
REGULAMENTO ELEITORAL QUADRIÊNIO 2022/2026 
 

FENAGUARDAS – FEDERAÇÃO NACIONAL DE SINDICATOS DE GUARDAS 
MUNICIPAIS. 

 
 
O Presidente da Federação, na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 25, artigo 61 e 
demais aplicáveis todos do Estatuto da entidade, baixa o presente Regulamento Eleitoral, 
em complementação as disposições estatutárias mediante os seguintes dispositivos: 
 
Composição, Formação e Duração da Comissão Eleitoral 
 
Artigo 1o - O processo eleitoral será conduzido por uma Comissão Eleitoral composta por 
03 (três) membros indicados pelo Presidente, podendo ou não pertencer a categoria 
representada pelos Sindicatos.  
 
Parágrafo Primeiro - A Comissão Eleitoral designará dentre os seus membros um 
presidente. 
 
Parágrafo Segundo - Os guardas municipais dirigentes que forem candidatos para qualquer 
cargo nas eleições em disputa, não poderão integrar a Comissão Eleitoral. 
 
Parágrafo Terceiro - As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por maioria simples 
de votos dos membros presentes na reunião. 
 
Parágrafo Quarto – As chapas deverão encaminhar requerimento para inscrição de chapas 
no prazo de 01 a 05 de novembro, por meio do email: comissaoeleitoral@fenaguardas.org.br, 
conforme modelo em anexo, com assinatura do membro presidente e indicação de todos os 
demais membros e seus respectivos cargos, bem como as informações contidas no 
requerimento. 
 
Parágrafo único – É vedada a inscrição do mesmo candidato em mais de uma chapa ou em 
mais de um cargo. 
 
Parágrafo Quinto – Quando somente uma chapa for inscrita e registrada, a eleição se 
processará por aclamação.  
 
Artigo 2o - O mandato da Comissão Eleitoral extinguir-se-á com a posse dos eleitos. 
 
Artigo 3o – São atribuições da Comissão Eleitoral: 
 
1. Coordenar, organizar e conduzir o Processo Eleitoral; 
2. Deliberar com a presença da maioria de seus membros sobre todos os atos necessários 

ao bom andamento do processo eleitoral, bem como, sobre eventuais omissões deste 
Regulamento; 

3. Julgar as impugnações de candidatura apresentadas no prazo legal; 



4. Zelar e proceder ao arquivamento de todas as peças do processo eleitoral; 
5. Deliberar sobre os casos omissos deste regulamento. 

 
Votar e ser votado 
 
Art. 4o – Para votar no pleito eleitoral da FENAGUARDAS, são eleitores os delegados 
devidamente credenciados para o congresso, bem como, os membros natos, integrantes da 
diretoria plena da federação, conforme § 3º do artigo 25 e artigo 64 do Estatuto da 
FENAGUARDAS. 
 
Parágrafo único – Para concorrer aos cargos eletivos do sistema sindical federativo, o 
sindicalizado deverá contar com, no mínimo, 3 (três) anos de filiação a qualquer dos 
sindicatos, e devidamente filiado à FENAGUARDAS.  
 
Material Eleitoral 
 
Artigo 5o - A Comissão Eleitoral incumbe zelar para que se mantenha organizado o processo 
eleitoral. São peças essenciais do processo eleitoral: 
 
1. Edital de convocação da eleição; 
2. Cópias dos requerimentos dos registros de chapas; 
3.   Relação dos delegados em condição de votar; 
4.  Cópias das impugnações e dos recursos e respectivas contra-razões; 
8.  Comunicação oficial das decisões exaradas pela Comissão Eleitoral; 
9. Ata geral de apuração do resultado e de posse dos eleitos e distribuição de cargos de 

direção. 
 

Parágrafo Único: Não interposto recurso, o processo eleitoral será arquivado na Secretaria 
Geral da FENAGUARDAS, podendo ser fornecidas cópias para qualquer entidade filiada 
mediante requerimento. 
 
Da Inscrição e do registro de chapas 
 
Artigo 6o - O prazo para inscrição de registro de chapas será de 05 (Cinco) dias corridos, 
contados a partir de 01 de novembro de 2021 até 05 de novembro de 2021, no horário das 
08:00 às 18:00. 
Parágrafo Primeiro – A inscrição para registro de chapas far-se-á junto à Comissão 
Eleitoral, por meio do endereço eletrônico: comissaoeleitoral@fenaguardas.org.br. 

 
Artigo 7o - O requerimento de inscrição para registro de chapas, deverá ser assinado pelo 
presidente da chapa e deverá estar acompanhada de: 
  

1) Ficha de qualificação dos candidatos, de acordo com modelo fornecido pela 
Comissão Eleitoral; 

2) Cópia da Carteira de Identidade, CNH ou CPF; 
 



Artigo 8o - Verificando-se irregularidades na documentação apresentada, ou quanto a 
inelegibilidade de qualquer membro da Chapa candidata ao registro e número total de 
candidatos (titulares e suplentes) à Diretoria Executiva, Plena e ao Conselho Fiscal e 
Comissão de ética, a Comissão Eleitoral não homologará o registro. 
 
