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ELEIÇÕES GERAIS - GESTÃO 2021-2024 

RESOLUÇÃO Nº 002/2021 

REGRAMENTO PARA A CAMPANHA DAS CHAPAS 

 
A Comissão Eleitoral eleita em 15 de abril de 2021 para Coordenação do processo eleitoral para escolha de 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do Sindipúblicos, com o objetivo de assegurar a lisura do processo 
eleitoral, bem como a igualdade de condições entre as chapas concorrentes, valendo-se das prerrogativas 
contidas no Estatuto da Entidade e no Regimento Eleitoral aprovado em Assembleia Geral realizada no dia 01 
de junho de 2021 resolve: 
 
Art. 1º - Fica aprovada a presente Resolução, com disposições acerca da propaganda a ser realizada pelas 
chapas concorrentes no pleito do Sindipúblicos de 2021 para escolha de Direção Executiva e Conselho Fiscal. 
 
Art. 2º - Nos termos do Art. 4º, Inciso X, do Regimento Eleitoral, o início do período de campanha das chapas 
inscritas se dará a partir do dia 23 de agosto de 2021. 
 
§1º - Qualquer lançamento de material ou ato de campanha realizado antes da data assinalada no caput deste 
artigo será considerada propaganda irregular, sujeitando a chapa à punição com advertência e à suspensão do 
direito previsto no Art. 4º da presente Resolução, pelo prazo que a Comissão Eleitoral estabelecer como 
suficiente para reparação e punição, não podendo esse se estender por mais que 01 (uma) semana. 
 
§2º - Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, 
conversas pessoais que mencione à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e os seguintes atos: 
 
I - A divulgação de posicionamento pessoal, inclusive em redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e 
aplicativos, sobre questões referentes à conjuntura política do país, estado ou município, porém sem 
confrontar com opinião de candidatos de chapa concorrente.  
 
II - Campanha de arrecadação prévia de recursos e de apoios à candidatura. 
 
Art. 3º - É vedado ao candidato às Eleições do SINDIPÚBLICOS 2021: 
 
I – Qualquer ato de campanha ou propaganda eleitoral em reuniões ou assembleias realizadas pelo 
Sindipúblicos; 
 
II - Ter seu nome ou imagem veiculada na página inicial ou em página cujo link de acesso se encontra na página 
inicial do site do Sindipúblicos. 
 
Art. 4º - Com o intuito de permitir aos sindicalizados o conhecimento das propostas das chapas e assegurar 
entre essas condições de igualdade, será disponibilizado espaço para apresentação das concorrentes no site do 
Sindipúblicos na internet. 
 
§1º As chapas concorrentes deverão enviar texto de apresentação com até 3160 (três mil cento e sessenta) 
caracteres, incluídos os espaços, e 01 (uma) imagem representativa da chapa para o e-mail 
comissaoeleitoral@sindipublicos.com.br  
 
§2º O texto deve ser exclusivamente de apresentação da chapa, sendo vedado qualquer ataque ou menção às 
outras chapas ou candidatos concorrentes no pleito. 
 
§3º No texto de apresentação poderão ser incluídos endereços de redes sociais e/ou outros endereços virtuais 
da chapa, devendo ser observado o disposto no Art. 4º desta Resolução, sob pena de incorrer nas medidas 
contidas nos Art. 5º da mesma. 
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Art. 5º - A utilização na campanha de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, 
pressupõe que a chapa ou o candidato tenha verificado a fidedignidade da informação, sujeitando-se a chapa 
ao disposto no art. 6º desta Resolução, sem prejuízo da busca de eventual responsabilidade penal e civil.  
  
Art. 6º - É assegurado o direito de resposta a candidato ou chapa atingido, ainda que de forma indireta, por 
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por 
qualquer meio. 
 
§1º A Chapa ou candidato que se sentir ofendido, por meio de seu representante, poderá pedir o exercício do 
direito de resposta à Comissão Eleitoral, através do e-mail comissaoeleitoral@sindipublicos.com.br. 
 
§2º O pedido deverá ser instruído com cópia da publicação e o texto para resposta. 
 
§3º - Recebido o pedido, a Comissão Eleitoral notificará imediatamente à Chapa ou membro desta para que se 
manifeste em vinte e quatro horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de setenta e duas horas 
da data da formulação do pedido. 
 
§4º - Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no site do Sindipúblicos, no espaço destinado à 
chapa ofensora nos moldes do Art. 4º desta Resolução, em até quarenta e oito horas após a decisão, pelo 
prazo estabelecido pela Comissão Eleitoral como adequado para reparação da ofensa. 
 
§5º – Na hipótese do Parágrafo anterior, constará no espaço somente o texto do direito de resposta. 
 
Art. 7º- Por decisão fundamentada, a Comissão Eleitoral poderá indeferir o pedido ou recurso intempestivo, 
manifestadamente incabível ou improcedente, contraditório ao Estatuto, Regimento Eleitoral e outras normas 
do processo eleitoral e, quando for evidente não ser de sua competência ou que tenha perdido o objeto e 
prazos. 
 
8º – A chapa que descumprir qualquer das disposições deste Regramento, do Regimento Eleitoral, bem como 
das decisões da Comissão Eleitoral, sem que esse descumprimento gere direito de resposta, incorrerão na 
penalidade de Advertência, a ser executada e publicizada nos mesmos moldes trazidos no Art. 6º desta 
Resolução para o direito de resposta. 
 
Parágrafo Único - A chapa penalizada com advertência deverá no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sanar a 
irregularidade geradora da penalidade. 
 
Art. 9º - Os prazos em horas contidos nesta Resolução correm apenas em dias úteis. 
 
Art. 10º - A Comissão Eleitoral somente processará os pedidos de aplicação de penalidade após apresentação 
de pedido fundamentado por escrito. 
  

Vitória, 05 de agosto de 2021. 
 

A Comissão Eleitoral 

 

 

Haylson de Oliveira                             Marcilene Guimarães                           Edegar Formentini  
Presidente                                                       Membro                                               Membro 
 

Gerson Maia de Carvalho,                                           José Ricardo da Silva Santos. 
Representante da chapa 01                                              Representante da chapa 02 
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