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ESTATUTO DA FEDERAyAo NACIONAL DAS ASSOCIAyOES DO PESSOAL 

DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FENAE 

CAPITULO I 

DA DENOMINAyAo E OBJETIVOS 

Art. 1° A Federagao Nacional das Associagoes do Pessoal da Caixa Economica 

Federal foi instituida pelo VI Congresso das Associagoes do Pessoal da Caixa 

Economica Federal realizado em Curitiba (PR), em 29 de maio de 1971, e 

registrada no Cart6rio do 2° Oflcio de Registro Civil de Pessoa Jurldica, em 

Brasilia (DF), sob 0 nO 00716, com alteragoes sob os nos01055, 56164 e 57603. 

Art. 2° A Federagao Nacional das Associagoes do Pessoal da Caixa Economica 

Federal e uma entidade de ciasse, sem fins lucrativos, constituida por 

Associagoes do Pessoal da Caixa Economica Federal, de duragao ilimitada, com 

sede e foro em Brasilia (DF). 

§ 1° A Federagao Nacional das Associagoes do Pessoal da Caixa Economica 

Federal, neste estatuto designada FENAE, e uma entidade com patrimonio e 

personalidade distintos de seus associados, das Associagoes Federadas e 

Filiadas, constituida de Associagoes do Pessoal da Caixa Economica Federal 

existentes ou que venham a ser constituldas. 

§ 2° Os s6cios efetivos das Associagoes do Pessoal da Caixa Economica Federal, 

designadas neste estatuto de Associagoes Federadas, sao considerados s6cios 

efetivos da FENA.....------
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§ 3° as associ ados nao respond em pelas obrigac;:oes que forem contrafdas pela 

FENAE. 

Art. 3° A FENAE e regida por este estatuto e pela legislac;:ao vigente . 

Art. 4° A FENAE tem como objetivos fundamentais: 

I • Exercer a representac;:ao das Associayoes do Pessoal e de seus s6cios 

efetivos, assim considerados nos termos dos panlgrafos 1° e 2° do artigo 2° deste 

estatuto, junto a Caixa Economica Federal, a Fundac;:ao dos Economifuios 

Federais. - FUNCEF, a Associac;:ao de Previdemcia dos Empregados do Banco 

Nacional de Habitac;:ao - PREVHAB, a Caixa Seguradora SA, aos poderes 

constitufdos, aos 6rgaos publicos e a outras empresas em que a Caixa Economica 

Federal tenha participac;:ao. 

II • Exercer a representac;:ao dos associados judicial ou extrajudicialmente, 

dispensadas as autorizac;:oes de assembleias nos termos da Constituic;:ao, para 

fins das leis de defesa do consumidor, de ac;:ao civil publica, mandado de 

seguranc;:a coletivo ou demais ac;:oes na condic;:ao de substituto processual para a 

defesa dos direitos individuais homogi§neos, coletivos ou difusos; 

III . Congregar as Associac;:oes do Pessoal da Caixa Economica Federal 

estimulando a uniao, a solidariedade e a defesa dos interesses dos empregados 

ativos, aposentados e pensionistas, apoiando, sobretudo, suas reivindicac;:oes; 

IV • Promover as ac;:oes judiciais cabfveis para a protec;:ao dos direitos coletivos, 

difusos ou individuais homogi§neos dos associados, podendo ajuizar mandado de 

seguranc;:a coletivo, ac;:ao civil publica ou coletiva, ac;:ao na condic;:ao de sUbstituto 
.. 
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FUNCEF, a PREVHAB ou a Caixa Seguradora SA, bem como nos demais casos 

previstos no C6digo de Defesa do Consumidor e na legisla9ao em vigor; 

v - Promover 0 desenvolvimento sociocultural, artistico, esportivo e sindical dos 

associados por meio de congressos, conven90es, encontros, seminarios ou de 

outras formas aprovadas pela Diretoria Executiva; 

VI - Prestar as Associa90es Federadas e Filiadas assessoria tecnica e 

administrativa, estimulando a implanta9ao de pianos, programas e projetos 

cooperativistas em beneficio dos associ ados e seus dependentes; 

VII - Criar empresas em qualquer ramo ou atividade de seu interesse, inclusive 

industria, comercio e assistencia social, com ou sem fins lucrativos, ou associar-se 

as institufdas por Associa98o Federada ou Filiada, celebrar convenios com a 

Caixa Economica Federal , a Caixa Seguradora SA, a Fundayao dos 

Economiarios Federais - FUNCEF e com demais setores da administrayao publica 

e privada; 

VIII - Atuar de modo direto ou p~r meio de subsidiaria em qualquer ramo ou 

atividade de interesse de seus associ ados com objetivo de prestar assistencia 

social, financeira, juridica, securitaria, medica ou paramedica e s6cio-educacional; 

IX - Prestar apoio financeiro as Associa90es Federadas e Filiadas para que estas 

administrem programas de cunho social que redundem na concessao de maior 

assistencia educacional, de saude, alimentar e cultural e outras aos seus 

associados e dependenles; 
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XI - Prestar servi90s de intermedia9ao relacionados em programas de incentiv~ e 

relacionamento, de interesse de seus associados. 

Art. 5° Para atingir os seus objetivos, a FENAE poden,\: 

I - Filiar-se ou cadastrar-se junto a entidades oficiais ou privadas; 

II - Criar e administrar fundos de apoio arlistico, cultural, desportivo e outros; 

III - Firmar convenios no interesse pr6prio e de suas Federadas e Filiadas; 

IV - Receber doa90es e contribui90es de terceiros. 

CAPiTULO II 

DAS ASSOCIACOES FEDERADAS E FILIADAS 

Art. 6° Sao Federadas aquelas Associa90es do Pessoal da Caixa Economica 

Federal majoritarias nos Estados (maior numero de associados efetivos), com 

direito a voto nas reunioes do Conselho Deliberativo Nacional - CON; 

§ 1 ° Seu desligamento da FENAE podera acontecer por decisao da assembleia 

geral da Associa9ao que 0 pretender; 

§ 2° Ocorrendo a cria9ao de nova unidade federativa, sera admitida a filia9ao de 

Associa9ao que for constitulda na respectiva jurisdi9ao, desde que congregue 

empregados e aposentados da Caixa Economica Federal sem qualquer distin9ao. 

Art. 7° Sao filiadas aquelas Associa90es do Pessoal da Caixa Economica Federal 

admitidas como tal pelo Conselho Deliberativo Nacional, com direito de participar 

,

das reunioes, mas sem direito a vo/:~~ \ 
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Art. 80 As Associa«oes Federadas sao reconhecidos os seguintes direitos: 

I - A personalidade juridica pr6pria e autonomia administrativa e patrimonial; 

II - De organizar e administrar seus servi«os; 

III - De beneficiar-se da colabora«ao da FENAE no que concerne aos objetivos 

definidos neste estatuto; 

IV - De participar das reunioes do Conselho Deliberativo Nacional e votar nos 

termos deste estatuto; 

V - De participar de distribui«ao de recursos da FENAE, por criterios aprovados 

pelo CDN; 

VI - De eleger os membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo Nacional e 

da Comissao Eleitoral Nacional, nos termos deste estatuto; 

VII - De interpor pedidos de reconsidera«ao e recurso das decisoes emanadas dos 

poderes sociais. 

