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CAPÍTULO - I 

DA ASSEMBLÉIA E DAS ELEIÇÕES EM GERAL 

 
Art. 1º - Serão eleitos em Assembléia Geral Ordinária, para composição dos poderes sociais 

abaixo indicados, em conformidade com os artigos 34, inciso I, e 41, incisos I e II do Estatuto 

Social da ASBAC BRASÍLIA: 

I -  Os membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes, o Presidente 

Executivo e o Vice-Presidente Executivo; 

II -  Os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. 

 

Art. 2º - Os membros do Conselho de Administração, o Presidente e o Vice-Presidente Executivos 

e os membros do Conselho Fiscal serão eleitos, pelo voto direto e secreto, exclusivamente pelos 

associados efetivos vinculados à ASBAC BRASÍLIA, em pleno exercício de seus direitos sociais. 

 

Art. 3º - As deliberações da Assembléia serão tomadas por maioria absoluta de votos válidos (50% 

mais um voto), observado o disposto nos artigos 12 e 13 deste Regulamento e seus parágrafos; 

 

Art. 4º - Estão impedidos de participar das eleições, não podendo votar nem ser votados, os 

associados efetivos: 

I -  Que tenham sido admitidos no quadro social até 30 (trinta) dias antes da data do término 

das inscrições ao pleito; 

II -  Que tenham débitos exigíveis legalmente pela ASBAC BRASÍLIA ou FENASBAC ou 

tenham sido condenados em processo penal, administrativo ou inquérito da Associação 

nos últimos três anos, já transitado em julgado; 
III -  Os associados efetivos de que trata o artigo 41, § 3º do Estatuto Social. 

 

Art. 5º - As eleições para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal serão distintas, 

sem vinculação de votos entre si, podendo ocorrer simultaneamente, mas com votações distintas. 

 

§ 1º - A Executiva fica autorizada a publicar, a pedido do candidato ou chapa interessada, 

propaganda/publicidade aos associados, para uso exclusivo de assuntos da eleição, por meio de 

suas mídias de comunicação, sob responsabilidade pessoal do solicitante e desde que não 

contenham ataques pessoais aos adversários. 

 

§ 2º - As solicitações, deverão ser formalizadas polo e-mail asbacdfeleicao2021@asbac.com.br.  

 

CAPÍTULO - II 

DAS CANDIDATURAS 

 
Art. 6º - As candidaturas aos cargos eletivos serão efetuadas por meio de chapas, que adotarão um 

nome para fins de registro e identificação e terão um Coordenador que as representarão, devendo 

ser precedidas de homologação pelo Conselho de Administração, sendo constituídas da forma a 

seguir: 

 

I -  Para o Conselho de Administração: 5 (cinco) membros efetivos e até 3 (três) membros 

suplentes e, para representar o Poder Executivo, 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-

Presidente; 

 

II -  Para o Conselho Fiscal: 3 (três) membros efetivos e até 3 (três) membros suplentes. 
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§ 1º - Os pedidos de registro de chapas deverão ser realizados pelo e-mail 

asbacdfeleicao2021@asbac.com.br até às 18 horas do dia 15 de setembro de 2021, sendo 

considerado o recebimento da mensagem como recibo de entrega. 

 

§ 2º - Os pedidos de registro das chapas deverão conter e estar anexado ao e-mail e com as devidas 

assinaturas dos candidatos: nome da chapa; nome completo do coordenador e telefones para 

contato; nome completo de todos os candidatos e nome ou apelido para constar na tela do  Sistema 

de Votação no link: https://asbacbrasilia.sei.votacao.online; unidade e subunidade onde trabalham 

os candidatos (ou indicação de que é aposentado); número da matrícula no BACEN; número da 

matrícula de associado da ASBAC; assinatura do coordenador e de todos os candidatos; data e 

assinatura do coordenador da chapa. As assinaturas dos candidatos podem ser substituídas por sua 

autorização por e-mail, que deverá fazer parte da documentação de inscrição.  

