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PARECER TÉCNICO 
 
 

TEMA: VACÂNCIA X SUPLÊNCIA NA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINASEFE-IFBA 
 
 
Questionada essa assessoria jurídica sobre a possibilidade, ou não, de um(a) filiado(a) que não 

conste como suplente eleito do sindicato assumir o cargo de diretor em caso vacância na 

Diretoria Executiva desta Seção Sindical, tem-se o parecer que segue. 

 

Primeiramente, sobre a vacância o Regimento Interno do SINASEFE IFBA assim dispõe: 

 

Art. 64. Em caso de vacância de membros da Diretoria 

Executiva serão chamados os(as) suplentes, persistindo a 

vaga, a Assembleia Geral, com este ponto específico 

constando na Pauta, preencherá os cargos mediante votação 

com maioria simples. 

 

Como visto, caso algum Diretor Executivo titular empossado peça o desligamento do cargo, 

este passa a ficar vago. Em caso de vacância, o Regimento é específico em determinar que deve 

ser convocado o Diretor empossado para o cargo de Suplente. 

 

Conforme art. 17 do Regimento, a Diretoria Executiva é composta por 18 membros titulares e 

5 suplentes e todos, inclusive os suplentes, tomam posse em Assembleia Geral convocada para 

este fim 48 horas após a proclamação do resultado das eleições (art. 43 do Regimento). 

 

Art. 17. A Diretoria Executiva será composta de 18 (dezoito) 

membros titulares e 5 (cinco) suplentes, eleitos(as) para os 

seguintes cargos: 

 

Art. 43. A posse dos eleitos dar-se-á em Assembleia Geral 

convocada para este fim, 48 (quarenta e oito) horas após a 

proclamação oficial dos resultados. 
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Diante dos dispositivos acima, parece-me não haver espaço interpretativo para que, em caso 

de vacância, seja convocado outro membro para compor a Diretoria Executiva que não os 

Suplentes empossados da própria Diretoria. 

 

Caso o Suplente convocado não tenha interesse em assumir o mandato, deve renunciar ao 

cargo, deixando, então, a Diretoria. Não havendo Suplentes empossados em número suficiente 

para compor os membros titulares, cabe à Assembleia Geral - de acordo com previsão 

expressa do art. 64 do Regimento do SINASEFE IFBA - preencher os cargos mediante votação 

simples. 

 

Tal previsão é replicada no art. 15 do Regimento ao prever que compete à Assembleia Geral 

eleger, em caso de vacância, membro da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, com Edital com 

pauta única para este fim: 

 

Art. 15. Compete à Assembleia Geral: 

I – destituir membros da Diretoria Executiva e do Conselho 

Fiscal; 

II – eleger, em caso de vacância, membro de Diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal, com Edital com pauta única para 

este fim; 

 

Vale registrar ainda que a condução da Seção Sindical deve ser organizada pelo próprio 

Regimento Interno, aplicando-se as disposições contidas no Estatuto do SINASEFE NACIONAL 

em caso de omissão do normativo interno. 

 

Apesar de, como visto, o Regimento Interno não ser omisso, cumpre mencionar que o Estatuto 

do SINASEFE NACIONAL possui regramento semelhante quanto à vacância de membros da 

Direção Nacional, a saber: 

 

Art. 65. Em caso de vacância de membros da Direção 

Nacional, os cargos serão preenchidos pelos suplentes, 

podendo ocorrer remanejamento dos cargos a fim de que se 

preserve a proporcionalidade original. 
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Art. 18. A Direção Nacional – DN é um plenário colegiado, 

composto de vinte e sete (27) membros, sendo vinte e um (21) 

titulares e seis (06) suplentes. 

 

Também de acordo com esse normativo, em ocorrendo vacância de membro da Direção, os 

cargos serão preenchidos pelos suplentes que já compõem a Direção Nacional. Salvo melhor 

juízo, o citado art. 65 prevê a possibilidade de remanejamento de cargos (e não a inclusão na 

Diretoria de membro que não foi empossado) apenas para preservar a proporcionalidade. 

 

Neste espeque também prescreve o art. 14 do Estatuto que compete privativamente ao 

CONSINASEFE eleger, de acordo com a proporcionalidade qualificada do CONSINASEFE 

eleitoral anterior, e dar posse, em caso de vacância, a membros da Direção Nacional e do 

Conselho Fiscal. Ou seja, não havendo suplentes suficientes para assumir os cargos da Direção 

Nacional, cabe ao CONSINASEFE promover eleição e dar posse aos novos membros, 

respeitando a proporcionalidade anterior. 

 

Art. 14. Compete privativamente ao CONSINASEFE:  

a) Eleger e dar posse, a cada dois anos, à Direção Nacional e 

ao Conselho Fiscal;  

b) Eleger, de acordo com a proporcionalidade qualificada do 

CONSINASEFE eleitoral anterior, e dar posse, em caso de 

vacância, a membros da Direção Nacional e do Conselho 

Fiscal; 

 

Por tudo quanto acima exposto, respeitando entendimentos em contrário, tem-se que 

ocorrendo vacância dos membros titulares da Direção Executiva, o cargo deve ser preenchido 

pelo membro suplente devidamente empossado. Não sendo possível, compete à Assembleia 

Geral eleger os novos membros. 

 

 

Salvador, 11 de julho de 2020. 
 

 

CAROLINA BARBOSA HEIM 

OAB/BA Nº 3269 
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