Art. 9. Sao deveres das Associa«oes Federadas e Filiadas: 

I - Cumprir e fazer cumprir 0 presente estatuto; 

II - Reconhecer e observar 0 principio de representa«ao nacional da FENAE; 

III - Acatar as resolu«oes do Conselho Deliberativo Nacional; 

IV - Acatar e encaminhar as decisoes e resolu«oes dos poderes sociais da 

~ENAE' 'm ""'"m;d,d, com '"" ,'rib";O<>" ""'"ffi';'T:>I;\, 
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v - Efetuar 0 pagamento da cota de manutenyao da FENAE quando fixado pelo 

Conselho Deliberativo Nacional; 

VI - Submeter a exame da Diretoria Executiva, ate 30 de novembro, 0 projeto de 

inversoes prioritarias para 0 exercicio seguinte, a ser implementado com recursos 

provenientes da FENAE; 

VII - Prestar contas dos recursos que Ihe forem entregues sob forma de repasse e 

subvenyao; 

VIII - Atender as convocayoes da FENAE, nos term os deste estatuto. 

CAPiTULO III 

DOS PODERES DA FENAE 

Art. 10. A FENAE e conslituida dos seguintes poderes: 

I - Conselho Deliberativo Nacional- CON; 

II - Diretoria Executiva - DE; 

III - Conselho Fiscal- CF. 

SECAO I 

DO CONSELHO DELIBERATIVO NACIONAL - CON 

Art. 11. 0 CON e 0 6rgao soberano da FENAE constituido pela reuniao de suas 

Associayoes Federadas, representadas pelos respectivos presidentes ou sells 

representantes legal mente constituidos(" I 

. \ 
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Paragrafo Unico. 0 CON sera dirigido por uma Mesa Oiretora, que tera um 

presidente, um vice-presidente e um secretario, eJeitos dentre os presidentes das 

Associayoes Federadas. 

Art. 12. Compete ao CON: 

I • Eleger e destituir a Mesa Oiretora; 

II - Examinar e decidir sobre pedido de filiayao e exclusao de Associayoes; 

'" - Fixar 0 valor e datas de recolhimento das cotas de manutenyao devidas pelas 

associayoes Federadas e Filiadas, quando necessario; 

IV - Elaborar normas e procedimentos para as concessoes de emprestimos as 

Associayoes Federadas e Filiadas; 

V - Impor sanyoes as Associayoes Federadas e Filiadas na forma prevista no 

artigo 50 do presente estatuto; 

VI - Examinar e aprovar 0 oryamento, bem como as suplementayoes 

oryamentarias apresentadas pela Oiretoria Executiva; 

VII - Autorizar a alienayao ou constituiyao de onus sobre bem patrimonial im6vel; 

VIII - Aprovar as prestayoes de contas anuais apresentadas pela Oiretoria 

Executiva ao Conselho Fiscal, ap6s 0 parecer deste, na forma de balanyo e 

relat6rio de atividades; 

IX - Oecidir sobre duvidas interpretativas do presente estatuto; 
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XI - Editar, modificar e revogar suas proprias resoluyoes; 

XII - Oestituir a Oiretoria Executiva nos seguintes casos: 

a) Malversayao ou dilapida9ao do patrimonio social; 

b) Grave violayao deste estatuto. 
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XIII - Constituir uma Comissao Eleitoral Nacional para acompanhamento e 

apurayao das eleiyoes da Oiretoria Executiva e do Conselho Fiscal da FENAE; 

XIV - Assumir a direyao executiva da FENAE, no caso de renuncia coletiva da 

Oiretoria Executiva, observado 0 disposto no artigo 17, inciso IV, deste estatuto, 

compondo-se as demais diretorias com os membros do CON; 

XV - Aprovar e alterar este estatuto; 

XVI - Oecidir quanto a extinyao da FENAE. 

Art. 13. 0 CON reunir-se-a quadrimestralmente. 

§ 10 No mes de abril a reuniao tera obrigatoriamenle como ponto de paula 0 

exame do balanyo anual de prestayao de conlas; 

§ 20 No mes de dezembro, a reuniao tera obrigatoriamente como ponto de pauta 0 

exame e a apurayao do oryamento anual da FENAE para 0 exercfcio seguinte; 

§ 3° A Mesa Oiretora do CON sera eleila na primeira reuniiio ordinaria apos as 

eleiyoes da Oiretoria Executiva e do Conselho Fiscal. 
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Art. 14 As reunioes do CON serao convocadas pelo seu Presidente por meio de 

oficio enviado as Associayoes Federadas, com antecedencia minima de 10 (dez) 

dias, indicando a data, a hora e 0 local, alem da pauta a ser discutida e deliberada. 

§ 1° 0 CON reunir-se-a em primeira convocayao no dia, hora e local 

determinados, com a presenya de no minimo dois teryos dos seus membros e em 

segunda e ultima convocayao, 60 (sessenta) minutos depois, com qualquer 

quorum; 

§ 2° 0 CON sera presidido pelo presidente da Mesa Oiretora, exceto se estiverem 

sendo julgados atos seus ou da pr6pria Mesa Oiretora, quando sera presidida por 

um de seus membros indicados pelo plenario; 

§ 3° Na ausencia ou impedimento do presidente, 0 CON sera presidido pelo vice

presidente e, na ausencia ou impedimento de ambos, por um dos membros eleitos 

pelo plena rio. 

Art. 15. 0 CON reunir-se-a extraordinariamente para deliberar sobre a materia 

para a qual tenha sido expressamente convocado. 

Paragrafo Unlco. 0 CON podera ser convocado extraordinariamente por ato 

pr6prio do presidente do CON, do presidente da OE, ou mediante solicita(:ao 

escrita de pelo menos um ter(:o dos membros com dire ito a voto. 

Art. 16. As delibera(:oes do CON serao aprovadas: 

I - Por quatro quintos do total de Associa(:oes Federadas, no caso previsto do 

artigo 12, inciso XVI; 

II - Por do is ter(:os do total de Associa(:oes Federadas 

previstos no artigo 12, incisos XII eZ;:-"f! . / (y 
presentes nos casos 
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III - Por maioria simples do total de Associayoes Federadas presentes, para os 

demais casos. 

Art. 17. Compete ao (a) presidente do CON: 

I - Convocar e presidir as reunioes ordinarias e extraordinarias; 

II - Na ausencia do titular, designar secreta rio ad hoc para auxiliar os trabalhos da 

Mesa Diretora; 

III - Baixar as Resoluyoes do Conselho (RC), quando as deliberayoes contiverem 

materia de carater normativo. 

IV - Assumir a Presidencia da Diretoria Executiva da Fenae, nos casos previstos 

neste estatuto. 

Art. 18. Compete ao Vice-Presidente do CON substituir 0 presidente nas suas 

ausencias e impedimentos. 

Art. 19. Compete ao (a) secretario (a) do CON: 

I • Manter arquivos dos atos do Conselho Deliberativo Nacional; 

II • Lavrar e expedir atas e resoluyoes; 

III - Auxiliar os trabalhos da Mesa Diretora. 

SECAO II 

OA OIRETORIA EXECUTIVA (0 

10 

\. 
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Art. 20. A Diretoria Executiva e 0 6rgao colegiado, normativo e executiv~ , 

composto de 15 (quinze) membros efetivos, a saber: 

a) Diretor(a) Presidente; 

b) Diretor(a) Vice-Presidente; 

c) Diretor(a) de Administrayao e Finanyas; 

d) Direlor(a) de Esporles; 

e) Diretor(a) Sociocultural; 

f) Diretor(a) de Comunicayao e Imprensa; 

g) Diretor(a) de Assuntos de Aposentados e Pensionistas; 

h) Diretor(a) de Juventude; 

I) Diretor(a) de Relayoes do Trabalho; 

J) Diretor(a) de Saude e Previdencia; 

k) Diretor(a) da Regiao Norte; 

I) Diretor(a) da Regiao Nordeste; 

m) Diretor(a) da Regiao Centro-Oeste; 

n) Diretor(a) da Regiao Sudeste; 

0) Diretor(a) da Regiao Sui 

11 
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Paragrafo Unico. 0 mandato dos membros da Oiretoria Executiva sera de 03 

(tres) anos, permitindo-se uma reconduc;ao consecutiva ao mesmo cargo. 

