência de candidaturas, os representantes de chapas, terão prazo máximo de cinco 
dias úteis anteriores ao dia da eleição para requererem a inclusão de substitutos junto a Comissão Eleitoral. 
 
Parágrafo Único.  Não poderá haver desistência de mais de três candidatos, para Diretoria Executiva e mais 
de um para o Conselho Fiscal. Qualquer número que supere o aqui previsto implicará na impugnação da 
chapa e no cancelamento do registro.  
 
Art. 19.  Se decorrido o prazo previsto no Edital, não houver sido efetuado nenhum registro de chapa, a 
Comissão Eleitoral promoverá, dentro de 48 horas úteis, uma nova convocação, permanecendo válido tudo 
que consta no Código Eleitoral, exceto os prazos estabelecidos pela própria Comissão Eleitoral.  
 
Parágrafo Único.  Decorrido o prazo previsto no caput e não havendo registro de chapas para o conselho 
fiscal, a eleição se dará individualmente em Assembleia Geral. 
 
 

Seção II 
Da Campanha 

 
 
Art. 20.  A campanha restringir-se-á aos prazos estabelecidos, de acordo com o calendário anexo ao Edital 
a ser publicado e de acordo com estas normas. 
 
Art. 21.  Os candidatos terão liberdade de promover suas campanhas desde que não prejudiquem as 
atividades normais da SINASEFE/RIO BRANCO e do IFAC, nem danifiquem o patrimônio da Instituição 
ou promovam ações que conduzam à desarticulação do processo de eleição. 
 
Parágrafo Único.  Qualquer manifestação via panfletos, cartazes, folders ou outros similares que 
signifiquem ou sugiram atos de campanha eleitoral e que venham a ocorrer fora do prazo determinado em 
Edital, implicarão na impugnação da(s) chapa(s) envolvidas. 
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Art. 22.  Nenhuma chapa ou candidato poderá usar, direta ou indiretamente, bens e materiais ou 
funcionários da SINASEFE/RIO BRANCO para desenvolver suas ações políticas na campanha. 
 
Art. 23.  Não será permitido a nenhum candidato utilizar recursos próprios ou de terceiros que visem ao 
aliciamento dos eleitores, sob pena de ter sua candidatura impugnada. 
 

Seção III 
 Dos Votos  

 
Art. 24.  O voto é secreto e será exercido em escrutínio fixado em local apropriado nos Câmpus do IFAC e 
Reitoria. 
 
Parágrafo Único.  O voto é facultativo e secreto, não podendo ser efetuado por correspondência ou 
procuração. 

Art. 25.  As cédulas de votação da(s) chapa(s) para Diretoria Executiva indicarão o nome fantasia, o nome 
dos coordenadores gerais TAE e Docente e as cédulas de votação para a(s) chapa(s) do Conselho Fiscal 
indicarão o nome fantasia e os nomes dos membros titulares. 

§ 1º As cédulas de votação para a Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal serão independentes e 
diferentes na cor.   
 
§ 2° A cor das cédulas vistas no caput deste artigo será assim definida cédulas de votação da Diretoria 
Executiva, a cor será branca; para as cédulas de votação do Conselho Fiscal, a cor será azul.  
 
§ 3º As cédulas de votação só serão válidas quando rubricadas pelos membros da Mesa Coletora, e, as suas 
ordens deverão coincidir com as ordens dos registros de chapas.   
 
§ 4º O votante marcará apenas uma das chapas para a Diretoria Executiva da SINASEFE/RIO BRANCO e 
apenas uma das chapas para Conselho Fiscal. 
 
§ 5º O voto em branco ou nulo não será computado para nenhuma chapa.  
 
§ 6º O voto somente será considerado válido, quando estiver devidamente assinalado sobre o respectivo 
campo indicado na cédula eleitoral e não houver identificação do eleitor.  
 

CAPÍTULO IV 
DAS SEÇÕES ELEITORAIS  

 

Seção I 
Da Composição Das Mesas Coletoras  

 
Art. 26.  As Mesas Coletoras serão compostas por um Coordenador e dois Secretários ordenados como 1° 
e 2° e indicados pela Comissão Eleitoral.  
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§ 1º As Mesas Coletoras previstas no caput deste artigo serão instaladas na Reitoria e nos Câmpus do IFAC. 
 
