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CAPÍTULO I
Da Finalidade, Sede e Foro 
 
Art. 1º. A Federação das Indústrias do Estado 
do Espírito Santo - Findes, entidade sindical de 
grau superior, com foro na cidade de Vitória, 
capital do Estado do Espírito Santo, sede na Av. 
Nossa Senhora da Penha, nº 2.053, 8º andar, 
bairro Santa Lúcia, e base territorial no mesmo 
Estado, é constituída para fins de estudo, defesa 
e coordenação dos interesses das categorias eco-
nômicas constantes dos grupos correspondentes 
ao ramo da indústria do Estado do Espírito 
Santo e de conformidade com o plano básico 
de enquadramento sindical da Confederação 
Nacional da Indústria, com intuito de colabo-
rar com o sistema confederativo a que pertence, 
como entidade técnica e consultiva, no estudo 
de soluções dos problemas que se relacionem 
com as categorias econômicas representadas 
e também com outros sistemas confederativos 
na procura do desenvolvimento sustentado, da 
solidariedade social, intercâmbio técnico, eco-
nômico e sindical, subordinando-se às leis e à 
Constituição da República Federativa do Brasil, 
tendo duração por prazo indeterminado e seus 
filiados ou integrantes não respondem solidária 
ou subsidiariamente pelas obrigações sociais.
Parágrafo único. Fundada em 12 de fevereiro 
de 1958, a entidade foi reconhecida pela Carta 
Sindical expedida em 29 de julho de 1958.
Art. 2º. A Findes, cuja base territorial abran-
ge os limites geográficos do Estado do Espírito 
Santo, tem por objetivo:
I – amparar e defender os interesses gerais das 
categorias econômicas que congrega e repre-

sentar essas categorias perante os poderes pú-
blicos federais, estaduais e municipais, colabo-
rando com os mesmos no estudo e solução de 
todos os assuntos que, direta ou indiretamente, 
possam, de qualquer forma, fomentar a coesão, 
o fortalecimento e a expansão da economia lo-
cal e nacional; 
II – pleitear e adotar medidas úteis aos interes-
ses dos sindicatos filiados, constituindo-se de-
fensora e cooperadora ativa e vigilante de tudo 
quanto possa concorrer para o desenvolvimento 
e prosperidade da classe que representa;
III – estudar e procurar soluções para as ques-
tões e os problemas relativos à indústria;
IV – promover, de acordo com as possibilidades 
da indústria, a adoção de regras e normas que 
visem a beneficiar e aperfeiçoar os sistemas de 
fabricação, os processos tecnológicos e os méto-
dos comerciais;
V – promover, sempre que solicitada pelos sin-
dicatos filiados, a solução, por meios concilia-
tórios, dos dissídios ou litígios concernentes às 
atividades por eles representadas, ou de que 
participem, assim como mediador em juízo ar-
bitral, podendo constituir grupos ou comissões 
especialmente destinados a esses fins;
VI – prestar assistência e apoio aos sindicatos 
filiados, em consonância com os interesses ge-
rais da classe;
VII – administrar e dirigir, nos termos dos res-
pectivos atos normativos, os Departamentos 
Regionais do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial – Senai-ES, do Serviço Social 
da Indústria – Sesi-ES, o Instituto Euvaldo 
Lodi – IEL-ES, o Instituto de Desenvolvimen-
to Educacional e Industrial do Espírito Santo 
– Ideies e outros vinculados à entidade, promo-
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vendo o bem-estar físico, moral e cultural dos 
seus empregados; 
VIII – defender a livre empresa e seus postula-
dos, dentro da norma constitucional, no sentido 
de que a ordem econômica fundada na valori-
zação do trabalho humano e na livre iniciativa 
tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social; 
IX – valer-se de todas as prerrogativas estabe-
lecidas em lei para consecução de suas finali-
dades.
Art. 3º. Dentre as prerrogativas da Findes des-
tacam-se as seguintes:
I – representar perante as autoridades adminis-
trativas e judiciárias, assim como na órbita par-
ticular, os interesses das categorias econômicas 
da indústria e os dos sindicatos filiados;
II – eleger ou designar os representantes da in-
dústria nos órgãos e entidades de jurisdição na-
cional, estadual, regional e municipal;
III – colaborar, como órgão técnico e consul-
tivo, no estudo e solução dos problemas que se 
relacionem com a economia e a indústria do Es-
tado do Espírito Santo;
IV – estabelecer contribuições para sindicatos 
filiados;
V – receber as contribuições fixadas pelo Con-
selho de Representantes, bem como as cotas 
que lhe corresponderem na partilha da contri-
buição sindical, assim como os recursos oriun-
dos do Serviço Nacional de Aprendizagem In-
dustrial - Senai e do Serviço Social da Indústria 
– Sesi, nos termos dos respectivos regimentos e 
regulamentos, na condição de administradora 
dessas entidades; 
VI – fixar os objetivos e traçar as diretrizes que 

convenham à indústria estadual, definindo os 
seus reais interesses e a linha de sua conduta;
VII – colaborar na regularização da vida asso-
ciativa dos sindicatos filiados, sugerindo as me-
didas e providências que se fizerem necessárias 
para seu melhor funcionamento; 
VIII – representar as indústrias não organiza-
das em sindicatos.
Art. 4º. O Sistema Findes é integrado pelas 
entidades a ele direta ou indiretamente vincu-
ladas. 
Art. 5º. São deveres da Findes, além das obri-
gações inerentes aos seus objetivos e de outras 
que a lei venha a prescrever:
I – estimular a solidariedade das classes produ-
toras;
II – assistir e orientar técnica e juridicamente 
os sindicatos filiados, visando à unidade e pro-
teção da indústria em geral;
III – propugnar pela maior harmonia, quanto 
aos interesses comuns, no âmbito da classe;
IV – não permitir a ocupação de cargos eletivos 
na Findes cumulativamente com empregos re-
munerados no âmbito do Sistema Findes;
V – não ceder nenhuma das dependências de 
sua sede, ou parte delas, a entidade político-
-partidária de qualquer natureza;
VI – manter e respeitar a absoluta gratuidade 
no exercício de qualquer cargo eletivo, no plano 
institucional;
VII – emitir declaração de enquadramento sin-
dical, sempre que solicitado.
Art. 6º. A Findes não se filiará a organizações 
internacionais, filiando-se, na forma da lei, ao 
órgão confederativo da indústria.
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CAPÍTULO II 
Da Filiação, Direitos e Deveres 
dos Sindicatos Filiados e dos seus 
Conselheiros Representantes

Art. 7º. Poderão fazer parte da Findes os sindi-
catos de indústria sediados no Estado do Espí-
rito Santo, preenchendo os seguintes requisitos:
I – representar no mínimo 25% (vinte e cinco 
por cento) das empresas do setor no Estado, ou 
no mínimo 50 (cinquenta) empresas do mesmo 
setor industrial no Estado;
II – ter condições de contribuir mensalmente 
para a Findes com a importância a ser fixada 
anualmente, no mês de novembro, pelo Conse-
lho de Representantes; 
III – ter registro de sua Carta Sindical no Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, com indica-
ção da base territorial; 
IV – substituir, no Conselho de Representantes 
da Findes, seus representantes que não toma-
rem posse no prazo previsto neste Estatuto, por 
outros que venham a ser escolhidos em assem-
bleia-geral do sindicato, convocada para esse 
fim;
V – reconhecer que a Findes é a 1ª instância de 
conciliação intra e/ou intersindicatos; 
VI – encaminhar à Findes, sempre que solicita-
do, a relação de suas associadas.
Art. 8º. A filiação à Findes será deliberada 
pelo Conselho de Representantes, a pedido de 
sindicato de indústria, com prévio parecer da 
Diretoria Executiva.
§ 1ª O sindicato de indústria que pretender se 

filiar à Findes deverá apresentar prova de que 
atende aos requisitos constantes do artigo 7º 
deste Estatuto.
§ 2º A Diretoria Executiva designará, dentre 
seus membros, um relator, que analisará a do-
cumentação encaminhada pelo sindicato inte-
ressado, procedendo às diligências necessárias 
para apresentação do relatório para delibera-
ção.
§ 3º Indeferido o pedido de filiação pelo Con-
selho de Representantes, poderá o sindicato 
interessado requerer nova apreciação, após 02 
(dois) meses, desde que atendidas as exigências 
anteriores.
Art. 9º. A Diretoria Executiva deverá solici-
tar, até 30 de abril de cada ano, informações 
aos sindicatos filiados, com prazo de 30 (trinta) 
dias para atendimento, visando a elaborar um 
relatório sobre a situação de regularidade dos 
mesmos.
§ 1º Registrada irregularidade no relatório, será 
concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para o 
sindicato promover sua regularização, contados 
da data da comunicação ao referido sindicato.
§ 2º Havendo regularização no prazo, a Dire-
toria Executiva dará o assunto por encerrado. 
Em caso contrário, comunicará o fato ao referi-
do Conselho, para abertura do processo de des-
filiação, no qual será garantido amplo direito 
de defesa ao sindicato filiado.
§ 3º Na vigência do mesmo mandato da Dire-
toria do sindicato será admitida uma, e apenas 
uma, regularização perante a Findes, nos ter-
mos previstos neste artigo. 
Art. 10. Qualquer conselheiro representante 
poderá requerer à Diretoria Executiva a veri-
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ficação do cumprimento das condições de filia-
ção e dos deveres do sindicato filiado.
§ 1º A Diretoria Executiva designará, dentre 
seus membros, um relator que, no prazo de 30 
(trinta) dias, analisará o requerimento, proce-
dendo às diligências necessárias para apresen-
tação de parecer.
§ 2º Constatadas irregularidades, a Diretoria 
Executiva deverá notificar o sindicato, conce-
dendo-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para re-
gularização, a partir da data do recebimento da 
notificação. 
§ 3º Havendo regularização no prazo, a Dire-
toria Executiva comunicará o ocorrido ao con-
selheiro requerente. 
Art. 11. Em caso de permanência da irregula-
ridade, esgotado o prazo concedido, a Diretoria 
Executiva comunicará o fato ao Conselho de 
Representantes, que deliberará pela abertura, 
ou não, de processo de desfiliação, no qual será 
garantido amplo direito de defesa ao sindicato 
filiado.
Art. 12. O registro do sindicato filiado será 
devidamente assentado em livro próprio da 
Findes, com todos os dados necessários à sua 
identificação.
Art. 13. Constituem direitos do sindicato filia-
do:
I – participar das reuniões do Conselho de Re-
presentantes, discutindo e votando os assuntos 
tratados, por meio de seu conselheiro represen-
tante;
II – propor à Diretoria Executiva quaisquer 
questões de interesse social e sugerir medidas 
que entender convenientes;
III – solicitar a atuação da Findes nos casos de 