Art. 21. Para 0 exercicio do mandato eletivo junto a FENAE, caso a Caixa 

Economica Federal nao assegure a liberac;ao ou cessao com onus para ela, a 

FENAE podera assumir as despesas de seus dirigentes, como se em exercicio 

estivessem na Caixa Economica Federal, inclusive em caso de utilizac;ao de 

licenc;a sem vencimentos. 

§ 1 ° Serao ressarcidas ou reembolsadas as despesas, conforme previsto no caput 

deste artigo, de ate cinco dirigentes simultaneamente; 

§ 2° A liberac;ao de mais dirigentes, com reembolso das despesas pela FENAE, 

devera ser autorizada pelo CON. 

Art. 22. A Oiretoria Executiva reunir-se-a ordinariamente a cada dois meses e 

extraordinariamente quando convocada pelo Oiretor(a)- Presidente, seu substituto, 

ou por solicitac;ao do Conselho Fiscal, do Conselho Oeliberativo Nacional ou por 

um terc;o de seus membros. 

§ 1° As reunioes da Oiretoria Executiva serao realizadas com presenc;a de, no 

minimo, 04 (quatro) de seus membros, nao sendo admitida a participac;ao por 

meio de procurac;ao; 

§ 2° A convocac;ao das reunioes far-se-a sempre por escrito, dando aos 

participantes previo conhecimento da pauta; 
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Art. 23. Compete a Diretoria Executiva: 

I - Cumprir e fazer cumprir as disposigoes deste estatuto, as resolugoes do CDN , a 

legislagao e os compromissos assumidos pela FENAE; 

II - Elaborar a proposta de orgamento anual da FENAE e submete-Ia ao CDN, 30 

(trinta) dias antes de sua reuniao ordinaria; 

III - Decidir sobre as transferencias orgamentarias ad referendum do CDN; 

IV - Submeter ao Conselho Fiscal os balancetes trimestrais, relat6rios financeiros 

e, ate 30 (trinta) dias antes da reuniao ordinaria do CDN, 0 balango anual da 

Federagao; 

V - Divulgar as atividades da FENAE, seus atos, resolugoes, poderes e 

intercambio de informagoes entre as Associagoes Federadas e Filiadas; 

VI - Nomear comissoes especiais para julgar ou executar assuntos de interesse 

das Associagoes Federadas e Filiadas; 

VII - Designar dentre seus membros, quando for 0 caso, quem presidira as 

empresas coligadas; 

VIII - Distribuir os cargos decorrentes das decisoes do colegiado atribuindo a 

execugao das tarefas a cada um dos diretores e regulamentando as atividades a 

serem desenvolvidas; 

IX - Autorizar a locagao e oneragao de bens m6veis e im6veis da FENAE e 

'prov", "p'~"m,"" , ''''"'0'0 d, m6,,". tIt"'~ , .,1"" mOb""'7 
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x - Elaborar normas para realizar;:ao de congressos, convenr;:oes, encontros e 

outros eventos de nalureza profissional, social, cultural e esportiva, submetendo a 
apreciar;:ao do CON; 

XI - Julgar pedido de reconsiderar;:ao de suas decisoes e instruir recursos 

interpostos por Associar;:oes ao CON; 

XII - Propor a criar;:ao e extinr;:ao de empresas, bem como 0 desfazimento de 

participar;:oes societarias em empresas constituidas por Associar;:oes Federadas e 

Filiadas, submetendo-as ao CON; 

XIII - Apreciar os balanceles mensais e demais demonstrativos contabeis; 

XIV - Instruir pedido de filiar;:ao; 

XV - Propor, para aprovar;:ao junto ao CON, os criterios de distribuir;:ao de recursos 

da FENAE para as Associar;:oes Federadas; 

XVI - Opinar sobre as prioridades das inversoes patrimoniais das Associar;:oes 

Federadas e Filiadas a serem realizadas com recursos provenientes da FENAE 

aprovados pelo CON; 

XVII - Oecidir sobre casos omissos e fatos que requeiram solur;:ao urgente, ad 

referendum do CON; 

XVIII - Estabelecer a politica de pessoal da FENAE e empresas coligadas; 

XIX - Oesignar, dentre os seus membros, os substitutos dos diretores, nos casos 

nao previstos neste estatuto; Il>('~ 

XX - Aprovar 0 plano de contas e suas alterar;:oes; G-~ 
14 
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XXI - Impor sanyao as Associayoes Federadas e Filiadas na forma deste estatuto. 

Art. 24. E vedada a ocupayao simultanea de cargos na Diretoria Executiva e no 

Conselho Fiscal. 

Art. 25. Compete ao(a) Diretor(a)-Presidente: 

I - Convocar e presidir as reunioes da Diretoria Executiva; 

II - Representar a FENAE, ativa e passivamente, em jufzo ou fora dele e constituir 

procuradores; 

III - Dirigir, coordenar e controlar todas as atividades da FENAE, praticando todos 

os atos inerentes a gestao e relacionamentos da entidade; 

IV - Observar e fazer cumprir as resoluyoes do Conselho Deliberativo Nacional e 

as decisoes emanadas da Diretoria Executiva; 

V - Celebrar contratos, convenios, ajustes e acordos de interesse da FENAE, 

observados os limites da sua competencia; 

VI - Fazer 0 acompanhamento parlamentar; 

VII - Assinar, bem como outorgar poderes para assinaturas de cheques, 

convenios, ajustes e contratos, juntamente com o(a) Diretor(a) de Administrayao e 

Finanyas ou outro designado pela Diretoria; 

VIII - Convocar reunioes extraordinarias do Conselho Deliberativo Nacional. 

Art. 26. Compete ao(a) Diretor(a) Vice-Presidente assumir, na ausencia ou 

impedimento do(a) Diretor(a)-Presidente, todas as funyoes inerentes ao cargOn~ 
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I - Secretariar as reunioes e manter 0 arquivo da Diretoria Executiva; 

II - Lavrar atas e promover a divulgal(ao das resolul(oes, instrul(oes, portarias e 

demais atos administrativos da Diretoria Executiva; 

III - Receber e movimentar os recursos da FENAE, nos termos deste estatuto; 

IV - Manter os registros, plantas, conserval(ao e valores do patrimonio da FENAE; 

V - Assinar cheques com o(a) Diretor(a)-Presidente; 

VI - Coordenar e supervisionar os servil(os de contabilidade em geral; 

VII - Zelar pela guarda e seguranl(a de valores e documentos; 

Art. 28. Compete ao(a) Diretor(a) de Esportes: 

I - Elaborar calendiuio sobre as atividades de sua area, de modo a propiciar 

melhor divulgal(ao, planejamento e execul(ao orl(amentaria; 

II - Organizar, executar e acompanhar toda e qualquer atividade esportiva 

promovida pela FENAE. 

Art. 29. Compete ao(a) Diretor(a) Sociocultural: 

I - Elaborar calendario sobre as atividades de sua area, de modo a propiciar 

melhor divulgal(ao, planejamento e execul(ao Orl(amentaria; 

II - Organizar, executar e acompanhar 

promovida pela FENAUE . ~/\ 
i\ \ 
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Art. 30. Compete ao(a) Diretor(a) de Comunicayao e Imprensa: 

I • Coordenar as publicayoes e informativos da FENAE; 

II • Em conjunto com a Diretoria, constituir um conselho editorial. 