Artigo 9º - No prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis a contar da inscrição para registro da 
chapa, a Comissão Eleitoral fornecerá ao presidente da chapa, comprovante de candidatura. 
 
Artigo 10º - Após encerramento do prazo para inscrição para registro de chapas, a Comissão 
Eleitoral providenciará a imediata lavratura da ata correspondente, consignando, em ordem 
numérica de inscrição, todas as chapas inscritas e o nome dos candidatos, entregando cópia 
aos requerentes. 
 
Artigo 11 - Até 02 (dois) dias úteis, a contar do encerramento do prazo de inscrição para 
registro de chapas, a Comissão Eleitoral fará publicar a relação nominal das chapas 
registradas.  
 
Parágrafo Primeiro – A relação nominal conterá a decisão da Comissão Eleitoral indicando 
a regularidade para a homologação do registro.  
 
Parágrafo Segundo – A decisão da Comissão Eleitoral prevista no parágrafo anterior deverá 
ser publicada no sitio eletrônico da FENAGUARDAS e constará o prazo de 2(dois) dias 
úteis para impugnação de chapas ou apresentação de pedido de reconsideração da decisão 
colegiada. 
 
Artigo 12 - Encerrado o prazo sem que tenha havido registro de chapa, o Presidente da 
Comissão Eleitoral em conjunto com o Presidente da FENAGUARDAS, dentro de 48 
(quarenta e oito) horas providenciará nova convocação de eleição. 
 
 
Impugnação das Candidaturas 
 
Artigo 13 - O prazo de impugnação de candidaturas é de 02 (dois) dias contados da 
publicação da relação nominal das chapas registradas. 
 
Parágrafo Primeiro - A impugnação, que somente poderá versar sobre as causas de 
inelegibilidade previstas no Regulamento Eleitoral e Estatuto da entidade, será proposta 
através de requerimento fundamentado, dirigido à Comissão Eleitoral e entregue, por meio 
de email da comissão eleitoral:  comissaoeleitoral@fenaguardas.org.br, das 08:00 as 18:00, 
ocasião em que será encaminhado recibo de recebimento, e só poderá ser impetrado por 
entidade em dia com suas obrigações sindicais. 

 
Parágrafo Segundo - No encerramento do prazo de impugnação lavrar-se-á o competente 
termo de encerramento em que serão consignadas as impugnações propostas, destacando-se 
nominalmente os impugnantes e as chapas impugnadas. 

 



Parágrafo Terceiro - Cientificado oficialmente, em 48 (quarenta e oito) horas, a chapa 
impugnada terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentar suas contrarrazões. 

 
Parágrafo Quarto - Instruído o processo, a Comissão Eleitoral decidirá sobre a procedência 
ou não da impugnação em até 48 (quarenta e oito) horas. 

 
Parágrafo Quinto - Decidindo pelo acolhimento da impugnação, a Comissão Eleitoral 
providenciará, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas: 
 

a) A afixação da decisão no sitio eletrônico da FEDERAÇÃO www.fenaguardas.org.br, 
para conhecimento de todos os interessados; 

b) Notificação ao representante da chapa à qual integra o impugnado, ou 
c) Notificação ao candidato impugnado. 

 
Credenciamento dos delegados  
 
Artigo 14 - O credenciamento dos delegados se dará através de inscrição on line realizada 
por meio do endereço eletrônico https:\\app.fenaguardas.org.br/credenciamento, 
impreterivelmente de 01 a 15 de dezembro. 
 
Parágrafo primeiro: O quantitativo de delegados indicados por cada entidade sindical, 
estará disposta conforme regra de proporcionalidade, definida por resolução do Conselho de 
Representantes, parte anexa do edital e deste regulamento.  
 
Parágrafo segundo: Após preenchimento do cadastro o delegado credenciado receberá 
comunicação eletrônica no email particular informada validação do cadastro. 
 
 
Da Votação 
 
Artigo 15 –  A Votação se dará durante o 1º Congresso da FENAGUARDAS, que ocorrerá 
no dia 21(vinte e um) de dezembro de dois mil e vinte e um, por meio virtual, pela plataforma 
zoom, com primeira chamada as 19:00 hs e segunda chamada as 19:30hs com a maioria dos 
delegados presentes. 
 
Parágrafo único - Todos os delegados participantes aptos a votarem, receberão via e-mail 
e aplicativo de mensagens (whatsapp), link de participação no 1º Congresso da 
FENAGUARDAS, o qual conterá o endereço eletrônico para acesso, bem como, demais 
orientações necessárias. 
 
