
 

RESOLUÇÃO Nº 02/15 
 

 
 

O PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO 

PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 

considerando: 

 

- que no próximo mês de agosto se realizará a Eleição 

para renovação da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegação 

Representativa da Federação das Indústrias do Estado do Paraná para o 

quadriênio 2015/2019; 

 

- a importância do processo eleitoral transcorrer de forma 

transparente, atendendo aos princípios democráticos, a boa fé e a 

lealdade sindical; 

 

- os procedimentos adotados nos processos eleitorais  

referentes aos pleitos dos anos  de 2007 e de 2011; 

 

- as disposições legais, estatutárias e regulamentares que 

tratam da matéria relacionada as eleições sindicais;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Os atos inerentes ao processo eleitoral realizar-se-ão em dias 

úteis, no horário de expediente da Federação das Indústrias do Estado 

do Paraná,  de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

 

§ 1º - Serão, todavia, concluídos os atos iniciados antes das 18h. 

 

§ 2º - Quando o ato tiver que ser praticado em determinado prazo, por 

meio de petição ou encaminhamento de documentos, estes deverão ser 

entregues no protocolo designado, dentro do horário de expediente. 



 

 

Art. 2º - Durante os finais de semana e eventuais feriados, exclusivos 

ao Município de Curitiba, sede da Federação das Indústrias do Estado 

do Paraná, não se praticarão atos processuais. 

 

Art. 3º - Computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e 

incluindo o do vencimento. 

 

§ 1º - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o 

vencimento cair no sábado, domingo ou feriado. 

 

§ 2º - Os prazos somente começam a correr do primeiro dia útil após a 

intimação/notificação. 

 

Art. 4º - Os pedidos de qualquer natureza, protocolos e documentos 

referentes ao processo eleitoral deverão ser entregues, por escrito, em 

meio físico, na Secretaria Geral da Federação das Indústrias do Estado 

do Paraná, que no período eleitoral funcionará no Gabinete da 

Presidência localizado na Avenida Cândido de Abreu, nº 200, 7º andar, 

Centro Cívico,  em Curitiba. 

 

Parágrafo único: fica excetuado da regra descrita no caput o 

encaminhamento, pelos sindicatos, dos ofícios que nominam o delegado 

eleitor e seu suplente que poderão exercer o direito de sufrágio na 

eleição sindical, que poderá ser encaminhado também de forma 

eletrônica, endereçado ao email: ger.sindicatos@fiepr.org.br .1 

  

Art. 5º - A ficha de qualificação assinada e entrega pelo candidato, que 

consta do artigo 10, I do Regulamento Eleitoral da Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná, deverá atender, obrigatoriamente, o 

modelo fornecido pela Secretaria Geral. 

 

                                                 
1 Redação alterada pela Resolução nº  04/15. 
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Art. 6º - As Resoluções e Portarias inerentes ao processo eleitoral 

deverão ser disponibilizadas para consulta, em local de fácil 

visualização, no sítio oficial da Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná na internet (www.fiepr.org.br), enquanto perdurar o processo 

eleitoral. 

 

Art. 7º - Esta Resolução tem vigência desde sua publicação até a data 

de encerramento do processo eleitoral ao  qual se refere. 

 

Curitiba, 18 de junho de 2015. 

 

 

 

(A) EDSON LUIZ CAMPAGNOLO 

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ 
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