Art. 31. Compete ao(a) Diretor(a) de Assuntos de Aposentados e Pensionistas: 

I • Elaborar politicas especificas para 0 segmento dos associados aposentados e 

pensionistas; 

II • Coordenar atividades especlficas para os associados aposentados e 

pensionistas; 

III • Estabelecer a relayao da FENAE com as entidades de aposentados e 

pensionistas da Caixa, nos ambitos estadual e nacional; 

IV . Promover 0 intercambio entre a FENAE e entidades de bancarios de outras 

categorias de profissionais aposentados no ambito nacional; 

V • Defender os interesses dos aposentados e pensionistas junto a Caixa, a 
Funcef, a PREVHB e a 6rgaos da Previdencia Oficial. 

Art. 32. Compete ao(a) Diretor(a) de Juventude: 

I • Cumprir 0 presente estatuto; 

II • elaborar, coordenar e desenvolver pollticas de esclarecimento e integrayao dos 

jovens empregados da Caixa EconOmica Federal nas questoes relativas aos 

direitos trabalhistas e previdench~rios da categoria;W ' ' . . 
I \ 
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III - estabelecer e coordenar a relayao da FENAE com as organizayoes e 

entidades dos movimentos sociais juvenis, dentro dos princlpios definidos neste 

Estatuto, 

Art. 33. Compete ao(a) Diretor(a) de Relayoes do trabalho: 

I - Cumprir 0 presente estatuto; 

II - Coordenar a elaborayao e a execuyao de campanhas para ampliayao de 
direitos trabalhistas dentro dos princlpios e propostas da FENAE e encaminha-Ias 
as suas instancias; 

Art. 34. Compete ao(a) Diretor(a) de Saude e Previdencia: 

I • Cumprir 0 presente estatuto; 

II • Formular pollticas e propostas de intervenyao da FENAE no que tange a 

relayao saude-trabalho, Previdencia Social publica e complementar e FUNCEF; 

Art. 35. Compete ao(a) Diretor(a) da Regiao Norte: 

I • Cumprir a presente Estatuto; 

II - Fazer 0 intercambio de informayoes e divulgar, entre as Associayoes 

Federadas e Filiadas da respectiva regiao, as atividades da FENAE, seus atos e 

resoluyoes, 

Art. 36. Compete ao(a) Diretor(a) da Regiao Nordeste: 

I • Cumprir 0 presente Estatuto; (' 

f U 
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II - Fazer 0 intercambio de informayoes e divulgar, entre as Associayoes 

Federadas e Filiadas da respectiva regiao, as alividades da FENAE, seus atos e 

resoluyoes. 

Art. 37. Compete ao(a) Diretor(a) da Regiao Centro-Oeste: 

I - Cumprir 0 presente Estatuto; 

II - Fazer 0 intercambio de informayoes e divulgar, enlre as Associayoes 

Federadas e Filiadas da respectiva regiao, as alividades da FENAE, seus alos e 

resoluyoes. 

Art. 38. Compete ao(a) Diretor(a) da Sudeste: 

I - Cumprir 0 presente Eslatuto; 

II - Fazer 0 intercambio de informayoes e divulgar, enlre as Associayoes 

Federadas e Filiadas da respecliva regiao, as alividades da FENAE, seus alos e 

resoluyoes. 

Art. 39. Compete ao(a) Direlor(a) da Regiao Sui: 

I - Cumprir 0 presenle Estalulo; 

II - Fazer 0 inlercambio de informayoes e divulgar, entre as Associayoes 

Federadas e Filiadas da respectiva regiao, as alividades da FENAE, seus alos e 

resoluyoes. 

SEQAO III 

DO CONSELHO FISCAL 
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Art. 40. 0 Conselho Fiscal compor-se-a de 06 (seis) membros, sendo 03 (tres) 

efetivos e 03 (tres) suplentes, eleitos juntamente com a Diretoria Executiva, pelo 

mesmo perfodo de mandato. 

Art. 41. Compete ao Conselho Fiscal: 

I - Fiscalizar a gestao financeira e patrimonial da FENAE; 

II " Verificar a exatidao dos registros contabeis, financeiros e patrimoniais da 

FENAE; 

III - Elaborar pareceres sobre balancetes e demonstrativos, relat6rios de final de 

exercfcio e de final de mandato, submetendo-os a apreciagao do CDN; 

IV " Solicitar a Diretoria Executiva os esciarecimentos julgados necessarios. 

Art. 42. 0 Conselho Fiscal reunir-se-a uma vez por ana e, extraordinariamente, 

quando necessario. 

Paragrafo Unfco. Imediatamente ap6s a posse, 0 Conselho Fiscal devera 

escolher dentre os seus membros aquele que convocara e coordenara suas 

reunioes. 

CAPiTULO IV 

DO PATRIM6NI0 E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 43. 0 patrimonio sera constituido pelos bens m6veis e im6veis, de doagoes e 

legados ou de outra natureza que a FENAE possua ou venha a possuir. 

Art. 44. Constituirao receitas da FENA . 
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I - Rendas geradas pelas atividades promovidas pela Entidade; 

II - Contribuiyoes prestadas pelas Associayoes Federadas e Filiadas, nos termos 

estabelecidos pelo CON; 

III - Subvenyoes, auxilios e doayoes recebidas; 

IV - Outras receitas. 

Art. 45. Constituirao despesas 0 pagamento de impostos, taxas, gastos 

necessarios a manutenyao, administrayao e realizayao de atividades socio

culturais, esportivas e politico-sindicais da FENAE e demais gastos eventuais. 

CAPiTULO V 

DAVACANCIA 

Art. 46. Em caso de vacancia na mesa diretora do CON, sera procedida eleiyao 

para provimento do cargo vago na primeira reuniao ordinaria ou extraordinaria do 

CON a ser realizada. 

Art. 47. Em caso de vacancia de qualquer um dos cargos da Oiretoria Executiva, 

seus proprios membros escolherao entre si um sucessor ou sucessores e definirao 

ainda a cumulayao de cargos a fim de que todas as competencias sejam 

cumpridas. 

Art. 48. Em caso de vacancia de toda a Oiretoria Executiva, o(a) presidente do 

CON assumira os seus encargos e convocara eleiyoes em prazo de 90 (noventa) 

dias~\ 
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Art. 49. Em caso de vacancia de cargo no Conselho Fiscal, sera convocado 0 

respeclivo suplenle. 

Paragrafo Unlco. Havendo vacilncia de lodos os membros lilulares e suplenles 

do Conselho Fiscal, a Direloria Execuliva convocara eleic;:6es, por meio do CDN, 

para preenchimenlo dos cargos vagos pelo reslanle de mandalo. 

CAPiTULO VI 

DAS SAN90ES 

Art. 50. As Associac;:6es Federadas e Filiadas, pel a inobservilncia das normas 

eslalularias, eslao sujeilas a adverlelncia, suspensao e exclusao da FENAE. 

§ 10 A pena de advertencia sera aplicada por escrilo, dando-se conhecimento aos 

advertidos, nas seguinles hip6teses: 

I - Descumprimento, sem motivo justificado, de decisao do CDN ou da Diretoria 

Execuliva; 

II - Atraso no recolhimento da quota de manutenc;:ao da FENAE por perlodo 

superior a 03 (Ires) meses. 