 

§ 3º - Poderão concorrer aos cargos do Conselho de Administração, Presidente Executivo, Vice 

Presidente Executivo e Conselho Fiscal exclusivamente os associados efetivos vinculados à 

ASBAC BRASÍLIA, em dia com suas obrigações sociais, inclusive junto a FENASBAC, e 

associados há pelo menos 6 (seis) meses antes da data da realização das eleições, excetuando-se 

desta restrição apenas aqueles associados efetivos que tomaram posse no Banco Central em prazo 

inferior a este, observado ainda o disposto no artigo 4º deste regulamento. 

 

§ 4º - Para fins de registro e homologação das chapas deverão ser observados, ainda, os 

impedimentos previstos no Art. 4º deste Regulamento. 

 

§ 5º - Não será aceita inscrição de candidato para concorrer a mais de um cargo eletivo. 

 

§ 6º - As chapas que não obtiverem homologação do registro junto à Comissão Eleitoral por 

descumprimento de qualquer artigo deste regulamento deverão sanar a (s) pendência (s) ou 

promover a substituição do (s) candidato (s), no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data da 

comunicação, sob pena de exclusão da chapa. 

 

§ 7º - Havendo pedido de impugnação de chapa ou candidato, a Comissão Eleitoral cientificará o 

representante da chapa envolvida, imediatamente, por escrito, fornecendo-lhe cópia da 

impugnação para fins de apresentação de recurso, de forma que a homologação das candidaturas 

ocorra, no máximo, até a data prevista no item IV do Art. 7º. 

 

Art. 7º - Para as eleições de que trata este Regulamento, deverá ser observado o seguinte 

calendário: 

I -  dia 16/08/2021 para publicação do Edital de Convocação da AGO; 

II -  dia 18/08/2021 abertura das inscrições das chapas concorrentes; 

III -  dia 15/09/2021 fim do prazo para registro de candidaturas; 

IV -  até 18/09/2021 para homologação das candidaturas; 

V -  dia 21/10/2021 realização da votação; 

VI -  dia 22/10/2021 divulgação de resultados/recursos; 

VII -  dia 25/10/2021 resultado homologação; 

VIII -  dia 28/10/2021divulgação resultados/recursos; 

IX -  dia 03/11/2021 impugnações; 

X -  dia 05/11/2021 publicação resultados final; 

XI -  dia 04/01/2022 Posse dos eleitos do CA; 

XII -  dia 01/07/2022 Posse CF;  

 

mailto:asbacdfeleicao2021@asbac.com.br
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§ 1º - Em caráter excepcional, de relevância devidamente justificada, poderá o Presidente do 

Conselho de Administração autorizar a prorrogação dos prazos acima fixados em até 3(três) dias 

úteis. 

 

§ 2º - Caso não existam chapas concorrentes para o Conselho Fiscal, a eleição para os cargos de 

que trata o inciso I do artigo 1º ocorrerá normalmente e o Conselho de Administração promoverá, 

oportunamente, a reabertura de novo pleito apenas para o Conselho Fiscal, com fixação de novas 

datas e prazos, tudo em conformidade com o Estatuto Social e o Regimento Interno, aplicando-se, 

no que couber, o presente Regulamento. 

 

§ 3º - Se até o fim do prazo fixado para registro de candidaturas (15/09/2021) não houver chapa 

concorrente para os cargos de que trata o inciso I do artigo 1º, mesmo havendo inscrições para o 

Conselho Fiscal, o processo eleitoral será interrompido e o Conselho de Administração promoverá 

a reabertura das inscrições de chapas somente para os referidos cargos, fixando novas datas e 

prazos. Tal procedimento se repetirá até que seja homologada uma chapa concorrente. 

 

§ 4º - As chapas já inscritas e homologadas para o Conselho Fiscal serão mantidas, porém a sua 

eleição se dará somente quando houver, pelo menos, uma chapa homologada para o Conselho de 

Administração e será realizada nas mesmas datas fixadas na forma do § anterior. 

 

CAPÍTULO - III 

DOS ELEITORES 
 

Art. 8º - Para participar das votações, os associados efetivos vinculados à ASBAC BRASÍLIA 

deverão estar em dia com suas obrigações sociais, inclusive junto à FENASBAC, observadas as 

restrições previstas no artigo 4º e desde que em pleno exercício de seus direitos estatutários. 

