
  

  

  

REGULAMENTO ELEITORAL DO 25º CONGRESSO NACIONAL DA CSPB “SEBASTIÃO SOARES DA 

SILVA” - PELO ESTADO SOCIAL E DEMOCRÁTICO DE DIREITO – LUTAR SEMPRE  

  

  

CAPÍTULO I – DAS ELEIÇÕES  

Seção I – Da Eleição pelo 25º Congresso Nacional da CSPB  

  

Art. 1º – A eleição para preenchimento dos cargos da Diretoria Executiva, Secretarias Executivas, 

Secretarias Executivas Estaduais e do Conselho Fiscal será realizada na modalidade virtual, nos 

termos do art. 48A do Código Civil Brasileiro, pelo Congresso Nacional da CSPB, que será realizado 

no dia 30 de novembro conforme edital publicado no D.O.U. Seção 3, página 236/237, número 

206, de 31 de outubro de 2022.  

  

Art. 2º – O prazo mínimo de filiação à CSPB, para a federação participar do 25º Congresso 

Nacional é de 30 (trinta) dias, art. 112, § 1º do Estatuto Social da CSPB.  

  

Parágrafo Único – Consideram-se quites com suas obrigações estatutárias as entidades 

que tenham cumprido seus deveres de filiada, artigo 92 do Estatuto da CSPB.  

   

Art. 3º – Cada entidade terá direito à quantidade de Delegados proporcional à de seus associados 

ou a quantidade de associados que representa, por suas filiadas, na seguinte conformidade, 

conforme disposto no § 1º do artigo 13 do Estatuto Social da CSPB, como segue:  

  

I -  até 5.000 filiados                                   03 delegados;  

II -  de 5.001 filiados a 15.000 filiados    05 delegados; 

 III -   de 15.001 filiados a 25.000 filiados     07 delegados;  

IV -   de 25.001 filiados a 35.000 filiados     09 delegados; 

 V -   de 35.001 filiados a 45.000 filiados     11 delegados;  

VI -   de 45.001 filiados a 55.000 filiados     13 delegados;  

VII -   de 55.001 filiados a 75.000 filiados     16 delegados; 

 VIII -  de 75.001 filiados a 95.000 filiados     19 delegados,  

IX -   de 95.001 filiados a 115.000 filiados               21 delegados;  

X -   de 115.001 filiados a 135.000 filiados   23 delegados;  

XI -  acima de 135.000 filiados, mais um delegado para cada 10.000 filiados que exceder a faixa 

anterior.   

Art. 4º – Cada Delegado presente ao Congresso Nacional da CSPB terá direito a um voto.   

  



  

  

  

Art. 5º – As entidades filiadas elegerão democraticamente seus Delegados e encaminharão a 

relação deles à Secretaria Geral da CSPB até 05 (cinco) dias antes da data de início do Congresso 

Nacional, para fins de identificação e cadastramento no sistema eletrônico de votação dos 

participantes.    

  

Parágrafo Único – Será permitida a substituição de Delegados da entidade filiada, no 

máximo de 10% (dez por cento) da quantidade total a que tenha direito, desde que requerida à 

Secretaria Geral, no prazo máximo de 24 horas antes do início do Congresso.  

  

Art. 6º – poderão votar e serem votados para cargo da Diretoria Executiva, Secretarias Executivas, 

Secretarias Executivas Estaduais e do Conselho Fiscal, os servidores públicos efetivos, 

independente, do regime jurídico, devidamente filiados aos sindicatos de base, em dia com seus 

deveres e obrigações estatutárias, referendados por federação filiada à CSPB, vedada a 

participação de candidato em mais de uma chapa, sob pena de nulidade da chapa com inscrição 

mais recente, de acordo com o § 1º do artigo 92 do Estatuto Social da CSPB.  

  

Art. 7º – A inscrição de chapas far-se-á perante a Comissão Eleitoral, até 10 (dez) dias antes do 

pleito, de acordo com o § 2º do artigo 112.  

  

Art. 8º – A inscrição para disputa de cargos da Diretoria Executiva, Secretarias Executivas, 

Secretarias Executivas Estaduais e do Conselho Fiscal, será feita obrigatoriamente sob a forma de 

chapa completa, vedada a participação do candidato em mais de uma chapa.  

   

Parágrafo Único – Estará completa a chapa que indicar candidatos aos cargos:   

  

I – Diretoria executiva, incisos I ao LII e § 1º do artigo 25 do Estatuto;  

  

II – Secretarias Executivas, letra a) incisos I ao V e § 2º do artigo 25 do Estatuto;  

  

III – Secretarias Estaduais, letra b) incisos I ao III do artigo 25 do Estatuto e;  

  

IV – Conselho fiscal, artigo 86 do Estatuto.  

  

Art. 9º – A inscrição da chapa será feita a requerimento do candidato a Presidente, em nome de 

todos os candidatos constantes da sua chapa.  