§ 20 A pena de suspensao sera aplicada a Associac;:ao Federada ou Filiada ja 

punida com pena de advertelncia mediante proposta da DE ao CDN enos 

seguintes casos: 

I - Reiterado descumprimento da decisao que molivou a pena de advertencia; 

II - Falta de prestac;:ao de contas de recursos entregues as Associac;:6es 

Federadas ou Filiadas sob a forma de repasses ou subvenc;:ao nos resultad(:. ' -~ 
n / 
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§ 3° A aplicayao da penalidade prevista neste artigo sera comunicada a todas as 

Associayoes Federadas e Filiadas com os motivos que a determinaram; 

§ 4° A pena de suspensao implica a sustayao da entrega, a Associayao Federada 

ou Filiada, de quaisquer recursos oriundos da FENAE durante a vigencia da 

puniyao; 

§ 5° A pena de exclusao sera aplicada pelo CDN, nos seguintes casos: 

I - Por forya da pratica de atos que vulnerem 0 princlpio da representayao nacional 

da FENAE mediante proposta da DE; 

II - Quando transcorrer mais de um ana da aplicayao da pena de suspensao, sem 

que haja qualquer recurso pendente de julgamento, na hip6tese de persistirem as 

causas da pr6pria suspensao. 

§ 6° A Associayao Federada ou Filiada punida com pena de exclusao podera 

interpor pedido de readmissao, desde que cessadas as causas motivadoras da 

penalidade aplicada; 

§ 7° 0 pedido de readmissao sera dirigido ao Diretor-Presidente da FENAE, que 0 

encaminhara, instruldo, ao julgamento do Conselho Deliberativo Nacional. 

Art. 51. Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal perderao 0 

mandato a criterio do CDN, nos seguintes casos: 

I - Deixar de cumprir, sem motivo justificado, obrigayoes impostas ao cargo e suas 

funyoes; 

II - Pela rescisao do contrato de trabalho, a pedido, com a Caixa Economica 

Federal; ~-~" 
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III - Em virtude de condena9ao, por senten9a definitiva, pela pratica de crime. 

CAPiTULO VII 

DOS PEDIDOS DE RECONSIDERACAo E RECURSOS 

Art. 52. Cabe pedido de reconsidera9ao das decisoes tomadas pelo Conselho 

Deliberativo e pela Oiretoria Executiva. 

§ 1° 0 recurso das decisoes da Oiretoria Execuliva sera encaminhado ao CON; 

§ 2° 0 pedido de reconsidera9ao das decisoes do CDN sera apreciado pelo 

pr6prio Conselho; 

§ 3° Os recursos e os pedidos de reconsidera9ao nao terao efeilo suspensiv~, 

podendo assumir esse carater quando de manifesto interesse da FENAE; 

§ 4° Os prazos para apresenta9ao de pedidos de reconsidera9ao e recursos serao 

de 30 (trinta) dias contados a partir da data em que 0 interessado tomar ciencia da 

decisao; 

§ 5° 0 julgamento de pedido de reconsidera9ao ou recurso, precede a qualquer 

materia constante da paula do 6rgao decisorio; 

§ 6° A criterio do orgao decisorio, poderao ser convidadas a participar da reuniao, 

pessoas em condi90es de prestar esclarecimentos sobre a materia. 
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Art. 53. A Oiretoria Execuliva e 0 Conselho Fiscal serao eleitos p~r meio do voto 

secreto, em eleic;:oes diretas, nos termos deste estatuto. 

Paragrafo Unico. 0 voto sera dado as chapas, Oiretoria Execuliva e Conselho 

Fiscal, em votac;:ao (mica. 

Art. 54. As eleic;:oes da FENAE serao realizadas pelo voto direto dentre os(as) 

empregados(as) e aposentados(as) da Caixa Economica Federal que sejam 

s6cios(as) efelivos das Associac;:oes Federadas, no gozo dos direitos sociais 

segundo 0 Estatuto destas, com filiac;:ao ate 31 de agosto do ano anterior as 

eleic;:oes. 

Art. 55. As eleic;:oes serao convocadas pelo CON, por edital publicado em 

informativo da FENAE no mes de novembro do ano anterior ao ano das eleic;:oes. 

§ 1° 0 Edital de Convocac;:ao das eleic;:oes devera conter obrigatoriamente: 

I - Data e horario de votac;:ao; 

II - Periodo para registro das chapas e horario de funcionamento da secreta ria da 

FENAE, 6rgao encarregado para tal nos termos deste Estatuto. 

§ 2° C6pia do Edital de convocac;:ao das eleic;:oes sera encaminhada as 

Associac;:oes Federadas. 

§ 3° 0 periodo para 0 registro de chapas devera estar compreendido entre a 

segunda quinzena de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro. 

Art. 56. Para efeito de contagem de prazos do processo eleitoral, consideram-se 

dias uteis 0 periodo de segunda-feira a sexta-feira, excluindo-se os feriados 

nacionais. 
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Paragrafo Unico. Considera-se como primeiro dia do prazo ,Q..d.ta . .uw::seguif.lte.-a()...---.·--~,,--_J 
do recebimento da comunicayao. 

Art. 57. 0 processo eleiloral sera coordenado e executado por uma Comissao 

Eleitoral Nacional, com suporle das Comiss6es Eleitorais Esladuais. 

§ 10 A Comissao Eleitoral Nacional sera composta de um(a) represenlanle 

indicado(a) pela Direloria Execuliva da FENAE e dois(duas) represenlantes 

indicados pelo CDN. 

§ 20 No momenta do pedido de regislro, cada chapa indicara um(a) represenlanle 

para acompanhar os trabalhos, sem direito a vOlo, consignando um endereyo 

fisico e um eletronico que servira para recebimento de lodas as comunicayoes 

referenles ao processo eleitoral. 

§ 30 A Comissao Eleitoral Esladual sera composta de um(a) represenlanle da 

Associayao Federada local e, facultalivamente, um(a) representanle de cada 

chapa concorrenle. 

§ 40 Todos os inlegranles das Comiss6es Eleilorais, previslas nesle estalulo, 

deverao ser socios efetivos. 

Art. 58. A Comissao Eleiloral Nacional marcara eleiyoes, simullaneamente, para 

lodo 0 terril6rio nacional. 

Paragrafo Unico. Os mandalos dos cargos eletivos terao durayao de 03 (Ires) 

anos e as eleiyoes serao realizadas no mes de maryo. 

Art. 59. A Comissao Eleiloral Esladual realizara os Irabalhos de coordenayao, 

execuyao, acompanhamenlo e apurayao das eleiyoes no respectiv~ ESlad~~/\ 
26 ~ 
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remetendo OS resultados juntamente com os mapas de apura~ao para a Comissao 

Eleitoral Nacional. 

Art. 60. A Comissao Eleitoral Nacional, juntamente com as Comissoes Estaduais, 

garantira por todos os meios democraticos a lisura dos pleitos eleitorais, 

assegurando condi~oes de igualdade as chapas concorrentes, quando for 0 caso, 

especial mente no que se refere a mesarios e fiscais, tanto na coleta quanto na 

apura~ao dos votos. 

Parclgrafo Unlco. Ap6s 0 protocolo do pedido de registro das chapas, a fim de dar 

ao processo a necessaria celeridade, as comunica~oes da Comissao Eleitoral 

Nacional com as chapas concorrentes ocorrerao por e-mail ou telegrama enviado 

ao(a) representante, no endere~o fisico ou eletronico indicado no requerimento de 

registro, dispensando-se a correspondencia quando o(a) representante da chapa 

tomar ciencia diretamente. 

Art. 61. As decisoes das Comissoes Eleitorais serao tomadas por maioria de votos 

dentre seus membros. 

Paragrafo Unlco. Havendo impasse nas decisoes das Comissoes Eleitorais 

Estaduais, cabera recurso a Comissao Eleitoral Nacional. 