 

CAPÍTULO - IV 

DA VOTAÇÃO 
  

Art. 9º - A votação, em escrutínio secreto, será realizada exclusivamente online por meio da 

plataforma digital da XVote Sistema de Eleição Interativa, com acesso via link 

https://asbacbrasilia.sei.votacao.online, no dia 21.10.2021, das 7:00 horas às 10:00 horas, com 

primeira chamada e das 10:00 às 18:00 horas, em segunda chamada, em primeiro turno , de 

forma ininterrupta e o seu acesso dar-se-á mediante a aposição de senha individual, podendo cada 

eleitor votar apenas uma única vez. 

 

§ 1º – Caso a plataforma de votação não esteja disponível durante todo o período de que trata o 

caput deste artigo, ou haja alguma interrupção que venha a prejudicar o acesso dos eleitores, o 

Conselho de Administração poderá prorrogar o prazo para a votação por tempo equivalente àquele 

em que a transação ficou inacessível. 

 

§ 2º - Para votar, o eleitor assinalará, no espaço apropriado na designação das chapas, aquela de 

sua preferência para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal, podendo votar em 

apenas uma chapa para cada um dos Conselhos. 

 

 

 

 

https://asbacbrasilia.sei.votacao.online/
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CAPÍTULO - V 

DA APURAÇÃO DO PLEITO  
 

Art. 10 - Não serão considerados como válidos os votos brancos e nulos. 

 

Art. 11 - Será considerada vencedora a chapa que obtiver votação igual ou superior a 50% + 1 

(cinquenta por cento mais um) dos votos válidos;  

 

§ 1º - No caso de existirem mais de duas chapas concorrentes para o mesmo poder e nenhuma 

delas atingir a maioria absoluta dos votos válidos, será considerada vencedora aquela que obtiver 

o maior número de votos válidos. 

 

§ 2º - Em caso de empate, os seguintes critérios serão obedecidos para a definição do vencedor: 

  

I. Será declarada vencedora: 

a)  A chapa cujo somatório dos tempos de filiação dos candidatos efetivos à ASBAC 

BRASÍLIA for maior, considerando-se sempre o último período ininterrupto de 

vinculação; 

b)  Persistindo o empate, a chapa cuja soma das idades dos candidatos efetivos for maior, 

comprovadas por meio de documentos oficiais de identidade; 

 

§ 3º: Quando o somatório de votos brancos e nulos para um dos poderes superar os votos válidos, 

a eleição será anulada somente para aquele poder, com a realização de nova eleição, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. A aprovação então se dará por maioria simples, ou seja, a maior 

quantidade de votos obtidos na fração ou na parte em disputa, independentemente de seu universo 

total. 

 

Art. 12 - Os votos consignados por meio eletrônico serão computados e apurados pelo próprio 

Sistema. 

 

Art. 13 - O fechamento da votação será homologado e divulgados pelo Presidente da Comissão 

Eleitoral, de imediato, após o término do prazo fixado para a votação e a apuração dos votos. 

 

CAPÍTULO - VI 

DA IMPUGNAÇÃO 
 

Art. 14 – Somente serão aceitas para julgamento impugnações contra a votação ou apuração, se 

apresentadas por escrito e antes da proclamação do resultado final das eleições; 

 

§ 1º - Eventuais impugnações contra a votação ou apuração, deverão ser apresentadas, por escrito, 

ao Presidente da Comissão Eleitoral em até 2 (dois) dias úteis subsequentes à divulgação 

preliminar dos Resultados Eleitorais; 

 

§ 2º - Na hipótese de suspeição de erro ou irregularidades detectadas no decorrer do pleito, a 

impugnação deverá ser precedida de registro, na mesma data, por meio de comunicação por escrito 

dirigida ao Presidente da Comissão Eleitoral. 
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§ 3º - No caso de presumíveis falhas serem detectadas somente após a realização do pleito, a 

impugnação tratada no § 1º deste artigo poderá ser formalizada independentemente do registro 

prévio, tratado no § 2º deste mesmo artigo. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA CAMPANHA ELEITORAL 

 

Art. 15 - A campanha eleitoral deve ser pautada pela moralidade, legalidade, lisura, e respeito aos 

candidatos adversários; 

 

§ Único – Os candidatos que praticarem ações ofensivas, dirigirem acusações falsas aos 

adversários, veicularem inverdades e praticarem outros atos que de alguma forma venham a por 

em dúvida a honestidade e a moral dos adversários sem a devida comprovação, estarão sujeitos às 

penalidades previstas no Estatuto Social e no Regimento Interno da ASBAC BRASÍLIA; 

