
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 01, DE 18 DE JANEIRO DE 2021 

 
 

Disciplina o processo eleitoral relativo ao Quadriênio 2021/2025, na 
FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS E 
LOGÍSTICA DO NORDESTE – FETRACAN, na forma do art. 14, do 
Estatuto da Entidade. 

 
 
 
O Diretor Presidente da FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA E 
LOGÍSTICA DO NORDESTE – FETRACAN, em conjunto com o Primeiro Diretor Tesoureiro, 
 

CONSIDERANDO a proximidade do término do mandato da atual Diretoria da 
FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA E LOGÍSTICA DO NORDESTE – 
FETRACAN, o calendário eleitoral vigente e os termos da RESOLUÇÃO N. 01/2021 da 
Presidência da FETRACAN; 
 
 CONSIDERANDO o disposto no art. 14, parágrafo único, do Estatuto da Entidade, que 
defere à Diretoria da Instituição prerrogativa de elaborar e expedir instruções sobre o 
processo eleitoral em complemento às normas legais vigentes por ocasião dos pleitos; 
 
 CONSIDERANDO que compete ao Presidente da FETRACAN administrar a Entidade 
com a colaboração dos demais Diretores, fazendo cumprir os seus Estatutos, tudo na forma 
do art. 22, alínea “a” e “b”, do referido texto normativo; 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
 
Artigo 1° - A presente Instrução tem por finalidade estabelecer normas e procedimentos 
complementares ao processo de eleição para escolha dos membros da Diretoria e suplentes 
da FETRACAN - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS E LOGÍSTICA DO 
NORDESTE, doravante denominada simplesmente FETRACAN, para o quadriênio 
2021/2025, sem prejuízo das normas eleitorais vigentes. 
 
Parágrafo Único – Todas as despesas decorrentes do processo eleitoral serão suportadas 
pela FETRACAN, devendo as mesmas ser solicitadas à Tesouraria da FETRACAN, 
devidamente comprovadas, que aferirá a sua necessidade, encaminhando à Presidência da 
Entidade o seu parecer para que se dê o efetivo pagamento.  
 
 
 
DA COMISSÃO ELEITORAL 
 
 
Artigo 2° - Fica instituída a Comissão Eleitoral da FETRACAN, designando-se neste ato para 
a sua composição os seguintes membros efetivos: PRESIDENTE: Pedro José de Albuquerque 
Pontes; SECRETÁRIA: Iracema Leonardo Barbosa; FISCAL: Alexander Luz Vaz; 1º. MESÁRIO: 
Luiz Gustavo de Pádua Walfrido; e, finalmente, 2º. MESÁRIO: Fernanda Lucchesi Carneiro 
Leão, cujas qualificações devem ficar arquivadas junto à Secretaria da FETRACAN para 
consulta aos interessados.  
 



Art. 3º - A Comissão Eleitoral será instalada na sede da FETRACAN, situada na Rua 
Engenheiro Bandeira de Melo, nº 173, Poço, Recife, Estado de Pernambuco, e funcionará 
até a ultimação do respectivo processos eleitoral, com a verificação dos eleitos para o pleito 
e o julgamento de eventuais recursos manifestados contra o ato declaratório de eleição. 
 
Art. 4º - Competirá à Comissão Eleitoral ora instituída operacionalizar o processo de escolha 
dos membros da Diretoria, Conselho de Representantes e Delegados da FETRACAN – 
Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Nordeste para o Quadriênio 
2017/2021, de conformidade com as normas eleitorais vigentes e a Resolução n. 01/2017 
da Presidência da FETRACAN, aqui integralmente ratificadas. 
 
Parágrafo Primeiro – Na operacionalização a que se refere o caput deste artigo se incluem 
todos os atos do processo eleitoral, exemplificativamente o de inscrição das chapas e 
candidatos concorrentes, análise de sua elegibilidade, publicação do resultado final das 
chapas homologadas e candidatos concorrentes, instalação da mesa coletora, recepção e 
contagem de votos, declaração de resultado, recepção e julgamento de eventuais 
impugnações às pretensões eleitorais ou recursos contra decisões da Comissão Eleitoral, 
entre outras competências concorrentes.  
 
Parágrafo Segundo – Considerar-se-á concluído o processo eleitoral com o julgamento do 
último recurso contra a decisão que homologar a chapa vencedora ou com o escoamento do 
prazo recursal previsto nesta instrução, sem que haja contestação de qualquer espécie.  
 
 
DA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 
 
 
Art. 5º. As chapas formadas para disputar a eleição para composição dos quadros da 
FETRACAN no quadriênio 2021/2025 deverão ser apresentadas por escrito à Comissão 
Eleitoral, até às 17h (dezessete horas) do dia 01.02.2021.  
 
Parágrafo Primeiro – Conforme disposição estatutária, no pedido de registro de chapa 
deverão ser indicados os candidatos que pretendem ocupar os seguintes cargos: Presidente, 
1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º Diretor Secretário, 2º Diretor Secretário, 1º Diretor 
Tesoureiro, 2º Diretor Tesoureiro; 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e 03 (três) 
suplentes; 02 (dois) delegados representantes. 
 
Art. 6º- Não havendo registro de chapas, caberá ao Presidente da FETRACAN convocar 
Assembleia Geral em 48 (quarenta e oito) horas, contados do prazo final para inscrição, a 
qual realizará, dentro de 20 (vinte) dias da data da convocação, a eleição de uma Junta 
Governativa Provisória para administrar a Entidade, após o fim do mandato dos dirigentes 
em atividade, e providenciar a realização de nova eleição no prazo máximo de 03 (três) 
meses. 
 