Art. 62. Poderao ser candidatos(as) aos cargos da Diretoria Executiva e do 

Conselho Fiscal todos os empregados e aposentados da Caixa Economica 

Federal s6cio efetivo de Associa~ao Federada, em dia com suas obriga~oes nos 

12 (doze) meses imediatamente anteriores a data de inrcio do prazo para registro 

,,, Ch""cA/\ \ 
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§1° Para concorrerem as vagas das Diretorias Regionais, exige-se que os 

candidatos sejam lotados e tambem associados de uma das Apcefs da respecliva 

regh~o, 

§2° As chapas devem ter obrigatoriamente no minimo 30% de um dos gi§neros. 

Art. 63. Sera inelegivel a Diretoria Execuliva e ao Conselho Fiscal da FENAE 0 

candidato: 

§ 1° Que nao tiver as suas contas aprovadas em funyao de exercicio de cargos de 

direyao ou administrayao no ambito das Associayoes do Pessoal da Caixa 

Economica Federal ou da pr6pria FENAE; 

§ 2° Que houver lesado 0 patrimonio de qualquer enlidade associativa. 

Art. 64. 0 pedido de registro da chapa, com a composiyao da Diretoria Execuliva 

e do Conselho Fiscal, devera ser encaminhado mediante requerimento assinado 

por pelo menos um dos candidatos e devera conter a indicayao de quem ira 

representa-Ia no acompanhamento dos trabalhos da Comissao Eleitoral Nacional, 

a quem se atribui poderes para receber todas as comunicayoes durante 0 

processo. 

§ 1° Os pedidos de registro somente poderao ser realizados mediante protocolo 

diretamente na secreta ria da FENAE, vedada expressamente a utilizayao de 

qualquer outro meio, inclusive 0 eletronico. 

§ 2° Devera acompanhar 0 requerimento encaminhado a Comissao Eleitoral, ficha 

de qualificayao de cada um dos candidatos, devidamente assinada, contendo 

autorizayao de sua participayao na chapa, seu nome completo, 0 numero de sua .(~ 

26 {l \ 
Yel. (61) 3323 ·75161 FaIt. (61) 3226·6402 
End. SRTVS Quadra 701 , Contro Emprosarial 
Ass ls Chatea ubriand, loJa 126, Tcrreo II, 
ConjlJllto L Lote 38 
Asa Sui - Brasili a I OF 
CE P.70.340·906 
wvyw ,fenae.org .hr 



~YL FENAE 7)\\ 
FEOERA{;:AO NAC!ONAL (lAS ASSOCIA<;:()ES 
DO PESSOAL DA CAIXA ECON1.1MICA FEDERAL 

I~-' -.-.~ ... ........ _ .. -...~ ....... . ~ .. ........ ...... "--'~ ........ - --~- ....... ................. - , 

2Q Uf, de Res, de Pe5~ja3S J!,Iri dic,1S I 
Fi':ru ar-:1ui v~d" t6;·j·;l nicrOfi lu:Ja I 

i ~di 0 nQ OOi){)914~9 ell! 20/0'112016, ; 
\ ......... ~~. -... ...... --..... ........ ' .......... ,. --- -.- --- ... --~ ....... ............ ..... --

matricula, lotao;:ao e a indicao;:ao do cargo ao qual concorre e a Apcef a qual e 
associado. 

§ 3° A FENAE mantera uma Secreta ria durante 0 periodo dedicado ao registro de 

chapas, com expediente normal de, no mfnimo, 06 (seis) horas diarias para 

atender aos interessados, prestar informao;:6es, receber documentao;:ao, fornecer 

recibos, etc.; 

§ 4° Nao sera permilido 0 regislro de um mesmo candidalo em mais de uma 

chapa. 

Art. 65. No encerramento do prazo para requerer 0 registro de chapas, a 

Secretaria providenciara a imediala lavratura da ala correspondenle, consignando 

em ordem numerica todas as chapas e os nomes dos candidalos, remetendo loda 

a documentao;:ao a Comissao Eleiloral Nacional, que tera ate 02 (dois) dias uteis 

para analisa-Ia. 

Paragrafo Unico. As chapas serao numeradas observando-se a ordem de 

prolocolo dos requerimenlos de registro. 

Art. 66. Se nao houver necessidade de nenhuma regularizao;:ao, a Comissao 

Eleiloral providenciara a lavratura da Ala e publicara a relao;:ao das chapas 

registradas, abrindo-se para eventual impugnao;:ao 0 prazo de 01 (um) dia util. 

Art. 67. Se for conslatada irregularidade na documentao;:ao apresenlada, a 

Comissao Eleitoral Nacional, por e-mail ou telegrama, notificara a Chapa 

inleressada para que promova a correo;:ao, denlro do prazo de 02 (do is) dias uleis, 

exigindo-se para a apresentao;:ao de documentos, 0 prolocolo na Secrelaria da 

FENAE .~/\ 
\ \ 
\ 
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§ 10 Encerrado 0 prazo, apresentada ou nao a regulariza9ao, no prazo de ate 02 

(dois) dias uteis a Comissao Eleitoral Nacional lavrara a Ata e fara publicar em 

informativo da FENAE a rela9ao nominal das chapas registradas, abrindo-se 0 

prazo de 01 (um) dia u!il para a impu9na9aO. 

§ 20 0 pedido de registro de chapa incompleto sera sumariamente rejeitada, nao 

havendo, para essa irregularidade, possibilidade de corre9ao. 

Art. 68. Nao havendo impu9na9ao, a Comissao Eleitoral Nacional lavrara a ata de 

homologa9ao, divulgara em ate 02 (do is) dias uteis a rela9ao das chapas que 

participarao da elei9aO e, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, entregara a cada 

uma delas a rela9ao por Estado de associados aptos a votar. 

Art. 69. Em caso de impugna9ao, 0 impugnante, associado em pleno gozo de 

seus direitos, 0 fara por requerimento fundamentado dirigido a Comissao Eleitoral 

Nacional. 

§ 10 No encerramento do prazo de impu9na9ao, lavrar-se-a 0 competente termo 

em que serao consignadas as impugna90es propostas, destacando-se 

nominalmente os proponentes; 

§ 20 As chapas impugnadas serao notificadas, e terao prazo de 02 (dois) dias uteis 

para apresentar suas contrarrazoes a Comissao Eleitoral Nacional, que decidira 

sobre a procedencia ou nao da impugna9ao em ate 02 (dois) dias uteis; 

§ 30 Decidido pelo acolhimento da impugna9ao, a Comissao Eleitoral Nacional 

providenciara, no prazo de ate 02 (dois) dias uteis: 

I - Comunica9ao da decisao a chapa citada; r'~ 

L/ \j' 
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II - Comunicayao da decisao as Associayoes Federadas para conhecimento de 

todos os interessados. 

III - Lavrara a Ata de homologayao, divulgara a relayao das que participarao da 

eleiyao e, no prazo de ate 05 (cinco) dias tHeis, entregara a cada uma delas a 

relayao por Estado de associados aptos a votar. 

Art. 70. Ocorrendo renuncia formal de candidato ap6s a homologayao do registro 

da chapa, nao havera substituiyao de candidatos e a Comissao Eleitoral 

encaminhara c6pia do pedido as Associayoes do Pessoal, assim como divulgara 

para conhecimento de todos os associados aptos a votar. 

§ 1° As chapas somente poderao substituir candidatos em caso de falecimento. 

§ 2° A chapa que registrar renuncias de mais da metade de seus integrantes nao 

podera concorrer. 

Art. 71. Na hip6tese de renuncia ap6s a homologayao da chapa, sendo ela eleita, 

para preenchimento do cargo vago, aplica-se a regra contida no artigo 45, que 

dispoe sobre a vacancia. 

