
 

 

 

 

 
Regulamento para as eleições diretas aos conselhos 
diretor e fiscal da ADPJ, em XX de fevereiro 2021 
 

                   A comissão eleitoral, no uso das atribuições estatutárias e, de acordo com o 
art. 34 a 38 do Estatuto, RESOLVE outorgar o presente Regulamento Eleitoral, 
respeitadas as disposições sobre eleições constantes no referido Estatuto. 

 

DOS ELEITORES 

Art. 1º - São eleitores os associados em dia com suas obrigações estatuárias. 

 

DO DIREITO DE CONCORRER AO PLEITO 

Art. 2º - Para concorrer a um dos cargos eletivos, o candidato deverá ser associado há 
pelo menos 12(doze) meses da data da inscrição da chapa, exceto se a entidade 
associada tenha sido constituída há menos de 12 meses. 

Art. 3º - Todo candidato a cargo eletivo deverá estar quite com todas as obrigações 
associativas e em gozo com direitos sociais 

Parágrafo único: O candidato vinculado a ADPJ através de entidade estadual filiada 
deverá ser indicado pelo presidente da entidade a qual é vinculado. 

Art. 4º - As chapas deverão estar completas, preenchidos todos os cargos do respectivo 
Conselho Diretor e Fiscal. 

Art. 5º - É proibido ao candidato acumular cargos eletivos. 

Art. 6º - O candidato deve preencher todos os requisitos previstos no Estatuto e no 
presente regulamento. 

 



 

 

 

 

DA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 

Art. 7º - O requerimento para a inscrição de chapa deverá ser assinado pelo candidato a 
Presidente do Conselho Diretor, dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral, deve 
constar a denominação da Chapa, os nomes completos dos candidatos titulares e 
suplentes dos Conselhos Diretor e Fiscal e seus respectivos cargos, instruído com as 
devidas autorizações de cada componente. 

Art. 8º - A comissão eleitoral, caso entenda razoável, poderá deferir o prazo de até 2 dias 
ao requerente de inscrição de chapa para suprir as exigências do Estatuto ou deste 
Regulamento que não tenham sido devidamente preenchidas no requerimento de 
inscrição. 

Art. 9º - As inscrições de chapas para a eleição do biênio 2021-2023 se iniciam em 22 
de dezembro de 2020 e se encerram 12 de janeiro de 2021. 

Art. 10 - O REQUERIMENTO de inscrição da chapa e demais documentos deverá ser 
encaminhado para o e-mail adm@adpj.org.br  até às 23 horas e 59 minutos do dia 12 
de janeiro de 2021. 

Art. 11 - Encerrado o prazo para registro das chapas, a Comissão Eleitoral no prazo de 
cinco dias, providenciará a verificação da regularidade do requerimento de registro em 
relação aos requisitos estatutários e regulamentares, deferindo o registro, indeferindo-o 
ou, caso entenda razoável, deferindo ao requerente de inscrição prazo para suprir as 
lacunas. 

§1º Definidos os registros, será determinada a expedição de circular, via e-mail aos 
Membros Institucionais, contendo as chapas registradas com os respectivos 
componentes. 

§2º A circular, de que trata o parágrafo anterior, será publicada no site da ADPJ, para 
conhecimento geral dos associados. 

 

DA VOTAÇÃO 

Art. 12 - A eleição será realizada em assembleia geral ordinária convocada para o dia 09 
de fevereiro de 2021. 
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§1º Caso haja chapa única, a votação ocorrerá na sede do Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Distrito Federal - SINDEPO-DF, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul, 
trecho 2 Clube da Adepol - Asa Sul, SCES Trecho 2 lote 25, Brasília/DF, entre as 15 e 
17 horas. 

§ 2º Caso haja mais de uma chapa regularmente inscritas, a votação será realizada por 
sistema eletrônico, a ser disponibilizado para os filiados de todo o Brasil, entre as 14 e 
19 horas. 

 

DO LOCAL DE APURAÇÃO 

Art. 13 - A Assembleia de eleição será presidida pela comissão eleitoral que deverá 
realizar todos os procedimentos eleitorais. 

Parágrafo Único - É assegurada a presença e a fiscalização da apuração das eleições 
pelas chapas que participarem do processo eleitoral; 

 

DA PUBLICIDADE DA ELEIÇÃO 

Art. 14 - Os atos relacionados ao processo eleitoral serão divulgados pela Comissão 
Eleitoral no site oficial da ADPJ e por e-mail. 

 

DO RESULTADO DA ELEIÇÃO 

Art. 15 - A comissão eleitoral será responsável por conduzir a apuração dos votos, 
divulgando e proclamando o resultado da eleição. 

 

DA POSSE DOS ELEITOS 

Art. 16 - A posse dos eleitos do Conselho Diretor e Conselho Fiscal deve realizar-se até 
o dia 15 de fevereiro de 2021. 

 



 

 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, assegurando-se 
que toda chapa poderá se manifestar oral e previamente sobre a questão, ainda que não 
tenha interesse jurídico imediato. 

Art. 18 - Todo o processo eleitoral deve seguir a regulamentação prevista no Estatuto 
Social da Associação Nacional do Delegados de Polícia Judiciária - ADPJ. 

 

Comissão Eleitoral: 

 

 

MARCELO RODRIGUES PORTELA NUNES - DF 

 

 

ISAQUE HEVERTON DIAS CANGUSSU – SE 

 

 

MARCO ANTÔNIO FARAH DE MESQUITA - DF 

 