Art. 7º - Encerado o prazo para registro de chapas, a Comissão Eleitoral providenciará a 
imediata lavratura da ata, que será assinada pelo seu Presidente e respectiva Secretária, 
dando-se imediata ciência do resultado ao Presidente da FETRACAN, mencionando-se, se 
houver, as chapas registradas, de acordo com sua ordem numérica.  
 
 
DA HOMOLOGAÇÃO  
 
 
Art. 8º. As chapas inscritas ou seus respectivos componentes poderão ser impugnados no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da divulgação das chapas inscritas no website 
da entidade, inclusive, após o que, com ou sem impugnação, a Comissão decidirá pela 



homologação ou não das candidaturas no prazo de 48h (quarenta e oito horas), divulgando 
a sua decisão no website da Entidade. 
 
 
 
DA VOTAÇÃO 
 
 
Art. 9º - Havendo chapa hábil a participar da eleição, o Presidente da Comissão Eleitoral 
confeccionará as cédulas de votação, instalando no dia 22.02.2021, na sede da FETRACAN, 
a mesa coletora para recepcionar os votos, que serão colhidos por escrutínio secreto, vedada 
a representação por mandato ou por designação, conforme determinado no Estatuto Social. 
 
Parágrafo Primeiro - No dia e local designados, 30 (trinta) minutos antes da hora da votação, 
em primeira convocação, os membros da mesa coletora verificarão se estão em ordem o 
material eleitoral e a urna destinada a recolher os votos, providenciando o Presidente da 
Comissão para que sejam supridas eventuais deficiências. 
 
Parágrafo Segundo – No horário de 8h às 9h, em primeira convocação, com a maioria do 
Conselho presente, e de 9h às 10h, do mesmo dia 22.02.2021, em segunda convocação, 
com qualquer número, o Presidente da Comissão Eleitoral dará início às eleições, colhendo 
as assinaturas na lista dos presentes e distribuindo as cédulas aos habilitados para 
participar da votação, cumprindo ao Presidente da Comissão Eleitoral proceder às 
identificações adequadas.  
 
Art. 10 – Poderão votar todas as entidades filiadas à FETRACAN há mais de seis meses, 
desde que devidamente representadas por seu delegado, na forma estatutária.  
 
Parágrafo Primeiro – A lista atualizada dos delegados integrantes do Conselho de 
Representantes, com direito a voto, deverá ser entregue à Comissão Eleitoral pela Diretoria 
da FETRACAN até 24h (vinte e quatro) horas após a publicação das chapas que houverem 
sido homologadas como hábeis a participarem da eleição. 
 
 
DA APURAÇÃO 
 
 
Artigo 11 - Após o término do prazo estipulado para a votação, ato contínuo, instalar-se-á em 
sessão eleitoral pública e permanente a mesa apuradora composta pelos membros titulares 
da Comissão Eleitoral, a qual apurará os votos, fazendo constar em ata as ocorrências 
verificadas. 
 
Parágrafo Primeiro - A ata de que trata este artigo mencionará obrigatoriamente: 
 
a) dia e hora de abertura e encerramento dos trabalhos: 
b) local em que funciono a mesa coletora, com os nomes dos respectivos componentes; 
c) resultado da urna apurada especificando-se o número de votantes, cédulas apuradas, 
votos atribuídos a cada chapa registrada, votos em branco, voto nulos e abstenções; 
d) número total de eleitores inscritos e votantes; 
e) resultado geral da apuração; 
f) apresentação ou não de protestos, fazendo-se, em caso afirmativo, resumo de cada 
protesto formulado perante a mesa; 
g) todas as demais ocorrências relacionadas com a apuração; 
h) a ata será assinada pelos membros da Comissão Eleitoral, esclarecendo-se o motivo da 
eventual falta de qualquer assinatura. 
 



Artigo 12 – Votos brancos e nulos não serão considerados válidos, mas serão contabilizados 
e divulgados.  
 
Artigo 13 – Assiste ao eleitor o direito de formular, perante a mesa, qualquer protesto 
referente à apuração. 
 
Artigo 14 – Em caso de empate entre as chapas mais votadas serão realizados os critérios 
da lei eleitoral brasileira em vigor para proceder ao desempate. 
 
Artigo 15 - Finda a apuração, a mesa apuradora proclamará eleita a chapa que obtiver 
maioria dos votos dos válidos dos filiados presentes, fazendo constar da ata tal proclamação. 
 
 
DOS RECURSOS 
 
 
Artigo 16 – Será de 24h (vinte e quatro horas) o prazo para recurso contra toda e qualquer 
decisão da Comissão Eleitoral, à exceção daquelas proferidas no dia da eleição, cuja 
contrariedade deve se dar imediatamente através de protesto, cumprindo à referida 
Comissão, no primeiro caso, decidir em igual prazo de 24h (vinte e quatro horas), e, no 
segundo, proferir decisão imediatamente.  
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
Art. 17 – Na ocorrência de casos omissos, estes serão decididos pela Comissão Eleitoral e, 
subsidiariamente, pela lei eleitoral em vigor no Brasil. 
 
Art. 19 – Proceda-se à publicação das presentes instruções complementares à presente 
Resolução no site da Entidade (www.fetracan.org.br), disponibilizando-as a qualquer 
interessado na Secretaria da FETRACAN. 
 
 

Recife (PE), 18 de janeiro de 2021 
 
 
 

NILSON ALFREDO GIBSON DUARTE RODRIGUES SOBRINHO 
PRESIDENTE 

 
 

KELVIN DE AZEVEDO DANTAS 
DIRETOR 1° TESOUREIRO 

 
 

MURILO DUQUE DE GODOY SOUSA 
DIRETOR 1° SECRETÁRIO 