interesse coletivo das atividades que representa;
IV – requerer justificadamente, com número 
mínimo de 1/5 (um quinto) das entidades filia-
das, a convocação do Conselho de Represen-
tantes;
V – fazer uso dos serviços oferecidos pelo Siste-
ma Findes. 
Art. 14. Constituem direitos dos conselheiros 
representantes dos sindicatos filiados:
I – votarem e serem votados titulares e suplentes 
para quaisquer cargos eletivos ou de represen-
tação, desde que satisfaçam os requisitos para 
investidura;
II – proporem medidas convenientes aos inte-
resses da classe, da economia, da produção ou 
da vida associativa;
III – terem acesso a processos de quaisquer na-
turezas que sejam submetidos à aprovação do 
Conselho de Representantes até 05 (cinco) dias 
antes da votação.
§ 1º Não gozarão dos direitos previstos no inci-
so I deste artigo os conselheiros representantes 
dos sindicatos interestaduais e nacionais. 
§ 2º Não gozarão também dos direitos previs-
tos no inciso I deste artigo os conselheiros re-
presentantes dos sindicatos filiados à Findes há 
menos de 12 (doze) meses da data fixada para a 
realização da primeira votação convocada para 
as eleições da Presidência.
Art. 15. São deveres dos sindicatos filiados:
I – cumprir o presente Estatuto, bem como as 
deliberações do Conselho de Representantes;
II – pagar regularmente as contribuições fixa-
das pelo Conselho de Representantes;
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III – respeitar a Constituição Federal e as leis 
dela emanadas;
IV – concorrer, de um modo geral, para o aten-
dimento dos fins sociais do Sistema Findes;
V – seguir, no plano estadual, a orientação da 
Findes, e no plano nacional, a orientação da 
CNI;
VI – enviar à Secretaria da Findes, no prazo de 
60 (sessenta) dias após a realização da eleição 
do sindicato, a sua respectiva ata, devidamente 
assinada pelos eleitos. 
Art. 16. São deveres do conselheiro represen-
tante do sindicato filiado:
I – desempenhar com exatidão os cargos para 
os quais foi eleito na Findes ou nos quais tenha 
sido investido;
II – prestigiar o Sistema Findes, por todos os 
meios ao seu alcance, e proteger o espírito asso-
ciativo entre os elementos da categoria econô-
mica que representa;
III – comparecer às reuniões do Conselho de 
Representantes e às dos órgãos que eventual-
mente integrar. 
Art. 17. A representação dos sindicatos filiados 
no Conselho de Representantes da Findes dar-
-se-á por meio de 02 (dois) conselheiros repre-
sentantes titulares e de 02 (dois) suplentes, elei-
tos com os demais diretores do seu respectivo 
sindicato.
§ 1º Os conselheiros representantes, titulares 
e suplentes, após convocados por comunica-
ção, com comprovante de recebimento, terão 
o prazo correspondente a 03 (três) reuniões 
consecutivas, a contar do recebimento, para 
comparecerem perante o Conselho onde serão 
empossados, firmando perante o Conselho de 

Representantes o compromisso de, bem e fiel-
mente, desempenhar seus mandatos.
§ 2º Não havendo atendimento do prazo esta-
belecido no parágrafo anterior, sem justificati-
va, a Findes solicitará ao sindicato que substitua 
o Conselheiro Representante (artigo 7º, inciso 
IV).

CAPÍTULO III 
Da Administração e 
Representação

Art. 18. A Findes é constituída dos seguintes 
órgãos institucionais:
I – Conselho de Representantes;
II – Diretoria Plenária;
III – Diretoria Executiva;
IV – Conselho Fiscal.  
Parágrafo único. Os mandatos da Diretoria 
Plenária e do Conselho Fiscal, com duração de 
03 (três) anos, renovam-se no mínimo por 1/3 
(um terço) dos seus componentes em cada pe-
ríodo.
Art. 19. Integram a Findes, como órgãos con-
sultivos e de assessoramento:
I – Conselho de Presidentes Eméritos;
II – Diretorias Regionais;
III – Conselhos Temáticos de Assessoria Téc-
nica (Consats);
IV – Câmaras Setoriais Industriais.
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SEÇÃO I 
Do Conselho de Representantes

Art. 20. O Conselho de Representantes é o ór-
gão máximo da Findes e se compõe de 02 (dois) 
conselheiros representantes de cada sindicato 
filiado, eleitos, com seus respectivos suplentes, 
ou indicados para um mandato com duração 
idêntica ao da Diretoria do seu respectivo sin-
dicato.
§ 1º O Conselho de Representantes examinará 
as credenciais dos conselheiros representantes 
eleitos pelos sindicatos filiados, com observân-
cia aos requisitos legais e estatutários para a in-
vestidura, dentre os quais se inclui o de ser sócio 
ou acionista com poder de gestão, membro do 
Conselho de Administração ou administrador 
de uma indústria, com delegação expressa da 
mesma. 
§ 2º Também poderão ser conselheiros repre-
sentantes, desde que eleitos, ex-dirigentes de 
sindicatos filiados.
Art. 21. Compete ao Conselho de Represen-
tantes:
I – aprovar planos e programas de trabalho 
para a Findes e diretrizes para cada entidade 
do Sistema Findes;
II – votar a proposta anual do orçamento da 
Findes;
III – apreciar e deliberar sobre as contas de 
cada exercício financeiro apresentadas pela 
Diretoria Executiva, com parecer do Conselho 
Fiscal;
IV – aprovar o relatório das atividades de cada 
exercício da Findes;

V – empossar o presidente eleito, eleger e em-
possar os demais membros da Diretoria Ple-
nária, os membros do Conselho Fiscal e os 
delegados representantes da entidade junto à 
Confederação Nacional da Indústria - CNI; 
VI – aplicar penalidades aos membros das Dire-
torias, do Conselho Fiscal, aos conselheiros re-
presentantes da entidade junto à Confederação 
Nacional da Indústria e aos próprios membros, 
conforme a gravidade das faltas cometidas; 
VII – contribuir com o poder público, autar-
quias, fundações, estatais, paraestatais e orga-
nizações não governamentais, em atividades 
que envolvam interesses da indústria;
VIII – deliberar a respeito das propostas da 
Diretoria Executiva relativas à estruturação dos 
serviços e de investimentos da Findes; 
IX – admitir ou recusar a filiação dos sindi-
catos das categorias econômicas da indústria, 
bem como aprovar ou não desfiliações;
X – discutir e votar as proposições apresentadas 
pelos seus membros;
XI – requisitar informações aos órgãos e enti-
dades do Sistema Findes, bem como aos sindi-
catos filiados; 
XII – deliberar sobre a alienação de imóveis de 
propriedade da Findes;
XIII – fixar as contribuições dos sindicatos fi-
liados;
XIV – votar o Estatuto, reformá-lo ou alterá-
-lo, no todo ou em parte, com observância dos 
artigos 67 e seguintes; 
XV – atribuir encargos e tarefas específicas aos 
seus membros, individualmente ou por grupo;
XVI – escolher, indicar, substituir e solicitar 
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substituição dos representantes da indústria nos 
órgãos colegiados e de representação oficial; 
XVII – suspender, no caso de grave violação 
estatutária, de discórdias internas que pertur-
bem o livre exercício das atividades associati-
vas, ou de fortes indícios de dilapidação ou de 
malversação do patrimônio social, o funciona-
mento das Diretorias, do Conselho Fiscal ou de 
ambos, designando uma Comissão Interven-
tora composta por 3 (três) membros, represen-
tantes de sindicatos diferentes no Conselho de 
Representantes, para substituí-los, até pronun-
ciamento final do Conselho; 
XVIII – elaborar e aprovar o seu regimento in-
terno, apreciar e aprovar o Regulamento Elei-
toral da Findes;  
XIX – eleger a Comissão Eleitoral prevista nes-
te Estatuto;
XX – decidir a forma como a Findes externará 
seu voto nas eleições da Confederação Nacional 
da Indústria;
XXI – decidir  soberanamente sobre tudo 
quanto possa interessar à Findes;
XXII – exercer todas as demais atribuições 
previstas neste Estatuto e na legislação vigente;
XXIII – conceder aos ex-presidentes o título de 
presidente emérito;
XXIV – dissolver a Findes, com obediência ao 
disposto no artigo 90;
XXV – resolver os casos omissos.
§ 1º A suspensão mencionada no inciso XVII 
deste artigo somente poderá ser objeto de deli-
beração em reunião extraordinária, mediante 
proposta de no mínimo 1/3 (um terço) dos sin-
dicatos filiados. 

