
 

 
 

 

PARECER 07/2020 - ELEIÇÕES CONSELHO FISCAL 

 

 

 

 

 

Prezado Diretor Jurídico, 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de questionamento jurídico sobre a      
prorrogação das Eleições do Conselho Fiscal de 2020, com base          

no adiamento das eleições. A referência legal é o Estatuto do           

Sindicato dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul-         
SINPEF/RS.  

Primeiramente, devemos observar que cabe à      

Diretoria Executiva definir a modalidade, a oportunidade, a        
conveniência e a duração do pleito, conforme dispõe o §3º do           

Art. 52 do Estatuto:  
 
Art. 52. As eleições para a renovação da Diretoria, do          

Conselho Fiscal e dos Representantes Sindicais deverão ser        

procedidas dentro do prazo mínimo de 30 (trinta) dias e no           

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias antes do término do           
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mandato dos dirigentes e do mandato dos conselheiros em         

exercício. 
§ 3º. As eleições poderão ser exclusivamente presenciais,        

exclusivamente eletrônicas, ou concomitantemente presenciais     

e eletrônicas, cabendo à Diretoria Executiva definir a        

modalidade, a oportunidade, a conveniência e a duração do         

pleito, em face da matéria submetida à votação, observadas         

as demais disposições do presente Estatuto. 

 

 

Neste viés, como a Diretoria entendeu a       
necessidade da suspensão do calendário eleitoral, há fundamento        

nas disposições gerais do processo eleitoral, em seu Art. 95: 

 
“As lacunas e dúvidas surgidas na aplicação deste capítulo 

serão dirimidas pela Diretoria do Sindicato dos Policiais 

Federais do Rio Grande do Sul – SINPEF/RS em acordo com o 

presente Estatuto e legislação vigente.” 

 

Ademais, o art. 32. do Estatuto preceitua que a         
eleição sindical será em período não concomitante com o mandato          

da Diretoria, limitando-se sua competência à fiscalização da        
gestão financeira da entidade. 

 

Portanto, pelo mesmo fundamento da necessidade da       
prorrogação que ocorreu nas eleições de 2020, por força da          

pandemia (COVID-19) na qual ainda nos encontramos, o qual         
requer a devida adoção de medidas de prevenção condizentes,         

sugere-se à Diretoria a realização, sem prejuízo algum, a         
prorrogação do processo eleitoral do Conselho Fiscal em 30         

(trinta) dias. 
 

Após a eleição, deverão ser observados os trâmites        
legais junto ao Registro de Pessoa Jurídica. 

 

Porto Alegre, 13 de outubro de 2020. 
  

 
Enio Meregalli             Camila Pimentel 

 OAB|RS 67.456              OAB|RS 88.734  
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