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RESOLUÇÃO Nº 08/19 

 

A COMISSÃO ELEITORAL DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO 

ESTADO DO PARANÁ, através do seu Presidente, no uso de suas atribuições 

legais e regulamentares, considerando: 

 

- que no próximo dia 14 de agosto se realizará Eleição para 

renovação da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegação Representativa da 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná para o quadriênio 

2019/2023; 

- as diretrizes emanadas pela Diretoria da Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná quanto a importância do processo eleitoral 

ocorrer de forma transparente; 

- os procedimentos adotados nos processos eleitorais 

referentes aos pleitos dos anos de 2011 e de 2015; 

- as disposições legais, estatutárias e regulamentares que 

tratam da matéria relacionada a Eleição Sindical;  

- a previsão dos artigos 24, 28, 31, 32 e 39 do Regulamento 

Eleitoral da Fiep.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Antes do início do pleito, os Presidentes de cada 

chapa ou pessoa por eles designada serão convidados a realizar vistoria do 

local da votação, a qual será, obrigatoriamente, acompanhada por um dos 

membros da Secretaria da Comissão Eleitoral. 

 

Art. 2º - Cada chapa deverá outorgar poderes a um 

procurador, o qual será o único interlocutor que terá acesso às mesas 

coletora e apuradora para apresentar protestos, impugnações ou suscitar 

dúvidas.  
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Art. 3º - No momento da votação, o eleitor deverá 

apresentar um documento original de identificação com foto. 

 

Art. 4º - Com o objetivo de preservar o sigilo do voto, o 

eleitor não poderá portar telefone celular, máquina fotográfica, filmadora, 

equipamento de radiocomunicação ou qualquer outro instrumento similar 

na cabine de votação. 

 

Parágrafo único: Para cumprimento do disposto no caput, 

a mesa coletora indicará local especialmente designado, visível e fora da 

cabine de votação para que o eleitor guarde seus pertences.  

 

Art. 5º - Quanto ao voto em separado: 

 

I - Os eleitores, cujos votos forem impugnados, poderão, a 

critério da mesa coletora, votar em separado, o qual será tomado da 

seguinte forma:  

a) o eleitor deverá assinar lista específica para os votos em 

separado;  

b) os membros da mesa coletora entregarão ao eleitor um 

envelope, para que dentro desse deposite a cédula que assinalou, 

lacrando-o posteriormente;   

c) o Presidente da mesa coletora anotará no envelope o 

nome do sindicato ao qual pertence o delegado eleitor, cujo voto foi 

impugnado; 

d) o voto deverá ser depositado em uma segunda urna; 

e) as razões da impugnação deverão constar na ata de 

votação, a qual será redigida pelo Presidente da mesa coletora, e, 

posteriormente, entregue para o Presidente da mesa apuradora;  

 

Art. 6º - Os votos em separado serão considerados para 

efeito de quórum. 
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Art. 7º - Competirá à mesa apuradora a decisão acerca do 

acolhimento ou não da impugnação que resultou no voto em separado. 

 

Parágrafo Primeiro: A mesa apuradora procederá a leitura 

da ata da mesa coletora e decidirá, um a um, pela apuração ou não dos 

votos tomados em separado, à vista das razões que os determinaram, 

conforme se consignou em ata. 

 

Parágrafo Segundo: Os votos colhidos em separado, cujas 

impugnações forem acolhidas pelo Presidente da mesa apuradora, 

permanecerão lacrados e sob guarda da Federação. 

 

Parágrafo Terceiro: Caso não acolhidos os argumentos 

apresentados na impugnação, a mesa apuradora deverá abrir o envelope 

do voto em separado em análise e misturar com os demais votos na urna 

principal, preservando o seu sigilo.  

 

Art. 8º - A mesa apuradora será composta nos moldes do 

artigo 31 do Regulamento Eleitoral, sendo que o Presidente dessa será 

designado em até 02 (dois) dias úteis antes da eleição.  

 

Parágrafo único: No mesmo prazo previsto no caput, 

poderão ser nomeados dois suplentes ao cargo de Presidente da mesa 

apuradora, para o caso de ausência do membro efetivo. 

 

Art. 9º - No que tange à disposição do art. 31, § 3º do 

Regulamento Eleitoral, a mesa apuradora considerará para a validade do 

voto, apenas a assinalação da cédula com caneta azul e dentro do espaço 

destinado para tanto, sendo aceitos somente os sinais gráficos de � e �. 
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Parágrafo único: Qualquer outro sinal gráfico utilizado será 

considerado como identificação do eleitor, ocasionando a anulação do voto, 

nos termos do artigo 32, § 3º do Regulamento Eleitoral. 

 

 

Curitiba, 07 de agosto de 2019. 

 

 

(A)NELSON ROBERTO HÜBNER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS  
DO ESTADO DO PARANÁ 

 


