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REGIMENTO DAS ELEIÇÕES ASSINEP 2015 
 
DOS OBJETIVOS E ATUAÇÃO DA COMISSÃO 
 
Art. 1º. A Comissão Eleitoral, encarregada de elaborar as normas que regerão o processo eleitoral 
de 2015 para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da ASSINEP, foi constituída durante a 
Assembléia Geral dos servidores realizada no dia 18/12/2014, quinta-feira, às 10h30, na Sala de 
Capacitações A do Inep. 
 
Art. 2º. Constituem a Comissão Eleitoral os seguintes servidores: Adriano Souza Senkevics (Ramal 
3342), João Luiz Horta Neto (Ramal 3309), Luana Bergmann Soares (Ramal 3391) e Sidelmar Alves 
da Silva Kunz (Ramal 3325). 
 
Art. 3º. O presente regimento foi apresentado e submetido à aprovação da Assembleia Geral dos 
associados da ASSINEP no dia 15 de janeiro de 2015. 
 
DO PROCESSO ELEITORAL 
 
Art. 4º. A eleição para Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal da ASSINEP, biênio 2015-2016, 
ocorrerá no dia 10 de março de 2015, com início às 09 horas e término às 17 horas (horário de 
Brasília). 
 
Art. 5º. Será constituída uma mesa receptora de votos localizada na sala da ASSINEP, no piso A.  
 
Art. 6º. Concorrerão no pleito eleitoral duas chapas independentes: uma para a Diretoria Executiva e 
outra para o Conselho Fiscal. 
 
Art. 7º. O eleitor votará em chapa completa para cada Órgão Social, não sendo admitido voto por 
procuração. 
 
Art. 8º. O quorum mínimo de votos para validade das eleições será de 1/3 (um terço) dos sócios com 
direito a voto até a data de encerramento da inscrição das chapas. 
 
Art. 9º. Os receptores de votos e os escrutinadores serão escolhidos pela Comissão Eleitoral dentre 
os sócios da ASSINEP, não podendo participar membros da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal em exercício, bem como os candidatos concorrentes. 
 
Art. 10. Todos os candidatos inscritos em chapa poderão ser fiscais na votação e na apuração, que 
começará após o término da votação, sendo ao final lavrada a Ata contendo as assinaturas dos 
membros da Comissão Eleitoral, dos fiscais e dos candidatos que estejam presentes ao ato. 
 
DA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 
 
Art. 11. Poderão se inscrever para concorrer à eleição sócios efetivos e sócios fundadores da 
ASSINEP, desde que: 

I. estejam em pleno gozo dos seus direitos sociais; 
II. estejam quites com suas mensalidades; 
III. sejam associados há pelo menos 12 meses da data da eleição; 
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IV. tiveram suas contas aprovadas quando investidos em cargos administrativos da 
ASSINEP; 

V. não tenham sofrido qualquer penalidade de advertência ou suspensão nos doze meses 
anteriores à data do pleito; 

VI. não tenham renunciado, abandonado ou sido destituído de cargo eletivo da ASSINEP 
nos cinco anos anteriores à data do pleito. 

 
Art. 12. A inscrição para as chapas deverá ter a especificação dos Órgãos Sociais a que concorrem, 
com o respectivo preenchimento de todos os cargos observado o seguinte: 

I. para a Diretoria Executiva deverão estar indicados os nomes dos candidatos e os 
respectivos cargos a que concorrem devendo haver, pelo menos: um Diretor 
Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário, um Secretário Adjunto, um Diretor 
Financeiro e um Tesoureiro; 

II. para o Conselho Fiscal deverão ser inscritos, pelo menos, três membros efetivos e três 
suplentes; 

III. nenhum candidato poderá concorrer em mais de uma chapa, nem a mais de um cargo 
na mesma eleição. 

 
Art. 13. A inscrição de chapas para o pleito eleitoral poderá ser realizada do dia 19 de janeiro de 
2015 até o dia 23 de fevereiro de 2015, por meio da ficha de inscrição devidamente preenchida e as 
respectivas declarações dos membros componentes, observado o seguinte: 

I. deverá ser preenchido de forma legível o nome completo, data de nascimento e data de 
associação à ASSINEP dos candidatos; 

II. juntamente com a ficha de inscrição deverá ser entregue uma declaração por escrito do 
candidato formalizando a sua candidatura e cópia de um documento de identidade; 

III. as fichas de inscrições das chapas interessadas deverão ser entregues a um dos 
membros da Comissão Eleitoral no horário das 10:00h às 18:00h. 

 
Art. 14. Se até a data limite para a apresentação de chapas não houver inscrição para qualquer dos 
Órgãos Sociais, a Comissão Eleitoral prorrogará por cinco dias o prazo final para inscrições, 
convocando os associados por meio de boletim interno e do blog dos servidores do Inep para 
organizarem e comporem a(s) chapa(s) faltante(s). 
 
Art. 15. Persistindo o impasse, a Comissão Eleitoral prosseguirá com a eleição da(s) chapa(s) 
inscrita(s) e, após proclamar o resultado final, convocará Assembleia Geral Extraordinária para a 
escolha dos membros do órgão faltante. 
 