§ 2º Os horários de instalação e funcionamento das Mesas Coletoras serão estabelecidos pela Comissão 
Eleitoral por meio de Edital. 
 
Art. 27.  Os trabalhos de cada Mesa Eleitoral poderão ser acompanhados por fiscais designados pelas chapas 
concorrentes, na proporção de um fiscal por chapa para cada Mesa Coletora, desde que, haja comunicação 
por escrito à Comissão Eleitoral, até 48 horas antes do início das eleições.  
 
§ 1º O fiscal deverá estar devidamente identificado e caso venha pedir a impugnação de uma cédula, a 
mesma deverá ser separada das demais, para análise e decisão da Comissão Eleitoral. 
 
§ 2º Na ausência de um ou mais membros das Mesas Coletoras, a Comissão Eleitoral providenciará a 
imediata substituição.   
 

Seção II 
Da Coleta De Votos  

 
Art. 28.  Para o funcionamento das Mesas Coletoras, não serão admitidos nenhum tipo de interferência que 
prejudique o processo eleitoral.  
 
Art. 29.  Os trabalhos das Mesas Coletoras serão definidos, inclusive sobre seus tempos de início e término, 
no Edital de Convocação.  
 
§ 1º Os trabalhos previstos no caput deste artigo, poderão ser encerrados antecipadamente, se todos os 
eleitores constantes da folha de votação tiverem votados.  

§ 2º A lista de votação será providenciada pela Comissão Eleitoral.  

§ 3º Antes da apuração haverá conferência dos votos em separado que será feita para a verificação da 
possibilidade de existência de votos em duplicidade.  
 
§ 4º Constatada a duplicidade de votos, estes serão anulados para todos os efeitos.  
 
Art. 30. A votação far-se-á em acordo com os seguintes procedimentos: 
I. O curso da votação obedecerá à ordem de chegada dos votantes; 
II. O votante apresentará ao presidente da subcomissão receptora um documento que o identifique; e 
III. As folhas de votação, as cédulas oficiais não utilizadas e o material restante deverão ser entregues, 

juntamente com a urna, à subcomissão eleitoral. 
 
Art. 31. Encerrada a apuração pela subcomissão, a Comissão Eleitoral deverá consolidar todos os 
resultados, promulgar o resultado final e elaborar ata da eleição, na qual deverá constar: 
a) Número total de eleitores; 
b) Número de votos atribuídos a cada chapa; 
c) Número de votos nulos e brancos; 
d) Número de eleitores ausentes; 
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e) Impugnação de candidatos ou chapas; 
f) Assinatura da Comissão Eleitoral. 
 
Art. 32. Ao terminar a votação será declarado o seu encerramento pelo presidente da subcomissão receptora, 
que tomará as seguintes providências: 
I - vedar a urna, seguindo instruções da Comissão Eleitoral; 
II - inutilizar, nas listas de votação, os lugares não utilizados pelos eleitores ausentes; 
III - mandar lavrar a ata de votação por um dos mesários, seguindo o modelo distribuído pela Comissão 
Eleitoral; 
IV - assinar a ata da votação, junto com os demais membros da subcomissão receptora; e 
V - ao término da votação, as urnas serão levadas ao local definido pela Comissão Eleitoral, onde se 
procederá a apuração. 
 
Art. 33. Os eleitores em trânsito votarão e assinarão uma lista em separado e depositarão seu voto na urna. 
  
§1º. Será considerado eleitor em trânsito aquele que estiver fora do Município da lotação atual.  
 
§2º. Os filiados cujos nomes não constarem da lista de votação, mas comprovarem suas filiações votarão 
normalmente e assinarão a lista em separado. 
 
Art. 34. No ato de votação, os eleitores terão que apresentar, obrigatoriamente, a carteira de identidade ou 
a carteira funcional ou qualquer documento com foto. 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS APURAÇÕES DOS VOTOS  

 
Art. 35. A apuração dos votos será executada em local designado pela Comissão Eleitoral. 
 
§ 1º A apuração terá início no mesmo horário em todas as unidades conforme previsto em Edital. 
  
§2º Cada chapa concorrente poderá indicar um fiscal para acompanhar os trabalhos de apuração.  

§ 3º Os votos impugnados serão destacados e separados.  

§ 4º Na apuração serão computados todos os votos separados, inclusive os impugnados após o julgamento 
da Comissão Eleitoral sobre eventuais votos impugnados. 
 