§ 2º A reunião prevista no parágrafo anterior 
somente poderá ser instalada com a presença 
mínima de 2/3 (dois terços) dos sindicatos filia-
dos e as deliberações somente poderão ser apro-
vadas pelo voto de 2/3 (dois terços) dos presen-
tes.
Art. 22. Diante da renúncia, impedimento, 
suspensão, perda de poderes ou falecimento de 
qualquer membro do Conselho de Represen-
tantes, será convocado suplente da respectiva 
representação, que exercerá o mandato pelo 
prazo restante, se a vaga for definitiva.
Parágrafo único. O suplente substituirá 
eventualmente o titular, na ausência do mesmo, 
mediante convocação ou por simples presença 
nas reuniões. 
Art. 23. O Conselho de Representantes se reu-
nirá ordinária e extraordinariamente, na forma 
que se segue:
I – ordinariamente, todos os anos, de fevereiro 
até 30 de abril, para deliberar sobre o relatório 
e contas da gestão financeira do ano anterior; 
no período de junho até 30 de novembro, para 
deliberar sobre as retificações que se fizerem 
necessárias ao orçamento em curso e sobre o 
orçamento de receita, despesa e investimento 
do exercício seguinte; trienalmente, nas datas 
previstas no Regulamento Eleitoral, para eleger 
o presidente, Diretoria Plenária, Conselho Fis-
cal e os delegados representantes junto à Con-
federação Nacional da Indústria – CNI; e na 
data inicial de cada período administrativo da 
Findes, para dar posse ao presidente, Diretoria 
Plenária, Conselho Fiscal e aos delegados re-
presentantes junto à Confederação Nacional da 
Indústria; 
II - extraordinariamente, sempre que convoca-
do pelo presidente ou pela maioria absoluta da 
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Diretoria Plenária ou por 1/5 (um quinto) dos 
sindicatos filiados, para exame dos assuntos da 
convocação. 
§ 1º A convocação deverá ser feita com ante-
cedência mínima de 5 (cinco) e máxima de 20 
(vinte) dias úteis, e os suplentes poderão ser con-
vidados por determinação do presidente.
§ 2º A convocação deverá ser feita por meio de 
carta ou de outros meios de comunicação escri-
ta ou, ainda, da utilização de sistema de trans-
missão de dados e imagens, e-mail ou outros 
similares, aos conselheiros representantes titu-
lares e aos suplentes dos sindicatos filiados e pu-
blicado edital em jornal de grande circulação.
§ 3º Em primeira convocação, o plenário será 
considerado instalado se estiver presente a 
maioria simples dos sindicatos filiados; em se-
gunda convocação, meia hora depois, funcio-
nará com a presença de qualquer número de 
sindicatos presentes. 
§ 4º Será considerado presente o sindicato que 
se fizer representar, pelo menos por 1 (um) de 
seus conselheiros representantes, titulares ou 
suplentes, observado o disposto no parágrafo 
único do artigo 25.
§ 5º O orçamento e a eventual retificação orça-
mentária serão publicados, em resumo, no Di-
ário Oficial do Estado ou em jornal de grande 
circulação. 
Art. 24. O Conselho de Representantes será 
presidido pelo presidente da Findes, assistido 
pelo 1º vice-presidente, pelo 1º diretor adminis-
trativo e pelo 1º diretor financeiro ou seus subs-
titutos estatutários que estiverem presentes ou, 
na falta destes, por conselheiros representantes 
de sindicatos convidados para integrarem a 
mesa. 

§ 1º As reuniões do Conselho de Representan-
tes, no âmbito do processo eleitoral, serão presi-
didas pelo presidente da Comissão Eleitoral ou 
seu substituto previsto no Regulamento Eleito-
ral e secretariadas por qualquer um dos demais 
membros da Comissão Eleitoral, por indicação 
do presidente da mesma. 
§ 2º As reuniões do Conselho de Representan-
tes serão secretariadas pelo 1º diretor adminis-
trativo ou seu substituto estatutário e apoiadas 
por executivos e assessores convocados pelo 
presidente da Findes.
§ 3º Os membros do Conselho de Represen-
tantes, desde que convocados ou convidados, 
no exercício da representação, residentes fora 
da Região Metropolitana, receberão o reem-
bolso das despesas de transporte, hospedagem 
e alimentação a cada reunião comparecida, 
mediante resolução do Conselho de Represen-
tantes. 
Art. 25. As deliberações, em qualquer caso, 
serão tomadas por maioria de sufrágios, em 
votação aberta, cabendo um voto a cada re-
presentação sindical, exercido pelo conselheiro 
representante, observada a ordem de indicação 
do sindicato, considerando-se, todavia, impedi-
do de votar aquele que fizer parte da Direto-
ria Executiva ou do Conselho Fiscal da Findes, 
quando em julgamento de atos de sua respon-
sabilidade.
Parágrafo único. Em caso de empate nas 
votações, o presidente ou seu substituto legal 
proferirá voto pessoal de qualidade, definindo 
o resultado, salvo quando se tratar de matéria 
eleitoral, ocasião em que deverá ser observado 
o previsto no Regulamento Eleitoral.
Art. 26. Após aprovadas pelo Conselho, as atas 
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das reuniões serão arquivadas, com assinaturas 
dos membros componentes da mesa menciona-
dos no artigo 24 e de quem a redigiu. 
Parágrafo único. As atas, antes da apro-
vação do plenário, serão remetidas aos conse-
lheiros representantes dos sindicatos para as 
observações que, por escrito ou verbalmente, 
desejarem fazer, suscetíveis de eventuais retifi-
cações, a juízo do presidente, facultado recurso 
para o Conselho de Representantes, se o repre-
sentante do sindicato não se conformar com a 
decisão presidencial.

SEÇÃO II 
Da Diretoria Plenária

Art. 27. A Diretoria Plenária da Findes se 
compõe de 38 (trinta e oito) diretores para os 
seguintes cargos:
I – presidente;
II – 1º vice-presidente;
III – nove vice-presidentes;
IV – 1º diretor administrativo;
V – 2º diretor administrativo;
VI – 3º diretor administrativo;
VII – 1º diretor financeiro;
VIII – 2º diretor financeiro;
IX – 3º diretor financeiro;
X – 21 diretores. 
§ 1º A Diretoria Plenária será eleita trienal-
mente pelo Conselho de Representantes, dentre 
os conselheiros representantes de sindicatos, ti-

tulares e suplentes; dentre os diretores de sin-
dicato patronal filiado à Findes e que estejam 
no exercício do mandato por mais de 02 (dois) 
anos; dentre os ex-diretores de sindicato patro-
nal filiado, ex-diretores da Findes e ex-membros 
do Conselho Fiscal e do Conselho de Represen-
tantes que tenham cumprido integralmente os 
seus mandatos, dos órgãos consultivos e de as-
sessoramento da Findes.
§ 2º Não poderá haver mais de 02 (dois) mem-
bros do mesmo sindicato na Diretoria Plenária.
Art. 28. É vedada a eleição ao cargo de pre-
sidente da Findes para mais de dois mandatos 
consecutivos, proibida a prorrogação, salvo si-
tuação intransponível, assim reconhecida por 
2/3 (dois terços) do Conselho, limitada a 06 
(seis) meses. 
Parágrafo único. Ultrapassados 06 (seis) me-
ses sem que a situação se resolva, será convoca-
da nova eleição.
Art. 29. Os membros da Diretoria Plenária 
deverão possuir cidadania brasileira ou serem 
naturalizados.
Art. 30. No caso de vacância ou impedimento 
em cargo da Diretoria Executiva, decorrente 
de renúncia, doença, destituição, falecimento, 
licença ou perda da qualidade de industrial ou 
de administrador de indústria, assumirá o dire-
tor convocado na ordem de menção da chapa 
eleita. 
Art. 31. Compete à Diretoria Plenária:
I – cumprir o presente Estatuto;
II – acompanhar a gestão da Diretoria Execu-
tiva;
III – fixar a orientação geral das atividades e as 
diretrizes estratégicas da Findes, definir e emi-
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tir expectativas de resultados para a gestão; 
IV – apresentar propostas de ações de interesse 
da indústria, a serem submetidas à deliberação 
do Conselho de Representantes; 
V – apreciar os atos de administração patrimo-
nial praticados pela Diretoria Executiva;
VI – manifestar-se sobre o relatório anual de 
atividades e a prestação de contas de cada exer-
cício da Findes apresentados pela Diretoria 
Executiva; 
VII - manifestar-se sobre o Plano de Trabalho 
e o Orçamento do ano seguinte das entidades 
do Sistema Findes, apresentados pela Diretoria 
Executiva.
Art. 32. A Diretoria Plenária reunir-se-á, sem-
pre que necessário, por convocação do presi-
dente ou, pelo menos, 02 (duas) vezes por ano.
§ 1º As decisões da Diretoria Plenária serão 
tomadas por maioria simples de votos, com a 
presença de qualquer número de seus membros, 
em votação aberta.
§ 2º O presidente votará obrigatoriamente nas 
reuniões da Diretoria Plenária, exercendo, em 
caso de empate, o voto de qualidade.
Art. 33. Aos 21 (vinte e um) diretores a que 
alude o artigo 27, inciso X, compete executar as 
atividades delegadas pelo presidente, mediante 
atos administrativos próprios.

SEÇÃO III 
Da Diretoria Executiva

Art. 34. A Diretoria Executiva da Findes com-
por-se-á pelos seguintes membros da Diretoria 
Plenária:
I – presidente;
II – 1º vice-presidente;
III – 1º diretor administrativo;
IV – 1 º diretor financeiro.
§ 1º Poderão ser convidados para as reuniões 
da Diretoria Executiva os vice-presidentes e di-
retores, assim como outras pessoas considera-
das relevantes para a reunião.
§ 2º Não poderá haver mais do que 01 (um) 
membro do mesmo sindicato na Diretoria Exe-
cutiva.
Art. 35. Compete à Diretoria Executiva:
I – cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto;
II – administrar a Findes e, com relação ao 
Sistema Findes, formular políticas de gestão de 
recursos humanos, serviços internos, técnicos, 
administrativos e financeiros e controlar seus 
resultados.
III – dar execução às deliberações do Conselho 
de Representantes;
IV – submeter ao Conselho de Representantes 
os pedidos de filiação de sindicatos de indús-
trias sediados em qualquer ponto do Estado, 
emitindo parecer;
V – apresentar ao Conselho de Representantes 
os orçamentos de receita e despesa do Sistema 
Findes, bem como de aplicação de capital;
VI – propor ao Conselho de Representantes a 
alienação de bens patrimoniais, de qualquer na-
tureza, de propriedade da Findes, assim como 
exercer controle sobre a gestão patrimonial das 
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demais entidades do Sistema Findes;
VII – abrir contas nos estabelecimentos de cré-
dito, com observância das exigências estatutá-
rias;
VIII – praticar atos de administração patri-
monial, inclusive autorizar a baixa ou venda 
de material inservível, bem como o aluguel de 
imóveis ou equipamentos desnecessários aos 
serviços da Findes; 
IX – autorizar, desde que previstas no orçamen-
to da Findes, as despesas variáveis, ou delegar 
competência para esse fim, quando necessário, 
ao presidente ou ao 1º diretor financeiro;
X – definir os procedimentos para execução 
dos serviços do Sistema Findes;
XI – deliberar, em situação de emergência, ad 
referendum do Conselho de Representantes, sobre 
medidas ou providências de competência deste 
último, que não possam, sem grave dano para 
os interesses da entidade, aguardar a reunião 
daquele órgão; 
XII – apresentar o relatório anual de atividades 
e a prestação de contas de cada exercício das 
entidades do Sistema Findes ao Conselho de 
Representantes, até 30 de abril do ano seguinte; 
XIII – elaborar proposta de Plano de Trabalho 
e de Orçamento para o ano seguinte, até 30 de 
novembro de cada ano; 
XIV – aprovar as normas corporativas do Sis-
tema Findes;
XV – em caso de vacância, designar entre os 
eleitos os diretores a que se referem os incisos III 
e IV do Art. 34.
Art. 36. A Diretoria Executiva reunir-se-á, no 
mínimo, uma vez por mês, por convocação do 