Art. 16. Cumprido todos os prazos de inscrição e não havendo inscrição de nenhuma chapa, a 
Comissão Eleitoral juntamente com a Diretoria Executiva em exercício convocarão Assembleia Geral 
para o dia das eleições para encaminhar decisão sobre o futuro da associação. 
 
Art. 17. Qualquer servidor efetivo com direito a voto poderá requerer a impugnação de chapa ou de 
candidatura, mediante exposição de motivos encaminhada à Comissão Eleitoral até o prazo de três 
dias após a publicação das chapas inscritas: 
 

I. os documentos deverão ser analisados pela Comissão Eleitoral, e o pedido deferido ou 
indeferido, até 3 (três) dias após o encerramento do prazo de requerimento de 
impugnação de inscrições; 
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II. aceita a impugnação, a chapa terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para sanar as 
irregularidades, podendo fazer substituições de membros, não podendo concorrer à 
eleição a chapa que não sanar as irregularidades. 

 
Art. 18. As chapas concorrentes realizarão suas respectivas campanhas corpo a corpo com os 
eleitores e nos espaços próprios de comunicação interna do órgão (murais). 
 
Art. 19. Será possibilitado às chapas concorrentes explicitarem suas propostas e idéias em artigos 
com divulgação e espaços iguais na INEPNET e no blog dos servidores do INEP. 
 
DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES 
 
Art. 20. O resultado das eleições será divulgado no mesmo dia do pleito, mediante relatório da 
Comissão Eleitoral, que o afixará em locais de grande circulação de associados e demais 
dependências do Inep para contagem de prazo para impugnação. 
 
Art. 21. Serão proclamados eleitos os candidatos inscritos pela chapa mais votada para cada Órgão 
Social. 

§ 1º – Em caso de empate na apuração dos votos entre chapas concorrentes ao mesmo 
Órgão Social, a Comissão Eleitoral proclamará vencedora a chapa: 

I – para a Diretoria Executiva, obedecendo a seguinte ordem: 
a) o candidato a Diretor Presidente mais antigo na Associação; 
b) o candidato a Diretor Presidente mais idoso. 
II – para o Conselho Fiscal, obedecendo a seguinte ordem:  
a) o candidato a membro efetivo mais antigo na Associação; 
b) o candidato a membro efetivo mais idoso. 
§ 2º – Persistindo o empate, será definido o resultado pela Assembléia Geral. 

 
Art. 22. Qualquer eleitor poderá requerer por escrito à Comissão Eleitoral a impugnação da eleição, 
mediante exposição de motivos, dentro de 3 (três) dias úteis após a publicação dos resultados. 
 
Art. 23. A Comissão Eleitoral julgará o pedido de impugnação dentro de 48 (quarenta e oito) horas, 
cabendo recurso, no mesmo prazo, à Assembléia Geral, que o decidirá, no máximo, dentro de 10 
(dez) dias de sua interposição. 

§ único – Se do julgamento da impugnação ou do recurso resultar anulação da eleição, a 
Assembléia Geral que o decidir dará a solução para o caso. 
 
DAS PENALIDADES 
 
Art. 24. Serão aplicadas medidas disciplinares pela Comissão Eleitoral àqueles que não se 
comportarem com ética, disciplina e civilidade durante o processo eleitoral. Conforme disposto no 
Estatuto dos Servidores da Assinep e neste regimento, as penalidades poderão ser: 

I – advertência reservada ou pública; 
II – suspensão das atividades eleitorais por tempo determinado; 
III – suspensão do direito de voto por tempo determinado; 
IV – impugnação da candidatura. 
 
§ único – As penalidades contidas neste regimento não excluem outras penalidades previstas 
no Estatuto Social da Assinep.  
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DA POSSE DOS ELEITOS 

 
Art. 25. A posse dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal eleitos dar-se-á em 
Assembleia Geral, lavrando-se a Ata e promovendo-se, oportunamente, o devido registro no Cartório 
de Títulos e Documentos. 
 
Art. 26. Os mandatos dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal eleitos são de 2 
(dois) anos, permitida a reeleição, vedado o uso de recursos financeiros e materiais da ASSINEP 
para fins eleitorais, sob pena de inelegibilidade ou posterior cassação do mandato. 
 

Brasília, 16 de janeiro de 2015. 
 

 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL ASSINEP 2015 
 

Convocação das Eleições 19/01/2015 (segunda-feira) 

Período de Inscrições de Chapas 19/01/2015 a 23/02/2015 

Eleições 
10/03/2015 (terça-feira), das 
09h00 às 17h00 

Publicação do resultado  10/03/2015 

 
 
 

COMISSÃO ELEITORAL 
Adriano Souza Senkevics (Ramal 3342) 

João Luiz Horta Neto (Ramal 3309) 
Luana Bergmann Soares (Ramal 3391) 

Sidelmar Alves da Silva Kunz (Ramal 3325) 
 