§ 5º Havendo dificuldade para a definição das Mesas Apuradoras, a Comissão Eleitoral poderá indicar as 
Mesas Coletoras para apurarem os votos. 
 
Art. 36. Na apuração será verificado se o número de votos confere com o número de assinaturas das listas 
de votação.  
 
§ 1º Se o número de votos for menor ou igual ao número de votantes, proceder-se-á a apuração. 
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§ 2º Se o total de cédulas de votação for maior do que o número de votantes proceder-se-á a apuração, mas 
com as seguintes observações: 
 
I - se a diferença entre os votos das chapas for maior do que a diferença entre o número de assinaturas e o 
número de votos, as Mesas Apuradoras considerarão válidas e procederão a contagem; caso contrário, as 
Mesas Apuradoras não considerarão válidas e impugnarão as urnas em que ocorrer o fato. 
 
Art. 37.  Será proclamada vencedora a chapa que obtiver o maior número de votos válidos.  
 
§ 1º Se houver empate entre as chapas mais votadas, será proclamada eleita à chapa em que o somatório do 
tempo, como sindicalizados, dos 2 (dois) Coordenadores Gerais for maior. 
 
§ 2º   Havendo empate entre as chapas ao Conselho Fiscal, será considerada eleita a que tiver maior 
somatório do tempo, como sindicalizados, dos 3(três) membros titulares.  
 
Art. 38.  No caso da inscrição de chapa única para a diretoria executiva e conselho fiscal, para legitimar as 
eleições, deverão votar no mínimo 20% dos sindicalizados aptos a votar. A chapa será considerada eleita 
se obtiver no mínimo 50% mais um dos votos válidos.  
 
Parágrafo Único.  Caso o percentual explicitado no caput não seja atendido, a validação das eleições será 
submetida à apreciação de uma Assembleia Geral Extraordinária, convocada por edital para tal objetivo. 
 
Art. 39.  A Comissão Eleitoral tornará público os resultados das eleições, bem como, a data de posse dos 
eleitos. 
 
Parágrafo Único.  A Comissão Eleitoral, num prazo máximo de 48 horas, após o encerramento do Processo 
Eleitoral, comunicará por escrito à Instituição, a posse dos eleitos.  
 

CAPITULO VI 
DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES  

 

Seção I 
Dos Recursos 

 
Art. 40.  Os prazos para interposição de recursos serão estabelecidos no calendário eleitoral a ser divulgado 
em Edital. 
 

Seção II 
Das Impugnações 

 
Art. 41.  A impugnação de candidaturas poderá ocorrer em casos de desobediência ao Regimento Interno, 
e ao Código Eleitoral. 
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Art. 42.  Quaisquer recursos impetrados pelas chapas referentes à desistência ou impugnação, serão 
julgados pela Comissão Eleitoral, que emitirá parecer após o protocolo de recebimento dos recursos.   
 
Art. 43.  A Comissão Eleitoral examinará cada chapa apresentada e seu respectivo plano de ação (projeto) 
e confirmará sua homologação ou impugnação, de acordo com este código, o Edital de convocação e o 
regimento interno. 
 
Art. 44.  Qualquer sindicalizado em dia com suas obrigações poderá apresentar recursos de impugnação à 
eleição ou mesmo à chapa, desde que o faça por escrito e que tenha respaldo regimental. 
 
§ 1º O prazo para impugnação quanto a homologação de candidatura é de 24 horas após a publicação das 
candidaturas pela Comissão Eleitoral. 
 
§ 2º O prazo para impugnação de chapas quando houver substituição de membros é de 24 horas, a partir da 
divulgação da alteração pela Comissão Eleitoral;  
 
Art. 45.  A impugnação deverá ser divulgada pela Comissão Eleitoral. Após a divulgação, o(s) 
impugnado(s) terão prazo de 24 horas para apresentar defesa escrita. 

 
CAPÍTULO VII 

DA POSSE DOS ELEITOS 
 
Art. 46.  A Diretoria e os Conselheiros fiscais eleitos serão empossados em Assembleia Geral pela 
Comissão Eleitoral, a qual elaborará ata registrando o processo. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 47.  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
 
Art. 48.  Estas normas entrarão em vigor, após aprovação pela Assembleia Geral na data de sua publicação.  
 
 
 

Aprovado em Assembleia no dia 05 de abril de 2017. 
 