presidente ou da maioria de seus membros.
§ 1º As decisões da Diretoria Executiva serão 
tomadas por maioria de votos, com a presença 
também da maioria de seus membros, em vota-
ção aberta.
§ 2º O presidente votará obrigatoriamente nas 
reuniões da Diretoria Executiva, exercendo, em 
caso de empate, o voto de qualidade. 
Art. 37. A Diretoria Executiva se obriga, en-
cerrado o processo eleitoral, a apresentar aos 
eleitos e indicados para a nova Diretoria Exe-
cutiva todas as informações solicitadas sobre as 
atividades das entidades do Sistema Findes, as 
demonstrações contábeis e um relatório atuali-
zado de gestão, demonstrando as origens e as 
aplicações dos recursos, devendo ainda fornecer 
espaço adequado na sede da Findes, pessoal ha-
bilitado e materiais para os trabalhos de transi-
ção das diretorias.
Art. 38. A Diretoria Executiva empossada, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a pos-
se, fica obrigada a contratar auditoria de gestão 
e contábil externa, diversa da contratada pela 
administração anterior, para exame da exati-
dão dos procedimentos administrativos e finan-
ceiros da Diretoria Executiva anterior. 
Art. 39. Compete ao presidente: 
I – presidir as reuniões das diretorias e do Con-
selho de Representantes, exceto as do processo 
eleitoral, orientando os debates, tomando os vo-
tos, proclamando os resultados e decidindo as 
questões de ordem; 
II – designar relatores, comissões e grupos de 
trabalho para qualquer assunto de alçada do 
plenário ou das diretorias;
III – determinar diligências e a audiência dos 
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órgãos técnicos e administrativos do Sistema 
Findes no preparo, exame e instrução dos pro-
cessos;
IV – assinar ou delegar a assinatura das corres-
pondências da Findes;
V – rubricar os livros da Findes ou atribuir tal 
encargo a outro diretor;
VI – assinar ou delegar a assinatura dos che-
ques e recibos ou quaisquer outros documentos 
referentes às despesas da entidade em conjunto 
com o diretor financeiro;
VII – convocar reuniões das diretorias e do 
Conselho de Representantes, assinando as atas 
respectivas com os membros da mesa mencio-
nados no artigo 24; 
VIII – representar a Federação, em juízo ou 
fora dele e perante os poderes públicos, poden-
do, para esse fim, constituir procuradores e pre-
postos, ou se fazer substituir por qualquer vice-
-presidente ou diretor; 
IX – zelar pelo cumprimento das resoluções do 
Conselho de Representantes e dos atos das di-
retorias; 
X – designar os titulares de cargos ou funções 
de confiança no quadro do Sistema Findes, 
observados os respectivos regulamentos e regi-
mentos;
XI – encaminhar ao Conselho de Represen-
tantes o relatório da gestão administrativa e do 
exercício financeiro, após aprovação do Conse-
lho Fiscal;
XII – praticar atos de gestão, que se apresentem 
necessários, ad referendum da Diretoria Executiva 
e do Conselho de Representantes, quando, sem 
grave dano para os interesses do Sistema Fin-
des, não se possa aguardar suas reuniões;

XIII – a seu critério, delegar a vice-presidentes 
e diretores funções inerentes a seu cargo junto 
ao Sistema Findes;
XIV – outorgar o título honorífico de vice-pre-
sidente institucional, em caráter temporário, 
limitado ao prazo de vigência do mandato da 
Diretoria, aos diretores regionais da Findes;
XV – escolher, entre os vice-presidentes, o subs-
tituto do 1º vice-presidente, conforme se trate 
de vaga, licença ou impedimento temporário;
XVI – o presidente da Findes poderá convidar 
os presidentes eméritos para opinarem sobre 
assuntos específicos, considerados de alta rele-
vância para a indústria;
XVII – os agraciados com o título de presiden-
tes eméritos e os ex-presidentes terão assento na 
mesa principal em reuniões ou solenidades da 
entidade.
Art. 40. O presidente, conforme se trate de 
vaga, licença ou impedimento temporário, será 
sucedido ou substituído pelo 1º vice-presidente. 
Parágrafo único. O substituto do 1º vice-pre-
sidente será escolhido pela Diretoria Plenária, 
dentre os vice-presidentes a que alude o art.  27, 
inciso III, somente quando houver a vacância 
do cargo.
Art. 41. O presidente da Federação poderá de-
signar dirigentes para assuntos específicos, por 
meio de portaria.
Art. 42. Compete ao 1º vice-presidente e de-
mais vice-presidentes, além das hipóteses de 
sucessão e substituição previstas no artigo an-
terior, exercerem os encargos que lhes forem 
atribuídos pelo presidente.
Art. 43. A vacância do cargo de presidente, 
desde que ocorrida antes da posse e até 180 
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(cento e oitenta) dias após a posse, implicará a 
convocação de novas eleições.
Parágrafo único. Ocorrendo a vacância após o 
prazo acima previsto, aplica-se a regra constan-
te do artigo 40.
Art. 44. Compete ao 1º diretor administrativo:
I – supervisionar e fiscalizar os serviços de se-
cretaria da Findes;
II – assinar a correspondência por delegação 
do presidente;
III – secretariar as reuniões do Conselho de 
Representantes e das diretorias;
IV – supervisionar, acompanhar e controlar 
a área administrativa da Findes, do IEL, do 
Ideies, do Cindes e do IRI e, com relação ao 
Sistema Findes, formular políticas de gestão de 
recursos humanos, serviços internos, técnicos, 
administrativos e controlar seus resultados.
Art. 45. Ao 2º diretor administrativo compete:
I – auxiliar o 1º diretor administrativo no exer-
cício de suas atribuições;
II – sucedê-lo ou substituí-lo nos casos de va-
cância, licença ou impedimentos.
Art. 46. Ao 3º diretor administrativo compete:
I – auxiliar o 1º diretor administrativo no exer-
cício de suas atribuições;
II – suceder ou substituir, no caso de vacância, 
licença ou impedimento, o 2º diretor adminis-
trativo.
Parágrafo único. Em caso de vacância, li-
cença ou impedimento do 3º diretor adminis-
trativo, seu substituto será escolhido pela Di-
retoria Executiva, dentre os demais diretores a 
que alude o artigo 27, inciso X.

Art. 47. Ao 1º diretor financeiro compete:
I – supervisionar, executar e controlar a área 
financeira da Findes, do IEL, do Ideies, do Cin-
des e do IRI e, com relação ao Sistema Findes, 
formular políticas de gestão financeira e contro-
lar seus resultados.
II – manter em ordem os serviços de tesouraria 
e a respectiva escrituração, de conformidade 
com a lei;
III – fazer depositar e aplicar nos estabeleci-
mentos bancários credenciados pela Diretoria 
Executiva os saldos de caixa que excederem os 
limites fixados pela mesma;
IV – apresentar, mensalmente, à Diretoria Exe-
cutiva, um balancete da situação econômico-
-financeira do Sistema Findes, subscrevendo as 
peças contábeis respectivas, inclusive as inte-
grantes do relatório anual;
V – desempenhar, na Diretoria Executiva, os 
encargos que por esta, ou pelo presidente, lhes 
forem atribuídos. 
Art. 48. Ao 2º diretor financeiro compete:
I – auxiliar o 1º diretor financeiro no exercício 
de suas atribuições;
II – sucedê-lo ou substituí-lo, no caso de vacân-
cia, licença ou impedimento.
Art. 49. Ao 3º diretor financeiro compete:
I – auxiliar o 1º diretor financeiro no exercício 
de suas atribuições;
II – suceder ou substituir, no caso de vacância, 
licença ou impedimento, o 2º diretor financeiro.
Parágrafo único. Em caso de vacância, li-
cença ou impedimento do 3º diretor financeiro, 
seu substituto será escolhido pela Diretoria Exe-
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cutiva, dentre os demais diretores a que alude o 
artigo 27, inciso X.
Art. 50. A aceitação do cargo de presidente, de 
1º vice-presidente, de 1º diretor administrativo 
ou de 1º diretor financeiro da Findes importará 
na obrigação de residir no Estado do Espírito 
Santo.

SEÇÃO IV 
Do Conselho Fiscal

Art. 51. O Conselho Fiscal é o órgão encarre-
gado de examinar e acompanhar o movimento 
econômico-financeiro da Findes.
Art. 52. O Conselho Fiscal, com mandato 
coincidente com o da Diretoria Plenária, com-
por-se-á de 3 (três) titulares, que serão eleitos 
junto com a Diretoria Plenária pelo Conselho 
de Representantes, proibida a eleição de 2 (dois) 
membros de um mesmo sindicato. 
Parágrafo único. Serão eleitos igualmente, 
na mesma oportunidade e nas mesmas condi-
ções, 3 (três) suplentes para sucederem e substi-
tuírem, nos casos de vacância, licenças ou im-
pedimentos, os membros titulares.
Art. 53. Incumbe ao Conselho Fiscal emitir 
parecer sobre as seguintes matérias:
I – relatório de atividades, balanços e contas da 
gestão financeira anual; e,
II – assuntos de natureza patrimonial ou contá-
bil de interesse da Findes.