Art. 72. As mesas coletoras de votos funcionarao sob a responsabilidade de um 

coordenador de mesarios designado pela Comissao Eleitoral Estadual. 

§ 1° Serao instaladas, alem de urna fixa na sede social das Associayoes 

Federadas, mesas coletoras itinerantes, que farao 0 percurso previamente 

estabelecido, sob a coordenayao da Comissao Eleitoral Estadual; 

§ 2° Os trabalhos de cada mesa coletora poderao ser acompanhados por fiscal 

designado pelas chapas, na proporyao de um fiscal por chapa registrada. 
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Art. 73. Os mesarios substituirao 0 coordenador da mesa coletora de modo que 

haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do 

processo eleitoral. 

§ 1° Todos os membros da mesa coletora deverao estar presentes ao ato de 

abertura, durante e no encerramento da votagao, salvo motivo de forga maior; 

§ 2° Nao comparecendo 0 coordenador da mesa coletora ate 15 (quinze) minutos 

antes da hora determinada para 0 infcio da votagao, assumira a coordenagao 0 

primeiro mesa rio e, na falta ou impedimento, 0 segundo mesario e assim 

sucessivamente; 

§ 3° As chapas concorrentes poderao indicar dentre as pessoas presentes e 

observados os impedimentos estatutarios, os membros necessarios para 

completarem a mesa. 

Art. 74. Os trabalhos eleitorais da mesa coletora terao a duragao minima de 06 

(seis) horas conUnuas, observadas sempre as horas de inicio e de encerramento 

previstas no edital de convocagao. 

§ 1 ° Os trabalhos de votagao s6 poderao ser encerrados antecipadamente se ja 

tiverem votado todos os eleitores constantes da folha de votagao; 

§ 2° Quando a votagao se fizer em mais de um dia, ao termino dos trabalhos de 

cada dia, 0 coordenador da mesa coletora, juntamente com os mesarios e fiscais, 

procedera ao fechamento da urna com a aposigao de tiras de papel rubricadas 

pelos membros da mesa e pelos fiscais, observando-se forma de lacre e 

conferencia, fazendo lavrar ata com indicagao do numero de votos depositado~ 

t/1J {' 
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§ 3° Ao termino dos trabalhos de cada dia, as urnas permanecerao sob a 

responsabilidade das Comiss6es Eleitorais Estaduais com acompanhamento de 

pessoas indicadas, de comum acordo, pelas chapas concorrentes; 

§ 4° 0 descerramento da urna no dia da continuac;:ao da votac;:ao somente poden!! 

ser feito na presenc;:a dos mesarios e fiscais, ap6s verificado que a ela 

permaneceu inviolada; 

Art. 75. Somente poderao permanecer no recinto da mesa coletora os seus 

membros, os fiscais designados e, durante 0 tempo necessario a votac;:ao, 0 

eleitor. 

Paragrafo Unico. Nenhuma pessoa estranha a direc;:ao da mesa coletora podera 

intervir no seu funcionamento durante os trabalhos de votac;:ao. 

Art. 76. Iniciada a votac;:ao, cad a eleitor, pela ordem de apresentac;:ao a mesa, 

depois de identificado, assinara a folha de votantes, recebera a cedula (mica 

rubricada pelo coordenador e mesarios e na cabine indevassavel, ap6s assinalar 

sua preferencia, a dobrara, depositando-a em seguida na urna colocada na mesa 

coletora. 

Art. 77. Sao documentos validos para identificac;:ao do eleitor: 

I - Carteira de Trabalho e Previdencia Social; 

II - Carteira de Identidade; 

III - Carteira de associado da Associac;:ao F ederada, com fotografia; 

IV - Carteira funcional da empresa ou cracha, desde que tenha fotOgrafi[~' ~~~ ,(/j 
U 

A . tp .. Tol. (61) 3323·7616 / Fax. (61) 3226·6402 
End. SRTVS Quadra 701, Centro Empresarlal 
Assls Chateaubrland, 10Ja 126, Teueo II, 
Conjunto L Lotc 38 
Asa Sui· Brasilia / DF 
CEP.70.340-906 
www.(enae.org.br 



~YL FENAE 7A\ 
FEOERA<;A.O NACIONAL DASASSOCIA«;OES 
DO PES::.OAL OA CAIXA ECON(lMICA FEDERAL 

! ................... - .... - .............. ~~.~ .• -.. ... "-.~...--- .... ~--- ..... ~ ....... ~, 

i 2Q Of. de ~3. de PesSOilS .l'.."i,jjc,ls I 
Fi(:~A , t"'luivad'l (opi:,! liicn:i!'i lla:h I 

! s(j) 0 n9 00OO9i4~9 elll 20/0'712016. I 
!_ ... __ ._ ...... __ ............... ~ ... # •• ~_ ... __ .~_ .......... ~- ...... ---... _ J 

v -Documento expedido por orgao oficial que contenha identificagao e fotografia. 

Art. 78. Os eleitores cujos nomes nao constarem da lista de votantes, assinarao 

lista propria e votarao em separado. 

Panlgrafo Onico. 0 voto em separado sera tomado da seguinte forma: 

I - Os membros da mesa coletora entregarao ao eleitor envelopes apropriados, 

para que ele, na presenga da mesa, coloque a cedula que assinalou; 

" - 0 coordenador da mesa coletora anotara no verso da sobrecarta as razoes da 

medida para posterior decisao do Presidente da mesa apuradora. 

Art. 79. A hora determinada no Edital para encerramento da votagao, havendo no 

recinto eleitores para votar, serao convidados em voz alta a faze rem entrega aos 

mesarios da mesa coletora 0 documento de identificagao, prosseguindo os 

trabalhos ate que vote 0 ultimo eleitor. Caso nao haja mais eleitor a votar, serao 

imediatamente encerrados os trabalhos. 

§ 1° Encerrados os trabalhos de votagao, a urna sera lacrada, com aposigao de 

tiras de papel rubricadas pelos membros da mesa e pelos fiscais. As urnas devem 

ser lacradas sempre que forem transportadas; 

§ 2° Em seguida, 0 coordenador fara lavrar a ata, que sera tambem assinada 

pelos mesarios e fiscais, registrando a data e hora do infcio e 0 encerramento dos 

trabalhos, total de votantes e dos associ ados em condigoes de votar, 0 numero de 

votos em separado, se houver, bem como, resumidamente os protestos 

apresentados. A seguir, 0 coordenador da mesa coletora fara entrega ao 

presidente da mesa apuradora, mediante recibo, de todo 0 material utilizado 

durante a votagao.f:X\. 
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Art. 80. A sessao eleitoral de apura9ao sera instalada na sede da Associa9ao 

Federada ou local apropriado, imediatamente ap6s 0 encerramento da vota9ao, 

sob a coordena9ao do Presidente da Associa9ao local ou pessoa de not6ria 

idoneidade, os quais receberao as atas de instala9ao e encerramento das mesas 

coletoras de voto, as listas dos votantes e as urnas devidamente lacradas e 

rubricadas pelos mesarios e fiscais. 

Paragrafo Unico. A mesa apuradora de votos sera composta de escrutinadores 

indicados em igual numero pelas chapas concorrentes, ficando assegurado 0 

acompanhamento dos trabalhos pelos fiscais designados, na propor9ao de um por 

chapa para cad a mesa. 

Art. 81. Na contagem da cedula de cad a urna, 0 Presidente verificara se 0 numero 

coincide com 0 da lista de votantes. 

§ 1° Se 0 numero de cedulas for igual ou inferior ao de votantes que assinaram a 

respectiva lista, far-se-a a apura9ao; 

§ 2° Se 0 total de cedulas for superior ao da respectiva lista de votantes, proceder

se-a a apura9ao, eliminando-se aleatoriamente os votos em excesso; 

§ 3° Se 0 excesso de cedulas for igual ou superior a diferen9a entre as duas 

chapas mais votadas, a urna sera impugnada. 