Coleta  e Apuração de votos 
 
Artigo 16 - O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências: 
 
a) Uso de aplicativo eletrônico contendo todas as chapas registradas; 
b) Durante o 1º Congresso da FENAGUARDAS, na discussão do item “4) Eleição da 



Diretoria Executiva e Plena, do Conselho Fiscal, Comissão de Ética e os respectivos 
suplentes para o período de 31 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2026”, os participantes 
receberão aviso de votação, respondendo individualmente, sua opção entre as chapas 
inscritas. 
 
Parágrafo primeiro - As chapas registradas deverão ser numeradas seguidamente, a partir 
do número 01 (um) obedecendo a ordem de registro e a cédula virtual (modelo enquete) 
conterá o nome da chapa e o nome do respectivo candidato a presidente. 
 
Parágrafo segundo – A cédula virtual (modelo enquete) apresentará além das chapas 
registradas, a opção de voto Branco e Voto Nulo. 
 
Parágrafo Terceiro - Encerrada a votação, que não excederá 10 min, tempo máximo para 
que todos os presentes respondam a enquete, será imediatamente conhecido o resultado e 
apresentado a todos os participantes online. 
 
Parágrafo Quarto - Os trabalhos de votação só poderão ser encerrados antecipadamente se 
já tiverem votado todos os delegados constantes da folha de votação 
 
Artigo 17 - Serão considerados eleitos os candidatos inscritos na chapa que obtiver a 
maioria dos votos válidos. 
 
Artigo 18 - Após o termino do processo de eleição será lavrada a ata da eleição que deverá 
constar todos os fatos relevantes ocorridos durante a votação, os presentes, bem como os 
votos válidos de cada chapa, brancos e nulos. 
 
Artigo 19 -  Finda a apuração, o Presidente da Comissão Eleitoral proclamará a chapa eleita 
e fará com que seja lavrada a ata. 

 
Parágrafo Primeiro - A ata mencionará obrigatoriamente: 

 
a) Dia e hora da abertura e do encerramento dos trabalhos; 
b) Forma do processo eleitoral, plataforma utilizada, bem como, dinâmica do procedimento; 
c) Resultado dos votos apurados, especificando-se o número de votantes, votos atribuídos a 

cada chapa registrada, votos em branco e votos nulos; 
d) Número total de eleitores que votaram; 
e) Resultado geral da apuração; 
f) Proclamação dos eleitos. 

 
Parágrafo Segundo - A ata geral de apuração será assinada pelos membros da Comissão 
Eleitoral. 
 
Artigo 20 - Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-ão novas eleições 
convocadas pelo presidente da FENAGUARDAS em até 15 dias, limitada a eleição às duas 
chapas em questão. 
 



Da Anulação e da Nulidade do Processo Eleitoral 
 
Artigo 21 - Será anulada a eleição quando, mediante recurso formalizado nos termos deste 
Regimento, ficar comprovado: 
 
a) Que foi realizada em dia, hora e forma diverso do designado no edital de convocação, ou 

encerrada a coleta de votos antes da hora determinada; 
b) Que foi preterida qualquer das formalidades essenciais estabelecidas no Estatuto e neste 

Regulamento; 
c) Ocorrência de vício ou fraude que comprometa sua legitimidade, importando prejuízo a 

qualquer candidato ou chapa concorrente. 
 
Artigo 22 - Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe tenha dado causa e nem 
aproveitará ao seu responsável. 
 
Dos Prazos para Recursos 
 
Artigo 23 - O prazo para interposição de recursos será de 05 (cinco) dias, contados da data 
da realização do pleito. 
 
Parágrafo Primeiro - Os recursos poderão ser propostos por qualquer entidade sindical em 
dia com suas obrigações sindicais. 

 
Parágrafo Segundo - O recurso e os documentos de prova que lhe forem anexados serão 
apresentados pelo email da Comissão Eleitoral: comissaoeleitoral@fenaguardas.org.br e 
encaminhados os originais pelo correio para o endereço da sede provisória da Federação, 
sito a Rua Mariano Torres, 934, recebendo confirmação de recebimento em  até 24(vinte e 
quatro). Segunda via do recurso e dos documentos que o acompanham serão entregues, 
também contra recibo, em 24 (vinte e quatro) horas, ao recorrido que terá o prazo de 
48(quarenta e oito) horas para oferecer contrarrazões. 

 
Parágrafo Terceiro - Findo o prazo estipulado, recebidas ou não as contra razões do 
recorrido, a Comissão Eleitoral encaminhará para a Conselho de Representantes para 
decisão, sem efeito suspensivo, que decidirá antes do término do mandato vigente. 
 
Artigo 24 - Ficam nomeados para compor a comissão eleitoral, nos termos do estatuto da 
entidade e do artigo 1º deste regulamento, os senhores: Alisson Francisco de Matos , Ivonei 
Koakoski e Patrick Roberto de Jesus França. 
 
Artigo 25- Este regulamento entra em vigor a partir desta data e finda-se com o término das 
eleições e posse da diretoria eleita. 

 
Brasília, 22 de outubro de 2021. 

 
 

Presidente da FENAGUARDAS 