SEÇÃO V 
Dos Órgãos Consultivos e de 
Assessoramento

Art. 54. O Conselho dos Presidentes Eméritos 
é instituído como órgão aconselhador da Presi-
dência e tem como missão o debate de assuntos 
pertinentes ao Sistema Findes que tenham re-
levância administrativa, financeira, econômica, 
estratégica ou política, capazes de influenciar 
na sua histórica trajetória ou no seu destino 
como entidade sindical. 
§ 1º O Conselho poderá ser convidado, a qual-
quer tempo, a critério do presidente; 
§ 2º O Conselho será composto pelos ex-presi-
dentes da Findes, desde que tenham cumprido 
o mandato, nos termos deste estatuto social;
§ 3º Os membros do Conselho serão denomi-
nados presidentes eméritos;
§ 4º Fica assegurado aos presidentes eméritos 
lugar de destaque nas reuniões do Conselho de 
Representantes da Findes e em solenidades do 
Sistema Findes. 
Art. 55. A Findes contará com Diretorias e/ou 
Núcleos Regionais e com um Conselho Temáti-
co de Desenvolvimento Regional, na forma que 
dispuser a Diretoria Executiva.
§ 1º As Diretorias e/ou Núcleos Regionais te-
rão seus vice-presidentes, diretores adjuntos e 
demais membros designados pelo presidente da 
Findes e organizarão, no âmbito de suas compe-
tências, Conselhos Regionais da Indústria, com 
anuência dos sindicatos setoriais, constituídos 
por empresários e lideranças da região, presidi-
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dos pelo respectivo vice-presidente institucional 
e funcionarão segundo diretrizes emanadas da 
Diretoria Executiva e aprovadas pelo Conselho 
de Representantes.
§ 2º O Conselho Temático de Desenvolvimen-
to Regional será composto pelo vice-presidente 
e/ ou diretor adjunto de cada Diretoria e/ou 
Núcleo Regional ou do respectivo Conselho.
Art. 56. A Findes contará com Conselhos Te-
máticos de Assessoria Técnica (Consats), nas 
áreas necessárias à consecução de seus objeti-
vos.
§ 1º Os Conselhos Temáticos de Assessoria 
Técnica terão seus presidentes designados pelo 
presidente da Findes e funcionarão segundo 
diretrizes emanadas da Diretoria Executiva e 
aprovadas pelo Conselho de Representantes.  
§ 2º O conjunto dos Conselhos Temáticos de 
Assessoria Técnica terá 1 (um) coordenador, de-
signado pelo presidente da Findes. 
Art. 57. A Findes contará com Câmaras Seto-
riais Industriais, constituídas por sindicatos fi-
liados dos arranjos produtivos economicamente 
mais significativos ou de grande potencial do 
Estado.
§ 1º As Câmaras Setoriais Industriais terão seus 
presidentes designados pelo presidente da Fin-
des e funcionarão segundo diretrizes emanadas 
dos sindicatos que as constituem e levadas ao 
conhecimento do Conselho de Representantes.  
§ 2º O conjunto das Câmaras Setoriais Indus-
triais poderá ter 1 (um) coordenador-geral, de-
signado pelo presidente da Findes.
                                          

CAPÍTULO IV 
Do Organograma Funcional

Art. 58. O Sistema Findes, para atingir os seus 
fins e desempenhar suas atribuições institucio-
nais, disporá de serviços administrativos, jurí-
dicos, técnicos, consultivos e executivos, estru-
turados em atos específicos. 

CAPÍTULO V 
Do Patrimônio

Art. 59. O patrimônio da Findes se constitui 
das seguintes fontes de receita:
I – contribuição sindical, arrecadada pela for-
ma e condições previstas em lei; 
II – contribuições dos sindicatos filiados;
III – cotas dos organismos privados de sua ju-
risdição efetiva, consoante a regulamentação 
respectiva;
IV – bens e valores;
V – aluguéis de imóveis e equipamentos; 
VI – juros, títulos e depósitos; 
VII – doações e legados;
VIII – rendas eventuais.
Art. 60. Os recursos da Findes serão deposi-
tados em estabelecimentos bancários aprovados 
pela Diretoria Executiva.
Art. 61. Os recursos da Findes destinam-se a 
cobrir despesas e investimentos regularmente 
autorizados.
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Art. 62. Os atos de má gestão ou gestão teme-
rária, ou que importem malversação ou dilapi-
dação do patrimônio associativo, além da san-
ção penal cabível, acarretarão a destituição dos 
administradores responsáveis e o ressarcimento 
civil pelos danos causados.

CAPÍTULO VI 
Das Eleições

Art. 63. As eleições da Diretoria Plenária, do 
Conselho Fiscal e dos delegados representantes 
da Findes junto à Confederação Nacional da 
Indústria - CNI realizar-se-ão trienalmente, no 
período máximo de 90 (noventa) dias e no mí-
nimo de 30 (trinta) que antecederem o término 
dos mandatos vigentes, em duas votações, em 
conformidade com o disposto no Regulamento 
Eleitoral. 
Art. 64. O processo eleitoral será conduzido 
por uma Comissão Eleitoral eleita pelo Conse-
lho de Representantes da Findes, com atribui-
ções e composição previstas no Regulamento 
Eleitoral.
Art. 65. A posse dos membros da Diretoria e 
do Conselho Fiscal se efetivará pela assinatura 
do respectivo termo, em reunião ordinária do 
Conselho de Representantes, na data do térmi-
no do mandato da administração anterior. 
Art. 66. O voto da Findes nas eleições da Con-
federação Nacional da Indústria – CNI será 
exercido segundo forma própria de externar o 
anseio do Conselho de Representantes, assim 
deliberado em reunião realizada no prazo de 
no máximo 60 (sessenta) dias e no mínimo 07 
(sete) dias antes da data da realização daquela 
eleição.

CAPÍTULO VII 
Da Reforma do Estatuto Social 
e do Regulamento Eleitoral

SEÇÃO I
Das Competências

Art. 67. O Estatuto da Findes e seu Regula-
mento Eleitoral, de elaboração privativa do 
Conselho de Representantes, poderão ser refor-
mados ou alterados, no todo ou em parte, pelo 
órgão referido, em no mínimo duas reuniões 
consecutivas, com interregno de, no máximo, 
trinta (30) dias entre as mesmas, especialmente 
convocadas para esse fim.
Art. 68. O ato de reforma ou alteração, para 
sua validade, deverá receber o voto de 2/3 (dois 
terços) dos sindicatos filiados, em dia com as 
suas obrigações perante a Findes, nas respecti-
vas reuniões. 
Parágrafo único. A iniciativa de reforma ca-
berá à Diretoria Executiva ou a um terço (1/3), 
no mínimo, dos conselheiros representantes de 
sindicatos filiados.
Art. 69. Não poderá ser objeto de deliberação 
qualquer reforma ou alteração estatutária no 
período compreendido entre 6 (seis) meses antes 
e 6 (seis) meses depois da posse das diretorias.
§ 1º Somente poderá ser proposta reforma ou 
alteração, qualquer que seja sua amplitude, 01 
(um) ano após a deliberação da anterior.
§ 2º São permitidos a qualquer tempo estudos 
visando à elaboração de propostas de reforma 
ou alteração do Estatuto.
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SEÇÃO II
Do Procedimento

Art. 70. Deverá ser eleito pelo Conselho de 
Representantes um Grupo de Trabalho com-
posto de 05 (cinco) industriais de pelo menos 03 
(três) segmentos diferentes e 02 (dois) advoga-
dos, para elaboração de um projeto de reforma 
do Estatuto Social e do Regulamento Eleitoral. 
Art. 71. O projeto do Grupo de Trabalho de-
verá ser encaminhado aos conselheiros repre-
sentantes com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 
antecedência da data da primeira reunião con-
vocada para análise e votação do projeto. 
Art. 72. Os sindicatos e os ex-presidentes da 
Findes terão 15 (quinze) dias para apresentarem 
suas emendas ao projeto do Grupo de Traba-
lho, que por sua vez, terá 15 (quinze) dias para 
analisar as emendas, incorporar ao projeto as 
que forem aceitas, buscar junto aos proponen-
tes a viabilidade de retirada das que não foram 
incorporadas e encaminhar ao presidente a 
segunda versão do projeto, já com as emendas 
incorporadas e o conjunto de emendas não in-
corporadas. 
Art. 73. O presidente deverá encaminhar a 
segunda versão do projeto para todos os conse-
lheiros representantes, junto com a convocação 
da primeira reunião de discussão e votação do 
projeto, com pelo menos 15 (quinze) dias de an-
tecedência. 
§ 1º Fica facultado ao presidente contatar os 
proponentes das emendas não incorporadas 
para solicitar a sua retirada, se entender conve-
niente ao processo.
§ 2º A retirada de emendas deverá ser feita por 

escrito junto à Secretaria da Findes pelo propo-
nente.
Art. 74. Não serão aceitas propostas de emen-
das verbais e nem após o encerramento do pra-
zo estabelecido para a entrega das mesmas. 
Art. 75. Na primeira reunião de votação have-
rá, inicialmente, a leitura das emendas não in-
corporadas, a apresentação das justificativas do 
Grupo de Trabalho para a não incorporação e 
o que está proposto no projeto. 
§ 1º As emendas não incorporadas serão dispo-
nibilizadas aos conselheiros com pelo menos 15 
(quinze) dias de antecedência da primeira reu-
nião de votação.
§ 2º Após a leitura e apresentação da justifica-
tiva pelo Grupo de Trabalho, as emendas não 
incorporadas, caso não sejam retiradas por seus 
autores até o momento da votação, serão vota-
das e, caso sejam aprovadas, serão incluídas no 
projeto.
Art. 76. Para a última reunião, o Grupo de 
Trabalho elaborará a versão final do projeto 
com a inclusão das emendas aprovadas nas reu-
niões anteriores e eventuais ajustes de redação. 
Art. 77. A versão final será encaminhada ao 
presidente, que a remeterá, com pelo menos 15 
(quinze) dias de antecedência da data da última 
reunião, aos conselheiros representantes, para 
aprovação do projeto de reforma do Estatuto 
Social e do Regulamento Eleitoral. 
Art. 78. Na última reunião não haverá mais 
votação de emendas e verificar-se-á tão-so-
mente a inclusão, na versão final do projeto, 
das emendas aprovadas na primeira reunião, 
seguindo-se a votação confirmatória do projeto.
Art. 79. Qualquer reforma estatutária só en-
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trará em vigor depois de aprovada pelo Con-
selho de Representantes, publicada no Diário 
Oficial do Estado com o registro no cartório 
competente.