Art. 82. Finda a apura9ao, 0 Presidente da mesa fara lavrar ata dos trabalhos 

eleitorais. 

§ 1° A ata mencionara obrigatoriamente: 

I - Dia e hora da abertura e do encerramento dos trabalhos; Ii/) I 
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II - Local ou locais em que funcionaram as mesas coletoras, com names dos 

respectivos componentes; 

III - Resultado de cad a urna apurada, especificando-se 0 numero de votantes, 

sobrecartas, cMulas apuradas, votos atribufdos a cada chapa registrada, votos 

em branco, votos nulas e votos impugnados; 

IV - Numero total de eleitores que votaram; 

V - Resultado geral da apurayao. 

§ 2° Todo 0 material sera devidamente lacrado e entregue a Comissao Eleitoral 

Estadual, que 0 remetera a Comissao Eleitoral Nacional. 

Art. 83. A Comissao Eleitoral Nacional, ap6s receber os mapas de apurayao de 

todas as Comissoes Eleitorais Estaduais, procedera 0 resumo geral de apurayao e 

dara 0 resultado, indicando a chapa vencedora. 

Art. 84. Sera considerada eleita a chapa que obtiver 0 maior numero de votos. 

§ 1° 0 quorum exigido, em primeira convocayao, e de um teryo dos associados 

efetivos ativos das Associayoes Federadas, em condiyao regular para 0 exercfcia 

do voto; 

§ 2° Nao atingindo a quorum previsto, sera procedida a segunda convocayao, 

quando sera considerada eleita a chapa que obtiver 0 maior numero de votos. 

Art. 85. 0 prazo para interposiyao de r~c;~~s07~era de 15 (quinze) dias, contados 

da data final da realizayao do PleitO(/ t. (. I 
/ ' \ \ 

I 
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§ 1° Os recursos poderao ser propostos por qualquer associ ado em pie no gozo de 

seus direitos socia is; 

§ 2° 0 recurso e os documentos de prova que Ihe forem anexados serao 

apresentados em duas vias na Secretaria da Associagao Federada local e 

juntados os originais a primeira via do processo eleitoral. A segunda via do recurso 

e dos documentos que 0 acompanham serao entregues em 72 (setenta e duas) 

horas ao recorrido, que tera prazo de 08 (oito) dias para oferecer as contrarrazoes; 

§ 3° Findo 0 prazo estipulado, recebidas ou nao as contrarrazoes do recorrido, a 

Comissao Eleitoral Nacional decidira e comunicara a decisao em 72 (setenta e 

duas) horas. 

Art. 86. Sera anulada a eleigao quando, mediante recurso formalizado nos termos 

deste estatuto, ficar comprovada a ocorrencia de vlcio ou fraude que comprometa 

sua legitimidade importando prejulzo a qualquer candidato ou chapa concorrente. 

Art. 87. Nao podera a nulidade ser invocada por quem Ihe tenha dado causa, e 

nem dela se aproveitara 0 seu responsavel. 

Art. 88. Anuladas as eleigoes, outras serao convocadas no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da publicagao do despacho conclusivo. 

Art. 89. A Diretoria Executiva e 0 Conselho Fiscal eleitos serao empossados na 

segunda quinzena de abril, ap6s as eleigoes. 

Art. 90. Os prazos constantes deste capitulo serao computados excluldos 0 dia do 

comego e inciuldo 0 do vencimento, que sera prorrogado para 0 primeiro dia util se 

o ,e,,;meolo ,,;, em ,Ab,do, dom;",o 0" f";'dOC~ 
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Art. 91. A Comissao Eleitoral Nacional incumbe zelar para que se mantenha 

organizada a documentagao do processo eleitoral, em duas vias, constituida a 

primeira dos documentos originais. Sao pegas essenciais do processo eleitoral: 

I " Edital, folha do informativo que publicou 0 aviso da convocagao da eleigao; 

II " Requerimentos dos registros de chapas e as respectivas fichas de qualificagao 

individual dos candidatos; 

III " Exemplar do informativo que publicou a relagao nominal das chapas 

registradas; 

IV " Expedientes relativos a composigao das mesas eleitorais; 

V " Relagao dos s6cios em condigao de votar; 

VI " Listas de votagao; 

VII " Atas das segoes eleitorais de votagao e de apuragao dos votos; 

VIII" Exemplar da cedula (mica de votagao; 

IX " Pedidos de impugnagoes e de recursos e respectivas contra razoes; 

X " Comunicagao oficial das decisoes exaradas pelas Comissoes Eleitorais. 

Paragrafo Unico. Nao interposto recurso, 0 processo eleitoral sera arquivado na 

secreta ria da FENAE pelo prazo de 03 (tres) anos, podendo ser fornecidas c6pias 

pam q""q"" oh,pa' <0"""00''', m,di,,', "q"",mOOr -~i 
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DISPOSIt;(OES FINAlS E TRANSITORIAS 

Art. 92. A FENAE somenle podera ser exlinla por decisao do voto favoravel de 

qualro quinlos de lodas as Associac;:6es Federadas, presenles em reuniao do CON 

especialmenle convocada para esse fim. 

Paragrafo Unico. Em caso de dissoluc;:ao da FENAE, ap6s liquidac;:ao das contas, 

os seus bens reverterao em partes iguais as Associac;:6es Federadas. 

'\ Art. 93. 0 presente Estatuto 86 podera ser ailerado, no todo ou em parte, pelo 

CON, com voto de dois lerc;:os dos represenlantes das Associac;:6es Federadas 

presentes a reuniao convocada para esta finalidade. 

Art. 94. As Associac;:6es Federadas nao responderao pelas obrigac;:6es assumidas 

por qualquer dos poderes sociais da FENAE e vice-versa. 

Art. 95. Ficam mantidos os atuais mandatos dos direlores e dos integrantes do 

Conselho Fiscal da FENAE, eleitos nos termos do Estatulo anterior. 

Art. 96. 0 exercicio financeiro da FENAE coincidira com 0 ana civil . 

Art. 97. Os associados efetivos das Associac;:6es Federadas sao considerados 

automaticamenle filiados a FENAE. 

Art. 98. Perdera a condic;:ao de associado da FENAE aquele que deixar de 

perlencer aos quadros das Associac;:6es Federadas, nos lermos de seus estalulos. 

Paragrafo Unico. Incumbira a Associac;:ao Federada a comunicac;:ao a FENAE da 

perda da icondic;:ao de seu associado~--/ \, 
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Art. 99. Este Estatuto, com suas modificagoes, entra em vigor na data de sua 

aprovagao pelo CON. 

§ 1° 0 Estatuto em vigor foi aprovado em reuni.ao do Conselho Oeliberativo 

Nacional da Fenae, em Sao Paulo, nos dias 19 e 20 de abril de 2007, alterado em 

Reuniao do CON - Conselho Oeliberativo Nacional da FENAE - ocorrida em 

Brasilia, aos 06 dias do mes de abril de 2016, ratificando-se os demais artigos, do 

estatuto entao vigente, consolidado em texto unico para deposito junto ao Cartorio. 

§ 2° As alteragoes estatutarias passam a valer a partir da data de sua aprovagao, 

com excegao daquelas referentes a composigao da Oiretoria Executiva, que ' 

valerao a partir do proximo processo eleiloral, no ana de 2017. 

§ 3° Ate a proxima eleigao, a Oiretoria Executiva continuara sendo composla por 

onze membros eleilos no pleilo e-:2m~ 
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