   

Art. 10 – O voto será vinculado em relação a todos os cargos, conforme os incisos I ao IV do 

parágrafo único do artigo 8º deste Regulamento. Implicando na escolha de um candidato à 

presidência no sufrágio do nome dos demais candidatos inscritos na chapa por ele encabeçada.   

 



  

  

  

Art. 11 – Esta Comissão Eleitoral, composta por um Presidente e dois Secretários e dois membros, 

foi constituída nos termos do artigo 91 do Estatuto e artigo 24 do Regulamento Geral da CSPB, 

em Assembleia Geral do Conselho de Representantes em sua reunião realizada no dia 23 de 

setembro de 2022.    

  

§ 1º – O membro da Comissão Eleitoral não poderá ser candidato a qualquer dos cargos.  

   

Art. 12 – Antes do registro, a Comissão Eleitoral solicitará a manifestação expressa da Secretaria 

Geral e Diretoria Financeira, sobre a regularidade das candidaturas.   

  

Art. 13 – Conforme artigo 26 do Regulamento Geral compete à Comissão Eleitoral:   

  

I – presidir e coordenar os trabalhos eleitorais;   

  

II – decidir acerca de requerimentos de inscrição dos candidatos e proceder ao registro das 

candidaturas;  

  

III – decidir, em caráter definitivo, acerca de recursos relacionados com o registro das 

candidaturas;   

  

IV – divulgar, por edital a ser afixado no recinto de realização do Congresso Nacional da CSPB, as 

candidaturas registradas e outras orientações sobre o processo de votação que não 

contrariem as normas deste Regulamento Geral;   

  

V – providenciar junto à equipe técnica responsável, as cédulas eletrônicas de votação e a 

obtenção de outros materiais necessários à realização do pleito;   

  

VI – receber e conferir as listas de votação preparadas pela Diretoria Executiva;   

  

VII – conduzir o processo de votação;  

   

VIII – proceder à apuração dos votos;  

   

IX – decidir, em caráter definitivo, sobre eventuais recursos relacionados com a apuração dos 

votos;  

   

X – proclamar os eleitos;   

  

XI – empossar os eleitos.  

  



  

  

  

§ 1º – Com relação às chapas concorrentes aos cargos de Diretoria Executiva, Secretarias 

Executivas, Secretarias Executivas Estaduais e do Conselho Fiscal, constarão apenas os nomes dos 

candidatos a Presidente.   

  

§ 2º – Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato que seja 

representante da entidade com maior tempo de filiação à CSPB; persistindo o empate, será eleito 

aquele que representar a entidade filiada com maior quantidade de associados.   

  

Art. 14 – Os trabalhos eleitorais serão instalados pelo Presidente da Comissão Eleitoral, e o 

período de votação será das 14H00 às 16H00, do dia 30 de novembro do corrente ano, conforme 

edital de convocação, citado no artigo 1º deste Regulamento.   

  

Art. 15 – A Comissão Eleitoral exercerá sua função de Mesa Diretora dos trabalhos, assistidos da 

equipe técnica da empresa Sindicatos On-line, contratada para realizar o sistema de votação 

eletrônica.     

  

Art. 16 – Concluídos os atos preliminares, o Presidente autorizará a equipe técnica responsável 

abrir o sistema de votação.  

  

Art. 17 - Poderão votar somente os delegados cadastrados no sistema de votação, que foram 

indicados pelas federações filadas que estejam em gozo seus direitos e deveres estatutários 

perante à CSPB.  

   

Art. 18 – Encerrada a votação, o presidente da Comissão Eleitoral, solicitará à equipe técnica 

responsável a apresentar o resultado à Comissão Eleitoral.  

  

I – Encerrado o prazo de votação e, antes de proclamar os eleitos, o candidato que tenha 

legítimo interesse poderá interpor recurso junto a Comissão eleitoral;  

  

II – Interposto recurso, a Comissão Eleitoral decidi-lo-á de imediato, em caráter definitivo;   

  

Art. 19 – Será eleita a chapa que obtiver maior número de votos válidos.  

  

Art. 20 - Encerrado o processo, esgotados os recursos, o presidente da Comissão Eleitoral 

proclamará a chapa eleita, dando posse aos seus respectivos membros, com mandato a partir de 

01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2027 e, de comum acordo com o Presidente da 

Diretoria Executiva em exercício e com o eleito para esse cargo, fixará a localidade, a data e o 

horário para a solenidade de posse dos eleitos, durante o primeiro quadrimestre de 2023. 

Art. 21 - Para o credenciamento dos delegados, a Comissão Eleitoral através da empresa 

Sindicatos On-line, encaminhará um link de cadastro individual, efetivado o cadastro, cada 



  

  

  

delegado receberá no e-mail informado no cadastro o link individual e intransferível de acesso ao 

sistema de votação.  

  

Brasília-DF, 10 de novembro de 2022  

  

  

  

  

  

Marcelo Henrique de Oliveira  

Presidente da Comissão   