CAPÍTULO VIII 
Das Penalidades

Art. 80. Os sindicatos e os seus conselheiros 
representantes estão sujeitos às penalidades de 
suspensão e desfiliação do quadro social. 
Art. 81. É da competência exclusiva do Con-
selho de Representantes, pelo voto de 2/3 (dois 
terços) de seus integrantes, a aplicação das pe-
nas previstas neste capítulo, garantido o amplo 
direito de defesa, assim como recurso para o 
mesmo órgão, especialmente convocado para 
esse fim.
Art. 82. O sindicato que deixar de pagar as 
contribuições devidas por mais de 06 (seis me-
ses), consecutivos ou não, terá suspensa a sua 
qualidade de filiado.
Parágrafo único. O pedido voluntário de 
desfiliação do sindicato da Findes não o exime 
da cobrança e do pagamento do seu débito até 
a data do pedido.
Art. 83. Poderá ser desfiliado, por meio de pro-
posição da Diretoria Executiva e aprovação de 
2/3 (dois terços) do Conselho de Representan-
tes, o sindicato que: 
I – suspenso por deixar de efetivar, durante 06 
(seis) meses, consecutivos ou não, o pagamento 
de suas contribuições, não regularizar esta pen-
dência no prazo de 3 (três) meses; 

II – desrespeitar os dispositivos estatutários, em 
especial os do artigo 7º; 
III – por decisão de suas assembleias-gerais, 
adotarem procedimentos ofensivos a seus pares 
ou à Findes.
§ 1º Havendo perda definitiva da investidura 
sindical ou dissolução regular na forma de seu 
Estatuto, o sindicato será automaticamente des-
filiado, independentemente de qualquer proce-
dimento.
§ 2º A aplicação de penalidades, sob pena de 
nulidade, deverá ser precedida de audiência dos 
representantes legais do interessado, que adu-
zirão por escrito sua defesa. O não compareci-
mento implicará julgamento à revelia.
Art. 84. Desde que se reabilitem plenamente, 
os sindicatos eliminados poderão voltar ao con-
vívio associativo, a juízo do Conselho de Re-
presentantes, mediante proposta aprovada por 
2/3 (dois terços) das entidades sindicais filiadas.
Art. 85. Os membros do Conselho de Repre-
sentantes, das diretorias ou do Conselho Fiscal 
estão sujeitos à penalidade de suspensão do 
quadro da Findes em caso de:
I – cometerem desacato ou falta grave contra os 
órgãos institucionais, a juízo de suas plenárias;
II – omissão na ocorrência de fatos motivado-
res de desfiliação de sindicato.
§ 1º A ausência do Conselheiro Representante 
a 04 (quatro) reuniões consecutivas ou 06 (seis) 
alternadas, sem justificativa, implicará automa-
ticamente a sua exclusão.
§ 2º Na hipótese acima, o sindicato providen-
ciará a indicação do conselheiro substituto.
Art. 86. Perderão seus cargos e/ou sua repre-
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sentação na Findes os membros do Conselho 
de Representantes, das diretorias, do Conselho 
Fiscal e, na CNI, os delegados representantes 
da Findes que: 
I – por violação deste Estatuto, reiteradas desa-
venças, ofensa moral a seus pares ou à Findes ou 
falta contra o patrimônio da entidade, se cons-
tituírem elementos nocivos ao meio associativo; 
II – aceitarem emprego nos quadros do Sistema 
Findes ou nos organismos privados sob sua di-
reção ou responsabilidade.
§ 1º Poderão perder seus cargos e/ou sua repre-
sentação na Findes, a critério do Conselho de 
Representantes, aqueles que perderem a condi-
ção de industrial ou administrador de indústria. 
§ 2º É da competência exclusiva do Conselho 
de Representantes, pelo voto de 2/3 (dois terços) 
de seus integrantes, a aplicação da pena previs-
ta neste artigo, garantido amplo direito de defe-
sa ao acusado e ao seu sindicato.
Art. 87. Os conselheiros representantes dos 
sindicatos filiados com mandato cassado com 
base no artigo 86 somente poderão integrar no-
vamente a representação de suas entidades ao 
se reabilitarem plenamente, a juízo do Conse-
lho de Representantes, pelo quorum do § 2º do 
mesmo artigo.

SEÇÃO I
Da Aplicação de Penalidades

Art. 88. Para a aplicação da penalidade de 
desfiliação de sindicato, de suspensão ou de 
eliminação de conselheiro do Conselho de Re-

presentantes, ou de diretor ou de conselheiro 
fiscal, a Diretoria Executiva, por iniciativa pró-
pria ou por solicitação de qualquer conselhei-
ro representante de sindicato no Conselho de 
Representantes, deliberará pela instauração de 
procedimento administrativo para apuração e 
apresentação de parecer. 
§ 1º Havendo solicitação por qualquer conse-
lheiro do Conselho de Representantes, a Dire-
toria Executiva deverá se reunir para deliberar 
sobre o assunto no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis. 
§ 2º Na hipótese de haver deliberação pela ins-
tauração de procedimento administrativo, na 
mesma ocasião será designada a data da reu-
nião para recebimento da defesa e produção de 
todas as provas, devendo a parte ser notificada 
com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antece-
dência da data da referida reunião. 
§ 3º A Secretaria da Findes deverá expedir, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias da deliberação 
da Diretoria Executiva, a notificação mencio-
nada no parágrafo anterior, que deverá ser 
entregue, com protocolo de recebimento, e no 
caso de recusa ou não localização, com entre-
ga via AR ou Cartório de Títulos e Documen-
tos, havendo sempre uma complementação por 
meio da transmissão de mensagem eletrônica, 
quando o destinatário houver informado à Fin-
des seu endereço eletrônico.
§ 4º A notificação será considerada recebida na 
data de assinatura ou rubrica do AR, por qual-
quer pessoa no endereço. 
§ 5º Concluída a instrução, a Diretoria Execu-
tiva elaborará parecer a ser encaminhado ao 
Conselho de Representantes que, observando o 
quorum de instalação de 2/3 (dois terços) dos 
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sindicatos filiados, deliberará por maioria sim-
ples.
Art. 89. O procedimento administrativo deve-
rá ser concluído no prazo máximo de 60 (ses-
senta) dias, contados a partir da expedição da 
notificação, podendo ser prorrogado por deli-
beração do presidente.
                                                                                                

CAPÍTULO IX 
Da Dissolução da Findes

Art. 90. A Findes somente poderá ser dissol-
vida por deliberação do Conselho de Repre-
sentantes, em reunião para esse fim convoca-
da, com quorum mínimo de 3/4 (três quartos) 
dos conselheiros representantes dos sindicatos e 
aprovação de, no mínimo, 3/4 (três quartos) dos 
presentes.
§ 1º Ocorrendo a dissolução, o seu patrimônio 
será leiloado até o limite necessário para o pa-
gamento das dívidas e a eventual sobra de ati-
vos será transferida, ou depositada em conta 
bancária de aplicação financeira, em nome da 
Confederação Nacional da Indústria - CNI, na 
qualidade de depositária.
§ 2º Havendo a criação de uma nova Federa-
ção da mesma categoria, na mesma base ter-
ritorial, detentora de personalidade sindical, a 
Confederação Nacional da Indústria – CNI de-
verá transferir esses ativos a essa nova entidade, 
acrescida de correção monetária e juros respec-
tivos no caso dos ativos financeiros.
§ 3º O prazo para a restituição prevista no pa-
rágrafo segundo será de 10 (dez) anos. Vencido 
esse prazo, a Confederação Nacional da Indús-

tria - CNI poderá incorporar esses ativos ao seu 
patrimônio.
                                                                                                

CAPÍTULO X
Das Disposições Gerais

Art. 91. Todos quantos forem incumbidos ou 
indicados para o exercício de atividades de 
qualquer natureza, no Estado ou fora dele, às 
expensas do Sistema Findes, ficam obrigados à 
prestação de contas e apresentação de relatório, 
até 30 (trinta) dias após o encerramento das ati-
vidades ou do regresso.
Art. 92. Fica vedada a contratação, direta ou 
indireta, em todas as entidades do Sistema Fin-
des, de pessoas naturais que sejam diretores e 
seus respectivos cônjuges, companheiros ou pa-
rentes até o 3º (terceiro) grau de parentesco de 
diretor, conselheiro fiscal e delegado represen-
tante da Findes junto à CNI, titulares e suplen-
tes, conforme artigos 1.591, 1.592, 1.595, caput e 
parágrafo primeiro do Código Civil Brasileiro, 
salvo mediante processo seletivo. 
Parágrafo único. A vedação se estende à 
contratação de pessoas jurídicas cujos adminis-
tradores se enquadrem no caput do artigo, salvo 
quanto aos contratos de estágio e aos decorren-
tes de procedimentos licitatórios, incluído o de 
dispensa e o de inexigibilidade.
Art. 93. Qualquer membro da Diretoria Ple-
nária ou da representação da Findes na Con-
federação Nacional da Indústria - CNI deverá 
se licenciar do cargo quando assumir qualquer 
cargo ou função nos governos federal, estadual 
ou em qualquer governo municipal no Estado 
do Espírito Santo. 
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§ 1º Encerrado o exercício do cargo ou da fun-
ção pública, poderá haver retorno ao exercício 
do mandato, até o seu término.
§ 2º Os cargos ou funções de exclusiva repre-
sentação governamental em conselhos e ou ór-
gãos, sem atribuições de natureza executiva, 
estão excluídos do alcance deste artigo.

