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PARECER Nº  01/19 

COMISSÃO ELEITORAL – ELEIÇÃO FIEP 2019 

 

 

I. DA CONSULTA 

 

O Sindicato da Indústria Metalúrgica, Mecânica e de 

Material Elétrico de Umuarama nos consulta sobre a possibilidade de 

exercer o direito de voto no pleito eleitoral da Federação das Indústrias do 

Estado do Paraná, que será realizado no dia 14 de agosto de 2019, para 

renovação da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegação Representativa, para 

o quadriênio 2019/2023. 

 

A entidade sindical instrui a consulta com os seguintes 

documentos: 

 

- Solicitação de pedido de registro sindical (SC20563) 

- Extrato de solicitação de registro sindical 

- Ata de Prestação de Contas 2017 e 2018 

- Ata de Previsão Orçamentária 2019 

 

É a consulta. 

 

II. DO DIREITO 

 

Primeiramente, esclarece-se que, para exercer o direito de 

voto nas eleições da Fiep, o sindicato filiado deverá preencher, até o dia 05 

de agosto de 2019, os requisitos previstos nos artigos 12 e 14 do Estatuto 

da Fiep, e no artigo 9º, caput e parágrafos do Regulamento Eleitoral da 

Fiep.  
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Nos termos do artigo 12 do Estatuto da FIEP, as condições 

que deverão ser observadas pelos sindicatos para exercerem seu direito de 

voto, tanto em eleições quanto em Assembleias Gerais Ordinárias e 

Extraordinárias do Conselho de Representantes, são as seguintes: 

 

Art. 12 – São deveres dos Sindicatos Filiados: 

a) cumprir as disposições deste Estatuto e as deliberações 

da Diretoria e do Conselho de Representantes; 

b) pagar pontualmente a anuidade, fixada em assembleia 

geral do Conselho de Representantes; 

c) repassar à Federação e à Confederação, no momento 

oportuno, a parte que lhes cabe no rateio da contribuição 

confederativa; 

d) manter a regularidade dos mandatos eletivos e 

encaminhar à Federação cópia da ata de eleição e posse, 

devidamente registradas no cartório competente; 

e) realizar eleição sindical, conforme as regras previstas no 

Estatuto do sindicato, bem como na legislação em vigor;  

f) protocolar as atas, devidamente registradas, da eleição 

e da posse referentes à   gestão em curso, em até 60 

(sessenta) dias, a contar da data da posse;  

g) protocolar, anualmente, as atas, das assembleias de 

prestação de contas e previsão orçamentária; 

h) manter suas informações atualizadas no Cadastro 

Nacional de Entidades Sindicais - CNES no site do MTE, 

com a devida indicação da gestão em exercício, filiação 

à Federação, bem como à Confederação Nacional da 

Indústria – CNI; 

i) prestigiar a Federação por todos os meios, contribuindo 

para o alcance dos objetivos desta Entidade e de seus 

filiados. (grifei) 
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No presente caso, o sindicato consulente apresentou 

solicitação de registro sindical, comprovando que realizou pedido junto ao 

Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério da Justiça, no dia 

30 de julho de 2019. 

 

Ocorre que a simples comprovação de solicitação de registro 

sindical não cumpre o disposto na alínea “h” do artigo 12 do Estatuto. Isto 

é, há clara previsão de que o sindicato filiado deve manter suas 

informações atualizadas no CNES, situação que somente ocorre quando 

já existe registro sindical e, consequentemente, cadastro junto ao CNES. 

 

Nesta toada, também não há como verificar o cumprimento 

da devida indicação da “filiação à Federação, bem como à Confederação 

Nacional da Indústria – CNI”. 

 

Ademais, em consulta ao CNES, ao digitar o CNPJ do 

sindicato consulente, aparece a seguinte tela: 
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Nota-se que ao final do extrato consta a informação de 

“cadastro inexistente”.  

 

Não restou cumprido, portanto, o requisito previsto no 

artigo 12, alínea “h” do Estatuto desta Federação. 

 

III. DA CONCLUSÃO 

 

Analisado o pedido, entende-se que há óbice estatutário e  

regulamentar quanto à possibilidade do Sindicato da Indústria 

Metalúrgica, Mecânica e de Material Elétrico de Umuarama exercer o 

direito de voto na eleição da Fiep, que será realizada no dia 14 de agosto 

de 2019, encontrando-se o mesmo, atualmente, inabilitado. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento.  

 

Curitiba, 02 de agosto de 2019. 

 

 

(a) NELSON ROBERTO HÜBNER 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 

DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ 
 