 

Art. 16 - As chapas poderão colocar suas propostas de trabalho no site da ASBAC BRASÍLIA, 

em um link que será disponibilizado para tal e qualquer meio de comunicação disponível na 

Associação; 

 

Art. 17 - Fica proibido aos empregados da ASBAC BRASÍLIA, aos locatários e arrendatários 

manifestarem-se a respeito das eleições, declararem publicamente preferência ou rejeição a 

qualquer candidato, tecer críticas ou adotarem atitudes consideradas eleitoreiras em beneficio ou 

prejuízo de qualquer candidato aos cargos eletivos para a associação; 

 

§ 1º – Aos empregados da ASBAC BRASÍLIA serão aplicadas penalidades de acordo com as 

normas constantes do Estatuto Social e Regimento Interno, graduadas de simples advertência na 

primeira infração até a demissão sumária em caso de reincidência; 

 

§ 2º – Os locatários e arrendatários que infringirem este regulamento poderão ter os contratos 

rescindidos unilateralmente pela ASBAC BRASÍLIA. 

 

Art. 18 - Fica autorizada a colocação nas dependências do clube de faixas e cartazes das chapas 

concorrentes ao pleito, exclusivamente para divulgação do nome da chapa e dos seus componentes, 

desde que não se sobreponham àquelas de comunicação institucional da ASBAC BRASÍLIA já 

instaladas, não sejam em tamanho e número exagerado de modo a gerar poluição visual no clube 

e seja respeitado igual direito a todas as chapas inscritas;  

 

CAPÍTULO – VIII 

DA COMISSÃO ELEITORAL 

 
Art. 19 - A Comissão Eleitoral eleita em Assembléia Geral Extraordinária de 12 de agosto de 2021 

é composta por 3 (três) associados efetivos, observado que os membros dessa comissão são 

inelegíveis no atual processo eleitoral. 

 

§ 1º - O Presidente da Comissão Eleitoral será eleito na primeira reunião da Comissão e o mandato 

da Comissão Eleitoral extingue-se com a posse dos eleitos. 
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§ 2º – São atribuições da Comissão Eleitoral; 

 

I -  Elaborar, em conjunto com o Conselho de Administração o regulamento das eleições; 

II -  Observar o cumprimento das regras estabelecidas no Regulamento das Eleições e do 

calendário para elas definido; 

III -  Proceder ao registro das chapas concorrentes aos cargos eletivos, verificar o 

cumprimento de todos os requisitos para a inscrição submetendo a consulta junto ao 

Conselho de Administração, quanto à elegibilidade dos seus componentes, no que diz 

respeito às suas obrigações sociais e financeiras perante ASBAC Brasília e com a 

FENASBAC; 

IV -  Encaminhar relatório com o registro das chapas ao Conselho de Administração para 

homologação; 

V -  Acompanhar o desenrolar das votações e receber dos coordenadores das chapas 

eventuais pedidos de impugnação ou reclamações e encaminhá-los ao Presidente da 

Assembléia quando for o caso; 

VI -  Elaborar relatório de divulgação preliminar dos Resultados Eleitorais. 

 

CAPÍTULO – IX 

DA PROCLAMAÇÃO E POSSE 
 

Art. 20 - Após o recebimento da documentação eleitoral, concluída a totalização dos votos e 

julgadas as impugnações, se houver, o Presidente da Comissão Eleitoral proclamará o resultado 

final das eleições. 

 

Art. 21 - A posse dos eleitos para o Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente 

Executivos ocorrerá no dia 4 de janeiro de 2022, na forma das disposições estatutárias; 

 

§ Único – O Conselho Fiscal eleito será empossado na forma do disposto no artigo 57, § 1º do 

Estatuto Social da ASBAC BRASÍLIA. 

 

Art. 22 - Os casos omissos pertinentes à eleição serão solucionados pelo Presidente do Conselho 

de Administração ou por representante por ele designado. 

 

Brasília (DF), 16 de agosto de 2021. 

 

 

Fernando Luiz Meneses Silva  

Presidente do Conselho de Administração 

 