Estatuto Social averbado no Cartório 
Sarlo – Registro Civil de Pessoas Jurí-
dicas da Comarca de Vitória – ES, sob 
o nº 65178 no Livro A-102, averbação nº 
28ª. Nova redação aprovada pelo Conse-
lho de Representantes da Federação das 
Indústrias do Estado do Espírito Santo 
– Findes na data de 24 de novembro de 
2016, tendo o ato constitutivo registrado 
no mesmo oficio sob o nº 8986 livro A-09, 
de 02 de janeiro de 2017.
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REGULAMENTO 
ELEITORAL
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CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º. As eleições para a Presidência, Dire-
toria Plenária e Conselho Fiscal da Federação 
das Indústrias do Estado do Espírito Santo – 
Findes, de seus delegados representantes junto 
à Confederação Nacional da Indústria – CNI 
e de seus representantes suplentes serão realiza-
das em conformidade com o disposto no Esta-
tuto da Entidade e neste Regulamento.
Art. 2º. As eleições de que trata o artigo 1º se-
rão realizadas em duas reuniões do Conselho 
de Representantes, convocadas especialmente 
para esse fim, na forma a seguir:
I – na primeira reunião, que se realizará com o 
quorum mínimo de 2/3 (dois terços) dos conse-
lheiros representantes em todas as convocações, 
serão votados somente os candidatos à Presi-
dência da Findes, considerado eleito na primei-
ra votação o candidato que obtiver 50% (cin-
quenta por cento) mais 1 (um) dos votos válidos, 
não computados os votos em branco e nulos;
II – na segunda reunião, que se realizará 30 
(trinta) dias após a primeira,  com o quorum de 
2/3 (dois terços) dos conselheiros representantes 
em 1ª (primeira) convocação, maioria absoluta 
em 2ª (segunda) convocação e 1/3 (um terço) em 
3ª (terceira) e última convocação, será votada 
a chapa completa para a Diretoria Plenária e 
Conselho Fiscal da Findes, delegados represen-
tantes junto à CNI e seus respectivos suplentes, 
encabeçada pelo candidato eleito à Presidência 
na primeira reunião, que será considerada elei-
ta se obtiver a maioria simples dos votos.
§ 1º No caso de nenhum dos candidatos à Pre-

sidência obtiver, na primeira votação, o número 
de votos mínimo conforme estabelece o inciso I 
deste artigo, será realizada, no mesmo dia, uma 
segunda votação, convocada para uma hora 
após a apuração dos votos, onde concorrerão os 
2 (dois) candidatos mais votados.
§ 2º ocorrendo na primeira reunião, em pri-
meira votação, empate entre 2 (dois) ou mais 
candidatos à Presidência, concorrerão na se-
gunda votação de que trata o parágrafo ante-
rior os candidatos mais idosos.
§ 3º se nenhum dos candidatos em segunda vo-
tação alcançar o coeficiente de 50% (cinquenta 
por cento) mais um dos votos válidos, será apli-
cado, subsidiariamente, o disposto no parágra-
fo único do artigo 10 deste Regulamento.
Art. 3º. Cada sindicato, por intermédio de seus 
conselheiros representantes junto ao Conselho 
de Representantes da Findes, terá direito a um 
voto nas eleições para preenchimento dos car-
gos eletivos que compõem a Presidência, Dire-
toria Plenária e Conselho Fiscal da Federação 
das Indústrias do Estado do Espírito Santo e de 
seus delegados representantes junto à Confede-
ração Nacional da Indústria.
§ 1º O sindicato filiado à Findes indicará por 
escrito, até 15 (quinze) dias antes da data fixada 
para a realização da primeira reunião convoca-
da para as eleições, um conselheiro eleitor titu-
lar e um conselheiro eleitor suplente, dentre os 
seus conselheiros representantes.
§ 2º O conselheiro eleitor suplente indicado so-
mente poderá exercer o voto de seu sindicato 
em razão da ausência do conselheiro eleitor ti-
tular.
Art. 4º. O voto será obrigatório e exercido se-
gundo forma própria de externar o anseio do 
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sindicato, assim deliberada em reunião prévia, 
mediante apresentação da ata até o momento 
da votação. 
Parágrafo único. Na ausência de apresentação 
da ata, o voto será exercido pelo representante 
de maior hierarquia presente nas eleições para 
presidente, Diretoria Plenária e Conselho Fis-
cal da Federação das Indústrias do Estado do 
Espírito Santo - Findes, seus delegados repre-
sentantes junto à Confederação Nacional da 
Indústria - CNI e seus representantes suplentes.                                                                                     

CAPÍTULO II
Da Convocação das Eleições e 
Registro dos Candidatos

Art. 5º. As reuniões do Conselho de Represen-
tantes para as eleições serão convocadas pela 
Comissão Eleitoral, por edital em que obrigato-
riamente constará:
I – data, horários e local das votações da pri-
meira e da segunda reunião; 
II – prazo para o registro dos candidatos à Pre-
sidência na primeira reunião e registro da cha-
pa completa na segunda reunião; 
III – horário de funcionamento da Secretaria, 
que procederá aos registros constantes do item 
anterior;
IV – prazo para impugnação das candidaturas.
§ 1º O aviso resumido do edital deverá ser pu-
blicado no Diário Oficial do Estado do Espírito 
Santo ou em jornal de grande circulação com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data 

da primeira reunião para as eleições da Findes.
§ 2º Serão remetidas cópias do edital, devi-
damente protocoladas, ou por via postal com 
aviso de recepção, aos sindicatos filiados, para 
afixação em suas sedes e divulgação entre suas 
associadas.
§ 3º No mesmo prazo constante no parágrafo 
primeiro, será afixada cópia do edital na sede 
da Findes.
Art. 6º. O prazo para registro dos candida-
tos à Presidência da Findes (primeira reunião) 
será de 15 (quinze) dias, contados da data da 
publicação do edital, e o prazo para o registro 
da chapa completa (segunda reunião) será de 
10 (dez) dias contados da data da realização da 
primeira reunião das eleições.
Art. 7º. O requerimento de registro dos can-
didatos à Presidência da Findes (primeira reu-
nião) deverá ser feito em duas vias, endereçado 
ao presidente da Comissão Eleitoral e assinado 
pelo candidato, e o requerimento de registro da 
chapa completa (segunda reunião) deverá tam-
bém ser feito em duas vias, endereçado ao pre-
sidente da Comissão Eleitoral e assinado pelo 
presidente eleito e serão acompanhados dos do-
cumentos que se seguem:
I – ficha de qualificação do(s) candidato(s) assi-
nada;
II – cópia da carteira de identidade do(s) 
candidato(s);
III – declaração, firmada pelo representante 
legal de indústria com unidade estabelecida no 
Estado do Espírito Santo, de que o candidato a 
presidente é membro do Conselho de Adminis-
tração ou administrador de uma indústria, ou 
prova de que é sócio ou acionista com poder de 
gestão; e declaração, firmada pelo presidente da 



36

Federação das Indústrias do Estado do Espírito 
Santo, ou pelo presidente do sindicato patronal 
a que pertence(m) o(s) candidato(s), de que o(s) 
mesmo(s) exerce(m) ou exerceu(ram) mandato 
de conselheiro representante titular ou de con-
selheiro representante suplente da Findes, ou de 
diretor ou presidente de sindicato da indústria; 
IV – para o registro da chapa completa decla-
ração ou comprovação de que o candidato está 
ou esteve vinculado a indústria ativa, inativa ou 
extinta.
V – declaração do(s) candidato(s), sob as penas 
da lei, de não se encontrar(em) incurso(s) em 
qualquer impedimento legal.
§ 1º Os candidatos à Presidência (primeira 
reunião), além das exigências enumeradas no 
caput, deverão entregar o seu plano de traba-
lho, impresso e assinado, para o mandato a que 
concorrem.
§ 2º Na composição da chapa (segunda reunião) 
observar-se-á o disposto no Estatuto da Findes.
Art. 8º. Os registros dos candidatos à Presi-
dência da Findes (primeira reunião) e registros 
da chapa completa (segunda reunião) serão efe-
tuados na Secretaria da entidade, no prazo e 
horário indicados no Edital de Convocação, 
sendo fornecido recibo da documentação apre-
sentada.
Art. 9º. Serão indeferidos os registros dos can-
didatos à Presidência (primeira reunião) e dos 
candidatos da chapa completa (segunda reu-
nião) da entidade que não tenham cumprido o 
disposto no presente Regulamento.
§ 1º Verificando-se irregularidade na docu-
mentação apresentada, será o requerente do re-
gistro notificado para corrigi-la, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas. Esgotado o prazo sem a 

correção da irregularidade, o registro será re-
cusado.
§ 2º Se, no caso do registro da chapa comple-
ta (segunda reunião), ocorrer irregularidade e 
a mesma apenas afetar a documentação indi-
vidual de qualquer candidato, a recusa do re-
gistro atingirá somente o seu nome, podendo o 
requerente da chapa, no prazo de 2 (dois) dias 
da ciência do despacho da Comissão Eleitoral, 
substituí-lo por outro candidato.
§ 3º Do indeferimento do registro de candidato 
ou de chapa caberá recurso, sem efeito suspen-
sivo, no prazo de 2 (dois) dias, para o Conselho 
de Representantes da Findes.
§ 4º As condições de elegibilidade dos candida-
tos deverão ser mantidas até o pleito.
Art. 10. O pleito só será válido na hipótese de 
participarem da votação, na primeira reunião, 
em primeira convocação, e em segunda convo-
cação, que se realizará uma hora após o horá-
rio fixado para o início da reunião, em todas 
as votações, 2/3 (dois terços) dos conselheiros 
representantes com direito a voto.
Parágrafo único. Não sendo atingido o coe-
ficiente legal na primeira reunião para a eleição 
da Presidência, o Conselho de Representantes 
deliberará a prorrogação do mandato da atual 
Diretoria, convocando novas eleições no prazo 
de até 3 (três) meses.
Art. 11. A segunda reunião será realizada com 
a participação do número de conselheiros re-
presentantes com direito a voto, observados os 
seguintes quoruns: 
I – 2/3 (dois terços), no horário fixado para iní-
cio da reunião;
II – maioria absoluta, em segunda convocação, 
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uma hora após a primeira verificação;
III – 1/3 (um terço), em terceira e última con-
vocação, uma hora após a segunda verificação.
Art. 12. Nos 2 (dois) dias subsequentes ao en-
cerramento do prazo para registro dos candida-
tos à Presidência (primeira reunião) e da chapa 
completa (segunda reunião), a Comissão Eleito-
ral providenciará:
I – a lavratura e registro das atas, que mencio-
narão os candidatos à Presidência (primeira 
reunião) e da chapa completa (segunda reu-
nião), e que serão assinadas pelos membros da 
Comissão Eleitoral;
II – a publicidade da relação dos candidatos à 
Presidência (primeira reunião) e composição da 
chapa completa (segunda reunião) registrada, 
por meio dos mesmos meios de divulgação pre-
vistos para o aviso resumido do edital.
                                                                                                

CAPÍTULO III
Da Constituição e Funcionamento 
da Mesa Coletora

Art. 13. Para atender aos pleitos da primeira 
e segunda reuniões, a Comissão Eleitoral da 
Findes constituirá Mesa Coletora, na forma a 
seguir:
I – 01 (um) presidente;
II – 01 (um) secretário;
III – 01 (um) mesário;
IV – 02 (dois) suplentes.
Art. 14. Um dos membros da Comissão Elei-

toral substituirá o presidente da Mesa Coletora, 
sempre que necessário, de modo que haja per-
manentemente quem responda pessoalmente 
pela ordem e regularidade do processo eleitoral.
§ 1º Salvo motivo de força maior, todos os 
membros da Mesa Coletora deverão estar pre-
sentes nos atos de abertura e de encerramento 
da votação.
§ 2º Não comparecendo o presidente da Mesa 
Coletora antes da hora determinada para o iní-
cio da votação, assumirá a Presidência o mem-
bro da mesa coletora de maior idade presente 
no local.
§ 3º Poderá o membro da mesa que assumir a 
presidência nomear, ad hoc, dentre os presentes, 
os membros que forem necessários para com-
pletar a mesa.

CAPÍTULO IV
Das Votações e das Apurações

Art. 15. Nos dias e locais designados para a 
realização das reuniões do Conselho de Repre-
sentantes, antes da hora do início da votação, os 
membros da Mesa Coletora verificarão se está 
em ordem o material, providenciando para que 
sejam supridas as eventuais deficiências.
Art. 16. Iniciada a votação, cada eleitor, pela 
ordem de apresentação à Mesa, depois de iden-
tificado, assinará a folha de votação e externará 
o voto do sindicato por meio de registro na fo-
lha de votação.
Art. 17. A Comissão Eleitoral resolverá, de ple-
no, as dúvidas e as controvérsias que surgirem 
durante a votação.
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Art. 18. Terminada a votação, a Mesa Coleto-
ra apurará os votos.
Art. 19. Finda a apuração, o presidente da 
Comissão Eleitoral proclamará eleitos os can-
didatos vencedores, registrando-se os resultados 
dos trabalhos eleitorais nas atas das reuniões, as 
quais mencionarão obrigatoriamente:
I – dia, hora e local da abertura e do encerra-
mento dos trabalhos, com os nomes dos com-
ponentes; 
II – o resultado apurado, especificando o nú-
mero de votantes, de votos atribuídos a cada 
candidato ou chapa, de votos em branco e de 
votos nulos; 
III – o registro de protesto e outras ocorrências.
Parágrafo único. A ata será assinada pelos com-
ponentes da Comissão Eleitoral.
                                                                                                

CAPÍTULO V
Das Impugnações

Art. 20. A impugnação de candidaturas pode-
rá ocorrer em até 02 (dois) dias úteis, contados 
da data de publicação da relação dos candidatos 
e da chapa registrada, devendo ser apresentada 
por membro do Conselho de Representantes ou 
pela própria entidade representada, em petição 
fundamentada dirigida à Comissão Eleitoral.
Art. 21. Cientificados por meio de correspon-
dência com AR ou devidamente protocolada, 
os candidatos impugnados terão igual prazo, de 
02 (dois) dias úteis, para apresentarem defesas.
Art. 22. Instruído o processo em 02 (dois) dias 
úteis, a Comissão Eleitoral reunir-se-á, no pra-

zo de até 02 (dois) dias úteis, para decidir a con-
trovérsia, fundamentando-a e comunicando-a 
aos interessados.
Art. 23. Da decisão da Comissão Eleitoral ca-
berá, no prazo de 02 (dois) dias úteis da ciência 
da aludida decisão, recurso sem efeito suspensi-
vo ao Conselho de Representantes, que no pra-
zo de até 15 (quinze) dias do recebimento do re-
curso, proferirá decisão definitiva e irrecorrível.
Art. 24. Acolhida a impugnação de qualquer 
candidato na segunda reunião das eleições, o 
requerente do registro da chapa poderá substi-
tuí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis da ciência 
da decisão.

CAPÍTULO VI
Dos Recursos

Art. 25. O recurso contra o resultado das elei-
ções será dirigido à Comissão Eleitoral, no pra-
zo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data das 
eleições, por representante ou pelos próprios 
sindicatos representados, e entregue, em duas 
vias, na Secretaria da Findes.
Art. 26. Protocolado o recurso, cumpre ao 
presidente da Comissão Eleitoral notificar o 
presidente eleito para, em 3 (três) dias, apresen-
tar contrarrazões.
Art. 27. Apresentadas as contrarrazões ou fin-
do o prazo sem elas, o presidente da Comissão 
Eleitoral informará o processo em até 02 (dois) 
dias úteis, encaminhando-o para apreciação e 
deliberação do Conselho de Representantes, 
que no prazo de até 15 (quinze) dias proferirá 
decisão irrecorrível.
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Parágrafo único. O recorrente poderá desis-
tir de seu recurso antes da notificação da parte 
recorrida e, após a efetivação da mesma, so-
mente com a anuência da parte contrária.
Art. 28. Se o recurso versar sobre impugna-
ção ou inelegibilidade de algum candidato na 
segunda reunião das eleições, não implicará a 
suspensão da posse dos demais, reservando-se a 
vaga para ele, no caso de provimento, ou para o 
suplente, no caso de desprovimento.
Parágrafo único. Após a decisão do Con-
selho de Representantes da Findes, o processo 
sobre impugnação de candidatura será arqui-
vado.          
                                                                     

CAPÍTULO VII
Do Processo Eleitoral

Art. 29. À Comissão Eleitoral incumbe orga-
nizar o processo eleitoral utilizando os recursos 
da entidade.
Parágrafo único. São peças essenciais do 
processo eleitoral:
I – Edital de Convocação;
II – folha de exemplar do Diário Oficial do Es-
tado, ou de jornal de grande circulação, em que 
foi publicado o aviso resumido do Edital;
III – requerimento de registro de candidatos e 
chapa completa, fichas de qualificação e cópias 
dos demais documentos dos candidatos e dos 
componentes;
IV – expedientes relativos à composição da 
Mesa Coletora;

V – folha de votação;
VI – atas das reuniões de eleições;
VII – impugnações, recursos, contrarrazões, 
decisões e informações.
                                                                                                

CAPÍTULO VIII
Da Comissão Eleitoral

Art. 30. A Comissão Eleitoral será eleita pelo 
Conselho de Representantes da Findes por 
meio de voto aberto, na primeira reunião do 
ano das eleições. 
Art. 31. A Comissão Eleitoral será composta 
de 03 (três) membros, que escolherão de comum 
acordo o seu presidente.
Parágrafo único. O presidente será substituí-
do, nas suas ausências sob qualquer fundamen-
to, pelo membro mais idoso da Comissão. 
Art. 32. Serão elegíveis para compor a Comis-
são Eleitoral os presidentes eméritos da Findes e 
qualquer conselheiro representante de sindicato 
no Conselho de Representantes da Findes, no 
exercício do mandato.
Art. 33. Fica vedada a composição da Comis-
são Eleitoral por qualquer candidato à Presi-
dência ou pelo presidente da Findes.
                                                                                     

CAPÍTULO IX
Das Disposições Finais

Art. 34. Compete à Comissão Eleitoral, dentro 
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de 12 (doze) dias da realização das eleições e 
não tendo havido recursos, dar publicidade do 
resultado do pleito e comunicar ao Conselho de 
Representantes a confirmação dos eleitos.
Art. 35. A posse dos eleitos dar-se-á em confor-
midade com o Estatuto Social da Findes.
Art. 36. À Comissão Eleitoral compete dirimir 
as dúvidas surgidas na aplicação deste Regu-
lamento Eleitoral e ao Conselho de Represen-
tantes da Findes suprir eventuais lacunas do 
mesmo, o qual entrará em vigor na data do seu 
registro no órgão competente.
Art. 37. Neste Regulamento Eleitoral compu-
tam-se os prazos excluindo-se o dia do come-
ço e incluindo-se o dia do vencimento, que, na 
hipótese de recair em sábados, domingos e fe-
riados, será transferido para o primeiro dia útil 
subsequente. 

                                                                                                  

Estatuto Social averbado no Cartório 
Sarlo – Registro Civil de Pessoas Jurí-
dicas da Comarca de Vitória – ES, sob 
o nº 65178 no Livro A-102, averbação nº 
28ª. Nova redação aprovada pelo Conse-
lho de Representantes da Federação das 
Indústrias do Estado do Espírito Santo 
– Findes na data de 24 de novembro de 
2016, tendo o ato constitutivo registrado 
no mesmo oficio sob o nº 8986 livro A-09, 
de 02 de janeiro de 2017.




